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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono wnioski wynikające z badań prowadzonych 
w związku z realizacja ekspertyz sądowych związanych z oceną skutków 
uszkodzeń liczników elektromechanicznych energii elektrycznej w proce-
sach dotyczących nielegalnego poboru energii elektrycznej. Przedstawiono 
również możliwości ograniczenia ryzyka nielegalnego poboru energii oraz 
ewentualnych uszkodzeń liczników poprzez stosowanie elektronicznych 
liczników energii typu smart. 
 
Słowa kluczowe: licznik energii elektrycznej, nielegalny pobór energii 
elektrycznej, inteligentne liczniki, inteligentne sieci. 
 

Evaluation of resistance to illegal energy  
consumption of induction and electronic  
meters 

 
Abstract 

 
The article presents the findings of research carried out in connection with 
the implementation of the judicial expert opinion dedicated to damage of 
electromechanical watt-hour meters in the process of illegal consumption 
of electric power. It also presents the potential for reducing the risk of illegal 
energy consumption and possible damage of a meter by the use of  
electronic smart energy meters. 
 
Keywords: energy meter, illegal consumption of power electricity, smart 
metering, smart grid. 
 
1. Wstęp 
 

W ostatnim dziesięcioleciu znacznie wzrosła ilość procesów są-
dowych związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej. 
Wzrost przestępstw w tym zakresie był spowodowany wieloma 
czynnikami ekonomicznymi i technicznymi. Najważniejsze z nich 
to: wzrost cen energii elektrycznej, egzekwowanie minimalizacji 
kosztów w przedsiębiorstwach energetycznych, dostępność ma-
gnesów neodymowych i nowoczesnych technologii obróbki mate-
riałów. Poprzednio stosowane metody oddziaływania na układ 
pomiarowo-rozliczeniowy polegały na: 
 cofaniu wskazań licznika elektromagnetycznego (indukcyjnego) 

lub zatrzymywaniu obrotów jego tarczy obrotowej po otwarciu 
obudowy, a następnie ponownym założeniu przerobionej (pod-
robionej) plomby legalizacyjnej, 

 podłączeniu odbiorników przed układem pomiarowym. 
Od kilku lat dominują metody polegające na spowalnianiu obro-

tów tarczy licznika poprzez oddziaływanie na nią zewnętrznym 
polem magnetycznym magnesu neodymowego lub cofaniu wskazań 
licznika, lub zatrzymywaniu obrotów jego tarczy po otwarciu obu-
dowy, a następnie ponownym założeniu perfekcyjnie wykonanych 
kopii plomb legalizacyjnych. W przypadku liczników elektronicz-
nych zarejestrowano przypadki kasowania pamięci licznika poprzez 
wstrzykiwanie do jego obwodów ładunków elektrostatycznych. 
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Zgodnie z definicją sformułowaną w ustawie Prawo energe-

tyczne, nielegalne pobieranie energii polega na pobieraniu energii 
bez zawarcia umowy, z całkowitym lub częściowym pominięciem 
układu pomiarowo rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten 
układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonanych 
przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. Zgodnie z poglądem Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów ciężar udowodnienia moż-
liwości zafałszowania pomiaru przez licznik energii elektrycznej 
spoczywa na przedsiębiorstwie energetycznym. Podobne stanowi-
sko w tej sprawie, stając w obronie konsumentów, zajął również 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.  

Przedsiębiorstwa energetyczne zmuszone do egzekucji kar za 
nielegalne pobieranie energii jedynie na drodze sądowej, opraco-
wały procedury zapewniające możliwość udowodnienia zafałszo-
wania pomiaru dokonanego przez układ pomiarowo-
rozliczeniowy. W przypadku podejrzenia o nielegalne pobieranie 
energii do odbiorcy kierowany był zespół dwóch upoważnionych 
pracowników, którzy w obecności odbiorcy: 
 dokonywali oględzin układu odbiorczego energii elektrycznej 

tzn. sprawdzali stan plomb założonych na zabezpieczeniach 
przelicznikowych i liczniku; 

 w wypadku posiadania odpowiedniego przyrządu (cyfrowego 
testera liczników energii CTLE2) wyznaczali błąd wskazań 
licznika; 

 w przypadku wątpliwości demontowali licznik i zabezpieczali 
w plombowanym worku; 

 sporządzali protokół z identyfikacją zdemontowanego licznika; 
 w miejsce zdemontowanego umieszczali nowy licznik zalegali-

zowany. 
Zdemontowany licznik kierowany był następnie do wybranego 

przez przedsiębiorstwo energetyczne niezależnego laboratorium, 
w którym dokonywano badań stanu licznika. Niejednokrotnie były 
to laboratoria urzędu miar. Otrzymane ekspertyzy często zawiera-
ły jedynie informację o spełnieniu lub niespełnieniu przez licznik 
wymagań określonych dla przyrządów podlegających obowiąz-
kowi legalizacji [1]. Sąd mając nadal wątpliwości co do możliwo-
ści zaistnienia nielegalnego pobierania energii występował 
o dodatkową szczegółową opinię.  

 
2. Ekspertyzy dotyczące liczników  

indukcyjnych 
 

Szczegółowe pytania, które zawierały postanowienia sądów 
w sprawie opracowania opinii można zgrupować w trzech pod-
stawowych obszarach: 
 ustalenie przyczyn nadmiernie dużego dodatniego błędu wska-

zań licznika; 
 ustalenie sposobu oraz okresu w którym następowało nielegalne 

pobieranie energii; 
 ocena jakości założonych plomb legalizacyjnych. 
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W przypadkach kiedy wstępne ekspertyzy wskazywały na nad-
miernie duży dodatni błąd wskazań licznika i pojawiało się podej-
rzenie uszkodzenia magnesów hamujących w liczniku elektrome-
chanicznym (indukcyjnym), sądy bardzo szczegółowo formułowa-
ły pytania do ekspertów - np.: 
 jakie uszkodzenia elementów licznika mogą powodować duży 

dodatni błąd licznika i kiedy nastąpiło uszkodzenie licznika; 
 w jaki sposób można magnesem neodymowym uszkodzić organ 

hamujący licznika, jak duży musi to być magnes neodymowy, 
jak długo należy go przykładać do licznika, z jakiej odległości, 
czy magnes innego typu umieszczony w pobliżu licznika może 
uszkodzić licznik; 

 czy magnes organu hamującego licznika może się samoistnie 
rozmagnesować w trakcie wieloletniej eksploatacji licznika, czy 
może się rozmagnesować w przypadku wystąpienia stanów 
awaryjnych w sieciach elektrycznych; w przypadku zwarć czy 
wyładowań atmosferycznych; 

 czy urządzenia elektryczne pracujące blisko licznika jak np. 
głośniki, spawarki, wentylatory mogą powodować istotny 
wzrost dodatniego błędu wskazań licznika. 
Odpowiedzi na część z tych pytań można było sformułować 

w oparciu o znajomość budowy licznika oraz wymagania stawiane 
licznikom w obowiązujących badaniach [2]. Inne odpowiedzi 
wynikały z udokumentowanych wieloletnich doświadczeń produ-
centów podzespołów liczników i samych liczników oraz doświad-
czeń pracowników laboratoriów przeprowadzających legalizację 
liczników. Jednak większość odpowiedzi musiała być poprzedzo-
na licznymi dodatkowymi badaniami [3, 4]. Oddziaływania pól 
magnetycznych na wskazania liczników indukcyjnych było 
przedmiotem badań w m.in. w Politechnice Śląskiej, Częstochow-
skiej i laboratoriach firmy PAFAL.  
 
3. Wnioski z badań indukcyjnych liczników 

energii elektrycznej 
 

Zdecydowana większość ekspertyz wykonanych w Instytucie 
Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej doty-
czyła przypadków występowania nadmiernie dużego błędu wska-
zań licznika. W zależności od rodzaju licznika błędy te zawierały 
się w granicach (30÷1200)%. Uszkodzenie któregokolwiek z 
elementów licznika, a szczególnie cewki napięciowej lub magnesu 
hamującego, względnie zaburzenie ich strumieni magnetycznych 
przez celowe wprowadzenie do układu zewnętrznego pola magne-
tycznego, powoduje zmianę właściwości przyrządu, ujawniającą 
się zmianą jego błędu wskazań. Sprawność cewki napięciowej 
oceniano porównując moc strat w tej cewce z wartościami okre-
ślonymi przez producenta. Nigdy w badaniach nie wykryto uszko-
dzenia tej cewki. Nadmiernie duży błąd wskazań licznika wiązał 
się z uszkodzeniem magnesów hamujących, objawiającym się 
zmniejszoną wartością indukcji magnetycznej w ich szczelinie 
nawet o kilkadziesiąt procent. Wszystkie inne uszkodzenia 
w liczniku powodują ujemny błąd wskazań. Zmniejszenie warto-
ści indukcji magnetycznej (w stosunku do znamionowej) w szcze-
linie magnesów stosowanych w licznikach indukcyjnych energii 
elektrycznej, może nastąpić w wyniku oddziaływania:  
 na magnesy hamujące zewnętrznym polem magnetycznym 

o odpowiednio dużej indukcji; 
 wysokiej temperatury (kilkaset C); 
 silnych udarów mechanicznych. 

Ze względu na wymagane właściwości magnesy hamujące wy-
konuje się z materiałów magnetycznych np. Alnico charakteryzu-
jących się dużą stabilnością długoczasową swoich parametrów 
magnetycznych. Badania wykazują, że magnesy hamujące stoso-
wane w licznikach indukcyjnych energii elektrycznej zachowują 
swoje właściwości przez kilkadziesiąt lat. Brak widocznych skut-
ków oddziaływania silnych udarów mechanicznych lub wysokiej 
temperatury sugeruje, że trwałe zmniejszenie wartości indukcji 
magnetycznej w szczelinie magnesów jest skutkiem wcześniejsze-
go oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego. Liczne 
badania wykazały, że tak silne pole magnetyczne można w wa-

runkach „domowych” wytworzyć jedynie odpowiednio dużym 
magnesem neodymowym albo dwoma magnesami neodymowymi 
umieszczonymi w różnych odpowiednich punktach obudowy 
licznika i w niewielkiej odległości od magnesu hamującego.  

W tabeli 1 przedstawiono właściwości magnetyczne dwóch ma-
teriałów magnetycznych. Wyraźnie widać, że parametry magnesu 
neodymowego umożliwiają w pewnych warunkach rozmagneso-
wanie magnesu hamującego (np. z Alnico). Inne materiały stoso-
wane na magnesy stałe nie mają aż tak dobrych właściwości jak 
neodym. 

 
Tab. 1.  Zestawienie parametrów wybranych materiałów magnetycznych 
Tab. 1. Summary of selected parameters of magnetic materials 

 

 Koercja jHc Remanencja Br 

Alnico 4,8  18 kA/m 0,681,2 T 

Neodym 150380 kA/m 1  1,4 T 

 
Uszkodzenie magnesów hamujących następuje natychmiast po 

przyłożeniu w odpowiednim miejscu obudowy licznika wystarcza-
jąco silnego pola magnetycznego. Wielokrotne przykładanie 
magnesów neodymowych do licznika może to uszkodzenie pogłę-
biać. „Naprawienie” magnesów hamujących tzn. przywrócenie ich 
początkowych właściwości magnetycznych poprzez oddziaływa-
nie zewnętrznym polem magnetycznym jest niemożliwe z ze-
wnątrz licznika. 

W ostatnim czasie zmniejszyła się ilość ekspertyz w zakresie 
liczników indukcyjnych z uszkodzonymi magnesami hamującymi. 
Jest to skutkiem zmian konstrukcyjnych liczników oraz montowa-
nia w nich układów rejestrujących oddziaływanie na licznik sil-
nym zewnętrznym polem magnetycznym. Ujawniły się za to 
przypadki prawdopodobnej ingerencji w wewnętrzne układy 
licznika – tarczę obrotową i liczydło - po otwarciu obudowy licz-
nika. Możliwe jest wtedy przestawianie liczydła lub zatrzymywa-
nie tarczy. Wymaga to jednak zerwania plomb legalizacyjnych 
i założenie podrobionych. Technologie wykonywania takich 
plomb stały się obecnie łatwo dostępne, a podrobione plomby są 
trudne do identyfikacji poprzez oględziny. Wymagane są do tego 
techniki mechanoskopijne (rys. 1). 

 

      
 
Rys. 1.  Zdjęcia cech legalizacyjnych wykonanych z podrobionej plomby 

i oryginalnego stempla pierwotnego 
Fig. 1. Photos of verification marks made with counterfeit stamp and the original 

stamp 

 
Zagadnieniem trudnym do ustalenia pozostaje identyfikacja 

prawdopodobnego okresu celowego oddziaływania na licznik 
polem magnetycznym magnesu neodymowego w celu zmniejsze-
nia prędkości obrotowej tarczy licznika lub przestawienia tarczy 
licznika. Może w tym przypadku być przydatna analiza średnio-
dobowego zużycia energii elektrycznej pod warunkiem, że można 
wyodrębnić wyraźny okres, trudnego do uzasadnienia zmniejsze-
nia zużycia energii.  
 
4. Smart grid i smart metering  
 

Mianem „smart grid” określa się zmodernizowane sieci elektro-
energetyczne, z zaimplementowanym systemem dwustronnej 
komunikacji cyfrowej między dostawcą a konsumentem oraz 
inteligentne systemy pomiarów i monitorowania różnych parame-
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trów charakteryzujących przepływ energii. Nieodzowną częścią 
inteligentnych sieci są inteligentne systemy pomiarowe [5, 6]. 

Do głównych korzyści płynących z zastosowania inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych można zaliczyć między innymi [7]: 
 możliwość wpływu na zachowania konsumentów, na przykład 

zachęcania ich do takich zachowań, które prowadzić będą do 
zmniejszenia zużycia energii bez nielegalnego poboru oraz do 
niwelowania szczytów poboru mocy;  

 możliwość lepszego zarządzania siecią, co wpłynie na większe 
bezpieczeństwo i pewność dostaw oraz tańszą eksploatację; 

 możliwość łatwego zintegrowania wielu małych źródeł energii 
(szczególnie energii odnawialnej), co przyczyni się do zmniej-
szenia zużycia paliw kopalnych i emisji dwutlenku węgla. 
Rozważając korzyści płynące z wdrażania inteligentnych sieci 

należy także uwzględniać możliwe zagrożenia, do których można 
zaliczyć między innymi wysokie koszty inwestycji czy zagrożenie 
prywatności konsumentów energii. Obawy dotyczą również kosz-
tów związanych z eksploatacją „mierników inteligentnych”.  

Wdrożenie inteligentnych systemów energetycznych „smart 
grid”, w tym inteligentnego opomiarowania „smart metering”, ma 
na celu: zoptymalizowanie pracy sieci energetycznej, usprawnie-
nie komunikacji z odbiorcami usług energetycznych oraz zwięk-
szenie ich świadomości w zakresie możliwości oszczędzania 
energii.  

Użytkownicy, którzy świadomiej będą zarządzać zużyciem 
energii we własnym domu, będą wnosić swój wkład w ochronę 
środowiska naturalnego. Z kolei dostawcy energii elektrycznej, 
wykorzystując systemy smart grid, w tym dwukierunkową łącz-
ność z odbiorcami energii, będą mogli: 
 usprawnić proces odczytu danych z mierników energii,  
 usprawnić zarządzanie danymi z liczników energii,  
 wyznaczać profile obciążenia, które pozwolą dokładniej rozli-

czać odbiorców i planować zapotrzebowanie na energię,  
 usprawnić zarządzanie zasobami sieci, 
 reagować na duże obciążenie sieci w celu uniknięcia tzw. 

blackoutów,  
 wykrywać i weryfikować zgłoszenia o występowaniu przerw 

w dostawach energii,  
 szybciej reagować na zaniki napięcia. 

 
 
5. Inteligentne liczniki energii elektrycznej 

 
O ile bardzo dobrze jest opisana specyfikacja systemów typu 

smart grid to nadal brak jest jednolitej definicji „inteligentnego 
licznika”. Przyjmuje się, że inteligentny licznik to licznik energii 
elektrycznej wyposażony w dodatkowe funkcje. Do najczęściej 
wymienianych funkcji dodatkowych można zaliczyć: zdalny 
odczyt, zdalne włączanie/wyłączanie dopływu energii, możliwość 
rejestracji zużycia energii w określonych okresach czasu, zdalną 
zmianę taryfy (sposobu rozliczania energii) oraz wykrywanie 
i rejestrację prób ingerencji w działanie licznika (nielegalny pobór 
energii). 

Jak zaznaczono wcześniej, pod pojęciem licznika inteligentnego 
rozumie się zwykle licznik energii elektrycznej wyposażony 
w dodatkowe funkcje. Z punktu widzenia ściśle metrologicznego 
licznik taki nie różni się niczym od „licznika klasycznego”: 
w sferze zainteresowania metrologii prawnej pozostaje cześć 
wykonująca pomiar - cześć ta winna spełniać wymagania takie 
same jak licznik indukcyjny. Część licznika realizująca dodatkowe 
funkcje ma dla metrologii prawnej znaczenie w tym sensie, że nie 
może ona wywierać niedozwolonego wpływu na część pomiarową 
ani w sposób niedozwolony wpływać na przesyłane dane [7, 8]. 
Niedozwolony wpływ na część pomiarową dotyczy m.in. mocy 
strat własnych czyli mocy potrzebnej do zasilenia części elektro-
nicznej licznika, która nie powinna być wliczana do opłat za zuży-
tą energię. Moc strat własnych powinna obciążać jedynie dostaw-
cę energii a nie konsumenta, dlatego dostawcy są zainteresowani 
stosowaniem takich rozwiązań technicznych, które nie różnią się 
znacząco od rozwiązań „klasycznych” (liczników indukcyjnych). 

Inteligentne liczniki powinny m.in.: 
 dokonywać pomiaru energii całodobowo oraz wielostrefowo, 
 umożliwiać automatyczne lub ręczne zamykanie okresu rozli-

czeniowego, 
 umożliwiać zatrzaskiwanie wskazania w sytuacji wystąpienia 

określonych zdarzeń, 
 umożliwiać rejestrację mocy maksymalnych i czasu ich wystą-

pienia, 
 umożliwiać zadawanie mocy umownej i rejestrację wartości 

przekroczenia tej mocy oraz zadziałanie strażnika mocy (poda-
nie impulsu w celu wyłączenia zabezpieczenia zalicznikowego), 

 umożliwiać ilościowe rozliczenie według taryfy zdefiniowanej 
przez OSD dla użytkownika, 

 rejestrować określone zdarzenia oraz prowadzić ewidencję 
błędów licznika. 
Ponieważ liczniki elektroniczne jako urządzenia z przetwarza-

niem algorytmicznym mogą być różnie skonfigurowane ważną 
kwestią jest zabezpieczenie licznika przed możliwością zmiany 
parametrów metrologicznych po legalizacji. Licznik musi mieć 
zabezpieczenia, zarówno fizyczne jak i programowe, chroniące go 
przed nieautoryzowanym dostępem. Dostęp do danych pomiaro-
wych i konfiguracyjnych jest ograniczony poziomami dostępu: 
 poziom użytkownika (umożliwia odczytanie danych i zmianę 

niektórych parametrów), 
 poziom operatora (umożliwia przeglądanie wszystkich danych 

i zmianę parametrów udostępnionych przez producenta, np. 
ustawienie zegara, zmiana taryf, konfiguracja okresów rozlicze-
niowych, zdefiniowanie mocy umownej, itp.). 
Przewaga liczników inteligentnych nad tradycyjnymi wynika 

również z możliwości rejestracji zdarzeń. W dzienniku zdarzeń 
powinny być rejestrowane następujące zdarzenia: 
 otwarcie osłony licznika (zabezpieczonej plombą), 
 próby wpływu na obliczenia i dokładność pomiaru, 
 obecność silnego pola magnetycznego, 
 przerwy w dostawie energii, liczba zaników napięcia, suma-

ryczny czas odłączenia od zasilania w okresie rozliczeniowym, 
data i czas wystąpienia ostatniego zaniku, 

 zanik zasilania jednej lub dwóch faz, 
 zamiana kolejności faz, 
 przepływ wsteczny (jeśli nie jest dopuszczalny), 
 rozładowanie baterii podtrzymującej zasilanie, 
 przekroczenie temperatury dopuszczalnej, 
 programowanie licznika, 
 stwierdzenie wadliwego działania, 
 niepoprawne wpisanie hasła autoryzującego dostęp do opro-

gramowania urządzenia. 
Liczniki typu smart oferują odbiorcom energii pełną informację 

o zużyciu energii w dostępny, przejrzysty sposób, co umożliwia 
rzeczywiste zarządzanie zużyciem energii przez gospodarstwo 
domowe tj. dostosowanie zużycia do możliwości finansowych 
rodziny. Inteligentne liczniki rejestrują zużycie energii w cyklach 
godzinowych lub częstszych i przekazują te informacje, co naj-
mniej raz na dobę, w celach monitorowania oraz rozliczania zuży-
cia energii. Systemy inteligentnego opomiarowania funkcjonują 
już w tysiącach gospodarstw domowych m. in. w takich krajach 
jak Włochy, Wielka Brytania, USA, Kanada, Holandia, Niemcy, 
Węgry. 

Jak już wspomniano, dostęp do danych pomiarowych i konfigu-
racyjnych inteligentnych liczników nie jest ograniczony jedynie 
dla operatora systemu ale również możliwy z poziomu właściwe-
go konsumenta. Przykładem aplikacji konsumenckiej przeznaczo-
nej do analizy i monitoringu zużycia energii jest aplikacja TAU-
RON eLicznik. Aplikacja ta może być obsługiwana przez przeglą-
darkę internetową (rys. 2) lub instalowana na urządzenia z syste-
mem android (rys. 3). Dzięki temu programowi komputerowemu 
możemy z opóźnieniem dobowym analizować zużycie energii w 
swoim gospodarstwie domowym poprzez odczyty liczbowe oraz 
wykresy przedstawiające profile zużycia energii w poszczegól-
nych godzinach doby, dniach miesiąca lub miesiącach roku. Apli-
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kacja umożliwia również indywidualne ustalenie limitów zużycia 
energii (dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne), których prze-
kroczenie skutkuje wysyłaniem powiadomień na zadany adres e-
mail i może eliminować zaskoczenie otrzymaniem faktury za 
nadmierne zużycie energii w okresie rozliczeniowym. 

 

 
 
Rys. 2.  Strona główna aplikacji eLicznik (https://elicznik.tauron-dystrybucja.pl/) 
Fig. 2. Home page of application eLicznik (https://elicznik.tauron-dystrybucja.pl/) 

 
 

 
 
Rys. 3.  Strony aplikacji eLicznik na urządzenia z systemem Android  
Fig. 3. eLicznik application screens on device running Android 

 
Analizując wyniki badań prowadzonych w Instytucie Metrolo-

gii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej [9], można 
zauważyć, że moce strat własnych liczników elektronicznych 
o różnych modemach komunikacyjnych nie różnią się znacząco od 
mocy wymaganych do zasilenia liczników indukcyjnych (rys. 4).  
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Rys. 4.  Wartości mocy strat własnych zarejestrowane dla różnych typów  

liczników 1-fazowych 
Fig. 4. Values of running light power losses recorded for different types  

of 1-phase meters 

 

Koszty eksploatacji zarówno klasycznych liczników jak i elek-
tronicznych są podobne i nie mogą stanowić argumentu przeciw 
wprowadzaniu do użytku liczników inteligentnych dla realizacji 
idei smart grid. 

Nie ma już odwrotu od inteligentnych sieci elektroenergetycz-
nych. Ich funkcjonowanie regulowane będzie zapewne bardziej 
normami europejskimi niż „twardymi” przepisami prawa, które 
znajdą swoje miejsce raczej w obszarach najbardziej wrażliwych, 
jak rzetelność pomiaru czy ochrona danych osobowych odbiorców 
energii elektrycznej [7].  
 
6. Podsumowanie 
 

Uszkodzenie magnesów hamujących licznika indukcyjnego jest 
skutkiem oddziaływania na licznik polem magnetycznym np. 
magnesu neodymowego i może być wynikiem celowego działania 
zmierzającego do nielegalnego poboru energii elektrycznej. Inne 
źródła pola magnetycznego nie są w stanie wytworzyć pola 
zdolnego do takich uszkodzeń. 

Ingerencja w elementy mechaniczne licznika (tarcza, liczydło) 
w celu redukcji wskazań licznika jest trudna do potwierdzenia. 
Ślady pozostawione na śrubach czy tarczy mogą mieć różne 
pochodzenie nie związane z próbą nielegalnego poboru energii 
elektrycznej. 

Podrobienie plomby legalizacyjnej jest w pełni identyfikowalne 
za pomocą technik mechanoskopowych. 

Analiza średniodobowego zużycia energii może być przydatna 
do ustalenia okresu celowego działania zmierzającego do 
nielegalnego poboru energii elektrycznej. 

Wykrywanie nielegalnego poboru energii elektrycznej na bieżąco 
umożliwiają liczniki typu smart dzięki rejestracji zdarzeń i błędów 
oraz komunikacji z operatorem systemu. Konstrukcje liczników 
inteligentnych sprzyjają przeciwdziałaniu nielegalnemu poborowi 
energii ale również podnoszeniu świadomości zużycia energii 
poprzez udostępnianie konsumentom informacji o bieżącym 
zużyciu a dostawcom informacji o bieżącym i planowanym 
zapotrzebowaniu na energię. 
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