KARTA AKTUALIZACJI nr 4
Standardów Wymiany Informacji
Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii
1. Data wejścia zmian w życie: 10.05.2022 r.
2. Wersja aktualizowanej dokumentacji: 5.1
3. Wersja zaktualizowanej dokumentacji: 5.2
4. Przyczyna zmian:
a) dostosowanie dokumentacji do zapisów IRiESP-OIRE,
b) poprawki błędów,
c) konieczność ujednolicenia i uspójnienia zapisów pomiędzy SWI a TSKB.
5. Zakres zmian:
Lp.

Dokument

Rozdział

Punkt/Arkusz

1. SWI

Cały dokument

Cały dokument

2. SWI

Cały
dokument

Cały
dokument

Opis i uzasadnienie zmiany
Zmiany niemerytoryczne o charakterze redakcyjnym,
aktualizacja numeracji rozdziałów, rysunków, tabel i
diagramów. Poprawa stylistyczna dokumentacji, ujednolicenie
stosowania skrótów w całym dokumencie.
Zmodyfikowano nazwę zbioru dokumentów Standardy
biznesowe na Techniczne standardy komunikacji biznesowej.
Został dodany skrót TSKB.
W całej dokumentacji pojęcie Podmiot związany z obiektem
zmieniono na Użytkownika uprawnionego. Poprawione zostały
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Lp.

3. SWI

4. SWI

Dokument

Rozdział

1. Wykaz definicji i
skrótów

2. Wstęp

Punkt/Arkusz

-

-

Opis i uzasadnienie zmiany
wszystkie diagramy procesów, w których występował Podmiot
związany z obiektem.
Rozdział Rodzaje komunikatów przesunięto do rozdziału 4.7.1,
a dotychczasowy rozdział 4.7. Mapy komunikatów do 4.7.2.
Rozdział Wykaz definicji i skrótów przeniesiono na początek
dokumentu, usunięto definicje, które zostały zapisane w
IRiESP-OIRE: Dni robocze, Informacje rynku energii, Magazyn
energii elektrycznej, Obiekt pomiarowy, Odbiorca, Odbiorca
końcowy, Operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, Operator systemu przesyłowego
elektroenergetycznego, Podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie handlowe, Repozytorium danych pomiarowych,
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
Umowa przesyłania, sieciowej, Użytkownik KSE, Użytkownik
CSIRE, Użytkownik profesjonalnego, Użytkownik systemu.
Zaktualizowano wstęp do rozdziału o informację, że
zdefiniowane pojęcia uzupełniają te, określone w IRIESPOIRE.
Zaktualizowano numerację rozdziałów oraz tabel do zmienionej
struktury.
Usunięto fragment: „Nie jest on również materiałem
ostatecznym i podlega regularnym aktualizacjom oraz
rozbudowie, ze względu na prowadzone dyskusje nt. zmian na
rynku energii elektrycznej oraz wizji jego ostatecznego kształtu.
Do tych zagadnień na szczególną uwagę zasługują kwestie
dotyczące sprzedaży rezerwowej, taryf dynamicznych,
elektromobilności, nowych typów prosumentów jak również
usług elastyczności. OIRE będzie aktywnie wspierać nowe
potrzeby rynku oraz implementować niezbędne rozwiązania
w kolejnych wersjach dokumentacji SWI”.
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Lp.

Dokument

Rozdział

5. SWI

3. Aktorzy i model
ról

6. SWI

4.5. Wprowadzenie
do struktury
komunikatów

7. SWI

4.6.4. Mechanizm
wymuszonego
zakończenia
procesu

Punkt/Arkusz

-

-

-

Opis i uzasadnienie zmiany
Dodano fragment: „Rolę komplementarną wobec SWI pełnią
Techniczne standardy komunikacji biznesowej. Na TSKB
składają się następujące dokumenty:
•
zakres informacyjny komunikatów CSIRE
•
macierz następstw
•
macierz priorytetyzacji
•
schematy xsd”.
Wraz ze zmianą Podmiotu związanego z obiektem na
Użytkownika uprawnionego, poprawiono Rysunki we
wszystkich podrozdziałach.
Usunięto rozdział 4.5.2. Standardy biznesowe CSIRE, który
został zastąpiony dodaniem fragmentu we Wstępie, o którym
mowa w lp. 3 Karty aktualizacji.
Z rozdziału 4.5.3. Wyjściowy zakres informacyjny (atrybuty)
usunięto opis arkuszy dokumentu Zakres informacyjny
komunikatów CSIRE. Ich objaśnienie zawarte jest w arkuszu
Wstęp Zakresu informacyjnego komunikatów CSIRE.
Usunięto rozdział 4.5.5. Kody odrzucenia i błędów – jego
zawartość merytoryczna znajduje się już w rozdziale 4.6.
Walidacje.
W opisie stosowania mechanizmu wymuszonego zakończenia
procesu we fragmencie „zdefiniowanie punktów czasowych
realizacji procesów – parametry te zostaną określone na
poziomie Instrukcji” usunięto część od myślnika do końca.
Bramki i okna czasowe zostały zdefiniowane w IRiESP-OIRE w
postaci jednego z załączników do dokumentu.
Usunięto fragment „Na obecnym etapie tworzenia dokumentacji
nie ma konieczności szczegółowego opisu kodów
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Lp.

Dokument

8. SWI

9. SWI

10. SWI
11.

Zakres informacyjny
komunikatów CSIRE

Rozdział

Punkt/Arkusz

5.9.1. Proces 9.1.
– Obsługa
wymiany informacji
5.9.2. Proces 9.2.
– Rozpatrzenie
żądania przez
OIRE
8.3. Awaryjna
realizacja
procesów
biznesowych
-

Opis i uzasadnienie zmiany
wymuszonego zakończenia procesu” – szczegółowy opis
kodów wymuszonego zakończenia procesu został już
uwzględniony w dokumentacji w wersji 5.1. w postaci zakresu
informacyjnego komunikatu S.

-

W tabeli Aktor i rola w procesie dodano Użytkownika
uprawnionego jako możliwego inicjatora procesu.

-

Zmodyfikowano tabelę Lista komunikatów – proces 9.2. jest
procesem realizowanym wewnętrznie przez OIRE i jako taki nie
będzie udostępniał komunikatów poza CSIRE.

-

Usunięto fragment dotyczący określenia okien czasowych w
Zakresie informacyjnym komunikatów CSIRE. Fragment ten
został zastąpiony informacją o określeniu okien czasowych w
ramach IRiESP-OIRE.

Cały dokument

Zakres informacyjny
12.
komunikatów CSIRE

-

Wstęp

13.

Zakres informacyjny
komunikatów CSIRE

-

Lista komunikatów,
Kategorie aktualizacji

14.

Zakres informacyjny
komunikatów CSIRE

-

R_1, R_4, R_7

15.

Zakres informacyjny
komunikatów CSIRE

-

3.1_1

Ujednolicono zapis punktów wymiany do skrótu PPW.
Zwrot „Standardy biznesowe” zmieniono na „Techniczne
standardy komunikacji biznesowej”. Uporządkowano
poszczególne części wstępu na podrozdziały (wstęp, struktura
dokumentu, zawartość arkuszy)
Z arkuszy usunięto kolumny dotyczące terminów
przekazywania i udostępniania komunikatów. Ich zawartość
została dołączona do IRiESP-OIRE.
Poprawiono Definicję atrybutów „Scenariusz macierzy
priorytetyzacji” i „Kod typu procesu biznesowego” –
ujednolicono z zapisami tych atrybutów w komunikacie „S”
Poprawiono objaśnienie atrybutu „Data aktualizacji atrybutów” –
zgodnie z sugestią uczestników rynku zwrot „niezmienione
atrybuty charakterystyki PP” zmieniono na „zmienione atrybuty
charakterystyki PP”.
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Lp.
16.

Dokument
Zakres informacyjny
komunikatów CSIRE

Rozdział

Punkt/Arkusz

-

6.1_1, 6.9_1, 7.4_1

17. Macierz następstw

-

Wstęp

18. Macierz priorytetyzacji

-

Wstęp

Opis i uzasadnienie zmiany
Zmieniono nazwy atrybutów „Okres granulacji danych” na
„Okres integracji danych” a „Okres granulacji oczekiwanych
danych” na „Okres integracji oczekiwanych danych”.
Zwrot „Standardy biznesowe” zmieniono na „Techniczne
standardy komunikacji biznesowej”.
Zwrot „Standardy biznesowe” zmieniono na „Techniczne
standardy komunikacji biznesowej”.

6. Spis załączników do Karty aktualizacji:
a) Załącznik 1 - Standardy Wymiany Informacji CSIRE – wersja 5.2 (projekt)
b) Techniczne Standardy Komunikacji Biznesowej – Zakres Informacyjny Komunikatów CSIRE – wersja 5.2 (projekt)
c) Techniczne Standardy Komunikacji Biznesowej – Macierz następstw – wersja 5.2 (projekt)
d) Techniczne Standardy Komunikacji Biznesowej – Macierz priorytetyzacji – wersja 5.2 (projekt)
e) Techniczne Standardy Komunikacji Biznesowej – Schematy XSD – wersja 5.2 (projekt)

Karta aktualizacji Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemy Informacji Rynku Energii
Nr karty aktualizacji: 4

Data: 10.05.2022 r.

Strona 5 z 5

