Centralny system informacji rynku energii
wsparciem dla rynku energii elektrycznej
VI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
POMIARY I DIAGNOSTYKA W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
Lesław Winiarski | Biuro Pomiarów Energii
Konstancin-Jeziorna | 16 czerwca 2021 r.
www.pse.pl

| Nota prawna
Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy planowanej przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) 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 i danych dotyczących zasad
funkcjonowania OIRE oraz CSIRE. PSE S.A. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, będących
w szczególności wynikiem zmian w u ustawie Prawo energetyczne, prowadzonych konsultacji lub uzgodnień.
Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność PSE S.A. Kopiowanie prezentacji w części lub w całości
możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki.
PSE S.A. nie ponosi 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 – OIRE i CSIRE
Podstawą prawną wdrożenia OIRE wraz z CSIRE jest ustawa o zmianie ustawy Prawo Energetyczne z
dnia 21.05.2021r. dostępna na stronach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=808
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo energetyczne
PSE przyjmą zadanie utworzenia OIRE i wdrożenia CSIRE

OIRE będzie zarządzał CSIRE
Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) – 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 (CSIRE) – system
informacyjny służący do przetwarzania informacji rynku energii
na potrzeby realizacji procesów rynku energii elektrycznej oraz
wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu.
Tytuł aktualnego działu
OIRE i CSIRE
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OIRE – korzyści dla rynku
Skuteczna i bezpieczna wymiana informacji na detalicznym rynku energii, umożliwiająca
uczestnikom tego rynku realizację ich ustawowych praw i obowiązków.
Obniżenie kosztów udziału w rynku energii elektrycznej oraz obniżenie bariery wejścia na
rynek nowym podmiotom dzięki ograniczeniu liczby wymaganych interfejsów i utworzeniu
jednego punktu dostępu do informacji rynku energii.
Ujednolicenie zasad realizacji procesów detalicznego rynku energii elektrycznej przy
zachowaniu jednoznacznego podziału odpowiedzialności.

Gwarancja efektywności przetwarzania i przesyłania 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 (np. taryfy
dynamiczne).
Transparentność wspieranych przez CSIRE procesów detalicznego rynku energii
realizowanych przez uczestników tego rynku.
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 odbiorców końcowych

• Bezpłatny dostęp do informacji rynku energii dotyczących własnych punktów poboru
energii, w szczególności do danych pomiarowych .

• Ułatwienie oraz skrócenie czasu realizacji procesów rynku energii, m.in. zmiany
sprzedawcy.

• Możliwość weryfikacji indywidualnego poboru oraz oddania energii do sieci
elektroenergetycznej.

• Zwiększenie użyteczności inteligentnych liczników energii elektrycznej
(np. rozliczanie przedpłatowe).

• Możliwość podejmowania decyzji dot. 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 uzyskania lepszych ofert sprzedaży
energii lub zakupu nowych usług energetycznych).

• Zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych zgodnie
z wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

OIRE i CSIRE
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CSIRE – korzyści dla KSE

• 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.

• Zwiększenie użyteczności inteligentnych liczników energii elektrycznej
(np. rozliczanie przedpłatowe).

• 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
dziennikarskich.

OIRE i CSIRE
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CSIRE – dostępne dane

Uruchomienie CSIRE zapewni dostępność w jednym miejscu 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 dot. jakości energii elektrycznej oraz wskaźniki jakości ee

Informacje dot. poleceń przekazywanych do liczników zdalnego odczytu
Statystki funkcjonowania CSIRE oraz detalicznego rynku energii elektrycznej

OIRE i CSIRE
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Podstawowe funkcjonalności CSIRE
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Istotne pojęcia związane z CSIRE

Charakterystyka PP - informacje rynku energii przypisane do punktu pomiarowego z wyłączeniem danych
pomiarowych, której zakres określają standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii.
Dane pomiarowe - dane pozyskiwane lub wyznaczane dla punktu pomiarowego.
Informacje rynku energii – informacje dotyczące punktu pomiarowego, dane pomiarowe, informacje o zdarzeniach
rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu, polecenia odbierane przez licznik zdalnego odczytu oraz inne
informacje niezbędne do dostarczania energii elektrycznej.
Punkt pomiarowy (PP) - miejsce w urządzeniu, instalacji lub sieci, w którym dokonuje się pomiaru lub wyznaczenia
wielkości fizycznych dotyczących energii elektrycznej.
Punkt Poboru Energii (PPE) - punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się rozliczeń oraz dla
którego może nastąpić zmiana sprzedawcy.
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.

Użytkownik KSE - Podmiot (osoba fizyczna lub prawna) przyłączony do krajowego systemu
elektroenergetycznego, pobierający lub wprowadzający energię elektryczną do tego systemu, z wyłączeniem
operatorów systemów elektroenergetycznych.

OIRE i CSIRE
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Modele wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii

Dotychczasowy model wymiany informacji

OIRE i CSIRE

Model wymiany informacji z OIRE
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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 na licznik zdalnego odczytu (np.
włączenie trybu przedpłatowego) – wyłącznie przez
podmioty uprawnione do tego typu działań.

OIRE i CSIRE
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Wykaz procesów biznesowych rynku detalicznego

OIRE i 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:
•

projekt nowelizacji ustawy Pe nakłada obowiązek ochrony informacji rynku
energii przed działaniami zagrażającymi poufności, integralności, dostępności
i autentyczności przetwarzanych danych (art. 11zd ust. 1.);

•

projekt nowelizacji ustawy Pe zobowiązuje do ustalenia szczegółowych
wymagań
w zakresie przydzielania uprawnień do dostępu do informacji rynku energii oraz
sposób przydzielania tych uprawnień

•

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.
OIRE i CSIRE
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CSIRE – wsparcie dla konkurencyjnego rynku

energetycznego
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CSIRE vs. dostarczanie energii elektrycznej
Zaopatrzenie w energię / sprzedaż detaliczna
Dostawcy energii potrzebują podstawowych danych punktu pomiarowego, danych pomiarowych
oraz potrzebna im jest możliwość wymiany komunikatów rynkowych, jak np. informacje o zmianie
dostawcy, datach rozpoczęcia i zakończenia umów. W przyszłości będą potrzebować dostępu do
danych historycznych z inteligentnych liczników.

Aktualne przeszkody dla sprzedawców energii: Potrzebne są integracje z wieloma bazami
danych, co pochłania czas i zasoby. Skomplikowany dostęp do danych może stanowić barierę
rynkową dla nowych dostawców chcących wejść na rynek. Ogranicza to konkurencyjność i
możliwość zmiany sprzedawcy, a tym samym może prowadzić do nadmiernych cen energii
elektrycznej.

CSIRE umożliwi prosty dostęp do danych w jednym miejscu dzięki
ujednoliceniu danych oraz procesów biznesowych oraz technologicznej
standaryzacji komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej.

OIRE i CSIRE
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CSIRE vs. usługi na rynku energii elektrycznej

Usługi w zakresie elastyczności, analizy i zarządzania siecią.

• Agregatory zapewniają wyraźną odpowiedź popytu poprzez agregację konsumentów i handel
zagregowanym obciążeniem. Konsumenci na żądanie zmieniają swoje zużycie.

• Platformy i rynki elastyczności na których można handlować usługami w zakresie elastyczności
energetycznej.

• Zautomatyzowane i zdalnie zarządzane urządzenia elektryczne, które zapewniają elastyczność
oraz reagują na zapotrzebowanie sieci.

CSIRE zapewnia dane pomiarowe energii elektrycznej, w tym dobowe profile poboru / oddania en.
elektrycznej z sieci oraz dane jakości energii elektrycznej, będące podstawą do rozliczania za usługi
świadczone na rynku energii elektrycznej.
OIRE i CSIRE
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CSIRE vs. dostarczanie energii, nowe usługi

Platformy zarządzania energią odnawialną, handlu i potwierdzania pochodzenia energii.

Sprzedaż i kupno:

• Energii elektrycznej wraz z
informacjami o jej pochodzeniu.

• Derywatów energii elektrycznej
np. świadectw pochodzenia – GO
(Guarantee of Origin).

FlexiDAO - The new way of buying renewable energy

CSIRE zapewnia dane pomiarowe energii elektrycznej, w tym dobowe profile poboru / oddania energii
elektrycznej.
OIRE i CSIRE
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CSIRE vs. tworzenie oprogramowania, integracja

Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej do monitorowania energii, testów
porównawczych i zdalnego zarządzania

• Monitorowanie i wizualizacja zarządzania energią nieruchomości dla np.
audytów energetycznych, fakturowania i zarządzanie przepływami
pieniężnymi, prognozowanie energii i optymalizacja jej zużycia.

• Monitorowanie, zdalne zarządzanie, systemy kontroli i optymalizacji dla
gospodarstw domowych, nieruchomości i obiektów przemysłowych.

CSIRE zapewnia dane pomiarowe energii elektrycznej, w tym dobowe
profile poboru / oddania energii elektrycznej.
Our Technology: Real-Time Energy
Monitoring With AI (voltaware.com)

OIRE i CSIRE
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CSIRE vs. efektywność KSE

Rozwiązania typu „vehicle-to-grid” (V2G).

• Rozwiązania typu V2G pozwalają na zużycie energii
zgromadzonej w pojeździe w domu lub sprzedaży do
sieci, gdy energia jest droższa.

• V2G współtworzy lokalny magazyn energii oraz integruje
się ze źródłami OZE.

• Inteligentne ładowanie pojazdów,
informują kiedy ładować samochód.
Pod względem ceny, OZE w sieci, potrzebnej
elastyczności lub innych parametrów.

The UK's first domestic vehicle-to-grid trial, Powerloop | Octopus Energy

CSIRE zapewnia dane pomiarowe energii elektrycznej, w tym dobowe profile poboru / oddania energii
elektrycznej oraz ch-ki punktów poboru energii.
OIRE i CSIRE
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CSIRE vs. budowanie świadomości konsumenckiej
Kalkulatory inwestycji w energię odnawialną.
Rekomendują odpowiednią instalację energii odnawialnej lub inny zasób energetyczny
jak np. bateria, dla odbiorcy indywidualnego lub przemysłowego.

Narzędzia porównawcze taryf sprzedawców.
Rekomendują dobór taryfy / oferty na bazie historycznych danych pomiarowych energii
elektrycznej.

Narzędzia szacujące emisje CO2 tzw. ślad węglowy.
Określają poziom emisji CO2 na bazie zużycia energii elektrycznej oraz źródeł jej
pochodzenia.

CSIRE zapewnia dane pomiarowe energii elektrycznej, w tym dobowe
profile poboru / oddania energii elektrycznej.
Budowanie świadomości konsumenckiej.

OIRE i CSIRE
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CSIRE vs. usługi w innych sektorach

Usługi w zakresie monitoringu zdrowia oraz opieki społecznej.
• Dane pomiarowe dotyczące zużycia energii elektrycznej mogą służyć do zaawansowanych analiz z wykorzystaniem technik sztucznej
inteligencji do diagnozowania kondycji zdrowotnej, w szczególności starszych i samotnych osób jak również do monitorowania osób
wymagających pomocy socjalnej.

• Monitorowanie aktywności osób starszych, samotnych oraz osób przechodzących rekonwalescencję po zabiegach medycznych –
doświadczenia z Japonii i Wielkiej Brytanii wskazują, że jest możliwe wnioskowanie zaburzeń w aktywności osób poprzez analizę profilu
dobowego zużycia energii – wykorzystywanie energii w nocy, nietypowe okresy zużycia mogą świadczyć o zaburzeniach zdrowotnych.

• Analizy zużycia energii elektrycznej w połączeniu z danymi o warunkach pogodowych mogą służyć wykrywaniu osób wymagających
wsparcia socjalnego ze względu na zbyt niskie zużycie energii względem uśrednionego zużycia energii w danej populacji.

• Konsumenckie systemy zarządzania energią mogą służyć do automonitorowania i wspierania domowników np. poprzez generowanie
alertów dot. nietypowego zużycia energii (niewyłączona kuchenka) dodatkowo zapewniając poczucie komfortu i bezpieczeństwa

społecznego.
CSIRE zapewnia dane pomiarowe energii elektrycznej, w tym dobowe profile poboru / oddania en. elektrycznej z sieci
elektroenergetycznej.

OIRE i CSIRE
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Plan wdrożenia
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wdrożenia
CSIRE
12 miesięcy

12 miesięcy
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WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY
Nowela ustawy Pe

M0

ROZPOCZĘCIE PRAC
3 kw
2018

Specyfikacj
e
wymagań

Postępowanie przetargowe

SWI 4.0

Dokumentacja umożliwiająca przygotowanie danych
do migracji – specyfikacja danych

Opracowanie
projektu
technicznego

Testy SAT

Budowa i testy FAT

Dokumentacji umożliwiająca dostosowanie systemów
informatycznych do CSIRE – specyfikacja interfejsów
Dokumentacja umożliwiająca migrację danych inicjalnych do
CSIRE - specyfikacja migracji danych

Rozpoczęcie zasilania
CSIRE

Testy integracyjne i
przyłączanie
systemów IT

Przygotowanie systemów IT
M18

Koncepcja migracji danych

Migracja danych

Opracowanie
specyfikacji plików migracji danych
M6

M30

Zasilenie inicjalne

Przygotowanie danych do migracji oraz dostosowanie i przyłączanie systemów IT.

Zadanie uczestników rynku

Zadanie PSE

URUCHOMIENIE
PRODUKCYJNE

Opracowanie IRiESP + SWI
przez OSP

Opracowanie standardów
II kwwymiany informacji – zakres informacyjny komunikatów oraz specyfikacja
komunikatów
2021

M36

Zadanie wspólne PSE i uczestników rynku

M36

|

Plan Migracji – całościowe ujęcie

Dwa kluczowe etapy:
• Przygotowanie do Migracji
• Migracja

Przygotowanie do Migracji
• Prowadzenie kontraktacji i

uruchomienie Umowy DUM
• Przygotowanie standardów i

środowisk migracyjnych
Migracja
• Fazy 1-3 dla budowy

potencjału i dojrzałości
Uczestników Migracji do
wymiany danych
• Wygenerowanie Wsadu

inicjalnego danych CSIRE

OIRE i CSIRE

• Ogólne daty biznesowe Migracji wyznaczane na gruncie Ustawy NPE, zaś daty
Przygotowania do Migracji – na zasadzie odmierzania czasu wstecz
• Przebieg Planu uogólniony, będzie podlegać korektom
• Wszystkie elementy będą dostrajane i ustalane do Umowy DUM/w produktach
migracyjnych Umowy DUM
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