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Elektroniczny system obsługi Klienta w GAZ-SYSTEM 

 

System Wymiany Informacji to system obsługi 

Klienta w GAZ-SYSTEM S.A. 
 

 

■ Uruchomiony w maju 2011 roku i sukcesywnie rozbudowywany 

■ Dostępny przez przeglądarkę internetową 

 

■ Obecnie system posiada 933 aktywnych użytkowników spośród  

393 zarejestrowanych podmiotów.  
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Rejestracja użytkowników 

 

■ Formularz rejestracyjny – dla nowych podmiotów: 

https://swi.gaz-system.pl/swi/public/formRejestracja.seam 

■ Aktualizacja załącznika do umowy z danymi kontaktowymi  

- dla podmiotów posiadających umowę przesyłową 

(elektronicznie – poprzez przesłanie zmodyfikowanego 
załącznika do opiekuna Klienta) 

■ Formularz rejestracyjny MS Excel dla nowych użytkowników 

spośród podmiotów już zarejestrowanych w SWI (link) 

 

 

 

https://swi.gaz-system.pl/swi/public/formRejestracja.seam
https://swi.gaz-system.pl/swi/public/formRejestracja.seam
https://swi.gaz-system.pl/swi/public/formRejestracja.seam
https://swi.gaz-system.pl/swi/public/formRejestracja.seam
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Strefy w SWI 

System zbudowany jest z 3 stref: 

■ Pierwszą stanowi Strefa Klienta, która dostępna jest dla 

Klienta po zalogowaniu i zapewnia dostęp do wszystkich 

informacji związanych z realizacją jego kontraktów i 

świadczonych usług. 

■ Druga Strefa to Strefa Publikacyjna, w której są 

publikowane wszystkie ogólnodostępne informacje na 

stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. 

■ Trzecia Strefa to Baza Kontraktów stworzona dla 

użytkowników wewnętrznych, czyli pracowników Spółki, 
służąca do realizacji określonych zadań w systemie i 

obsługi Klienta. 
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Publikacje 

SWI jest odpowiedzialny za publikacje na stronie internetowej 

GAZ-SYSTEM S.A. w zakładkach Krajowy system przesyłowy i 

SGT zgodnie z rozporządzeniem unijnym nr 715/2009 oraz na 
Transparency Platform: 

■ informacje o dostępnej zdolności przesyłowej oraz jej 

prognozy krótko i długoterminowe, 

■ katalog punktów i stref systemu, 

■ mapy systemu przesyłowego, 

■ prace planowane w systemie przesyłowym, 

■ parametry jakościowe przesyłanego paliwa gazowego. 

■ Nominacje, renominacje 

■ Faktyczna ilość przesłanego paliwa gazowego 
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Dane związane z realizacją kontraktów 

SWI Umożliwia dostęp do danych wynikających z realizacji umów: 

■ złożonych wniosków, wydanych warunków i zawartych umów o 

przyłączenie do sieci przesyłowej, 

■ złożonych wniosków, zawartych umów o świadczenie usługi 

przesyłania, aneksów, przydziałów przepustowości, przydziałów 

zdolności, 

■ informacji o statusie niezbilansowania, 

■ alokacji operatywnych 

■ faktur, 

■ możliwość składania nominacji, renominacji i prognoz 

transportowych oraz ich podglądu 

■ handlowych raportów przesyłu i protokołów rozliczeniowych 

■ danych pomiarowych operatywnych i rozliczeniowych. 
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SWI online 

 

 

 Wnioskowanie elektroniczne o umowę przesyłową 

 Wnioskowanie o PP/PZ 

 Dostęp do danych kontaktowych 

 Opiekun Klienta 

 Dane dot. CRG, CSRB, KCK, KCS 

 Nominacje w SWI 

 Alokacje w SWI 
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Dziękujemy za uwagę 

hubert.kabulski@gaz-system.pl 

rafal.celinski@gaz-system.pl 

 


