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Agenda 

■ 10.05 – 11.30 Przydział przepustowości w ramach procedury 

aukcyjnej oraz szkolenie z uczestnictwa w aukcjach 

przepustowości w SWI w kontekście nowej IRiESP zatwierdzonej 

22.11.2013 r. 

 

■ 11.30 – 12.00 Przerwa kawowa 

 

■ 12.00 – 13.15 Omówienie pozostałych funkcjonalności / modułów 

SWI na wersji testowej aplikacji 
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System Wymiany Informacji – strefa ogólnodostępna 

System Wymiany Informacji podzielony jest na 3 strefy: 

 

I - Strefa Publikacyjna - dostępna bez logowania, w niej są publikowane informacje 
ogólnodostępne na stronie internetowej Spółki www.gaz-system.pl : 

Są to informacje znajdujące się w Strefie klienta przede wszystkim  
w zakładkach:  

■ System przesyłowy: 

• Zdolność przesyłowa 

• Katalog punktów / stref systemu 

• Mapa systemu przesyłowego 

• Parametry charakteryzujące jakość przesyłanego gazu 

• Planowane prace w systemie przesyłowym 

■ SGT gazociąg jamalski: 

• Zdolność przesyłowa SGT 

• Mapa SGT 

• Katalog punktów SGT 

• Parametry charakteryzujące jakość przesyłanego gazu 

• Planowane prace w SGT 
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System Wymiany Informacji – strefa dostępna po logowaniu 

II – Strefa Klienta - dostępna po uwierzytelnieniu, umożliwia dostęp  

do danych związanych z realizacją  kontraktów i usług dla Klienta. Zalogowany Klient 
uzyskuje komplet danych dotyczących spraw, które są realizowane dla jego organizacji: 

 Dostęp do dokumentów: wniosków, umów, faktur, przydziałów przepustowości/ 
zdolności, warunków przyłączenia 

 Możliwość składania nominacji / renominacji oraz ich podglądu 

 Dostęp do danych dotyczących świadczonej usługi:  

• Alokacji operatywnych 

• HRP 

• Statusów niezbilansowania 

• Parametrów jakościowych paliwa gazowego 

• Parametrów rozliczeniowych ZUP 

• Danych operatywnych 

• Danych rozliczeniowych 

 Dostęp do rynku wtórnego 

 Możliwość uczestnictwa w aukcjach przepustowości 
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System Wymiany Informacji 

 

III – Baza kontraktów - dostępna jedynie dla użytkowników wewnętrznych 
(pracowników GAZ-SYSTEM S.A.), którzy jako operatorzy realizują przydzielone 

uprawnieniami zadania w systemie.  

 

Za aktualizację i bieżące wprowadzanie danych odpowiedzialni są 

pracownicy Pionu Runku Gazu. 
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Logowanie do SWI 
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Instrukcja obsługi Systemu Wymiany Informacji 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z następującymi instrukcjami 

udostępnionymi dla Użytkowników SWI na stronie internetowej  

www.gaz-system.pl : 

 

 Instrukcją obsługi SWI dla Użytkownika zewnętrznego  

dostępną w Strefie Klienta → SWI pod adresem: 

 

http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/swi/system-wymiany-informacji-swi/ 

 

 Instrukcją obsługi aukcji w SWI 

dostępną w Strefie Klienta → System przesyłowy → Aukcje pod adresem: 

 

http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/system-przesylowy/aukcje/instrukcja-

obslugi-aukcji-w-swi/ 
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Dziękujemy za uwagę 

hubert.kabulski@gaz-system.pl 

rafal.celinski@gaz-system.pl 


