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1. Uwagi wstępne 
 
OSD są zobowiązani przedstawiać OSP prognozy w zakresie mierzonych rzadziej niż 
codziennie ilości paliwa gazowego odbieranych przez poszczególnych ZUP w PWYOSD 

w dobie gazowej bieżącej i następnej. 
 
Prognozy należy składać w nw. terminach: 

� do godz. 12:00 w dobie poprzedzającej dobę gazową, której prognoza dotyczy; 
� do godz. 13:00 w trakcie trwania doby gazowej, której prognoza dotyczy: pierwszą 

aktualizację przedstawionej prognozy; 

� do godz. 19:00 w trakcie trwania doby gazowej, której prognoza dotyczy: drugą 
aktualizację przedstawionej prognozy. 

 
OSD składają prognozy w formie plików tekstowych ASCII. 
GAZ-SYSTEM S.A. udostępnia te prognozy poszczególnym ZUP, którzy posiadają przydział 
zdolności w danym punkcie wyjścia do OSD. 

 
 
 

2. Prognoza dotycząca ilości paliwa gazowego mierzonych rzadziej niż codziennie 
 
a) Nazwa pliku 

PD_KNAD_GSPL_rrrr_mm_dd_xx_n 
gdzie: 
 
PD - prognoza dotycząca mierzonych rzadziej niż codziennie ilości dobowych paliwa 

gazowego odbieranych przez ZUP w danej dobie gazowej (stała część nazwy 
pliku) 

knad - kod podmiotu przysyłającego prognozę dotyczącą ilości mierzonych rzadziej niż 

codziennie 
GSPL - kod GAZ-SYSTEM S.A.: GSPL 
rrrr - rok, którego dotyczy prognoza 
mm - miesiąc, którego dotyczy prognoza 
dd - doba gazowa, której dotyczy prognoza 
xx - oznaczenie wersji prognozy: 

  P0 - dla prognozy przekazywanej w dobie gazowej poprzedzającej dobę 
gazową, której prognoza dotyczy (przysłanej do godz. 12:00 w dobie 
poprzedzającej) 

P1 - dla pierwszej aktualizacji prognozy (przysłanej do godz. 13:00 w trakcie 
trwania doby gazowej) 

P2 - dla drugiej aktualizacji prognozy (przysłanej do godz. 19:00 w trakcie 

trwania doby gazowej) 
n - numer wersji pliku (od 1 do 9, a następnie kolejne litery alfabetu bez znaków 

diaktrycznych) 
 
Przykład nazwy pliku prognozy dot. ilości mierzonej rzadziej niż codziennie 

PD_CCCC_GSPL_2015_10_02_P0_1.txt 

Plik należy czytać jako: prognoza dotycząca ilości paliwa gazowego mierzonych rzadziej niż 
codziennie dotycząca doby gazowej 2 października 2015 r., przysłana do godz. 12:00 dnia 
poprzedniego (tj. 01.10.2015 r.) przez podmiot identyfikowany kodem CCCC. Numer wersji 
prognozy danej doby gazowej to 1. Odbiorcą informacji jest GAZ-SYSTEM S.A. 
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b) Zawartość pliku 
 

Dane w pliku tekstowym ASCII, w którym poszczególne wiersze dotyczą poszczególnych 
punktów, dla których przesyłana jest prognoza (więcej niż 1 punkt możliwy jest tylko 
w przypadku, gdy OSD działa na obszarze systemu gazu E oraz Lw). Kolejne pola w wierszu 
oddzielone są średnikami (;). W pliku znajdują się wielkości prognozowane tylko dla jednej 

doby gazowej, zgodnie z nazwą pliku.  
 

aaaaaa;rrrr;mm;dd;iiiiiiii;kod1;xxxxxx;kod2;yyyyyy;… 
 
gdzie: 
 
aaaaaa - ID punktu 
rrrr - rok, którego dotyczy prognoza 
mm - miesiąc, którego dotyczy prognoza 

dd - doba gazowa, której dotyczy prognoza 
iiiiiiii - ilość dobowa paliwa gazowego w danym punkcie dla mierzonych rzadziej niż 

codziennie [kWh/doba] 
kod1, kod2, … - kody poszczególnych umów realizowanych w danym punkcie. Każdy 

kod umowy ma format 4 znaków alfanumerycznych. 
xxxxxx, yyyyyy, …  -  ilości gazu prognozowane dla poszczególnych ZUP, tj. poszczególnych 

umów ZUP [kWh/d]. W przypadku, gdy dla danej umowy prognozowana ilość gazu 
w danym punkcie wynosi „0”, wielkość tę należy również uwzględnić w zawartości 
wiersza. Ilość powtórzeń jest równa ilości umów w danym punkcie. 

 
Przykład zawartości pliku z prognozą mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych 
przez ZUP 
 

109066;2015;10;02;6595;0001;4500;0002;2095; 

Powyższy wiersz należy czytać w następujący sposób: OSD prognozuje ilości pobierane przez 
odbiorców, które mierzone są rzadziej niż codziennie w ramach swojego systemu (czyli 

w ramach punktu wyjścia o ID 109066) dla doby gazowej 2 października 2015 r. 
 
Całkowita ilość paliwa gazowego jaka została zaprognozowana w tym punkcie na 
2 października 2015 r. wynosi 6 595 kWh. Dla umowy o kodzie 0001 prognozowana ilość paliwa 
gazowego w dobie gazowej 2 października 2015 r. wynosi 4 500 kWh. Dla umowy o kodzie 
0002 prognozowana ilość paliwa gazowego w dobie gazowej 2 października 2015 r. wynosi 

2 095 kWh. 

 

Przykład zawiera fikcyjne dane. 
 


