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KIM JEST ADMINISTRATOR WEWNĄTRZ ORGANIZACJI ( AWO)?

Zarządzanie
Użytkownikami 
oraz danymi 
kontaktowymi

Zarządzanie 
dostępem 
Użytkowników do SWI

Zarządzanie 
uprawnieniami 
Użytkowników

Dodawanie/usuwanie 
danych 
kontaktowych

Stały podgląd listy 
Użytkowników oraz 
statusów kont

Dotychczasowy załącznik kontaktowy do 

umowy przesyłowej



PEŁNOMOCNICTWA DO SWI

➢ Pełnomocnictwo do 
rejestracji*

➢ Pełnomocnictwo do 
czynności*

➢ Pełnomocnictwo dla AWO*

Wymagane tylko dla pierwszego 

Użytkownika danej organizacji, który 

dokonuje jednocześnie rejestracji 

swojego konta jak i  organizacji

Wymagane celem nadania 

uprawnień do składanie wniosków w 

SWI, tj. o umowę 

przesyłową/przyłączenie do 

sieci/przydział przepustowości PPPZ

Wymagane celem nadania uprawnień do 

Zarządzania Użytkownikami i danymi kontaktowymi 

danej organizacji

* Wymagamy oryginałów pełnomocnictw

„

„

!



LISTA UŻYTKOWNIKÓW

„Edytuj” umożliwia złożenie wniosku 

o zmianę danych Użytkownika i/ lub       

o zmianę uprawnień

„Odblokuj”/„Zablokuj” umożliwia 

odblokowanie konta, które ma status 

„zablokowane automatycznie” lub 

zablokowanie konta, które posiada status 

„aktywne”

”Informacja” umożliwia wyświetlenie 

okna z informacją o dokumentach w 

SWI, z którymi powiązany jest 

Użytkownik (umowa, PP/PZ)

”Usuń” umożliwia złożenie wniosku o 

usunięcie konta danego Użytkownika



TYPY I STATUSY WNIOSKÓW

Aktywacja 
konta

Zmiana 
danych

Zmiana 
uprawnień

Zmiana uprawnień z 
pełnomocnictwami

Usunięcie 
konta

Blokada 
konta

Statusy wniosków

• Zapisany  wymaga złożenia, aby został przekazany do obsługi 

Administratora SWI

• Złożony wniosek został przekazany do Administratora SWI

• Odrzucony wniosek został odrzucony (z komentarzem) przez 

Administratora SWI (wniosek nie może być dalej 

procedowany/edytowany)

• Zrealizowany wniosek został w całości zaakceptowany przez 

Administratora SWI

• Zrealizowany częściowo wniosek został zaakceptowany przez 

Administratora SWI tylko w zakresie części wnioskowanych 

uprawnień 



REJESTRACJA NOWEGO UŻYTKOWNIKA W RAMACH ORGANIZACJI



1. Lista Użytkowników          „Dodaj”

2. Dane nowego użytkownika 

Zakładki „Grupy uprawnień” i „Uprawnienia 

efektywne” będą dostępne po złożeniu 

wniosku o aktywację konta oraz 

potwierdzeniu chęci nadania uprawnień 

REJESTRACJA NOWEGO UŻYTKOWNIKA W RAMACH ORGANIZACJI

3. Grupy uprawnień



4. Przypisywanie grup uprawnień 



GRUPY UPRAWNIEŃ

Użytkownikom przypisywane są grupy uprawnień, a nie pojedyncze uprawnienia

*Uprawnienia wymagają odpowiedniego pełnomocnictwa

** Uprawnienia podstawowe dla wszystkich Użytkowników

Administrator Wewnątrz Organizacji – pełnomocnictwo* Nominacje/renominacje- odczyt

Składanie wniosków – pełnomocnictwo*
Pomiary Odbiorcy/OSW/OSD

Uprawnienia ogólne/ podstawowe **
Prognozy NDM (OSD)- składanie

Alokacje operatywne i rozliczeniowe Odbiorców/OSD/OSW-

odczyt
Przyłączenia do sieci przesyłowej

Alokacje operatywne i rozliczeniowe Odbiorców/OSD/OSW-

składanie

Parametry jakościowe i rozliczeniowe 

Bilansowanie OSD/OSW
Podmiot bilansujący grupę ZUP BG

Bilansowanie ZUP
Umowy przesyłowe

Faktury Uczestnik grupy bilansującej

Nominacje/renominacje – składanie



PRZYPISYWANIE GRUP UPRAWNIEŃ
W każdym momencie AWO może dokonać modyfikacji uprawnień danego Użytkownika poprzez wejście w edycję Użytkownika 

w zakładce „Lista Użytkowników”.

!



Wniosek niezłożony!

Istnieje możliwość pozostawienia wniosku i złożenia go później. Wówczas na liście Użytkowników będzie widniał 

znacznik „wniosek niezłożony”.



ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZMIANĘ DANYCH I UPRAWNIEŃ ISTNIEJĄCEGO 
UŻYTKOWNIKA



ZMIANA DANYCH INNEGO UŻYTKOWNIKA (TYLKO AWO)

!



STATUSY GRUP UPRAWNIEŃ

!

W każdym momencie AWO może dokonać modyfikacji uprawnień danego Użytkownika poprzez wejście w edycję Użytkownika 

w zakładce „Lista Użytkowników”.



UPRAWNIENIA EFEKTYWNE



ZMIANA DANYCH WŁASNEGO KONTA

W zakładce „Mój profil” Użytkownik może również złożyć wniosek o usunięcie swojego konta poprzez przycisk „Usuń dane Użytkownika”

!



POWIADOMIENIA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O ZMIANĘ DANYCH



ZARZĄDZANIE POWIADOMIENIAMI



INFORMACJA O AWO NA STRONIE GŁÓWNEJ SWI



DANE KONTAKTOWE



DANE KONTAKTOWE GAZ-SYSTEM



DANE KONTAKTOWE KLIENTA

• Dane do kontaktu znajdują się w 
zakładce „Kontrakty” -> „Dane do 
kontaktu”

• Możliwość dodawania nowych 
kontaktów pojawi się po kliknięciu 
przycisku „DODAJ”



Po kliknięciu przycisku „dodaj”, wybraniu „typu kontaktu” i 

„numeru umowy” wpisz adres e-mail osoby i kliknij przycisk 

Jeśli adres przypisany jest do użytkownika jego dane zaczytają 

się automatycznie. Kliknij „ZAPISZ”.

Jeśli dany adres e-mail nie jest przypisany do użytkownika 

pojawi się komunikat, należy uzupełnić pozostałe dane i kliknąć 

przycisk „ZAPISZ”.

DANE KONTAKTOWE KLIENTA



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

KLIENT@GAZ-SYSTEM.PL

mailto:klient@gaz-system.pl

