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Nota prawna
Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy planowanej przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. (PSE) budowy oraz funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku
Energii (CSIRE) oraz Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).
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 i CSIRE. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zastrzegają sobie możliwość
wprowadzenia zmian, będących w szczególności wynikiem zmian w ustawie Prawo energetyczne,
prowadzonych konsultacji lub uzgodnień.
Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność PSE. Kopiowanie, rozpowszechnianie
i wykorzystywanie prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Spółki.
PSE 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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| OIRE i CSIRE

| Zasadnicze akty prawne dotyczące OIRE/CSIRE
Koncepcja wdrożenia OIRE oraz podstawowe funkcjonalności CSIRE zostały opracowane między innymi w oparciu o następujące
akty prawne:
1.

USTAWY KRAJOWE
USTAWA z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093)
– wraz z aktami wykonawczymi:
a)

Rozporządzenie w sprawie procesów rynku energii (projekt);

b)

Rozporządzenie w sprawie systemu pomiarowego (projekt).

USTAWA o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317).
USTAWA o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579).
USTAWA o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018 poz. 1560).
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
2.

ROZPORZĄDZENIA KRAJOWE
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. 2012 poz. 526).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2019 poz. 503).
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| Zasadnicze akty prawne dotyczące OIRE/CSIRE
3.

DYREKTYWY UE
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE
(Dz. U. UE L 158/125 z 14.06.2019).

4.

ROZPORZĄDZENIA UE
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych
i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. U. UE L 197/24 z 25.07.2015).

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) (Dz. U. UE L 257/73 z 28.08.2014).
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z 4.05.2016).
5.

INNE DOKUMENTY
ZALECENIE KOMISJI (UE) 2019/553 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym
(Dz. U. UE L 96/50 z 5.04.2019).
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| OIRE a CSIRE
Zgodnie ustawą Prawo energetyczne:

CSIRE
OIRE

PSE przyjmują zadanie utworzenia OIRE i wdrożenia CSIRE
OIRE będzie zarządzał 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.

OIRE i CSIRE
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| Kluczowe zadania OIRE
Zarządzanie i administrowanie CSIRE.
Wspieranie procesów rynku energii.

Przetwarzanie, w tym pozyskiwanie oraz udostępnianie
informacji rynku energii – m.in. danych pomiarowych
energii elektrycznej.
Opracowanie oraz aktualizacja Standardów Wymiany
Informacji CSIRE.
Udostępnianie zgromadzonych informacji uprawnionym
użytkownikom systemu CSIRE.

OIRE i CSIRE
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| Modele wymiany informacji pomiędzy uczestnikami

rynku energii
Dotychczasowy model wymiany informacji

OIRE i CSIRE
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| Schemat przepływu danych pomiarowych w modelu

z OIRE i CSIRE
Ustawa z dnia 20.05.2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw nakłada na operatorów systemów
elektroenergetycznych obowiązek instalacji liczników zdalnego
odczytu.
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 utworzonego przez OIRE portalu (WWW).
Za pośrednictwem CSIRE będzie również możliwe przekazywanie
poleceń na licznik zdalnego odczytu (np. włączenie trybu
przedpłatowego) – wyłącznie przez podmioty uprawnione do tego
typu działań.
OIRE i CSIRE
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| CSIRE – korzyści dla odbiorców końcowych,

w tym prosumentów
Bezpłatny dostęp do danych dotyczących własnych punktów poboru energii,
w tym do danych pomiarowych.
Ułatwienie oraz skrócenie czasu realizacji procesów rynku energii,
m.in. zmiany sprzedawcy.
Możliwość weryfikacji indywidualnego poboru oraz oddania energii elektrycznej
do sieci.
Możliwość podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania energii elektrycznej
i obniżenia kosztu jej użytkowania na podstawie rzetelnych danych.
Możliwość udostępnienia własnych informacji rynku energii, w tym danych pomiarowych,
wybranym przez siebie podmiotom np. w celu otrzymania korzystniejszych ofert lub usług.
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

OIRE i CSIRE
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| CSIRE – korzyści dla rynku
Obniżenie kosztów funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz obniżenie bariery wejścia
na rynek dzięki ograniczeniu liczby interfejsów i utworzeniu jednego punktu dostępu
do informacji rynku energii.
Skuteczna i bezpieczna wymiana informacji na detalicznym rynku energii umożliwiająca
realizację ustawowych praw i obowiązków.

Ujednolicenie zasad realizacji procesów detalicznego rynku energii elektrycznej
przy zachowaniu podziału odpowiedzialności.
Gwarancja efektywności przetwarzania danych oraz trwałości rozwiązania CSIRE.
Umożliwienie rozwoju nowych usług poprzez ułatwienie dostępu do informacji rynku energii,
w tym profili pomiarowych zużycia i produkcji energii elektrycznej.
Zwiększona transparentność procesów detalicznego rynku energii wspieranych
przez CSIRE.
Możliwość uzyskania informacji rynku energii dotyczących potencjalnych klientów (wyłącznie
po udzieleniu zgody przez klienta) np. w celu przygotowania spersonalizowanych ofert.

OIRE i CSIRE
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| CSIRE – korzyści dla KSE i Operatorów Systemów

Elektroenergetycznych
Poprawa efektywności wykorzystania zasobów KSE m.in. poprzez lepsze
dopasowanie zużycia energii do jej produkcji, w szczególności z OZE.

Integracja procesów rynku detalicznego i rynków systemowych z wykorzystaniem
danych pomiarowych dostępnych w CSIRE.
Poprawa jakości danych pomiarowych dzięki zastosowaniu jednolitych standardów
i benchmarków jakościowych.

Możliwość wykorzystania jednolitego standardu zagregowanych danych
pomiarowych do realizacji obowiązków ustawowych.

CSIRE umożliwi również dostęp do wybranych danych zagregowanych na potrzeby rozwoju
nowych usług, prowadzenia prac analityczno-badawczych oraz opracowań informacyjnych.

OIRE i CSIRE
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02
| Wybrane informacje dotyczące
funkcjonowania OIRE i CSIRE

| CSIRE – zakres przetwarzanych danych
Dane charakteryzujące punkt pomiarowy (w tym punkt poboru energii), do których należą:
dane o Użytkowniku KSE (w tym odbiorcy) przypisanym do punktu pomiarowego
dane techniczne dotyczące punktu pomiarowego
dane handlowe dotyczące punktu pomiarowego oraz powiązanych z nim umów
inne dane charakteryzujące punkt pomiarowy, niezbędne do realizacji procesów rynku energii.

Dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej, w tym dobowe profile dotyczące poboru lub oddania
energii z sieci Użytkownika KSE.
Dane pomiarowe w zakresie jakości energii elektrycznej oraz związane z nią wskaźniki.
Dane konfiguracyjne dotyczące detalicznego rynku energii elektrycznej, w tym dane o podmiotach
uczestniczących w tym rynku oraz ich relacjach umownych.
Dane oraz informacje dotyczące przekazywanych do CSIRE oraz udostępnianych przez CSIRE
komunikatów, w tym przekazywanych za pośrednictwem CSIRE poleceń na licznik zdalnego odczytu.

Dane statystyczne dotyczące funkcjonowania CSIRE oraz detalicznego rynku energii elektrycznej.

Wybrane informacje dotyczące funkcjonowania OIRE i CSIRE
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| Wymagania bezpieczeństwa względem OIRE i CSIRE
Przetwarzanie danych osobowych w CSIRE musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
W PSE opracowano i wdrożono procedury dotyczące ochrony danych osobowych,
które są elementem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).
PSE wyznaczyły inspektora ochrony danych (IOD) i utworzyły Sekcję Ochrony Danych
Osobowych, która wspiera IOD w realizacji jego zadań.
W pracach projektowych CSIRE uwzględnia się wymogi wynikające z RODO, w szczególności
w zakresie uwzględnienia prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych
(„privacy by design”), zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
w oparciu o międzynarodowe standardy ISO/IEC 29134:2017, a także zapewnienia realizacji
praw osób, których dane będą przetwarzane w CSIRE (np. prawo dostępu do danych, prawo
do kopii danych); PSE opracowały wstępną analizę DPIA (Q4 2021).
Wykonawca systemu będzie zobowiązany do spełnienia wymogów wynikających z RODO
oraz stosowania wymagań normy ISO 27701.
Działania te zapewniają, że przetwarzanie danych osobowych w CSIRE będzie realizowane
w sposób bezpieczny oraz z zapewnieniem ochrony praw osób, których dane będą
przechowywane w tym systemie.
Wybrane informacje dotyczące funkcjonowania OIRE i CSIRE
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| Poglądowa architektura CSIRE

Wybrane informacje dotyczące funkcjonowania OIRE i CSIRE
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| Standardy Wymiany Informacji CSIRE
Standardy Wymiany Informacji CSIRE (SWI) stanowią dokument określający szczegółowy przebieg
procesów, jak również zasady wymiany informacji za pośrednictwem CSIRE.
SWI zawierają w szczególności:
przebieg oraz szczegółowy opis procesów realizowanych za pośrednictwem
CSIRE
zakres wymienianych pomiędzy uczestnikami rynku komunikatów wraz
z określeniem ich zawartości informacyjnej
objaśnienie metodyki przyjętej do modelowania procesów CSIRE
walidacje przekazywanych do CSIRE komunikatów
scenariusze realizacji wybranych procesów (jak osiągnąć oczekiwany cel)
określenie priorytetów oraz sposobu obsługi konfliktów w procesach.
Aktualne informacje na temat SWI, w tym najnowsze wersje tego dokumentu,
dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/oire/standardy-wymiany-informacji

Wybrane informacje dotyczące funkcjonowania OIRE i CSIRE
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| Podstawy opracowania SWI
Zakres oraz kształt Standardów Wymiany Informacji CSIRE zależą w szczególności od:
obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawa, w tym nowelizacji ustawy Prawo
energetyczne oraz projektów powiązanych z nią rozporządzeń
ustaleń dokonywanych w ramach powołanych przez PSE S.A. grup roboczych, w których
uczestniczą kluczowe podmioty związane z rynkiem energii elektrycznej m.in.: URE, MKiŚ,
PTPiREE (OSD), TOE, KIGEiT, OSDnEE, GUM

standardu ebIX® - standardu opracowanego w ramach organizacji European Forum
for Energy Business Information eXchange*
rozwiązań dwóch analogicznych projektów europejskich prowadzonych przez Elhub (Norwegia)
oraz FinGrid (Finlandia)

obecnie funkcjonujących procesów rynku energii, w tym procesów opracowanych przez PTPiREE
na potrzeby wdrożenia Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI)
ustaleń dokonywanych w ramach powołanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska
(pierwotnie przez Ministerstwo Energii) Zespołu ds. inteligentnego opomiarowania**
Konsultacji publicznych oraz procesu zatwierdzenia SWI przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
* https://www.ebix.org/
** Na podstawie Zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania (link do Zarządzenia)

Wybrane informacje dotyczące funkcjonowania OIRE i CSIRE
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| Procesy rynku energii zgodnie z SWI 4.0
5

1. SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

procesów

ŁĄCZNIE
2. USŁUGI SIECIOWE I MIGRACJA
UŻYTKOWNIKA KSE

8
procesów

50

4

PROCESÓW

1

3. POWIADOMIENIE O ZMIANIE
CHARAKTERYSTYKI PP

proces

4. ZAPYTANIE O PP

procesy

3

5. ZMIANA POB
10

procesy

6. ZASILENIE CSIRE DANYMI

procesów

7. UDOSTĘPNIENIE DANYCH PRZEZ OIRE
5
procesów

8
procesów

8. ZARZĄDZANIE DOSTARCZANIEM ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
9. WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY
UŻYTKOWNIKAMI PROFESJONALNYMI
4
procesy

2
procesy

10. ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI
POMIAROWYMI

Wybrane informacje dotyczące funkcjonowania OIRE i CSIRE
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| Procesy rynku energii zgodnie z SWI 4.0

Do końca 2021 r. planowana jest publikacja SWI w wersji 5.0

Wybrane informacje dotyczące funkcjonowania OIRE i CSIRE

20

03
| Migracja danych

| 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 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

Migracja danych
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04
| Poglądowy harmonogram projektu

| Zrealizowane kamienie milowe
23.10.2018 – Publikacja projektu Ustawy dotyczącej m.in. OIRE oraz CSIRE*.
04.12.2018 – Publikacja RFI.
18.09.2020 – Przyjęcie przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu „Ustawy OIRE”.
18.12.2020 – publikacja projektu Standardów Wymiany Informacji CSIRE wersja 3.1 (pierwsza ogólnodost. wersja)

18.12.2020 – Wszczęcie postępowania przetargowego na budowę i wdrożenie CSIRE.
24.05.2021 – publikacja projektu Standardów Wymiany Informacji CSIRE wersja 4.0.
03.07.2021 – Wejście w życie zasadniczej części „Ustawy OIRE”.

27.07.2021 – Wszczęcie postępowania przetargowego na „Migrację”.
Postępowanie na budowę i wdrożenie CSIRE – obecnie trwa etap negocjacji z Wykonawcami (do tego etapu
zakwalifikowanych zostało czterech Wykonawców).

Postępowanie na migrację – obecnie trwa etap negocjacji z Wykonawcą (do tego etapu zakwalifikował się jeden
Wykonawca).
* Pierwszy projekt Ustawy zakładał utworzenie Operatora Informacji Pomiarowych (OIP) oraz budowy Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych

Poglądowy harmonogram projektu
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| Planowane kamienie milowe
31.12.2021 – Publikacja projektu Standardów Wymiany Informacji CSIRE wersja 5.0.
03.01.2023* – Przedłożenie przez PSE projektu Instrukcji i Eksploatacji Sieci Przesyłowe w części dotyczącej
OIRE, w tym Standardów Wymiany Informacji CSIRE, do zatwierdzenia przez Prezesa URE.
03.07.2023 – Nadanie przez OSD i OSP punktom poboru energii numerów zgodnie ze standardem GS1 (GSRN).
03.01.2024 – Dostarczenie – przez zobowiązane podmioty – danych na potrzeby ich migracji do CSIRE (dane
tę będą podlegały aktualizacji do momentu zasilenia inicjalnego CSIRE).
03.04.2024 – Zawarcie pomiędzy Użytkownikami profesjonalnymi** oraz OIRE umów umożliwiających realizację
procesów rynku energii oraz wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem CSIRE.

01.07.2024 – Uruchomienie CSIRE.

* Ze względu na potrzeby oraz oczekiwania rynku, PSE planują przyspieszenie realizacji tego kamienia milowego o około pół roku.
** Użytkownik profesjonalny – podmiot zobowiązany lub upoważniony do przekazywania informacji rynku energii do Centralnego systemu informacji rynku energii lub podmiot uprawniony do otrzymywania informacji rynku energii
z Centralnego systemu informacji rynku energii w ramach procesów rynku energii.

Poglądowy harmonogram projektu
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| Wyzwania związane z budową OIRE
oraz wdrożeniem CSIRE

| Wybrane wyzwania – rynek
Wyzwania dla rynku wynikające z wdrożenia CSIRE:
Zmiany organizacyjne – modyfikacja istniejących lub opracowanie nowych procesów oraz regulacji wewnętrznych,
dostosowanie struktury organizacyjnej do nowych realiów, zmiany w sposobie oraz zakresie przetwarzania danych.
Zmiana ról oraz sposobu funkcjonowania:
w przypadku OSD – zmianie ulegnie rola OSD na detalicznym rynku energii, pojawią się nowe obowiązki
względem OIRE wynikające m.in. na SWI (dokumencie, który nie będzie zarządzany przez OSD),
w przypadku sprzedawców – zmianie ulegnie sposób funkcjonowania „sprzedawców z urzędu” na styku z OSD.
Dostosowanie dokumentów – aktualizacja umów dystrybucyjnych, sprzedażowych oraz kompleksowych.
Dostosowanie systemów IT – aktualizacja istniejących lub budowa nowych.

Przygotowanie danych do zasilenia inicjalnego CSIRE – uzupełnienie brakujących oraz korekta istniejących danych,
zmiana struktury danych.
Terminy realizacji procesów – skrócenie terminów, ograniczone możliwości korygowania danych oraz realizacji
procesów z datą wsteczną.
KPI – konieczność realizacji procesów zgodnie z określonymi wskaźnikami (w oparciu o Rozp. ws. procesów rynku
energii).

Wyzwania związane z budową OIRE oraz wdrożeniem CSIRE
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| Wybrane wyzwania – OIRE
Wyzwania dla OIRE związane z wdrożeniem CSIRE:
Struktura organizacyjna – budowa struktury oraz zespołów o odpowiednich kompetencjach, odpowiedzialnych
za realizację zadań związanych z OIRE/CSIRE.
„Złoty środek” – godzenie sprzecznych interesów różnych interesariuszy CSIRE oraz optymalnych rozwiązań
dla projektowanych procesów rynku energii.
Bieżące zmiany w legislacji – nowelizacje Ustaw oraz zmiany w rozporządzeniach wpływające na
OIRE/CSIRE, konieczność wdrażania tych zmian w trakcie trwania projektu oraz budowy systemu.
Wykonawcy – opóźnienia lub brak możliwości wyboru Wykonawców (CSIRE oraz Migracja).

Opóźnienia w projekcie – po stronie Wykonawców lub Użytkowników systemu.
Migracja – brak terminowego dostarczenia kompletnych oraz o odpowiedniej jakości danych inicjalnych
niezbędnych do uruchomienia CSIRE.
Standardy Wymiany Informacji CSIRE – dokument będzie zatwierdzany przez Prezesa URE, a tym samym
elastyczność w zakresie jego bieżącej aktualizacji oraz dostosowywanie do zmieniających się potrzeb
(również wynikających ze zmian w przepisach prawa), będą ograniczone oraz czasochłonne.
Zmiana zakresu prac w trakcie trwania projektu.
Wyzwania związane z budową OIRE oraz wdrożeniem CSIRE
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Kontakt: oire@pse.pl
https://www.pse.pl/oire

