
 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, 

05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel. +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, www.pse.pl 

 
 
NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,            Numer rachunku bankowego: 

Wysokość kapitału zakładowego: 9.605.473.000.00, kapitał zakładowy w całości wpłacony            56124059181111000049137468 

 
 

 
Grupy robocze utworzone przez PSE w ramach projektu  
„Budowa i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji  

Rynku Energii (CSIRE).” 
 

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ 
 

Grupa robocza ds. procesów biznesowych 
 
1. Konsultowanie zawartości dokumentacji Standardy Wymiany Informacji CSIRE – w obszarze 

biznesowym. 
2. Konsultowanie sposobu obsługi w CSIRE zmian w przepisach prawa lub potrzeb interesariuszy CSIRE 

wpływających na funkcjonowanie procesów rynku energii – w obszarze biznesowym. 
3. Konsultowanie rozwiązań mających na celu ujednolicenie oraz standaryzację procesów rynku energii  

– w obszarze biznesowym. 
4. Konsultowanie zakresów informacyjnych komunikatów wymienianych w ramach procesów rynku 

energii. 
5. Wymiana wiedzy oraz doświadczeń w zakresie procesów rynku energii – w obszarze biznesowym. 

 

Grupa robocza ds. danych pomiarowych 
 

1. Konsultowanie zawartości dokumentacji Standardy Wymiany Informacji CSIRE – w obszarze 
pomiarowym (w tym w zakresie informacji rozliczeniowych GUD-k). 

2. Konsultowanie sposobu obsługi w CSIRE zmian w przepisach prawa lub potrzeb interesariuszy CSIRE 
wpływających na funkcjonowanie procesów rynku energii – w obszarze pomiarowym (w tym w zakresie 
informacji rozliczeniowych GUD-k). 

3. Konsultowanie rozwiązań mających na celu ujednolicenie oraz standaryzację procesów rynku energii  
– w obszarze pomiarowym  (w tym w zakresie informacji rozliczeniowych GUD-k). 

4. Konsultowanie zakresów informacyjnych komunikatów wymienianych w ramach procesów rynku 
energii – w obszarze pomiarowym (w tym w zakresie informacji rozliczeniowych GUD-k).  

5. Wymiana wiedzy oraz doświadczeń w zakresie procesów rynku energii – w obszarze pomiarowym  
(w tym w zakresie informacji rozliczeniowych GUD-k). 

 

Grupa robocza ds. migracji danych  
 
1. Przygotowanie oraz uzgodnienie koncepcji migracji danych. 
2. Uzgodnienia zakresu danych podlegających migracji. 
3. Uzgodnienia przebiegu procesu migracji.  
4. Wypracowanie koncepcji realizacji zasilenia inicjalnego systemu CSIRE. 
5. Wymiana wiedzy oraz doświadczeń istotnych w trakcie trwania procesu migracji. 

 
Grupa robocza ds. IT 

 
1. Konsultowanie wymagań technicznych w zakresie integracji z systemem CSIRE. 
2. Konsultowanie zagadnień technicznych w obszarze cyberbezpieczeństwa dotyczących CSIRE. 
3. Wymiana wiedzy oraz doświadczeń w zakresie integracji systemów informatycznych Użytkowników 

profesjonalnych z CSIRE. 


