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Model danych migracji CSIRE 
 
Model danych migracji CSIRE powstał na potrzeby OIRE, uczestników migracji danych oraz wszystkich 

podmiotów zobowiązanych do przekazania danych do CSIRE zgodnie z Art. 20 ustawy z 20 maja 2021 r.  

o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093)  

z późniejszymi zmianami. Ma on na celu przedstawić zakres i wysokopoziomową strukturę danych 

podlegających migracji oraz stanowić dokument jednoznacznie określający atrybuty, które muszą zostać 

przesłane do CSIRE w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy. Całość 

szczegółowego modelu migracji danych bazuje na Standardach Wymiany Informacji oraz Standardach 

Biznesowych. Szczególnie istotnym dla modelu jest dokument Standardy Biznesowe – Zakres Informacyjny 

Komunikatów CSIRE – wersja 5.1, którego wskazane zakładki stanowią zakres danych modelu migracji. Są to 

zakładki: 

 Atrybuty charakterystyki PP (166 atrybutów) z wyłączeniem PL – 016; 

 Atrybuty procesu 6.4_1 Powiadomienie o zawarciu albo zmianie umowy profesjonalnej                    

(10 atrybutów) z wyłączeniem atrybutu PL-002 ID_instancji_procesu_referencyjnego; 

 Atrybuty obiektu (44 atrybuty).  

 

Rysunek 1 Wysokopoziomowa struktura danych podlegających migracji - model HLD 

Rysunek 1 prezentuje model High Level Design obrazujący uproszczoną strukturę danych stworzoną  

z paczek atrybutów i relacji pomiędzy nimi. Stanowi on poglądową strukturę logicznego modelu danych.  
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W poniższej tabeli przedstawione zostało mapowanie sekcji atrybutów na poszczególne paczki modelu HLD. 

Atrybuty z danej sekcji stanowią atrybuty danej paczki w modelu HLD. Szczegółowość, zakres atrybutów  

i sposób przedstawiania modelu będą ulegały zmianie wraz z kolejnymi etapami przygotowań do migracji.   

 

Tabela 1 Powiązanie sekcji atrybutów z paczkami HLD 

Nazwa paczki – model HLD Nazwy sekcji atrybutów ZIK 

Punkt Pomiarowy 

Dane PP – ogólne 

Dane PP – obiekt 

Dane PP – adresowe 

Dane PP – PPW 

Dane PP – podmioty obsługujące PP (relacja do Użytkownik Profesjonalny) 

Parametry techniczne 

Parametry techniczne – ogólne 

Parametry techniczne – licznik 

Parametry licznika – rejestry pomiarowe 

Parametry techniczne – analizator JEE 

Parametry techniczne – przekładniki 

Parametry techniczne – straty 

Parametry techniczne – straty procentowe 

Parametry techniczne – starty licznikowe 

Parametry techniczne – starty biegu jałowego 

Parametry techniczne – nośniki energii 

Własność elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego 

Parametry handlowe Parametry handlowe – warunki świadczenia usług 

Obszar sieci pomiarowej Dane PP – obszar sieci pomiarowej 

Użytkownik Profesjonalny 

Informacje podstawowe (Proces 6.4) 

Elementy umowy GUD (Proces 6.4) 

Elementy umowy dot. bilansowania (Proces 6.4) 

Umowa 

Parametry handlowe – umowa dystrybucyjna/przesyłowa 

Parametry handlowe – umowa sprzedaży 

Parametry handlowe – umowa kompleksowa 

Parametry handlowe – dodatkowe US/UK 

Parametry handlowe – ogólne 

Parametry handlowe – zarządzanie dostarczaniem energii elektrycznej 

Dane Użytkownika KSE – ogólne 

Dane Użytkownika KSE – dodatkowe 

Użytkownik KSE 

Dane użytkownika KSE – adresowe 

Dane użytkownika KSE – korespondencyjne 

Dane użytkownika KSE – podstawowe 

Dane użytkownika KSE – identyfikacyjne 

Obiekt Pomiarowy 

Dane PP – obiekt 

Dane obiektu – ogólne (Obiekt) 

Podmioty obsługujące obiekt (Obiekt 

Obiekt POPM (Obiekt) 
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Sumator (Obiekt) 

Wspólnota energetyczna (Obiekt) 

Dane strony umowy wspólnoty energetycznej (Obiekt) 

Wspólnota prosumencka (Obiekt) 

Jednostka wytwarzania OZE (Obiekt) 

Parametry techniczne – nośniki energii 

Beneficjent systemu wsparcia (Obiekt) 

Punkty pomiarowe w obiekcie (Obiekt) 

 

Zakres danych podlegających migracji obejmuje atrybuty przedstawione w poniższym zestawieniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące słowników wykorzystanych w poszczególnych atrybutach, 

obowiązku ich przekazania, krotności występowania w podziale na typ punktu pomiarowego i jego 

charakterystyki znajdują się w dokumencie Standardy Biznesowe – Zakres Informacyjny Komunikatów 

CSIRE – wersja 5.1, opublikowanym na stronie https://www.pse.pl/oire/standardy-wymiany-informacji. 

 

Tabela 2 Atrybuty sekcji 1. Dane PP - ogólne 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane PP  
– ogólne 

Kod PP 
Kod identyfikujący punkt pomiarowy  
- zgodny ze standardem GS1. 

Typ punktu pomiarowego 
Określenie typu punktu pomiarowego, 
zgodnie ze słownikiem. 

Charakter PPE 
Określenie charakteru punktu poboru 
energii, zgodnie ze słownikiem. 

Charakter PPI 
Określenie charakteru punktu pomiarowego 
inny, zgodnie ze słownikiem. 

Czy PPE zmieniało sprzedawcę? 

Określenie, czy dla punktu poboru energii 
przypisany aktualnie Użytkownik KSE ma 
lub miał zawartą umowę sprzedaży albo 
kompleksową ze sprzedawcą innym,  
niż sprzedawca z urzędu wyznaczony  
na obszarze danego Operatora. 

Czy PP podrzędny względem 
innego PP? 

Określenie, czy wskazany punkt pomiarowy 
jest autonomiczny, czy jest podrzędny 
względem innego punktu pomiarowego. 

Kod nadrzędnego PP 
Kod identyfikujący punkt pomiarowy 
nadrzędny wobec zgłaszanego PP - zgodny 
ze standardem GS1. 

Czy PP wchodzi w skład obiektu? 
Określenie, czy dany punkt pomiarowy jest 
elementem obiektu energetycznego. 
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Tabela 3 Atrybuty sekcji 1.1. Dane PP - obiekt 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane PP  
– obiekt 

Typ obiektu 
Określenie typu obiektu, zgodnie  
ze słownikiem. 

Identyfikator obiektu Unikalny kod identyfikujący obiekt pomiarowy. 

 

Tabela 4 Atrybuty sekcji 1.2. Dane PP - adresowe 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane PP  
– adresowe 

Kraj Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alpha-2. 

Miejscowość 
Nazwa miejscowości (właściwa dla punktu 
pomiarowego). 

Kod pocztowy Kod pocztowy. 

Ulica 
Nazwa ulicy albo nazwa miejscowości  
w przypadku miejscowości bez podziału  
na ulice. 

Nr budynku Numer budynku. 

Nr lokalu / mieszkania Numer lokalu/mieszkania. 

Nr działki 
Numer działki (w przypadku braku nazwy ulicy 
lub numeru budynku). 

TERYT 
Zgodny z Krajowym Rejestrem TERYT typy 
centralny katalog ulic (ULIC). 

Szerokość geograficzna 
Szerokość geograficzna opisująca położenie 
PP zapisana w formacie DMF. 

Długość geograficzna 
Długość geograficzna opisująca położenie PP 
zapisana w formacie DMF. 

 

Tabela 5 Atrybuty sekcji 1.3. Dane PP - obszar sieci pomiarowej 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane PP  
– obszar sieci 
pomiarowej 

Typ obszaru 

Określający typ obszaru fizycznego sieci 
pomiarowej (Meter grid Area), w którym 
dokonuje się pomiaru zużycia, produkcji bądź 
przepływów między obszarami sieci. 

Identyfikator obszaru 
Kod służący do identyfikacji danego obszaru 
sieci pomiarowej, nadawany przez Operatora 
obszaru.  
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Tabela 6 Atrybuty sekcji 1.4. Dane PP - PPW 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane PP  
– PPW 

ID_Operator2 
Kod identyfikujący Operatora, który 
uczestniczy w wymianie en.el. w punkcie 
wymiany. Kod identyfikacyjny zgodny z EIC. 

Identyfikator obszaru2 
Kod służący do identyfikacji obszaru sieci 
pomiarowej Operatora2, na styku punktu 
wymiany. 

 

Tabela 7 Atrybuty sekcji 1.5. Dane PP - podmioty obsługujące PP 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane PP  
– podmioty 
obsługujące 

PP 

ID_Operator 

Kod identyfikujący Operatora w tym także 
właściciela urządzeń instalacji lub sieci, który 
utworzył oraz administruje PP. Kod 
identyfikacyjny zgodny z EIC. 

ID_SEp 

Kod identyfikujący sprzedawcę pełniącego rolę 
sprzedawcy podstawowego, w tym 
sprzedawcy z urzędu - zgodny z EIC (jeden 
SE posiada jeden kod - niezależnie, czy pełni 
rolę SEp, czy SEr). 

ID_SEr 

Kod identyfikujący sprzedawcę pełniącego rolę 
sprzedawcy rezerwowego - zgodny z EIC 
(jeden SE posiada jeden kod - niezależnie,  
czy pełni rolę SEp, czy SEr). 

ID_POB 
Kod identyfikujący podmiot odpowiedzialny  
za bilansowanie handlowe - zgodny z EIC. 
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Tabela 8 Atrybuty sekcji 2. Parametry techniczne - ogólne 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
techniczne  
– ogólne 

Status przyłączenia PP 
Określenie statusu przyłączenia PP. 
 

Status fizyczny dostaw PP 
Status informujący, czy dane PP jest 
załączone (jest napięcie) lub wyłączone  
(brak napięcia). 

Możliwość wstrzymania 
windykacyjnego 

Określenie, czy dla danego punktu poboru 
energii dopuszczalne jest wstrzymywanie 
dostaw energii. 

Poziom napięcia w miejscu 
dostarczania 

Poziom napięcia w miejscu dostarczania. 

Fazowość układu pomiarowego Fazowość układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

Minimalna moc umowna 
Wartość minimalnej mocy umownej, wyrażona 
w [kW]. 

Maksymalna moc umowna 
Wartość maksymalnej mocy umownej, 
wyrażona w [kW]. 

Grupa przyłączeniowa Grupa przyłączeniowa. 

Moc przyłączeniowa 
Wartość mocy przyłączeniowej, wyrażona w 
[kW]. 

Miejsce dostarczania energii Miejsce dostarczania energii. 

Miejsce rozgraniczenia własności 
urządzeń 

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń. 

Miejsce zainstalowania układu 
pomiarowo-rozliczeniowego 

Miejsce zainstalowania układu pomiarowo 
-rozliczeniowego. 

Współczynnik pewności zasilania 
Współczynnik odzwierciedlających specyfikę 
układu zasilania Użytkownika KSE. 

Wartość zabezpieczenia przed 
licznikowego 

Wartość zabezpieczenia przed licznikowego, 
wyrażona w [A]. Atrybut obsługujący również 
przypadek zabezpieczenia dla grupy taryfowej  
R - Ryczałt. W przypadku układów pomiarowo-
rozliczeniowych półpośrednich i pośrednich 
należy uzupełnić kod CK0050 - nie dotyczy. 

Data obowiązywania warunków 
przyłączeniowych 

Określana jedynie dla VI gr. przyłączeniowej, 
wskazuje ostatni dzień warunków 
przyłączenia. 

Czy posiada dodatkowe nośniki 
energii? 

Określenie, czy określony punkt poboru energii 
posiada dodatkowe nośniki energii, 
niewynikające z Charakteru PP. 
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Tabela 9 Atrybuty sekcji 2.1. Parametry techniczne - licznik 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
techniczne  

– licznik 

LZO 
Określenie, czy dla danego PP zainstalowany 
jest licznik zdalnego odczytu. 

komunikacja LZO 

Określenie, czy LZO jest skomunikowany  
z systemem pomiarowym Operatora. Jedynie 
skomunikowane liczniki kategorii pomiarowej 
C1 mogą realizować funkcje związane  
z zarządzaniem dostarczania en.el. oraz 
przedpłaty. 

Nr licznika 
Numer seryjny podstawowego licznika energii 
czynnej.  

Metoda pomiaru 

Określenie metody pomiaru, zgodnie  
z najbardziej zaawansowaną  
i wykorzystywaną w danym PP 
funkcjonalnością licznika energii elektrycznej. 
Dla LZO należy wskazać E13. 

Status dostosowania układu 
pomiarowego 

Określa, czy układ pomiarowo-rozliczeniowy 
jest dostosowany (zgodnie z IRiESD OSD)  
do TPA. Przy czym kod:  
CK0341 - stosuje się dla układów pomiarowo-
rozliczeniowych, które są dostosowane lub nie 
muszą być dostosowane, kod ten nie blokuje 
zmiany sprzedawcy;  
CK0342 - stosuje się, gdy układ pomiarowo-
rozliczeniowy jest niedostosowany, w tym 
przypadku nie ma możliwości zmiany 
sprzedawcy; 
CK0050 - stosowana dla ryczałtu oraz PPE w 
sieci przesyłowej. 

Poziom napięcia zainstalowania 
układu pomiarowego  

Poziom napięcia zainstalowania układu 
pomiarowo-rozliczeniowego. 

 

Tabela 10 Atrybuty sekcji 2.1.1. Parametry licznika – rejestry pomiarowe 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
licznika  

– rejestry 
pomiarowe 

Typ rejestru 

Zgodnie z opisem protokołu IEC62056, atrybut 
wskazuje rejestr pomiarowy licznika energii 
elektrycznej, którego dotyczy przekazywanie 
wskazań pomiarowych. 
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Tabela 11 Atrybuty sekcji 2.2. Parametry techniczne – analizator JEE 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
techniczne  
– analizator 

JEE 

Rodzaj analizatora JEE 

Określenie, czy w PPE znajduje się dodatkowo 
analizator, mierzący parametry jakości energii 
elektrycznej. W przypadku braku analizatora 
należy zastosować kod CK0322 - Brak 
analizatora. 

Nr Analizatora JEE Numer seryjny analizatora JEE. 

 

Tabela 12 Atrybuty sekcji 2.3. Parametry techniczne - przekładniki 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
techniczne  

– przekładniki 

Przekładnia przekładników 
prądowych 

Wielkość przekładni przekładników 
prądowych, w przypadku braku przekładników 
należy wskazać kod CK0711. 

Przekładnia przekładników 
napięciowych 

Wielkość przekładni przekładników 
napięciowych, w przypadku braku 
przekładników należy wskazać kod CK1181. 

Mnożna przekładników 

Mnożna wynikająca z przekładni 
przekładników prądowych i napięciowych,  
w przypadku braku przekładników należy 
przyjąć wartość „1”. 

 

Tabela 13 Atrybuty sekcji 2.4. Parametry techniczne - straty 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
techniczne  

– straty 

Rodzaj start 

Określa rodzaj strat uwzględnianych  
w rozliczeniu en.el. w miejscu dostarczania,  
w przypadku braku strat należy skorzystać  
z kodu CK1119. 

Kategoria strat 
Informacja nt. kategorii strat, uzupełniana 
zgodnie z wartościami słownikowymi 
(doliczanie i odliczanie dla kierunku pobór). 

 

Tabela 14 Atrybuty sekcji 2.4.1. Parametry techniczne – straty procentowe 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
techniczne  

– straty 
procentowe 

Wartość strat % mocy 
Wartość strat procentowych mocy, można 
podać wartości dodatnie i ujemne. 

Wartość strat % energii czynnej 
Wartość strat procentowych energii czynnej, 
można podać wartości dodatnie i ujemne. 

Wartość strat % energii biernej 
Wartość strat procentowych energii biernej, 
można podać wartości dodatnie i ujemne. 
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Wartość strat % energii biernej  
od energii czynnej 

Wartość strat procentowych energii czynnej  
do naliczenia wolumenu energii biernej, można 
podać wartości ujemne i dodatnie. 

 

Tabela 15 Atrybuty sekcji 2.4.2. Parametry techniczne – straty licznikowe 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
techniczne  

– straty 
licznikowe 

Współczynnik I2h strat  
licznikowych dla energii czynnej 

Wartość współczynnika strat licznikowych 
(prądowych) określonych dla energii czynnej. 

Współczynnik U2h strat  
licznikowych dla energii czynnej 

Wartość współczynnika strat licznikowych 
(napięciowych) określonych dla energii 
czynnej. 

Współczynnik I2h strat  
licznikowych  dla energii biernej 

Wartość współczynnika strat licznikowych 
(prądowych) określonych dla energii biernej. 

Współczynnik U2h strat  
licznikowych  dla energii biernej 

Wartość współczynnika strat licznikowych 
(napięciowych) określonych dla energii biernej. 

 

Tabela 16 Atrybuty sekcji 2.4.3. Parametry techniczne – straty biegu jałowego 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
techniczne  

– straty biegu 
jałowego 

Wartość strat biegu jałowego 

Wielkość strat biegu jałowego z tytułu 
niedostosowania mocy znamionowej 
transformatora do zamówionej mocy umownej 
[kWh/miesiąc], można podać wartości 
dodatnie i ujemne. 

 

Tabela 17 Atrybuty sekcji 2.5. Parametry techniczne – nośniki energii 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
techniczne  
– nośniki 
energii 

Typ i rodzaj nośnika 
Określenie, jaki typ i rodzaj nośnika jest 
zainstalowany w punkcie pomiarowym. 

Moc zainstalowanego nośnika 
Wartość mocy elektrycznej zainstalowanej w 
nośniku, wyrażona w [kW]. 

Czy kogeneracja? 
Określenie, czy energia elektryczna 
wytwarzana jest razem z ciepłem użytkowym. 

Data pierwszego wprowadzenia 
energii z mikroinstalacji 

Data pierwszego wprowadzenia energii z 
mikroinstalacji do sieci. 

Pojemność nominalna magazynu 
Pojemność nominalna magazynu energii 
elektrycznej, wyrażona w [kWh]. 

Sprawność magazynu energii 
elektrycznej 

Znamionowa sprawność cyklu jednokrotnego 
ładowania, wyrażona w [%]. 

Maksymalna moc ładowania 
magazynu 

Maksymalna moc ładowania, wyrażona w 
[kW]. 
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Maksymalna moc rozładowania 
magazynu 

Maksymalna moc rozładowania, wyrażona  
w [kW]. 

 

Tabela 18 Atrybuty sekcji 3. Własność elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Własność 
elementów 

układu 
pomiarowo –

rozliczeniowego 

Własność podstawowego licznika 
energii elektrycznej 

Określenie właściciela podstawowego licznika 
energii elektrycznej. 

Własność podstawowych 
przekładników prądowych 

Określenie właściciela podstawowych 
przekładników prądowych. 

Własność podstawowych 
przekładników napięciowych 

Określenie właściciela podstawowych 
przekładników napięciowych. 

Własność podstawowego układu 
transmisji danych 

Określenie właściciela podstawowego układu 
transmisji danych. 

Własność rezerwowego licznika 
energii elektrycznej 

Określenie właściciela rezerwowego licznika 
energii elektrycznej. 

Własność rezerwowych 
przekładników prądowych 

Określenie właściciela rezerwowych 
przekładników prądowych. 

Własność rezerwowych 
przekładników napięciowych  

Określenie właściciela rezerwowych 
przekładników napięciowych. 

Własność rezerwowego układu 
transmisji danych 

Określenie właściciela rezerwowego układu 
transmisji danych. 

 

Tabela 19 Atrybuty sekcji 4. Dane Użytkownika KSE - ogólne 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane 
Użytkownika 
KSE – ogólne 

Czy nabywca końcowy? 
Określenie, czy Użytkownik KSE jest nabywcą 
końcowym w rozumieniu przepisów. 

Czy odbiorca końcowy? 
Określenie, czy Użytkownik KSE jest odbiorcą 
końcowym w rozumieniu przepisów. 

Czy wiele podmiotów? 

Określenie, czy do punktu pomiarowego  
ma być przypisany więcej niż jeden podmiot 
(osoba fizyczna lub prawna). W przypadku 
spółek cywilnych należy wskazać wartość 
PRAWDA, a następnie podać dane spółki 
cywilnej oraz wszystkich wspólników. 

 

Tabela 20 Atrybuty sekcji 4.1. Dane Użytkownika KSE - adresowe 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane 
Użytkownika 

KSE  
– adresowe 

Kraj Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alpha-2. 

Miejscowość Nazwa miejscowości. 

Kod pocztowy Kod pocztowy. 

Ulica 
Nazwa ulicy albo nazwa miejscowości  
w przypadku miejscowości bez podziału  
na ulice. 
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Nr budynku Numer budynku. 

Nr lokalu/ mieszkania Numer lokalu/mieszkania. 

Nr działki 
Numer działki (w przypadku braku nazwy ulicy 
lub numeru budynku). 

TERYT 
Zgodny z Krajowym Rejestrem TERYT typy 
centralny katalog ulic (ULIC). 

 

Tabela 21 Atrybuty sekcji 4.2. Dane Użytkownika KSE - korespondencyjne 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane 
Użytkownika KSE 

–
korespondencyjne 

Kraj Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alpha-2. 

Miejscowość Nazwa miejscowości. 

Kod pocztowy Kod pocztowy. 

Ulica 
Nazwa ulicy albo nazwa miejscowości  
w przypadku miejscowości bez podziału  
na ulice. 

Nr budynku Numer budynku. 

Nr lokalu/ mieszkania Numer lokalu/mieszkania. 

Nr działki 
Numer działki (w przypadku braku nazwy 
ulicy lub numeru budynku). 

TERYT 
Zgodny z Krajowym Rejestrem TERYT typy 
centralny katalog ulic (ULIC). 

 

Tabela 22 Atrybuty sekcji 4.3. Dane Użytkownika KSE - dodatkowe 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane 
Użytkownika 

KSE  
– dodatkowe 

Adres email dla OSD 

Adres poczty elektronicznej, wykorzystywany 
do realizacji usług dystrybucji na podstawie 
zawartej UK (między innymi planowane 
wznowienia dostaw). 

Nr telefonu dla OSD 

Numer telefonu kontaktowego, 
wykorzystywany do realizacji usług dystrybucji 
na podstawie zawartej UK (między innymi 
planowane wznowienia dostaw). 

 

Tabela 23 Atrybuty sekcji 4.4. Dane Użytkownika KSE - podstawowe 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane 
Użytkownika 

KSE  
– podstawowe 

Typ użytkownika KSE 
Określenie typu Użytkownika KSE 
wprowadzonego do punktu pomiarowego. 

Imię Pierwsze imię użytkownika. 

Nazwisko Nazwisko użytkownika. 
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Nazwa Nazwa użytkownika. 

 

Tabela 24 Atrybuty sekcji 4.4.1. Dane Użytkownika KSE - identyfikacyjne 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane 
Użytkownika 

KSE  
– 

identyfikacyjne 

PESEL Numer PESEL identyfikujący użytkownika. 

NIP Numer NIP identyfikujący użytkownika. 

KRS Numer KRS identyfikujący użytkownika. 

Typ identyfikatora 
Sposób nadania identyfikatora osobie fizycznej – 
nierezydent. 

Numer identyfikacyjny 
nierezydenta 

Numer identyfikacyjny użytkownika typu osoba fizyczna 
– nierezydent, w przypadku nadania numeru przez 
Operatora, struktura dokumentu powinna wyglądać 
następująco: [EIC] 
[DATA_URODZENIA_W_FORMACIE_YYYYMMDD] 
[UNIKATOWE_DOPEŁNIENIE_W_FORMACIE_XXXX]. 

Global NIP 
Numer identyfikujący użytkownika typu osoba prawna – 
nierezydent. 

 

Tabela 25 Atrybuty sekcji 5. Parametry handlowe - ogólne 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
handlowe  
– ogólne 

Charakter odbioru 
Określenie charakteru odbioru, zgodnie  
ze słownikiem. 

Szacowany wolumen roczny 
Szacowana lub deklarowana wartość 
średniorocznego zapotrzebowania na energię, 
wyrażona w [kWh]. 

Harmonogram odczytu 

Miesiąc startowy odczytu danych z układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, kod CK0123 
dotyczy przypadków Ryczałtu lub sytuacji, gdy 
dla danego PP nie został określony 
harmonogram odczytu. 

Rodzaj umowy sieciowej 
Określenie rodzaju umowy, na podstawie 
której świadczona jest usługa dystrybucji 
energii elektrycznej. 

Status umowy obrotu 
Określenie statusu umowy, na podstawie 
której świadczona jest sprzedaż energii. 

Status zagrożenia życia, zdrowia i 
środowiska 

Status informujący, czy dla danego PPE 
została zarejestrowana konieczność 
wyłączenia dostaw energii elektrycznej  
ze względu na zagrożenie życia, zdrowia  
i środowiska, status ten możliwy do zmiany 
jedynie dla Operatora. 

Status wnioskowanego 
wstrzymania Operatora 

Status informujący, czy dla danego PPE 
została zarejestrowana konieczność 
wstrzymania dostaw energii elektrycznej  
na wniosek Operatora. 
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Status wnioskowanego 
wstrzymania SE 

Status informujący, czy dla danego PPE 
została zarejestrowana konieczność 
wstrzymania dostaw energii elektrycznej  
na wniosek SE. 

Status wnioskowanego 
wyłączenia Operatora 

Status informujący, czy dla danego PPE 
została zarejestrowana konieczność 
wyłączenia dostaw energii elektrycznej  
na wniosek Operatora. 

Status wnioskowanego 
wyłączenia SE 

Status informujący, czy dla danego PPE 
została zarejestrowana konieczność 
wyłączenia dostaw energii elektrycznej  
na wniosek SE. 

Sposób rozliczenia mikroinstalacji 
Określenie sposobu rozliczenia odbiorcy  
z mikroinstalacją. 

Zgoda na udostępnienie 
rzeczywistego profilu zużycia SE 

Zgoda wyrażona przez odbiorcę na rzecz 
Sprzedawcy dotycząca udostępniania 
rzeczywistego profilu zużycia energii 
elektrycznej dla PPE. Dotyczy tylko 
przypadków, gdy Użytkownikiem KSE jest 
Odbiorca jako osoba fizyczna.  

 

Tabela 26 Atrybuty sekcji 5.1. Parametry handlowe - warunki świadczenia usług 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
handlowe  
– warunki 

świadczenia 
usług 

Grupa taryfowa Grupa taryfowa zgodną z Taryfą OSD. 

Moc umowna Wielkość mocy umownej, wyrażona w [kW]. 

Standardowy profil zużycia 
Standardowy profil zużycia, zgodny z IRiESD 
OSD. 

Czy posiada szczególne warunki 
świadczenia usług? 

Określenie, czy dla danego punktu poboru 
energii zachodzą nietypowe warunki 
świadczenia usług. 
Dotyczy wyłącznie warunków nieobjętych 
innymi atrybutami charakterystyki PP. 

Szczególne warunki świadczenia 
usług 

Określenie szczegółowych warunków 
świadczenia usług. 
Dotyczy wyłącznie warunków nieobjętych 
innymi atrybutami charakterystyki PP. 

Jednorazowa przerwa planowana 
Dopuszczalny czas pojedynczej planowanej 
przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, 
określony w godzinach. 

Jednorazowa przerwa 
nieplanowana 

Dopuszczalny czas pojedynczej nieplanowanej 
przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, 
określony w godzinach. 

Suma przerw planowanych  
w ciągu roku 

Suma czasów przerw planowanych w ciągu 
roku, określony w godzinach. 
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Suma przerw nieplanowanych  
w ciągu roku 

Suma czasów przerw nieplanowanych w ciągu 
roku, określony w godzinach. 

Przekroczenie mocy umownej 
Określa, czy dla danego PP stosowane jest 
rozliczanie za przekroczenie mocy umownej. 

Ponadnormatywny pobór energii 
biernej 

Określa, czy dla danego PP stosowane jest 
rozliczanie za ponad umowny pobór energii 
biernej. 

tg φ0 Q1 
Wartość współczynnika tg φ0 w pierwszym 
kwadrancie. 

tg φ0 Q2 
Wartość współczynnika tg φ0 w drugim 
kwadrancie. 

tg φ0 Q3 
Wartość współczynnika tg φ0 w trzecim 
kwadrancie. 

tg φ0 Q4 
Wartość współczynnika tg φ0 w czwartym 
kwadrancie. 

 

Tabela 27 Atrybuty sekcji 5.2. Parametry handlowe - umowa dystrybucyjna/przesyłowa 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
handlowe  
– umowa 

dystrybucyjna/
przesyłowa 

Data rozpoczęcia 

Data przypisania UD albo UP  
w charakterystyce PP. Od tego 
okresu możliwe jest przypisanie 
US do charakterystyki PP. 

Okres wypowiedzenia Okres wypowiedzenia UD albo UP. 

Terminowość 
Wskazanie, czy UD albo UP 
została zawarta na określony czas. 

Termin zakończenia określony w umowie 
Przewidywana data zakończenia 
UD albo UP, która została 
określona w umowie (włącznie). 

Okres rozliczeniowy Okres rozliczeniowy UD albo UP. 

Zgłoszona data zakończenia umowy z 
Operatorem 

Data zakończenia umowy, 
zgłoszona przez Operatora  
do CSIRE (włącznie). 

 

Tabela 28 Atrybuty sekcji 5.3. Parametry handlowe - umowa sprzedaży 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
handlowe  
– umowa 
sprzedaży 

Data rozpoczęcia Data przypisania US do charakterystyki PP. 

Okres wypowiedzenia Okres wypowiedzenia US. 

Terminowość 
Wskazanie, czy umowa sprzedaży została 
zawarta na określony czas. 
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Termin zakończenia określony  
w umowie 

Przewidywana data zakończenia US, która 
została określona w umowie (włącznie). 

 

Tabela 29 Atrybuty sekcji 5.4. Parametry handlowe - umowa kompleksowa 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
handlowe  
– umowa 

kompleksowa 

Data rozpoczęcia Data przypisania UK do charakterystyki PP. 

Okres wypowiedzenia Okres wypowiedzenia UK. 

Terminowość 
Wskazanie, czy umowa kompleksowa została 
zawarta na określony czas. 

Termin zakończenia określony  
w umowie 

Przewidywana data zakończenia UK, która 
została określona w umowie (włącznie). 

Okres rozliczeniowy 
Okres rozliczeniowy usług dystrybucji - zgodny 
w okresem rozliczeniowym Operatora. 

Funkcja przedpłaty 
Określenie, czy dla danego PP sprzedawca 
świadczy usługę kompleksową na zasadach 
przedpłaty. 

 

Tabela 30 Atrybuty sekcji 5.5. Parametry handlowe - dodatkowe US/UK 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
handlowe  

– dodatkowe 
US/UK 

Okres rozliczeniowy sprzedawcy Okres rozliczeniowy dot. umowy obrotu. 

Nazwa produktu Nazwa produktu zgodna ze słownikiem SE. 

Warunki produktu 
Określenie warunków umowy zawartej  
z odbiorcą. 

Opis produktu 
Zwięzły opis szczegółowych warunków 
wpływających na rozliczenie odbiorcy. 

Terminowość produktu 
Określenie, czy umowa zawiera produkt 
terminowy w postaci np. preferencyjnych 
warunków cenowych. 

Przewidywana data zakończenia 
produktu 

Przewidywana data zakończenia warunków 
produktu (włącznie). 

Zgłoszona data zakończenia 
umowy ze Sprzedawcą 

Data zakończenia umowy, zgłoszona przez 
Sprzedawcę do CSIRE (włącznie). 

 

Tabela 31 Atrybuty sekcji 5.6. Parametry handlowe - zarządzanie dostarczaniem energii elektrycznej 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Parametry 
handlowe  

– zarządzanie 
dostarczaniem 

energii 
elektrycznej 

Moc gwarantowana 
Moc gwarantowana dla PP uczestniczącego  
w usługach elastyczności ("flexibility"), 
wyrażona w [kW]. 

Strażnik mocy 
Określenie, czy dla danego PP istnieje 
możliwość stosowania strażnika mocy  
(na podstawie umowy). 
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Tabela 32 Atrybuty sekcji 2. Informacje podstawowe (Proces 6.4) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Informacje 
podstawowe 

Typ zgłaszanej umowy 

Określenie typu umowy pomiędzy 
Użytkownikami profesjonalnymi dotyczące 
dostępu do sieci elektroenergetycznej.  
Na bazie zgłoszonych możliwych relacji OIRE 
weryfikuje zgłoszenia umów dot. Sprzedaży 
lub dot. bilansowania handlowego. 

Data zawarcia umowy Data zawarcia umowy. 

Zgłaszana data aktualizacji 
umowy 

Data, od której umowa uległa zmianie. 

 

 
Tabela 33 Atrybuty sekcji 2.1. Elementy umowy GUD (Proces 6.4) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Elementy 
umowy GUD 

ID_SE 
Kod identyfikujący sprzedawcę - zgodny z EIC, 
z którym zgłaszana jest zawarta lub 
zaktualizowana umowa GUD/GUD-k. 

Funkcja sprzedawcy 
rezerwowego 

Określenie, czy dany SE może pełnić funkcję 
sprzedawcy rezerwowego o którym mowa  
w uPE. 

Realizacja nowych umów 
Określenie, czy dany SE posiadający GUD-k 
może dokonywać zgłoszeń kolejnych umów 
kompleksowych. 

 

Tabela 34 Atrybuty sekcji 2.2. Elementy umowy dot. bilansowania (Proces 6.4) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Elementy 
umowy dot. 

bilansowania 

ID_POB 

Użytkownik profesjonalny, z którym zgłaszana 
jest zawarta lub zaktualizowana umowa dot. 
możliwości bilansowania handlowego  
na terenie Operatora. 

Wstrzymanie wykonalności 
umowy 

Określenie, czy nastąpiło wstrzymanie 
wykonalności umowy przez OSD. 

Ograniczenie świadczenia usług 
przesyłania 

Określenie, czy nastąpiło ograniczenie 
działalności na RB w zakresie zgłaszania 
nowych umów, zgłoszone przez OSP. 

Wstrzymanie świadczenia usług 
przesyłania 

Określenie, czy nastąpiło wstrzymanie 
działalności na RB, zgłoszone przez OSP. 
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Tabela 35 Atrybuty sekcji 1. Dane obiektu – ogólne (Obiekt) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane obiektu  
– ogólne 

Identyfikator obiektu Unikalny kod identyfikujący obiekt pomiarowy. 

Nazwa obiektu Nazwa obiektu, o ile została nadana. 

Typ obiektu 
Określenie typu obiektu, zgodnie  
ze słownikiem. 

Czy posiada szczególne warunki 
świadczenia usług? 

Określenie, czy dla danego punktu poboru 
energii zachodzą nietypowe warunki 
świadczenia usług. 
Dotyczy przypadków, gdy występuje różnica 
pomiędzy warunkami świadczenia usług dla 
PP wchodzących w skład obiektu oraz całym 
obiektem pomiarowym. 

Szczególne warunki świadczenia 
usług 

Określenie szczegółowych warunków 
świadczenia usług. 
Dotyczy przypadków, gdy występuje różnica 
pomiędzy warunkami świadczenia usług dla 
PP wchodzących w skład obiektu oraz całym 
obiektem pomiarowym. 

 

Tabela 36 Atrybuty sekcji 2. Podmioty obsługujące obiekt (Obiekt) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Podmioty 
obsługujące 

obiekt  
ID_Operator 

Kod identyfikujący Operatora w tym także 
właściciela urządzeń instalacji lub sieci, który 
utworzył oraz administruje PP. Kod 
identyfikacyjny zgodny z EIC. 

 

Tabela 37 Atrybuty sekcji 2.1. Obiekt POPM (Obiekt) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Obiekt POPM  

Czy podlega POPM? 
Określenie, czy obiekt podlega planom 
ograniczeń poboru mocy. 

Moc bezpieczna 
Wartość mocy bezpiecznej obiektu określona 
w planie ograniczeń poboru mocy, wyrażona  
w [kW]. 

Wartość mocy w 11 stopniu 
zasilania 

Wartość mocy obiektu określona w planie 
ograniczeń poboru mocy w odpowiednim 
stopniu zasilania, wyrażona w [kW]. 

Wartość mocy w 12 stopniu 
zasilania 

Wartość mocy obiektu określona w planie 
ograniczeń poboru mocy w odpowiednim 
stopniu zasilania, wyrażona w [kW]. 

Wartość mocy w 13 stopniu 
zasilania 

Wartość mocy obiektu określona w planie 
ograniczeń poboru mocy w odpowiednim 
stopniu zasilania, wyrażona w [kW]. 
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Wartość mocy w 14 stopniu 
zasilania 

Wartość mocy obiektu określona w planie 
ograniczeń poboru mocy w odpowiednim 
stopniu zasilania, wyrażona w [kW]. 

Wartość mocy w 15 stopniu 
zasilania 

Wartość mocy obiektu określona w planie 
ograniczeń poboru mocy w odpowiednim 
stopniu zasilania, wyrażona w [kW]. 

Wartość mocy w 16 stopniu 
zasilania 

Wartość mocy obiektu określona w planie 
ograniczeń poboru mocy w odpowiednim 
stopniu zasilania, wyrażona w [kW]. 

Wartość mocy w 17 stopniu 
zasilania 

Wartość mocy obiektu określona w planie 
ograniczeń poboru mocy w odpowiednim 
stopniu zasilania, wyrażona w [kW]. 

Wartość mocy w 18 stopniu 
zasilania 

Wartość mocy obiektu określona w planie 
ograniczeń poboru mocy w odpowiednim 
stopniu zasilania, wyrażona w [kW]. 

Wartość mocy w 19 stopniu 
zasilania 

Wartość mocy obiektu określona w planie 
ograniczeń poboru mocy w odpowiednim 
stopniu zasilania, wyrażona w [kW]. 

Wartość mocy w 20 stopniu 
zasilania 

Wartość mocy obiektu określona w planie 
ograniczeń poboru mocy w odpowiednim 
stopniu zasilania, wyrażona w [kW]. 

 

Tabela 38 Atrybuty sekcji 2.2. Sumator (Obiekt) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Sumator  

Typ sumatora 
Określenie, czy sumator jest urządzeniem 
pomiarowym na sieci, czy sumowanie 
następuje w systemie bilingowym Operatora. 

Rodzaj sumatora 
Doprecyzowanie, czego dotyczy rozliczanie  
z sumatora, zgodnie z zawartą umową z 
Użytkownikiem KSE. 

 

Tabela 39 Atrybuty sekcji 2.3. Wspólnota energetyczna (Obiekt) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Wspólnota 
energetyczna  

Rodzaj wspólnoty energetycznej Określenie rodzaju wspólnoty energetycznej. 

Czy zawarta UD? 
Określenie, czy wspólnota energetyczna 
zawarła umowę o świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej z OSD. 

Data rozpoczęcia 
Określenie daty wejścia w życie umowy  
z koordynatorem klastra. 

Typ strony umowy 
Określenie typu strony umowy zawartej przez 
wspólnotę energetyczną. 
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Tabela 40 Atrybuty sekcji 2.3.1. Dane strony umowy wspólnoty energetycznej (Obiekt) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Dane strony 
umowy 

wspólnoty 
energetycznej 

PESEL Numer PESEL identyfikujący stronę umowy. 

NIP Numer NIP identyfikujący stronę umowy. 

KRS Numer KRS identyfikujący stronę umowy. 

Typ identyfikatora 
Typ dokumentu tożsamości identyfikujący 
stronę umowy typu osoba fizyczna  
- nierezydent. 

Numer identyfikacyjny 
nierezydenta 

Numer dokumentu tożsamości identyfikujący 
stronę umowy typu osoba fizyczna  
- nierezydent. 

Global NIP 
Numer identyfikujący stronę umowy osoba 
prawna – nierezydent. 

 

Tabela 41 Atrybuty sekcji 2.4. Wspólnota prosumencka (Obiekt) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Wspólnota 
prosumencka 

Rodzaj prosumenta 
Określenie sposobu wykorzystania obiektu 
pomiarowego typu Wspólnota prosumencka 
zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

Tabela 42 Atrybuty sekcji 2.4.1. Jednostka wytwarzania OZE (Obiekt) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Jednostka 
wytwarzania 

OZE 
Kod PP 

Kod identyfikujący punkt pomiarowy – zgodny 
ze standardem GS1. 

 

Tabela 43 Atrybuty sekcji 2.5. Beneficjent systemu wsparcia (Obiekt) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Beneficjent 
systemu 
wsparcia 

NIP Numer NIP identyfikujący użytkownika. 

Czy system wsparcia OZE? 
Określenie, czy dany obiekt pomiarowy bierze 
udział w systemie wsparcia OZE? 

Czy system wsparcia 
kogeneracji? 

Określenie, czy dany obiekt pomiarowy bierze 
udział w systemie wsparcia jednostek 
kogeneracji? 

Typ danych podlegających 
weryfikacji 

Określenie rodzaju danych pomiarowych, które 
powinny być przekazywane dla danego 
obiektu przez Operatora. 

Data początkowa uprawnienia do 
danych 

Data rozpoczęcia uczestnictwa podmiotu w 
systemie wsparcia. 
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Data końcowa uprawnienia do 
danych 

Data zakończenia uczestnictwa podmiotu w 
systemie wsparcia (włącznie). 

ID_Operator 
Kod identyfikujący Operatora, który utworzył 
oraz administruje PP. Kod identyfikacyjny 
zgodny z EIC. 

 

Tabela 44 Atrybuty sekcji 3. Punkty pomiarowe w obiekcie (Obiekt) 

Nazwa sekcji Nazwa atrybutu Opis atrybutu 

Punkty 
pomiarowe  
w obiekcie  

Kod PP 

Kod identyfikujący punktu pomiarowy - zgodny 
ze standardem GS1 - przypisany do danego 
obiektu. Atrybut wypełniany wielokrotnie, 
należy podać wszystkie kody PP przypisane 
do danego obiektu. 

Udział w wytwarzaniu 

Udział pojedynczego Użytkownika KSE w 
całkowitym wytwarzaniu energii elektrycznej w 
instalacji OZE prosumenta zbiorowego lub 
wirtualnego, wyrażony w [%]. 

Udział w mocy 

Udział pojedynczego Użytkownika KSE w 
sumarycznej mocy zainstalowanej w instalacji 
OZE prosumenta zbiorowego lub wirtualnego, 
wyrażony w [%]. 

 


