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Nota prawna

• Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy planowanej przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne 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. 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 Polskich Sieci Elektroenergetycznych
S.A. Kopiowanie i rozpowszechnianie 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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OIRE a CSIRE
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy
Prawo Energetyczne (Druk sejmowy D1025 / Druk
senacki D368):

CSIRE

• PSE przyjmą zadanie utworzenia OIRE i wdrożenia CSIRE
• OIRE będzie zarządzał CSIRE

OIRE
• 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.
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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.
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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 lepszych ofert lub usług).

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

• 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.
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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.
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Modele wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii

Dotychczasowy model wymiany informacji

Model wymiany informacji z OIRE
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Schemat przepływu danych pomiarowych w modelu 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.
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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.),

•

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.
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Zarządzanie bezpieczeństwem OIRE i CSIRE
Operator informacji rynku energii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa centralnego systemu
informacji rynku energii, zastosuje w odniesieniu do tego systemu wymagania dla systemu
informacyjnego wspierającego usługę kluczową w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560) (dalej: UKSC)
przewidziane w tej ustawie oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

• Wykonując Ustawę, w celu właściwej realizacji zadań operatora usługi kluczowej
wynikających z UKSC PSE zaktualizowały System Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji (SZBI), składający się z zestawu polityk i standardów, w tym m.in.:
• Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
• Procedury Bezpieczeństwa Informacji
• Procedury Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

• W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa systemów IT PSE uruchomiło
centra kompetencyjne dla bieżącego zapewnienia obsługi incydentów:
• CERT – centrum analiz bezpieczeństwa teleinformatycznego
• SOC – operacyjne centrum monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego
działające w trybie 24/7

• Aby zapewnić najwyższą jakość zarządzania procesem bezpieczeństwa informacji, PSE
potwierdziły zgodność posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 uzyskując Certyfikat Nr I-8/4/2019.
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Realizacja wymogów RODO w 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 dedykowane ochronie 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 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).

• 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.
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Stan budowy centrów danych pomiarowych w Europie

Pierwsze w Europie
centrum danych

Pełne centrum
danych od 2019

Pełne centrum
danych od 2013

Pełne centrum danych
planowane najwcześniej
pod koniec 2022

Pełne centrum danych
planowane na początku 2022

Tylko jeden OSD

Holandia i Belgia –
wzrastająca centralizacja
przechowywania danych

źródło: Status of energy data access in Europe,
THEMA Consulting Group, 2019

Pełne centrum danych
koncentrujące się na odbiorcach

CSIRE*
Pełne centrum danych
(pomiary i dane podstawowe)

W rzeczywistości
tylko jeden OSD

Państwowe
centrum danych

Dwa centra dobrowolnie
przechowujące dane
podstawowe

Zwykłe centrum danych
(dane podstawowe)
Centrum
komunikacyjne
Zdecentralizowana
wymiana danych

BARDZO zdecentralizowane
(Inteligentny licznik – u każdej
ze stron)

Brak danych
* Zgodnie z projektem nowelizacji uPe

any party13

Kluczowe wskaźniki Projektu OIRE

Czerwiec 2021 r. – szacowany termin wejścia
w życie „Ustawy OIRE”

Lipiec 2024 r.

– 36 m-cy na uruchomienie

2020-2028 r.

planowany harmonogram
wdrożenia inteligentnego
opomiarowania w Polsce

CSIRE

17,9 mln – liczba odbiorców końcowych (PPE)
16,0 mln – liczba odbiorców w taryfie G
15,1 mln – liczba odbiorców w gospodarstwach

14,08

obligatoryjna liczba liczników
mln szt. – zdalnego odczytu w Polsce w 2028r.
(80% ppe u odbiorców końcowych)

domowych w Polsce

 480 – liczba sprzedawców energii elektrycznej
 180 – liczba operatorów systemów dystrybucyjnych
1 – operator informacji rynku energii
21 dni – aktualny czas zmiany sprzedawcy
7 dni – czas zmiany sprzedawcy po wdrożeniu CSIRE
1 dzień – docelowy czas zmiany sprzedawcy

 6,9 mld zł – szacowany koszt wdrożenia
inteligentnego opomiarowania

 1,5 % ww. – koszt wdrożenia CSIRE

Wg OSR – koszty zdyskontowane na dzień 1 stycznia 2018 r, w cenach z 2016 r.

ok. 4,1 %

- wskaźnik zmiany sprzedawcy w taryfie G
Prawie 680 tys. na 16,0 mln odbiorców w taryfie G wg danych z maja 2020 r.
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Kontakt: oire@pse.pl

