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| Nota prawna
Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy roli i zadań Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A.
(Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce) w związku z budową Centralnego Systemu Informacji
Rynku Energii (CSIRE) oraz uruchomieniem roli Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE) na podstawie ustawy z dnia
20.05.2021 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 1093).
Informacje i stanowiska zawarte w prezentacji są aktualne na dzień jej publikacji.
Prezentacja jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji oraz danych dotyczących zasad funkcjonowania OIRE
oraz CSIRE. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zastrzegają możliwość wprowadzania zmian w prezentowanych
rozwiązaniach, będących w szczególności wynikiem zmian w przepisach, prowadzonych konsultacji lub uzgodnień.
Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Kopiowanie prezentacji
w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych
w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o zawarte w niej informacje.
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Wstęp – PSE (OSP), OIRE i
CSIRE

| Wstęp – OSP, OIRE i CSIRE
Podstawą prawną wdrożenia OIRE wraz z CSIRE jest ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne
z dnia 21.05.2021 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 1093) wraz z aktami wykonawczymi, w szczególności
rozporządzeniem w sprawie wykazu procesów rynku energii (projekt dostępny na stronach
internetowych RCL).

CSIRE
OIRE

Zgodnie ze znowelizowana ustawą Prawo Energetyczne:
PSE jako Operatorowi Systemu Przesyłowego
elektroenergetycznego w Polsce została powierzona rola OIRE
OIRE ma zadanie wdrożenia a następnie zarządzanie CSIRE
Operator Informacji Rynku Energii
- podmiot odpowiedzialny za zarządzanie i administrowanie
centralnym systemem informacji rynku energii oraz przetwarzanie
zgromadzonych w nim informacji na potrzeby realizacji procesów
rynku energii elektrycznej.

Centralny System Informacji Rynku Energii
- system informacyjny służący do przetwarzania informacji rynku
energii na potrzeby realizacji procesów rynku energii elektrycznej
oraz wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu.

PSE (OSP), OIRE i CSIRE
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| Kluczowe zadania OIRE
Zarządzanie i administrowanie CSIRE.
Migracja informacji rynku energii.
Wspieranie realizacji procesów rynku energii.
Opracowanie oraz aktualizacja standardów
wymiany informacji CSIRE.
Przetwarzanie, w tym pozyskiwanie oraz
udostępnianie, informacji rynku energii – m.in.
danych pomiarowych energii elektrycznej.
Udostępnianie zgromadzonych informacji
uprawnionym użytkownikom systemu CSIRE.

Dodatkowe informacje nt. OIRE oraz CSIRE są dostępne na stronie internetowej OIRE: www.pse.pl/oire

PSE (OSP), OIRE i CSIRE
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Podstawowe funkcjonalności
CSIRE

| Model wymiany informacji z OIRE
Użytkownicy systemu elektroenergetycznego realizują procesy wymiany
informacji rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu
informacji rynku energii (Art. 11z ust. 1).

Centralny system informacji rynku energii umożliwia wymianę informacji
rynku energii pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego
w celu realizacji procesów rynku energii, wskazanych w rozporządzeniu
ws. procesów rynku energii (Art. 11z ust. 2).
Użytkownicy systemu elektroenergetycznego wykorzystują systemy
informacyjne współpracujące z centralnym systemem informacji rynku
energii w sposób określony w IRiESP-OIRE (Art. 11za).
Użytkownicy systemu elektroenergetycznego przekazują do CSIRE
informacje rynku energii, w szczególności zapewniają poprawność
i kompletność informacji przekazywanych przez nich do centralnego
systemu informacji rynku energii (Art. 11zb).
Operator informacji rynku energii udostępnia informacje rynku energii lub
zagregowane dane pomiarowe w postaci elektronicznej za
pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii (Art. 11zc).

Podstawowe funkcjonalności CSIRE
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| Model przepływu danych pomiarowych w architekturze

z OIRE i CSIRE
Dane pomiarowe będą pozyskiwane z liczników zdalnego
odczytu przez OSD oraz OSP, a następnie przekazywane do
CSIRE.

CSIRE będzie przechowywać oraz udostępniać dane
pomiarowe uprawnionym podmiotom, m.in. sprzedawcom
energii elektrycznej.
Odbiorcy energii elektrycznej będą mieli dostęp do swoich
danych za pośrednictwem dedykowanego, utworzonego przez
OIRE portalu.
Za pośrednictwem CSIRE będzie również możliwe
przekazywanie poleceń do licznika zdalnego odczytu, np.
włączenie trybu przedpłatowego, przy czym wyłącznie przez
podmioty uprawnione do takich działań.

Podstawowe funkcjonalności CSIRE
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| Projektowane funkcjonalność CSIRE
Odbiorca
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| CSIRE – zakres przetwarzanych danych
W CSIRE planowane jest przetwarzanie następujących informacji rynku energii:
Dane konfiguracyjne dot. pomiarów energii elektrycznej, w szczególności charakterystyki punktów pomiarowych/
punktów poboru energii.
Dane konfiguracyjne dot. detalicznego rynku en. el., w tym o podmiotach uczestniczących w dree.
Informacje o relacjach umownych pomiędzy Sprzedawcami / OSD a Użytkownikami KSE.
Informacje o relacjach umownych pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii (np. GUDk).

Dane pomiarowe energii elektrycznej, w tym dobowe profile poboru / oddania ee z sieci.
Dane pomiarowe w zakresie jakości energii elektrycznej oraz wskaźniki jakości ee.
Informacje dot. poleceń przekazywanych do liczników zdalnego odczytu.
Statystki funkcjonowania CSIRE oraz detalicznego rynku energii elektrycznej.

Podstawowe funkcjonalności CSIRE
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| Wymagania bezpieczeństwa względem OIRE

i CSIRE

Wymagania bezpieczeństwa dla OIRE i CSIRE są projektowane zgodnie z obowiązującymi
międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i najnowszymi wytycznymi w tym zakresie, m.in.
Zaleceniem Komisji Europejskiej 2019/553 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie cyberbezpieczeństwa
w sektorze energetycznym (Dz. U. UE L 96/50 z 5.04.2019).
PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego
są również zobowiązane stosować przepisy prawa krajowego:
ustawa nPe nakłada obowiązek ochrony informacji rynku energii przed działaniami zagrażającymi
poufności, integralności, dostępności i autentyczności przetwarzanych danych (art. 11zd ust. 1.);
ustawa nPe zobowiązuje do ustalenia szczegółowych wymagań
w zakresie przydzielania uprawnień do dostępu do informacji rynku energii oraz sposób
przydzielania tych uprawnień oraz właściwą ochronę informacji rynku energii (art. 11zd ust. 2)
ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada na PSE S.A.,
jako operatora usługi kluczowej w zakresie przesyłania energii elektrycznej, obowiązek wdrożenia
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
PSE S.A. uzyskały w tym zakresie certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
Przetwarzanie danych osobowych w CSIRE musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”)

Podstawowe funkcjonalności CSIRE
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Standardy Wymiany
Informacji CSIRE

| Standardy Wymiany Informacji CSIRE (SWI)
Art. 11y ust. 1 Ustawy – Prawo energetyczne:
Operator informacji rynku energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równoprawne traktowanie
użytkowników systemu: (…)
5) opracowuje standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii;

Art. 11z ust. 4 Ustawy – Prawo energetyczne:
Standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii określają w szczególności:
1) sposób realizacji procesów rynku energii, z uwzględnieniem zależności między tymi procesami;
2) komunikaty dotyczące procesów rynku energii wysyłane i odbierane przez centralny system informacji rynku energii.

Art. 16 ust. 2 Ustawa z dnia 21 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1093):
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przedłoży Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki
wyodrębnioną część instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 5c ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 18 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Opracowany przez PSE projekt Standardów Wymiany Informacji CSIRE (SWI) dostępny jest pod
adresem: www.pse.pl/oire/standardy-wymiany-informacji
Standardy Wymiany Informacji CSIRE
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| Wykaz procesów rynku energii ujętych w SWI

Standardy Wymiany Informacji CSIRE
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Wdrożenie CSIRE

| Ustawowe obowiązki dot. uruchomienia CSIRE

Opracowanie wydzielonej części IRiESP-OIRE przez OSP - w terminie 18 m-cy od wejścia w życie ustawy
(Art. 17 ust.2)
Nadanie PPE numerów zgodnie ze standardem GS1 (GSRN) przez OSD i OSP - w terminie 24 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy (Art. 19)
Przekazanie do OIRE (OSP) informacji o punktach pomiarowych, w postaci elektronicznej, przez OSD - w terminie
30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (Art. 20)
Zawarcie z OIRE (OSP) umowy o korzystanie z CSIRE przez użytkowników profesjonalnych - w terminie
33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (Art. 19)

Uruchomienie CSIRE przez OSP - w terminie 36 m-cy od wejścia w życie ustawy (Art. 18)

Wdrożenie CSIRE
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| Zakres zadań
Zadania PSE

Zadania sektora energii elektrycznej

Udział w opracowaniu regulacji prawnych, w tym
rozporządzeń wykonawczych wprowadzających OIRE
i CSIRE do modelu rynku energii w Polsce
Opracowanie IRiESP-OIRE, opracowanie standardów
wymiany informacji CSIRE
Opracowanie SIWZ, przeprowadzenie postępowań
przetargowych na budowę i wdrożenie systemu
informatycznego oraz zakup platformy sprzętowej

Udział w opracowaniu regulacji prawnych,
w tym rozporządzeń wykonawczych
Konsultowanie IRiESP-OIRE, w tym standardów
wymiany informacji rynku energii
Przygotowanie informacji rynku energii na potrzeby
zasilenia inicjalnego (migracji danych) CSIRE
Budowa i wdrożenie narzędzi informatycznych
współpracujących z CSIRE

Budowa, testowanie, uruchomienie i wdrożenie CSIRE

Instalacja liczników zdalnego odczytu (dot. OSD)

Opracowanie i uruchomienie Portalu Użytkownika KSE
(dedykowanego dla Odbiorców końcowych, w tym
prosumentów)

Wdrożenie nowych strategii funkcjonowania,
w szczególności:

Budowa API zapewniającego dostęp do informacji rynku
energii, w tym danych pomiarowych, dla nowych usług
Utrzymywanie relacji z interesariuszami CSIRE oraz
współpraca z dostawcami inf. rynku energii, w tym danych
pomiarowych

dostosowanie wewnętrznych procedur i narzędzi
do nowego modelu wymiany informacji na dree
opracowanie i wdrożenie nowych usług na rynku
energii

Dostosowanie i integracja procesów PSE wspierających rynek
detaliczny oraz rynek systemowy, w tym rynek bilansujący
i rynek mocy (po uruchomieniu CSIRE)
Wdrożenie CSIRE
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| Ramowy harmonogram wdrożenia CSIRE
12 miesięcy

Start
projektu
PSE
3 kw.
2018

Wejście w życie ustawy
2.07.
2021

Nowelizacja
ustawy Pe

Specyfikacje
wymagań

Postępowanie przetargowe
SWI 4.0

Opracowanie
IRiESP-OIRE

Przedłożenie IRiESP
-OIRE, w tym SWI
do zatwierdzenia

M12

M18

Opracowanie
projektu
technicznego

Testy SAT

Budowa i testy FAT

M36

M18

SWI 5.0
Specyfikacja
interfejsów do
CSIRE

M6

Opracowanie standardów wymiany informacji – zakres informacyjny komunikatów oraz
specyfikacja komunikatów

M6

Testy integracyjne
i przyłączanie
systemów IT

Przygotowanie systemów IT
Dokumentacja określająca
zbiory danych inicjalnych do
CSIRE

Dokumentacja
określająca zakres
danych inicjalnych
CSIRE

Koncepcja migracji
danych

12 miesięcy

M24

Opracowanie specyfikacji plików migracji danych

Zasilenie
inicjalne

Migracja danych

START
PRODUKCYJNY

24.05
2021

12 miesięcy

Rozpoczęcie
zasilania CSIRE
M30

Przygotowanie i przekazywanie danych do migracji oraz dostosowanie i przyłączanie systemów IT do CSIRE.

Zadanie PSE

Wdrożenie CSIRE

Zadanie wspólne PSE i uczestników rynku

M36

Zadanie uczestników rynku
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| Fazy Migracji – orientacyjne terminy
Faza 1
Inicjacja Migracji

T0

Faza 2

Faza 3

Faza 4

Budowa
fundamentu
danych

Rozbudowa do
pełnego zakresu
danych

Formowanie
inicjalnego
wsadu CSIRE

T1

T2

 Q4 2022

2023

Przygotowanie do
Migracji
TRU

T3
01.01.2024

T4
01.07.2024

Migracja
T0

T4

TZU

Okres trwania Usługi Migracji

Podpisanie Umowy
z WUM

+6 miesięcy

Pierwsze dane

Wdrożenie CSIRE

Kompletne dane

Start produkcyjny
CSIRE
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| Organizacja procesu migracji
Faza 1- Inicjacja Migracji

• Zasady współpracy pomiędzy Uczestnikiem Migracji a Zarządzającym Migracją (OIRE)
• Identyfikacja uczestników rynku biorących udział w migracji
• Podpisanie Umów o poufności (NDA) oraz przekazaniu danych osobowych

Fazy 2-3 – Dostarczanie kolejnych danych

• Uruchomienie środowiska migracji danych i rozpoczęcie dostarczania danych
• Każda faza i każde dostarczenie ekstraktu jest traktowane rozdzielnie, nie występuje aktualizacja danych
• W ramach każdej fazy możliwe jest wielokrotne dostarczanie ekstraktu
Faza 4 – Budowanie wsadu inicjalnego danych CSIRE

• Przekazanie kompletu danych do zasilenia inicjalnego CSIRE
• Dostarczanie zaktualizowanych danych, weryfikacja danych, formowanie wsadu inicjalnego
• Uruchomienie produkcyjnie CSIRE

Wdrożenie CSIRE
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Podsumowanie

| Kluczowe cele OIRE
Zapewnienie skutecznej i bezpiecznej wymiany informacji na rynku energii elektrycznej,
umożliwiającej uczestnikom tego rynku realizację ich ustawowych praw i obowiązków.
Ujednolicenie oraz usprawnienie procesów rynku energii elektrycznej, w tym w
szczególności procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA), jak również
przepływu informacji pomiędzy uczestnikami rynku.
Wsparcie dla funkcjonowania mechanizmów konkurencji na rynku energii elektrycznej.
Umożliwienie Użytkownikom KSE bezpłatnego dostępu do informacji rynku energii (w tym
danych pomiarowych).
Zapewnienie danych / informacji rynku energii umożliwiających uczestnikom rynku
oferowanie nowych produktów i usług.
Zapewnienie danych / informacji rynku energii, oraz wybranych danych statystycznych
dot. procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem CSIRE – dla potrzeb
wykonywania analiz dostarczania energii w KSE.

Podsumowanie
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| Kluczowe parametry Projektu
3 lipca 2021 r.
Data wejścia w życie
„ustawy licznikowej”

17,8 / 16,2 / 15,1 mln
Szacowana liczba odbiorców
końcowych (PPE) / odb. w gr. G / odb.
w gosp. domowych w Polsce

1.07.2024

480 - Liczba sprzedawców

Termin
uruchomienia
CSIRE

190 - Liczba OSD w Polsce

energii elektrycznej w Polsce

Czas zmiany sprzedawcy przed
rozpoczęciem projektu – 21 dni
Czas zmiany sprzedawcy po
wdrożeniu CSIRE – 7 dni
Czas zmiany sprzedawcy
docelowo – 1 dzień

Podsumowanie

2020 - 2028 r.
Planowany horyzont wdrożenia
inteligentnego opomiarowania
w Polsce

> 14 mln szt.
Obligatoryjna liczba liczników
zdalnego odczytu (Smart Meters)
w Polsce w 2028 r. (80% odbiorców
końcowych)

4,6 mld zł
Wg OSR - zdyskontowane na dzień 1 stycznia 2018 r,
w cenach z 2016r.

Szacowany koszt instalacji liczników
inteligentnych w Polsce (bez kosztów
pośrednich)

ok. 4,1 %
Prawie 680 tys. na 16,0 mln odbiorców w taryfie G .

Wskaźnik zmiany sprzedawcy
w taryfie G na V 2020 r.
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