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Do  niniejszej  dokumentacji  technicznej  obejmującej  Instrukcję  użytkownika 
zewnętrznego  SWI  WASKO  S.A.  przysługują  autorskie  prawa  majątkowe  w  rozumieniu 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.z 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Cel dokumentu 

Niniejsza  instrukcja  skierowana  jest  do  użytkowników  zewnętrznych.  Jej  celem  jest 
przedstawienie  oraz  omówienie  jak  korzystać  z  funkcjonalności  oraz możliwości  Systemu 
Wymiany  Informacji.  Przedstawione  możliwości  są  prezentowane  dla  użytkowników 
mających pełne uprawnienia użytkownika organizacji zewnętrznej. 

1.2 Ogólny opis systemu 

System Wymiany  Informacji  (SWI)  to  system  informatyczny,  służący  do  publikacji  oraz 
wymiany  określonych  w  nim  informacji  technicznych  i  handlowych  pomiędzy  
Gaz‐System S.A., a Klientami Spółki (użytkownikami zewnętrznymi) oraz innymi podmiotami. 
W szczególności SWI wspiera następujące procesy biznesowe:  

Przyłączanie do sieci przesyłowej.  

Rejestracja  i  obsługa  wniosków  o  wydanie  warunków  przyłączenia.  Gromadzenie 
i  udostępnianie  uprawnionym  użytkownikom  dokumentów  i  danych  związanych 
z wnioskami, umowami i aneksami do umów przyłączeniowych. 

Zawieranie umowy przesyłowej  

Rejestracja  i  obsługa  wniosków  o  świadczenie  usługi  przesyłu  paliwa  gazowego, 
gromadzenie  i  udostępniania  uprawnionym  użytkownikom  dokumentów  i  danych 
związanych z wnioskami, umowami i aneksami do umów Przesyłowych. 

Obsługa rynku wtórnego  

Wprowadzanie,  edycja  i  publikacja  ofert,  wsparcie  w  skorzystaniu  z  ofert  nabycia, 
odsprzedaży  i udostępnienia; wsparcie systemowe będzie polegać na umożliwieniu złożenia 
on‐line wymaganych dokumentów. 

Rozbudowany system publikacji danych: 

 Umowy dodatkowe 

 Faktury 

 Informacje o remontach 

 Informacji o awariach  

 Składanie nominacji/renominacji tygodniowych 
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 Składanie nominacji/renominacji godzinowych 

 Status niezbilansowania  

 Handlowy Raport Przesyłu  

 Wstępne informacji o realizacjach  

 Dane pomiarowo‐rozliczeniowe  

 Informacje o ograniczeniach  

 Aukcje gazu  

 Prognozy i raporty z realizacji 
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Słownik pojęć i skrótów: 

LP  SKRÓT/POJĘCIE  OPIS 

1  DIN 

Dobowa  Ilość  Niezbilansowania  –  różnica  pomiędzy 
ilością paliwa gazowego, która ZUP przekazał w punktach 
wejścia  i  odebrał  z  systemu  przesyłowego  w  punktach 
wyjścia w trakcie danej doby gazowej 

2  DLN 

Dolny  Limit Niezbilansowania  –  zdefiniowany  zgodnie  z 
postanowieniami  IRiESP dolny  limit niezbilansowania dla 
DIN  różnicowany  ze względu na  sumę mocy umownych 
ZUP‐ów 

3  Doba Gazowa 
Okres  od  godziny  22:00  dnia  poprzedniego  do  godziny 
22:00 dnia bieżącego 

4 
Domena 
problemowa 

Dziedzina której dotyczy system, w przypadku SWI jest to 
gazownictwo 

5  EDIG@S 
Standard wymiany  informacji w gazownictwie oparty na 
EDI (Electronic Data Interchange) 

6  GDLN 

Górny  Limit Niezbilansowania  –  zdefiniowany  zgodnie  z 
postanowieniami  IRiESP górny  limit niezbilansowania dla 
DIN  różnicowany  ze względu na  sumę mocy umownych 
ZUP‐ów 

7  IRiESP 
Instrukcja  Ruchu  i  Eksploatacji  Sieci  Przesyłowej  ‐  Zbiór 
ogólnie  obowiązujących  zasad  regulujących  proces 
przesyłu gazu ziemnego w Polsce 

8 
KLIENT/UŻYTKOWNIK 
WEWNĘTRZNY 

Użytkownik  SWI  posiadający  dostęp  do  SWI  za  hasłem, 
pracownik Zamawiającego uprawniony do wykonywania 
powierzonych mu zadań w SWI 

9 
KLIENT/UŻYTKOWNIK 
ZEWNĘTRZNY 

Użytkownik  Systemu  Wymiany  Informacji  posiadający 
dostęp  do  SWI  za  hasłem,  osoba  spoza  firmy 
Zamawiającego  (przedstawiciel  klienta)  uprawniona  do 
wykonywania powierzonych mu zadań w systemie 

10  MNIN 

Maksymalne  Narastające  Ilości  Niezbilansowania  – 
zdefiniowany zgodnie z postanowieniami  IRiESP  limit dla 
NIN  różnicowany  ze względu na  sumę mocy umownych 
ZUP‐ów 

11  Moc Umowna 

Maksymalna  godzinowa  ilość  paliwa  gazowego  w 
warunkach normalnych określona w umowie, która może 
być  dostarczona  lub  odebrana  w  punkcie  wejścia  lub 
punkcie wyjścia. 

12  NIN 
Narastające Ilości Niezbilansowania – suma wartości DIN 
w  kolejnych  dobach  gazowych  danego  miesiąca 
gazowego 
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LP  SKRÓT/POJĘCIE  OPIS 

13  OSP 

Operator  Systemu  Przesyłowego  (Zamawiający)  ‐ 
Przedsiębiorstwo  energetyczne  zajmujące  się 
przesyłaniem  paliw  gazowych,  odpowiedzialne  za  ruch 
sieciowy w systemie przesyłowym gazowym 

14  Rok Gazowy 
Okres  od  godziny  22.00  dnia  31  grudnia  roku 
poprzedzającego  rok  bieżący  do  godziny  22.00  dnia  31 
grudnia roku bieżącego. 

15  SGP 
System  Gazociągu  Przesyłowego  ‐  cała  infrastruktura 
potrzebna do przesyłu oraz dystrybucji skroplonego gazu 
ziemnego na terenie Rzeczypospolitej Polski 

16  SGT 

System  Gazociągu  Transytowego  ‐  cała  infrastruktura 
potrzebna do przesyłu skroplonego gazu ziemnego przez 
terytorium  Rzeczypospolitej  Polski  w  celach  dalszego 
transportu (tranzyt) 

17  Spółka  GAZ‐SYSTEM S.A. 

18  SWI  System Wymiany Informacji (System) 

19  System Gazowy 
Sieci  gazowe  oraz  przyłączone  do  nich  urządzenia 
i instalacje, współpracujące z siecią. 

20  Sytuacja Awaryjna 

Sytuacja  stwarzająca  znaczną  utratę  technicznej 
sprawności  sieci  przesyłowej  lub  bezpośrednie 
zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia albo środowiska lub 
nagła  konieczność  przeciwdziałania  powstaniu  takich 
zagrożeń  lub  ich  uniknięcia  oraz  usunięcia  skutków 
spowodowanych  ich  wystąpieniem  i  powodująca 
ograniczenie  warunków  dostarczania,  przesyłu  lub 
odbioru paliwa gazowego. 

21  Tydzień Gazowy 
Okres  od  godziny  22:00  w  niedzielę  tygodnia 
poprzedzającego  tydzień  bieżący  do  godziny  22:00 
w niedzielę w tygodniu bieżącym. 

22  Walidacja  Czynności sprawdzające wykonywane przez system SWI 
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2 Podstawowe informacje o systemie SWI 

2.1 Główne elementy portalu SWI 

 
Rys. 1 Główne elementy portalu 

 

1 ‐ Panel z logo systemu, po kliknięciu wyświetlona jest strona główna systemu. 

UWAGA!  Kliknięcie  w  panel  podczas  wypełniania  formularza  spowoduje  przejście  do 
strony głównej bez zapisania wprowadzonych danych. 

2 ‐ Wybór języka systemu. 

3 ‐ Informacja o zalogowanym użytkowniku. 

4  ‐ Menu boczne: podstawowy element nawigacyjny systemu, pozwala na przejście do 
odpowiednich list i formularzy. 
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Rys. 5 Dodawanie załączników - wybór rodzaju załącznika 
 
Po wyborze rodzaju załącznika klient jest proszony o wybranie pliku z dysku własnego 
komputera poprzez standardowe okno importu plików. 

 
Rys. 6 Dodawanie załączników - wybór pliku 
 

Dodatkowo podczas dodawania pliku klient może ustawić takie właściwości dodawanego 
załącznika jak: 

 Widoczność załącznika w SWI: Jawny bądź Tajny 

 Opis – dla typu załącznika: Dowolny dokument 
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Rys. 8 Formularz deklaracji podpisu tradycyjnego 

 

2.4.2 Elektroniczne podpisywanie dokumentów 

2.4.2.1 Podstawowe pojęcia 

Podpis  kwalifikowany  ‐  bezpieczny  podpis  elektroniczny  weryfikowany  certyfikatem 
kwalifikowanym.  Certyfikat  i  klucz  prywatny  muszą  być  przechowywane  zgodnie  
z wymogami bezpieczeństwa (np. na karcie elektronicznej). 

Podpis niekwalifikowany (powszechny) ‐ bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany 
certyfikatem  niekwalifikowanym.  Podpis  elektroniczny  złożony  za  pomocą  certyfikatu 
niekwalifikowanego  (powszechnego)  nie  jest  z  mocy  prawa  równoważny  podpisowi 
własnoręcznemu.  Jednakże może  być  traktowany,  jako  wiążący  w  wyniku  wewnętrznych 
ustaleń stron podpisujących określone dokumenty. 

2.4.2.2 Obszar zastosowania 

W  aplikacji  SWI  podpisy  cyfrowe  są  stosowane  podczas  podpisywania  następujących 
rodzajów dokumentów: 

 wniosek – dokument podpisywany przez osobę uprawnioną po stronie ZUP, 

 warunki  przyłączenia  –  dokument  podpisywany  przez  osobę  uprawnioną  ze 
strony OSP, 

 umowa  /  aneks  –  dokument  podpisywany  przez  osoby  uprawnione  po  stronie 
ZUP i OSP, 

 oświadczenie  o  przeniesieniu  praw  do  zdolności  przesyłowej  –  dokument 
podpisywany  przez  osoby  uprawnione  po  stronach  ZUP,  których  to  oświadczenie 
dotyczy 
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Uwaga: Umowy dodatkowe nie są podpisywane elektronicznie. 

2.4.2.3 Założenia i wymagania realizacyjne 

1. Składanie  i  weryfikowanie  bezpiecznego  podpisu  elektronicznego  odbywa  się 

z użyciem dodatkowego oprogramowania SZAFIR SDK firmy KIR. 

2. Dla  karty  użytkownika  składającego  podpis  cyfrowy  muszą  istnieć  biblioteki 

interfejsowe  w  standardzie  PKCS#11  działające  w  systemie  operacyjnym 

zainstalowanym na jego komputerze. 

3. Każdorazowa  zmiana  danego  dokumentu  (obiektu  bazodanowego)  w  momencie 

zapisu powoduje wygenerowanie jego nowej wersji. 

4. Składanie  i  weryfikacja  elektronicznego  podpisu  kwalifikowanego 

i  niekwalifikowanego  są  dostępne  dla  podpisu  w  formacie  XAdES  (w  wariantach 

XAdES‐BES, XAdES‐T, XAdES‐C). 

5. Podpisy (złożone po za systemem SWI) dołączane do konkretnych załączników muszą 

być również w formacie XAdES (w wariantach XAdES‐BES, XAdES‐T, XAdES‐C) 

2.4.2.4 Opis realizacji procesu w systemie 

Kolejne  podpunkty  przedstawiają  założenia  szczegółowe  dotyczące  przebiegu  procesu 
składania  podpisu  elektronicznego  dla  każdego  z  rodzaju  dokumentów,  dla  których  taka 
możliwość istnieje. 

Wniosek 

Założenia: 

1. Podpis elektroniczny jest składany tylko po stronie ZUP. 

2. Podpis elektroniczny  jest składany w momencie składania wniosku pod warunkiem, 

że użytkownik, jako sposób podpisu wybrał podpis elektroniczny. 

3. Podczas  składania  wniosku  podpisywanego  elektronicznie,  wszystkie  informacje  

w  bazie  danych  systemu  SWI  są  zapisywane  dopiero  w  momencie  złożenia 

poprawnego podpisu elektronicznego. 

4. Użytkownik zewnętrzny może zmienić wniosek tylko wtedy, gdy wniosek ten posiada 

status mówiący o negatywnej weryfikacji formalnej. Podczas składania poprawionego 

wniosku  tworzona  jest  nowa  wersja  składanego  wniosku.  Nowa  wersja  wniosku 

również musi zostać podpisana elektronicznie, jeżeli użytkownik zewnętrzny wybierze 

taką formę podpisu. 
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Warunki przyłączenia 

Założenia: 

1. Podpis elektroniczny jest składany tylko po stronie OSP. 

2. Podpis elektroniczny  jest składany w momencie zapisywania warunków przyłączenia 

(kliknięcie  przycisku  Zapisz  przez  użytkownika  wewnętrznego)  pod  warunkiem,  że 

użytkownik jako sposób podpisu wybrał podpis elektroniczny. 

3. Podczas  zapisywania  warunków  przyłączenia  podpisywanych  elektronicznie, 

wszystkie  informacje  w  bazie  danych  systemu  SWI  zostaną  zapisane  dopiero  

w momencie złożenia poprawnego podpisu elektronicznego. 

4. Zmiana  i  zapisanie  warunków  przyłączenia  przez  użytkownika  wewnętrznego 

powoduje utworzenie nowej wersji warunków. Nowa wersja warunków przyłączenia 

musi  również zostać podpisana elektronicznie,  jeżeli użytkownik zewnętrzny wybrał 

taką  formę  podpisu.  Po  utworzeniu  nowej  wersji  warunków  przyłączenia 

zaktualizowane  jest  ich powiązanie z wersją wniosku, którego one dotyczą. Wniosek 

jest łączony z nową wersją warunków. 

 

Umowa 

Założenia: 

1. Podpis elektroniczny jest składany zarówno po stronie ZUP, jak i po stronie OSP. 

2. Podpis  elektroniczny  jest  składany  w  momencie  zapisywania  umowy  (kliknięcie 

przycisku  Zapisz  przez  użytkownika)  pod  warunkiem,  że  użytkownik,  jako  sposób 

podpisu wybrał podpis elektroniczny.  

3. Podczas  zapisywania  umowy  podpisywanej  elektronicznie,  wszystkie  informacje  

w  bazie  danych  systemu  SWI  zostaną  zapisane  dopiero  w  momencie  złożenia 

poprawnego podpisu elektronicznego. 

4. Zmiana  i  zapisanie  umowy  przez  użytkownika  (wewnętrznego  lub  zewnętrznego) 

powoduje utworzenie nowej wersji umowy. Nowa wersja umowy przyłączenia musi 

również  zostać  podpisana  elektronicznie,  jeżeli  użytkownik  wybierze  taką  formę 

podpisu. Po utworzeniu nowej wersji umowy zaktualizowane zostanie jej powiązanie 

z najnowszą wersją wniosku, którego ona dotyczy. 
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5. Zapisywanie  informacji  o  podpisie  elektronicznym  jest  zróżnicowane  i  zależne  od 

tego,  który  użytkownik  (wewnętrzny  czy  zewnętrzny)  podpisuje  daną  umowę. W 

momencie  podpisywania  po  stronie  ZUP  wypełniane  są  informacje  o  podpisie  ze 

strony  ZUP. W momencie  podpisywania  po  stronie OSP wypełniane  są  informacje  

o podpisie ze strony OSP. 

Uwaga: Jeżeli umowa jest już podpisana elektronicznie przez jedną ze stron, nie zostaną 
na niej wykonane żadne operacje edycyjne i nastąpi jej podpisanie (w czasie zapisu umowy) 
przez drugą stronę, to w nowej wersji umowy zostaną uwzględnione  informacje o podpisie 
złożonym przez drugą stronę. Informacje te (o złożonym przez drugą stronę podpisie) znajdą 
się również w repozytorium podpisanych dokumentów. 

Oświadczenie o przeniesieniu praw do zdolności przesyłowej 

Założenia: 

1. Obydwie strony podpisujące są użytkownikami ZUP (oferent i korzystający). 

2. Podpis elektroniczny jest składany w momencie zapisywania oświadczenia (kliknięcie 

przycisku  Zapisz  przez  użytkownika)  pod  warunkiem,  że  użytkownik,  jako  sposób 

podpisu wybrał podpis elektroniczny.  

3. Podczas  zapisywania  oświadczenia  podpisywanego  elektronicznie,  wszystkie 

informacje w bazie danych systemu SWI są zapisywane dopiero w momencie złożenia 

poprawnego podpisu elektronicznego. 

4. Zmiana  i  zapisanie  oświadczenia  przez  użytkownika  powoduje  utworzenie  nowej 

wersji  oświadczenia.  Nowa  wersja  oświadczenia  musi  również  zostać  podpisana 

elektronicznie, jeżeli użytkownik wybierze taką formę podpisu. Po utworzeniu nowej 

wersji  oświadczenia  zaktualizowane  zostanie  jej  powiązanie  z  najnowszą  wersją 

oferty, której ono dotyczy. 

5. Zapisywanie  informacji  o  podpisie  elektronicznym  jest  zróżnicowane  i  zależne  

od tego, który użytkownik (oferujący czy nabywający) podpisuje dane oświadczenie. 

Jeżeli użytkownik zrezygnuje ze złożenia podpisu elektronicznego system SWI nie wykona 
żadnych  zapisów  bazodanowych  i  powróci  do  okna  składania  wniosku.  Jeżeli  wystąpi 
problem  po  stronie  użytkownika,  podczas  elektronicznego  podpisywania  składanego 
wniosku, system SWI wykryje problem (np. nieważny certyfikat) i poinformuje użytkownika o 
napotkanym problemie. System SWI nie wykona żadnych zapisów bazodanowych i powraca 
do okna składania wniosku. W przypadku wystąpienia problemu po stronie systemu podczas 
zapisu  informacji  o  wniosku  do  bazy  danych  pojawi  się  informacja  
o zaistniałym błędzie. 
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2.4.2.5 Wysłanie poświadczenia odbioru 

W momencie gdy formularz reprezentujący dany rodzaj dokumentu jest zapisany w bazie 
systemu  SWI  wraz  ze  złożonym  podpisem  cyfrowym,  do  osoby  zapisującej  dokument 
wysyłane jest poświadczenie odbioru. 

System SWI przygotuje wiadomość zawierającą: 

a. informacje o rodzaju i identyfikatorze nadanym dokumentowi przez system 

SWI, 

b. imię i nazwisko użytkownika, który złożył dany dokument w systemie SWI, 

c. datę pojawienia się dokumentu w systemie SWI. 

System SWI wyśle przygotowaną wiadomość na adres e‐mail użytkownika, który umieścił 
w systemie dany dokument i odnotowuje fakt wysłania potwierdzenia.    
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Rys. 13 Edycja danych użytkownika 

Wyjaśnienia pól: 

 Aktywacja konta – data aktywacji lub utworzenia konta. 

 Autoblokada  konta  – można  ustawić  datę,  kiedy  konto  zostanie  automatycznie 
zablokowane. 

3.5.1.1 Przynależność do grup 

Podczas  podglądu/edycji,  danych  użytkownika  można  sprawdzić,  do  jakich  grup  
(rozdział  3.6)  należy  użytkownik,  którego  dane  przeglądamy/edytujemy.  Informacje  o  tym 
znajdują  się w  zakładce Grupy.  Znajduję  się  tam  lista  grup,  do  których  należy  użytkownik 
wraz z opisami poszczególnych grup. 

3.5.1.2 Uprawnienia funkcjonalne 

Uprawnienia  funkcjonalne są grupą uprawnień związaną z  funkcjonalnościami systemu, 
niezwiązanymi z procesami biznesowymi. 

W  zakładce  Uprawnienia  funkcjonalne  wyświetlone  są  uprawnienia  przypisane 
użytkownikowi.  Użytkownik  posiadający  uprawnienie  zarządzania  uprawnieniami,  może 
modyfikować uprawnienia innym użytkownikom. 
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4 KONTRAKTY 

4.1 Przyłączenia 

4.1.1 Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej (Przyłączenie) 

4.1.1.1 Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia 

Pierwszym  krokiem w  procesie  zawierania  umowy  przyłączeniowej  jest  złożenie  przez 
użytkownika wniosku o określenie warunków przyłączenia. Wniosek jest składany za pomocą 
portalu  SWI  na  formularzu  wprowadzania/edycji  wniosku  o  określenie  warunków 
przyłączenia. Złożenie wniosku wymaga by użytkownik był zalogowany w SWI oraz posiadał 
odpowiednie uprawnienia. 

Wybierając  z menu Kontrakty  ‐> Przyłączenia  ‐> Nowy wniosek wyświetli  się  formularz 
wprowadzania  danych  do  wniosku  o  określenie  warunków  przyłączenia.  Formularz 
podzielony jest na zakładki. Zawartość zakładek może być pogrupowana w sekcje. 

Wniosek  można  zapisać  w  każdej  chwili.  Wniosek  zostanie  zapisany  ze  statusem: 
„Przygotowany  do  złożenia”  i  nie  będzie  on  jeszcze  sprawdzany  przez  pracowników  
Gaz‐System S.A.  Przy  pierwszym  zapisie  system  wygeneruje  i  nada  numer  wniosku. 
Każdorazowe  zapisywanie  wniosku,  wyzwalać  będzie  automatyczną  weryfikacje 
poprawności/kompletności  danych  potrzebnych  do  złożenia  wniosku.  Przy  jakichkolwiek 
brakach/nieprawidłowościach,  zostaną  wyświetlane  odpowiednie  komunikaty  
(rozdział 2.3.2). 

 

Zakładka Ogólne 

W  zakładce  ogóle  znajdują  się  informację  o  statusie  wniosku,  oraz  o  organizacji 
wnioskującej.  Użytkownik  wybiera  tylko  Rodzaj  wniosku  z  listy  dostępnych,  oraz  może 
wprowadzić osoby upoważnione do kontaktów. Osoby znajdujące się w tej sekcji traktowane 
są przez pracowników Gaz‐Systemu, jako osoby, z którymi należy się kontaktować w sprawie 
tego wniosku. Użytkownik wprowadzający dane do wniosku, można osoby upoważnione do 
kontaktów dodać na dwa sposoby: 

 Wprowadzić  w  tabeli  dane  nowej  osoby  (wprowadzając  Imię,  Nazwisko,  

Adres e‐mail, oraz przynajmniej  jeden  z  telefonów) następnie nacisnąć przycisk  . 
System przeprowadzi weryfikacje wprowadzonych danych, czy dane takiej osoby nie 
zostały już kiedyś wprowadzone do systemu. Jeżeli tak, system wyświetli odpowiedni 
komunikat. W takim przypadku należy wprowadzić dane  innej osoby,  lub skorzystać 
z drugiej opcji wprowadzania osób upoważnionych do kontaktów. 
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4.1.1.2 Weryfikacja wniosku przez pracowników Gaz‐Systemu 

Od  momentu  otrzymania  wniosku  (powiadomienia  o  nowym  wniosku),  pracownik  
Gaz‐Systemu powinien w ciągu 7 dni kalendarzowych, zweryfikować wniosek pod względem 
formalnym.  Po  weryfikacji  formalnej  pracownik  Gaz‐Systemu  zmieni  status  wniosku  
na „Weryfikacja formalna negatywna” lub „Weryfikacja formalna pozytywna”. W przypadku 
negatywnej  weryfikacji,  zostaną  podane,  jakie  błędy  występują  we  wniosku.  SWI  wyśle 
pocztą  elektroniczną  notyfikację  o  każdej  zmianie  statusu wniosku  do  użytkownika,  który 
wprowadził wniosek.  Notyfikacja  zawiera  tylko  informację  o  numerze wniosku  i  statusie, 
żadne dokumenty nie są przesyłane. Użytkownik musi się zalogować do SWI, aby przeczytać 
lub  pobrać  dowolny  dokument.  W  przypadku  weryfikacji  formalnej  negatywnej 
wnioskodawca  powinien  w  ciągu  21  dni  kalendarzowych  przesłać  poprawiony  wniosek  
–  wprowadzić  go  do  SWI.  W  tym  celu  należy  wybrać  wniosek  z  listy  wniosków  
lub bezpośrednio z powiadomienia. Dalszy ciąg odbywa się wg  instrukcji składania wniosku,  
z tą różnicą, że pola są wstępnie wypełnione danymi poprzednio wprowadzonymi. 

SWI przesyła notyfikację o  zmianie wniosku  tak  samo  jak w przypadku  zmiany  statusu 
wniosku.  Poprawa wniosku  powoduje  zmianę  jego  statusu,  pracownik  Gaz‐Systemu musi 
ponownie wykonać weryfikację  formalną  –  zmienić  status wniosku w  SWI.  Po weryfikacji 
formalnej  użytkownik  wewnętrzny  (pracownik  Gaz‐Systemu)  przeprowadza  analizę 
techniczną. Po analizie  technicznej użytkownik wewnętrzny może  zmienić  statusu wniosku  
w SWI na ”Analiza techniczna negatywna” lub ”Analiza techniczna pozytywna”. W przypadku 
negatywnej  analizy  technicznej  pracownik  Gaz‐Systemu  powinien  dołączyć  dokument  
z uzasadnieniem. SWI wysyła powiadomienie do wnioskodawcy o zmianie statusu wniosku. 
Dokument z uzasadnieniem użytkownik może pobrać po zalogowaniu się do SWI. Po analizie 
technicznej  pracownik  Gaz‐Systemu  sprawdza  analizę  ekonomiczną.  Po  analizie 
ekonomicznej  pracownik  Gaz‐Systemu  zmienia  status  wniosku  na  „Analiza  ekonomiczna 
pozytywna” / „Analiza ekonomiczna negatywna”. 

Jeżeli wniosek otrzymał status ”Analiza techniczna negatywna” lub „Analiza ekonomiczna 
negatywna”, nie ma  już możliwości  jego poprawy. W celu określenia ponownie Warunków 
przyłączenia konieczne będzie złożenie nowego wniosku. 

4.1.1.3 Negocjacja umowy 

Po pozytywnej analizie ekonomicznej pracownik Gaz‐Systemu może wprowadzić warunki 
przyłączenia  oraz  projekt  umowy.  Po  wprowadzeniu  warunków  przyłączenia  i  projektu 
umowy system automatycznie zmienia status wniosku na „Warunki przyłączenia wydane”. 

Do  wnioskodawcy  zostanie  wysłane  powiadomienie  informujące  o  tym.  Użytkownik 
może  przeglądać  listę  wydanych  dla  niego  warunków,  na  liście  warunków  przyłączenia. 
W tym celu należy wybrać z menu Kontrakty ‐> Przyłączenie ‐> Lista warunków przyłączenia. 

Zarówno pracownik Gaz‐Systemu  jak  i wnioskodawca, mogą wprowadzić do SWI nową 
wersję projektu umowy. Po  akceptacji projektu przez obie  strony pracownik Gaz‐Systemu 
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Sekcja Koncesje 

W  sekcji  Koncesje  należy  wprowadzić  w  odpowiednich  polach  numery  posiadanych 
koncesji.  

4.2.1.1 Weryfikacja wniosku przez pracowników Gaz‐Systemu 

Od  momentu  otrzymania  wniosku  (powiadomienia  o  nowym  wniosku),  pracownik  
Gaz‐Systemu  powinien  w  ciągu  5  dni  roboczych,  zweryfikować  wniosek  pod  względem 
formalnym.  Po  weryfikacji  formalnej  pracownik  Gaz‐Systemu  zmieni  status  wniosku  na 
„Weryfikacja  formalna  negatywna”  lub  „Weryfikacja  formalna  pozytywna”. W  przypadku 
negatywnej  weryfikacji,  zostaną  podane,  jakie  błędy  występują  we  wniosku.  SWI  wyśle 
pocztą  elektroniczną  notyfikację  o  każdej  zmianie  statusu wniosku  do  użytkownika,  który 
wprowadził wniosek.  Notyfikacja  zawiera  tylko  informację  o  numerze wniosku  i  statusie, 
żadne dokumenty nie są przesyłane. Użytkownik musi się zalogować do SWI, aby przeczytać 
lub  pobrać  dowolny  dokument.  W  przypadku  weryfikacji  formalnej  negatywnej 
wnioskodawca  powinien  w  ciągu  21  dni  kalendarzowych  przesłać  poprawiony  wniosek  
–  wprowadzić  go  do  SWI.  W  tym  celu  należy  wybrać  wniosek  z  listy  wniosków  lub 
bezpośrednio  z  powiadomienia.  Dalszy  ciąg  odbywa  się  wg  instrukcji  składania  wniosku 
(rozdział 4.2.1), z tym, że pola są wstępnie wypełnione danymi poprzednio wprowadzonymi. 

SWI przesyła notyfikację o  zmianie wniosku  tak  samo  jak w przypadku  zmiany  statusu 
wniosku.  Poprawa wniosku  powoduje  zmianę  jego  statusu,  pracownik  Gaz‐Systemu musi 
ponownie wykonać weryfikację  formalną  –  zmienić  status wniosku w  SWI.  Po weryfikacji 
formalnej użytkownik wewnętrzny przeprowadza analizę techniczną. Po analizie technicznej 
użytkownik  wewnętrzny  może  zmienić  statusu  wniosku  w  SWI  na  ”Analiza  techniczna 
negatywna”  lub  ”Analiza  techniczna  pozytywna”.  W  przypadku  negatywnej  analizy 
technicznej  pracownik  Gaz‐Systemu  powinien  dołączyć  dokument  z  uzasadnieniem.  
SWI  wysyła  powiadomienie  do  wnioskodawcy  o  zmianie  statusu  wniosku.  Dokument  
z uzasadnieniem użytkownik może pobrać po zalogowaniu się do SWI. Po analizie technicznej 
pracownik  Gaz‐Systemu  dokonuje  analizy  handlowej.  Po  analizie  handlowej  pracownik  
Gaz‐Systemu  zmienia  status  wniosku  na  „Analiza  handlowa  negatywna”  lub  „Analiza 
handlowa pozytywna”. 

Jeżeli wniosek  otrzymał  status  ”Analiza  techniczna  negatywna”  lub  „Analiza  handlowa 
negatywna”, nie ma już możliwości jego poprawy. 

4.2.1.2 Negocjacja umowy 

Po  pozytywnej  analizie  handlowej  pracownik  Gaz‐Systemu  wprowadza  do  systemu 
projekt umowy. Po wprowadzeniu projektu umowy, status wniosku zmienia się na „projekt 
umowy przesłany”.  

Zarówno pracownik Gaz‐Systemu  jak  i wnioskodawca, mogą wprowadzić do SWI nową 
wersję projektu umowy. Po  akceptacji projektu przez obie  strony pracownik Gaz‐Systemu 
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Rys. 21 Wniosek o umowę przesyłową SGT 

Zakładka Koncesje 

W  zakładce Koncesje należy wprowadzić w odpowiednich polach numery posiadanych 
koncesji.  

Można także wybrać formę zabezpieczenia finansowego, lub opcję Rating. Te dwie opcje 
są  wzajemnie  wykluczające  się  ‐  można  wybrać  tylko  jedną  z  tych  opcji.  
System  automatycznie  koryguje  nasz wybór,  tzn.  jeżeli wybierzemy  formę  zabezpieczenia 
finansowego  z  dostępnych  na  liście,  później  zaznaczymy  opcję  Rating,  
to  system  automatycznie  wyczyści  pole  formy  zabezpieczenia  finansowego.  
Wybierając  opcje  w  drugą  stronę  (najpierw  Rating,  potem  forma  zabezpieczenia 
finansowego) – system zadziała identycznie. 

Można także zaznaczyć opcję Odbiorca końcowy, jeżeli jesteśmy odbiorcą końcowym. 
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dla którego nie wprowadzono danych. Pozostałe pola odblokowują się i można wprowadzić  
do nich dane. 

Przyciski akcyjne znajdujące się w tabelach 

Każdy wiersz w tabeli zakończony jest przyciskami akcyjnymi. Przyciski te są ułatwieniem 
podczas  wprowadzania  danych.  Szczególnie  jeżeli  mamy  do  wprowadzenia  dużą  ilość 
danych. 

 
Rys. 24 Przyciski akcyjne w tabelach, w formularzach B 

 

 ‐ służy do usuwania całego wiersza z tabeli; 

  ‐  służy  do  kopiowania  całego  wiersza  w  tabeli.  Skopiowany  wiersz  będzie  miał 
identyczne  dane  jak  kopiowany  wiersz.  Różny  będzie  jedynie  wpis  w  kolumnie  Rok.  
Do  kolumny  Rok  w  skopiowanym  wierszu  będzie  wpisany  pierwszy  wolny/kolejny  rok,  
dla którego nie wprowadzono jeszcze danych, dla punktu, którego wiersz kopiujemy; 

‐  służy  do  kopiowania wartości  do  zaznaczonych wierszy. Aby  skorzystać  z  tej  opcji 
należy zaznaczyć wiersze, do których chcemy skopiować dane za pomocą przycisków wyboru 

znajdujących  się  w  kolumnie  *.  Po  zaznaczeniu  wierszy  i  wybraniu  przycisku  ,  
do wybranych wierszy skopiują się wszystkie dane poza rokiem, nazwą punktu oraz danymi 
adresowymi punktu.  Jest  to przydatne,  jeżeli wnioskujemy o  te  same parametry dla wielu 
punktów; 

  ‐ służy do kopiowania wartości w górę w  ramach  jednego punktu. Chcąc skorzystać  
z  tej  opcji  nie musimy nic  dodatkowo  zaznaczać.  Po wybraniu  tego  przycisku  skopiują  się 
wszystkie dane poza rokiem do wszystkich wierszy, w których  jest wybrany ten sam punkt.  
W wierszach, w których wybrane  są  inne punkty,  lub punkty nie  zostały w ogóle wybrane  
nie zostaną wpisane kopiowane wartości. 

 ‐ służy do kopiowania wartości w dół w ramach jednego punktu. Działanie analogiczne 

jak w przypadku kopiowania w górę ( ). 

UWAGA! 
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Jeśli  wniosek  był  podpisywany  elektronicznie,  również  umowa  będzie  podpisywana 
elektronicznie.  Jako  pierwszy  podpis  elektroniczny  składa  Klient,  następnie  pracownik  
Gaz‐Systemu  w  imieniu  GAZ‐SYSTEM S.A.  Jeśli  wniosek  był  podpisywany  tradycyjnie, 
użytkownik  składający  wniosek,  musi  wydrukować  umowę,  podpisać  ją  i  wysłać  do  
Gaz‐Systemu.  Po  otrzymaniu  podpisanej  umowy  pracownik Gaz‐Systemu wprowadza  skan 
podpisanej umowy i podaje datę podpisania umowy ‐ system automatycznie zmienia status 
wniosku na „podpisana umowa”. 

Pracownik  Gaz‐Systemu  może  również  zmienić  status  wniosku  na  „odrzucony”  albo 
„niezrealizowany”  w  dowolnym  momencie  procesu  –  SWI  nie  waliduje  zgodności 
podejmowanych  przez  użytkownika wewnętrznego  akcji  z  aktualnie  obowiązującą  IRiESP.  
W każdym momencie procesu, użytkownik wewnętrzny może oznaczyć dowolny dokument 
jako tajny.  

Jeśli  umowa  nie  była  oznaczona  jako  warunkowa,  umowa  otrzymuje  automatycznie 
status „obowiązująca”, a po nadejściu daty ‘od’ – „ realizowana”. Użytkownik może zmienić 
status umowy na  „rozwiązana”. W przypadku umowy warunkowej,  status  „obowiązująca” 
nadaje  manualnie  pracownik  Gaz‐Systemu.  W  momencie  gdy  umowa/aneks  otrzymuje 
status „obowiązująca” system wysyła informacje o podpisanej umowie/aneksach do umowy, 
o ciśnieniach oraz nominację roczną na zdefiniowane adresy e‐mail dla potrzeb KDG. 

 

4.5.1.4 Zmiany statusu umowy przesyłowej SGT 

Chcąc zmienić status umowy należy wyszukać  ją na  liście umów, przejść do  formularza 
obsługi umowy i wybrać nowy status umowy. Możliwe są następujące zmiany statusów: 

 Rozwiązanie umowy – zmiana statusu na Rozwiązana, 

 Zmiana umowy warunkowej na obowiązującą ‐ zmiana statusu na Obowiązująca. 

Po wybraniu przycisku Zapisz system zarejestruje w bazie danych zmiany w umowie, oraz 
wyśle powiadomienia o zmianie statusu umowy. 

Następujące zmiany statusów wykonywane są automatycznie przez system: 

 umowy o statusie Obowiązująca, zmienia się na Realizowana ‐ po nadejściu daty 
obowiązywania, 

 umowy o  statusie Realizowana,  zmienia  się na Zakończona  ‐ po nadejściu daty 
końca obowiązywania umowy. 
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5 Obsługa umów 

5.1 Nominacje/Renominacje 

Użytkownik  organizacji,  która  posiada  kod  ZUP  ma  dwie  możliwości  składania 
nominacji/renominacji dobowych: 

 Bezpośrednie  przekazywanie  nominacji/renominacji  dobowych  do 
odpowiedniego  systemu  informatycznego  GAZ‐SYSTEM’u,  służącego  do  obsługi 
nominacji zgodnie z obecnymi procedurami. 

 Składanie  nominacji/renominacji  przez  system  SWI  (omówione  w  poniższych 
rozdziałach): 

o Tworzenie nominacji/renominacji. Odbywa się ono w 3 etapach. 

o Składanie  nominacji/renominacji  z  pliku.  Odbywa  się  poprzez 
wskazanie pliku zawierającego wartości nominacji. 

5.1.1 Utworzenie nominacji/renominacji za pomocą formularzy SWI 

5.1.1.1 Stworzenie nominacji w ramach wybranej umowy 

Uprawniony użytkownik systemu SWI może ręcznie wprowadzić nominację/renominację 
dobową z poziomu formularzy SWI. 

W  celu  wprowadzenia  nominacji  należy  przejść  do  formularza  składania 
nominacji/renominacji  (Obsługa umów  ‐> Nominacje/renominacje  ‐> Utwórz  (Re)nominacje 
dobową),  określając  rodzaj  (nominacja,  renominacja),  umowa,  doba.  Dodatkowo  można 
wypełnić pole komentarza. W polu wersja  system podpowiada numer wersji  (re)nominacji 
dla  wybranej  umowy  dla  danej  doby.  Użytkownik  ma  możliwość  wprowadzenia  innego 
numeru wersji. Należy  jednak mieć  na  uwadze,  że  odpowiedni  system GAZ‐SYSTEM’u  do 
obsługi  nominacji  nie  wczyta  drugi  raz  nominacji  z  takim  samym  numerem  w  polu 
Identification (pole ID w SWI). Numer wersji jest uwzględniany w polu ID nominacji. Numer 
ID nominacji jest tworzony w SWI w ten sposób, że zawiera stały ciąg znaków: NOMINT, data 
utworzenia  nominacji  (rok,  miesiąc,  dzień),  litera  A  i  unikalny  5‐cyfrowy  numer,  np. 
NOMINT20130411A00000. Unikalny 5‐cyfrowy numer jest tworzony przez SWI na podstawie 
wpisanego numeru wersji.  
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Rys. 40 Edycja nominacji - nadawanie wartości nominacji dla punktu 

Naciśnięcie ikony   przy wybranej wartości godzinowej spowoduje skopiowanie jej do 
pozostałych  poniższych  pól  wartości  godzinowych.  Następnie  należy  nacisnąć  przycisk 

,  w  tym  momencie  punkt  wraz  z  wartościami  zostaje  dodany  do  nominacji.  

Aby powrócić do listy punktów w nominacji, należy nacisnąć przycisk  . 

5.1.1.3 Podgląd nominacji 

Podgląd nominacji można uzyskać  z  listy nominacji naciskając  ikonę edycji w kolumnie 
akcji  dla  wybranej  nominacji.  Dostępny  jest  też  z  formularza  edycji  nominacji  (rozdział 

5.1.1.2) poprzez naciśnięcie przycisku   na dole formatki edycji całej nominacji. 
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Rys. 48 Podgląd HRP zbiorczych 

Możliwe  jest  filtrowanie  danych  wprowadzając  odpowiednie  kryteria  filtrowania 
i wybierając przycisk Odśwież. 

Aby  zamknąć  okno  podglądu  HRP  zbiorczych  należy  kliknąć  przycisk  Wstecz.  
Nastąpi przejście do widoku listy raportów HRP. 

5.2.2.4 Eksporowanie HRP do pliku 

Możliwe  jest wyeksportowanie HRP do pliku w  formatach: PDF, CSV  i XLS. W  tym celu 
należy  przejść  do  listy  raportów  HRP,  odfiltrować  dane  według  odpowiednich  kryteriów 
i  kliknąć  przycisk  odpowiadający  formatowi,  w  jakim  chcemy  wyeksportować  HRP.  
System wyświetli wyeksportowane dane w wybranym formacie. 

5.2.3 Handlowy Raport Przesyłu dla OSD (HRP OSD) 

System  SWI  umożliwia  użytkownikom  podgląd  HRP  dla  OSD  opublikowanych  przez 
odpowiedni  system  informatyczny  GAZ‐SYSTEM’u  służący  do  obsługi  nominacji  i 
bilansowania. Użytkownik ma możliwość podglądu raportów związanych z jego ZUP‐em. 

System SWI w momencie pobrania nowego HRP dla OSD, bądź aktualizacji  istniejącego 
raportu automatycznie wygeneruje standardowe powiadomienia.  

Aby  było możliwe  przeglądanie  HRP  dla  OSD  użytkownik musi  posiadać  uprawnienia  
do podglądu Handlowego Raportu Przesyłu. 
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Rys. 53 Nowa alokacja operatywna 

Za pomocą okna modalnego należy wybrać punkt, a jego nazwa zostanie automatycznie 
uzupełniona. Po wprowadzeniu wartości w dostępnym polu zatwierdzenie wprowadzonych 

wpisów należy dokonać naciskając przycisk  . 

 
 

Rys. 54 Nowa alokacja operatywna – wypełnienie danych dla 3 umów 
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5.2.5.2 Nowa alokacja rozliczeniowa 

Formularz  tworzenia  nowej  alokacji  rozliczeniowej,  pozwala  na  rozdzielenie 
zanominowanych ilości gazu w ramach jednego punktu na umowy między OSW/OSD a Gaz‐
Systemem. Dostępne punkty są przypisywane do organizacji będącej OSW/OSD odpowiedni 
pracownik Gaz‐Systemu. Nowa alokacja jest tworzona na aktualny miesiąc. 

 
Rys. 55 Nowa alokacja rozliczeniowa OSW / OSD 

Za pomocą okna modalnego należy wybrać punkt, a jego nazwa zostanie automatycznie 
uzupełniona. Po wprowadzeniu wartości w dostępnym polu zatwierdzenie wprowadzonych 

wpisów należy dokonać naciskając przycisk  . 

 
Rys. 56 Alokacja rozliczeniowa - wypełnienie wartości 
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5.2.5.3 Lista alokacji operatywnych 

Lista  alokacji  operatywnych  OSW  /OSD  pokazuje  wszystkie  istniejące  alokacje,  dla 
organizacji zalogowanego użytkownika. W kolumnie akcja znajduje się  ikona edycji alokacji  
z bieżącego miesiąca z możliwością edycji wartości alokacji dla dnia poprzedniego. 

 
Rys. 57 Lista alokacji operatywnych OSW / OSD 

 

 

5.2.5.4 Lista alokacji rozliczeniowych 

Lista  alokacji  rozliczeniowych  OSW  /OSD  pokazuje  wszystkie  istniejące  alokacje,  dla 
organizacji zalogowanego użytkownika. W kolumnie akcja znajduje się  ikona edycji alokacji  
z poprzedniego miesiąca z możliwością edycji wartości alokacji dla dni. 

 
Rys. 58 Lista alokacji rozliczeniowych 
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6 Rynek wtórny 

Rynek wtórny  to  jedna  z kolejnych  funkcjonalności SWI która potrafi usprawnić proces 
biznesowy  jakim  jest  zarządzanie  zdolnością przesyłową przedsiębiorstwa. Daje możliwość 
redukcji czasowej lub trwałej zdolności, jak i powiększenie go o zdolność innych podmiotów. 

Cały  proces  odbywa  się  za  pomocą  SWI,  dzięki  czemu  użytkownik  może  w  pełni 
kontrolować  oraz  monitorować  postęp  związany  z  transakcjami  na  rynku  wtórnym 
na ogólnych zasadach działania SWI. Co za tym idzie musi być użytkownikiem uprawnionym 
do korzystania z SWI jak i działu „Rynek Wtórny” w systemie. 

6.1 Opis procesu w systemie 

Oferty  może  dodawać  tylko  zalogowany  użytkownik:  zewnętrzny  lub  wewnętrzny  
w  imieniu Klienta. Proces dodawania oferty rozpoczyna się od wprowadzenia wymaganych 
danych  na  formularzu  dodawania  oferty.  SWI  waliduje  wprowadzone  dane,  dla  ofert 
odsprzedaży i udostępnienia sprawdzane są: 

 czy  na  oferowane  punkty  Oferent  (Klient  zgłaszający  ofertę)  ma  podpisaną 
umowę przesyłową z OSP, 

 czy  oferowana moc  nie  przekracza mocy  zakontraktowanej  w  obowiązujących 
umowach przesyłowych z OSP, 

 czy  termin  odsprzedaży  jest  od  pierwszego  dnia miesiąca  gazowego  i  czy  jest 
w okresie obowiązywania umowy przesyłowej z OSP, 

 czy  termin  udostępnienia  obejmuje  pełne  miesiące  gazowe  i  czy  okres 
udostępnienia jest zawarty w okresie obowiązywania umowy przesyłowej z OSP. 

Dla ofert nabycia sprawdzane są: 

 czy punkty z oferty są z katalogu punktów GAZ‐SYSTEM S.A., 

 czy termin od którego zgłaszane jest zapotrzebowanie przypada na pierwszy dzień 
miesiąca gazowego, a jeśli podany jest termin od – do, czy obejmuje pełne miesiące 
gazowe, 

 czy moc nie przekracza przepustowości technicznej wybranych punktów. 

Po  walidacji  oferta  jest  rejestrowana  przez  system  i  wysyłane  jest  powiadomienie  
o  nowej  ofercie  do  użytkownika  wewnętrznego  (pracownika  Gaz‐Systemu).  Jeśli  ofertę 
wprowadza  użytkownik  to  użytkownik  wewnętrzny  (pracownik  Gaz‐Systemu)  musi 
zatwierdzić  ofertę  (do  zatwierdzenia  wymagane  jest  dołączenie  skanu  papierowej  wersji 
oferty  (załączniki  –  rozdział  2.4),  natomiast  przy  odrzucaniu  wymagane  jest  podanie 
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przyczyny w  polu  „powód  odrzucenia”),  dopiero  po  takim  zatwierdzeniu,  SWI  opublikuje 
ofertę.  

Oferent może  zmieniać ofertę  zarówno przed,  jak  i po  jej  zatwierdzeniu. Każda edycja 
przez  użytkownika  powoduje  powtórną  walidację  i  konieczność  zatwierdzenia  przez 
użytkownika. Zatwierdzenia nie wymaga usunięcie oferty. 

Użytkownik wewnętrzny  (pracownik Gaz‐Systemu) może zatwierdzać  lub usuwać oferty 
oraz edytować oferty wprowadzane w imieniu Klienta (oferenta). 

Po  zatwierdzeniu, oferta  jest widoczna dla wszystkich użytkowników  systemu  (również 
niezalogowanych). Przed zatwierdzeniem jest ona widoczna tylko dla oferenta i użytkownika 
wewnętrznego. 

6.2 Informacje ogólne 

Formularz,  na  którym  znajduje  się  informacja  od  głównego  administratora  SWI, 
dotycząca  ogólnych  zasad  korzystania  z  rynku wtórnego. Można  na  nim  znaleźć  łącza  do 
materiałów jak i informacje o kontakcie z OGP. 

6.3 Tabela ofert 

Formularz  tabeli  ofert,  prezentuje  wszystkie  oferty  rynku  wtórnego  do  których 
użytkownik ma uprawnienia, a mianowicie: 

 Ofert składanych przez samego siebie. 

 Ofert udostępnionych przez inne podmioty, z których może lub mógł skorzystać. 

6.3.1 Przeglądanie ofert na rynku wtórny 

Przeglądanie  ofert  na  rynku  wtórnym  odbywa  się  w  widoku  tabeli  ofert  na  rynku 
wtórnym.  W  którym  są  prezentowane  podstawowe  informacje  związane 
z poszczególnymi ofertami rynku wtórnego, dostępnymi dla użytkownika. 
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zostało elektronicznie podpisane przez obie strony dla odsprzedaży i nabycia przez 

odsprzedaż lub tylko przez oferenta w przeciwnym wypadku). 

 Wyśle powiadomienie o konieczności weryfikacji na skrzynkę pocztową dedykowaną 

do obsługi ofert rynku wtórnego, (jeśli którakolwiek ze stron podpisała oświadczenie 

tradycyjnie). 

Jeśli którakolwiek ze stron podpisała oświadczenie w tradycyjny sposób, pracownik Gaz‐
Systemu musi zweryfikować poprawność podpisów, a następnie ustawić status oświadczenia 
na  „podpisany”  oraz  oferty  na  „zrealizowana”  –  system  automatycznie  usunie  ją  z  ofert 
wyświetlanych w tabeli rynku wtórnego. 

6.3.3.2 Skorzystanie z oferty nabycia opublikowanej na rynku wtórnym poprzez 
udostępnienie. 

System  waliduje  poprawność  wartości  w  polach  „Moc  umowna”,  „Termin  od”,  
„Termin  do”  na wypadek  przekroczenia wartości  z  oferty  (dla  ofert  odsprzedaży  nie  jest 
sprawdzany „Termin do”). W takim przypadku wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat 
(rozdział 2.3.2). W przypadku poprawnych danych system wyśle powiadomienie do oferenta 
o konieczności podpisania oświadczenia. 

Po podpisaniu oświadczenia przez oferenta, system: 

 nada  ofercie  status  „zrealizowana”  i  usunie  ją  z  ofert wyświetlanych w  tabeli 
rynku  wtórnego  oraz  wyśle  powiadomienie  o  zrealizowanej  ofercie  na  skrzynkę 
pocztową  dedykowaną  do  obsługi  ofert  rynku  wtórnego  oraz  do  oferenta,  (jeśli 
oświadczenie  zostało  elektronicznie  podpisane  przez  obie  strony  dla  odsprzedaży 
i nabycia przez odsprzedaż lub tylko przez oferenta w przeciwnym wypadku); 

 wyśle  powiadomienie  o  konieczności  weryfikacji  na  skrzynkę  pocztową 
dedykowaną do obsługi ofert rynku wtórnego, (jeśli którakolwiek ze stron podpisała 
oświadczenie tradycyjnie). 

Jeśli którakolwiek ze stron podpisała oświadczenie w tradycyjny sposób, pracownik Gaz‐
Systemu musi zweryfikować poprawność podpisów, a następnie ustawić status oświadczenia 
na  „podpisany”  oraz  oferty  na  „zrealizowana”  ‐  system  automatycznie  usunie  ją  z  ofert 
wyświetlanych w tabeli rynku wtórnego. 

6.3.3.3 Skorzystanie z oferty nabycia opublikowanej na rynku wtórnym poprzez 
odsprzedaż. 

System  waliduje  poprawność  wartości  w  polach  „Moc  umowna”,  „Termin  od”,  
„Termin  do”  na wypadek  przekroczenia wartości  z  oferty  (dla  ofert  odsprzedaży  nie  jest 
sprawdzany „Termin do”). W takim przypadku wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.  
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W przypadku poprawnych danych system wyśle powiadomienie do oferenta o konieczności 
podpisania oświadczenia. 

Po podpisaniu oświadczenia przez oferenta, system: 

 nada  ofercie  status  „zrealizowana”  i  usunie  ją  z  ofert wyświetlanych w  tabeli 
rynku  wtórnego  oraz  wyśle  powiadomienie  o  zrealizowanej  ofercie  na  skrzynkę 
pocztową  dedykowaną  do  obsługi  ofert  rynku  wtórnego  oraz  do  oferenta,  (jeśli 
oświadczenie  zostało  elektronicznie  podpisane  przez  obie  strony  dla  odsprzedaży  
i nabycia przez odsprzedaż lub tylko przez oferenta w przeciwnym wypadku); 

 wyśle  powiadomienie  o  konieczności  weryfikacji  na  skrzynkę  pocztową 
dedykowaną do obsługi ofert rynku wtórnego, (jeśli którakolwiek ze stron podpisała 
oświadczenie tradycyjnie). 

Jeśli  którakolwiek  ze  stron  podpisała  oświadczenie  w  tradycyjny  sposób,  użytkownik 
wewnętrzny  musi  zweryfikować  poprawność  podpisów,  a  następnie  ustawić  status 
oświadczenia na „podpisany” oraz oferty na „zrealizowana”  ‐ system automatycznie usunie 
ją z ofert wyświetlanych w tabeli rynku wtórnego. 

Następnie  system  wyśle  powiadomienie  do  oferenta  o  konieczności  zawarcia  nowej 
umowy lub aneksu do istniejącej umowy o przesył. Jednocześnie system wyświetli formularz 
składania wniosku o  zawarcie nowej umowy  lub aneksu do  istniejącej umowy przesyłowej 
wraz z wypełnionymi polami wynikającymi z oświadczenia. Dalsze postępowanie jest zgodne 
z procesem zawierania i obsługi umowy przesyłowej (rozdział 4.1.1). 

6.3.3.4 Skorzystanie z oferty odsprzedaży opublikowanej na rynku wtórnym. 

System waliduje poprawność wartości w polach „Moc umowna”, „Termin od”. W takim 
przypadku wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. W przypadku poprawnych danych 
system wyśle powiadomienie do oferenta o konieczności podpisania oświadczenia. 

Po podpisaniu oświadczenia przez oferenta, system: 

 Nada ofercie status „zrealizowana”  i usunie  ją z ofert wyświetlanych w tabeli rynku 
wtórnego oraz wyśle powiadomienie o  zrealizowanej ofercie na  skrzynkę pocztową 
dedykowaną do obsługi ofert  rynku wtórnego oraz do oferenta,  (jeśli oświadczenie 
zostało elektronicznie podpisane przez obie  strony dla odsprzedaży  i nabycia przez 
odsprzedaż lub tylko przez oferenta w przeciwnym wypadku); 

 Wyśle powiadomienie o konieczności weryfikacji na skrzynkę pocztową dedykowaną 
do obsługi ofert rynku wtórnego, (jeśli którakolwiek ze stron podpisała oświadczenie 
tradycyjnie). 

Jeśli  którakolwiek  ze  stron  podpisała  oświadczenie  w  tradycyjny  sposób,  użytkownik 
wewnętrzny  musi  zweryfikować  poprawność  podpisów,  a  następnie  ustawić  status 
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Licytacja jest podzielona na rundy, w ciągu dnia, a cała licytacja trwa nie więcej niż jeden 
dzień. W  czasie  kiedy  trwa  runda, u  góry  formularza  zostaje prezentowany  czas do  końca 
trwającej  rundy.  Zielony  czas  odmierza  termin  rozpoczęcia  następnej  rundy.  
Po wprowadzeniu wartości  należy  nacisnąć  przycisk  „Licytuj”,  który  sprawia  że  określona 
wartość  przepustowości  zostaje  zgłoszona  jako  zalicytowana  przez  organizację.  Przycisk 
„Zamknij” powoduje powrót do listy licytacji. 
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9 Publikacje 

9.1  Publikacje SGP 

Publikacje  Systemu  Gazociągu  Przesyłowego,  jest  wyrafinowanym  narzędziem  do 
publikacji  dostępnych  informacji  o  stanie  infrastruktury,  jak  i  możliwościach  w  danych 
odcinkach  tej  sieci.  Poniższe  podrozdziały  są  poświęcone  formularzom  które  udostępniają 
informację na temat tego rodzaju sieci.  

9.1.1 Formularze użytkownika 

9.1.1.1 Opis realizacji procesu w systemie 

Uprawniony  użytkownik  systemu  SWI  może  definiować  formularze.  Formularz 
definiowany  jest,  jako uporządkowana  lista pól,  z  których  każde posiada nazwę,  typ, oraz 
parametry  określające  zakres możliwych  do wprowadzenia wartości  i  reguły widoczności 
pola. 

Bezpośrednio  po  zdefiniowaniu  formularz  nie  jest  jeszcze  w  żaden  sposób  dostępny  
dla użytkowników. 

Uprawniony  użytkownik  może  opublikować  formularz  –  niezależnie  w  strefie 
użytkowników  wewnętrznych,  strefie  użytkowników  zewnętrznych  i  w  strefie 
ogólnodostępnej.  W  szczególności  może  opublikować  formularz  dla  konkretnego  Klienta 
(organizacji).  Z  chwilą  publikacji  formularz  staje  się  dostępny  dla  użytkowników  
do  wypełniania  zgodnie  ze  strefą  publikacji.  Każdy  użytkownik  ma  dostęp  do  listy 
opublikowanych i jednocześnie widocznych dla niego formularzy. 

Użytkownik może dokonać wypełnienia dowolnego  formularza opublikowanego w  jego 
zakresie  widoczności.  Wówczas  system  generuje  formularz  zgodnie  z  jego  definicją 
i umożliwia użytkownikowi wypełnienie go przez przeglądarkę internetową. 

Użytkownik  musi  wypełnić  wszystkie  wymagane  pola,  może  wypełnić  pola 
niewymagalne,  ale  edytowalne  dla  wypełniającego.  Użytkownik  zamykając  formularz  
z zapisem powoduje zapisanie w bazie danych systemu rekordu z wprowadzonymi danymi. 
Użytkownik wypełniający nie może po raz kolejny otworzyć raz wypełnionego formularza do 
edycji, może jedynie go przeglądać, np. celem zapoznania się z wartościami pól ustawianych 
przez użytkownika obsługującego formularz. 

Uprawnieni  użytkownicy  strefy  wewnętrznej  mogą  przeglądać  i  edytować  rekordy 
zapisane w ramach wypełniania formularzy. Mogą w szczególności rekord usunąć, albo ukryć 
go przed wypełniającym. 

Możliwy  jest takie zdefiniowanie formularza, aby z chwilą zapisu rekordu wysyłane było 
powiadomienie  na  wybraną  skrzynkę  pocztową  i/lub  z  chwilą modyfikacji  rekordu  przez 
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Jeżeli  rekord wprowadzono w  strefie wewnętrznej  lub  zewnętrznej  i  skonfigurowano 
formularz tak, aby wysyłane były powiadomienia o edycji rekordu, system wysyła e‐mail do 
użytkownika, który pierwotnie wprowadził rekord z informacją o edycji rekordu. 

Użytkownik  nie  może  dokonać  edycji  rekordu,  wprowadzonego  przez  formularz 
opublikowany, w momencie wprowadzania rekordu, w strefie, w której użytkownik nie ma 
uprawnień do obsługi rekordów. 

9.1.2 Planowane prace 

9.1.2.1 Opis realizacji procesu w systemie 

W Systemie SWI publikowane są informacje dotyczące remontów i awarii: 

 Całoroczny  wykaz  prac  planowanych  mogących  spowodować  zmiany  
w warunkach  funkcjonowania  systemu  przesyłowego, wpływające  na  ograniczenia  
w przesyle paliwa gazowego – dane importowane z pliku XLS lub XLSX oraz PDF. 

 Dane  dotyczące  remontów  i  prac  uzgodnionych  –  pobierane  z  odpowiedniego 
systemu  informatycznego GAZ‐SYSTEM’u  służącego do bieżącej obsługi  remontów  i 
prac uzgodnionych. 

 Informacje  o  zdarzeniach,  podczas  których  usługi  nie  były  dostępne  w  pełnej 
wysokości  (do  naliczania  bonifikaty  w  opłacie  stałej)  –  pobierane  z  systemu 
multiZBYT.CL. 

9.1.2.2 Planowane prace w systemie przesyłowym 

Całoroczny  wykaz  prac  planowych  mogących  spowodować  zmiany  w  warunkach 
funkcjonowania  systemu  przesyłowego  wpływające  na  ograniczenia  w  przesyle  paliwa 
gazowego, prezentowany jest w strefie ogólno dostępnej i będzie wyświetlany w takiej samej 
postaci dla wszystkich odwiedzających stronę Systemu SWI. 

Wykaz będzie  importowany z pliku XLS  lub XLSX. Zawartość pliku będzie  taka sama  jak  
w  pliku  PDF  dostępnym  na  stronach  firmy  GAZ‐SYSTEM S.A.  (http://www.gaz‐
system.pl/system‐przesylowy/planowane‐prace‐w‐systemie‐przesylowym.html). 

W  czasie  oglądania  wykazu  będzie  można  pobrać  ostatnio  zaimportowany  plik  
w formacie XLS lub PDF. Do pobrania zostaną udostępnione pliki zaimportowane do Systemu 
SWI. 

Uwagi: 

 Dane  wykazu  całorocznego  nie  będą  w  żaden  sposób  wiązane  z  danymi 
pozyskanymi  z  Systemów  do  bieżącej  obsługi  remontów  i  prac  uzgodnionych  i 
multiZBYT.CL. 
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zdarzenia w swojej bazie danych. Informacje o zdarzeniach nie będą podlegały żadnej edycji 
po stronie Systemu Wymiany Informacji.  

W udostępnionych przez system multiZBYT.CL danych znajdą się następujące informacje: 

 Typ zdarzenia. 

 ID  punktu–  identyfikator  punktu;  podczas  prezentacji  w  SWI,  nazwa  punktu 
zostanie w wzięta z bazy SWI. 

 Termin rozpoczęcia zmniejszania. 

 Godzina rozpoczęcia zmniejszania. 

 Termin przywrócenia warunków umownych. 

 Godzina przywrócenia warunków umownych. 

 Czas trwania (godziny). 

 Moc umowna (nm3/h). 

 Moc dostarczana. 

 Uwagi. 

 Nr umowy (o ile system multiZBYT będzie w stanie określić taką informację). 

Uwaga: Jeżeli w danych o zdarzeniu zostanie przekazany nr umowy i będzie on pozwalał 
na  powiązanie  zdarzenia  z  umową  istniejącą w  Systemie  SWI,  to  takie  zdarzenie  zostanie  
z  nią  powiązane.  Utworzone  powiązanie  będzie  mogło  zostać  wykorzystane  później  
np. w procesie raportowania. 

9.1.3 Ograniczenia 

Ten  zbiór  formularzy  służy  do  wyświetlenia  ewentualnych  ograniczeń  w  systemie 
przesyłowym gazu. 

9.1.3.1 Kalendarz stopni zasilania 

9.1.3.1.1 Wyświetlanie kalendarza ograniczeń 

Kalendarz ograniczeń wyświetla się po przejściu do formularza Kalendarz ograniczeń po 
wybraniu z menu Publikacje SGP  ‐> Ograniczenia  ‐> Kalendarz stopni zasilania. Po przejściu 
do  formularza Kalendarz ograniczeń system SWI wykrywa czy kalendarz ograniczeń ma być 
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9.2 Publikacje SGT 

Publikacje zgrupowane w tej części są publikacjami dla Systemu Gazociągu Tranzytowego 
i odnoszą się tylko i wyłącznie dla tej infrastruktury. 

9.2.1 Planowane prace 

9.2.1.1 Opis realizacji procesu w systemie 

W Systemie SWI publikowane są informacje dotyczące remontów i awarii: 

 Całoroczny  wykaz  prac  planowanych  mogących  spowodować  zmiany  
w warunkach  funkcjonowania  systemu  przesyłowego, wpływające  na  ograniczenia  
w przesyle paliwa gazowego – dane importowane z pliku XLS lub XLSX oraz PDF, 

 Dane  dotyczące  remontów  i  prac  uzgodnionych  –  pobierane  z  odpowiedniego 
systemu  informatycznego GAZ‐SYSTEM’u  służącego do bieżącej obsługi  remontów  i 
prac uzgodnionych, 

 Informacje  o  zdarzeniach,  podczas  których  usługi  nie  były  dostępne  w  pełnej 
wysokości  (do  naliczania  bonifikaty  w  opłacie  stałej)  –  pobierane  z  systemu 
multiZBYT.CL. 

9.2.1.2 Planowane prace w systemie przesyłowym 

Całoroczny  wykaz  prac  planowych  mogących  spowodować  zmiany  w  warunkach 
funkcjonowania  systemu  przesyłowego  wpływające  na  ograniczenia  w  przesyle  paliwa 
gazowego, prezentowany jest w strefie ogólno dostępnej i będzie wyświetlany w takiej samej 
postaci dla wszystkich odwiedzających stronę Systemu SWI. 

Wykaz będzie  importowany z pliku XLS  lub XLSX. Zawartość pliku będzie  taka sama  jak  
w  pliku  PDF  dostępnym  na  stronach  firmy  GAZ‐SYSTEM  S.A.  (http://www.gaz‐
system.pl/system‐przesylowy/planowane‐prace‐w‐systemie‐przesylowym.html). 

W  czasie  oglądania  wykazu  będzie  można  pobrać  ostatnio  zaimportowany  plik 
w formacie XLS lub PDF. Do pobrania zostaną udostępnione pliki zaimportowane do Systemu 
SWI. 

Uwagi:  

 Dane  wykazu  całorocznego  nie  będą  w  żaden  sposób  wiązane  z  danymi 
pozyskanymi  z  Systemów  odpowiedniego  systemu  informatycznego GAZ‐SYSTEM’u 
służącego do bieżącej obsługi remontów i prac uzgodnionych i multiZBYT.CL. 
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9.2.1.4 Zdarzenia wpływające na usługi 

Dostęp  do  wyświetlenia  zdarzeń,  podczas  których  usługi  nie  były  dostępne  w  pełnej 
wysokości,  będzie  wymagał  zalogowania  się  do  Systemu  SWI.  Użytkownicy  będą  mogli 
zobaczyć  tylko  zdarzenia  związane  z  własnymi  punktami.  Użytkownicy  wewnętrzni  będą 
mogli zobaczyć zdarzenia dotyczące wszystkich punktów. 

Źródłem  danych  o  zdarzeniach mających  wpływ  na  świadczenie  usług  będzie  system 
multiZBYT.CL. W momencie udostępnienia danych przez wspomniany  system,  SWI  zapisze 
zdarzenia w swojej bazie danych. Informacje o zdarzeniach nie będą podlegały żadnej edycji 
po stronie Systemu Wymiany Informacji.  

W udostępnionych przez system multiZBYT.CL danych znajdą się następujące informacje: 

 Typ zdarzenia. 

 ID  punktu–  identyfikator  punktu;  podczas  prezentacji  w  SWI,  nazwa  punktu 
zostanie w wzięta z bazy SWI. 

 Termin rozpoczęcia zmniejszania. 

 Godzina rozpoczęcia zmniejszania. 

 Termin przywrócenia warunków umownych. 

 Godzina przywrócenia warunków umownych. 

 Czas trwania (godziny). 

 Moc umowna (nm3/h). 

 Moc dostarczana. 

 Uwagi. 

 Nr umowy (o ile system multiZBYT będzie w stanie określić taką informację). 

Uwaga: Jeżeli w danych o zdarzeniu zostanie przekazany nr umowy i będzie on pozwalał 
na  powiązanie  zdarzenia  z  umową  istniejącą w  Systemie  SWI,  to  takie  zdarzenie  zostanie  
z  nią  powiązane.  Utworzone  powiązanie  będzie  mogło  zostać  wykorzystane  później  
np. w procesie raportowania. 

9.2.2 Mapy 

System  wymiany  Informacji  umożliwia  wizualizację  Systemu  Gazu  Przesyłowego  
za pomocą geolokacji, prezentowanego w postaci interaktywnych map. 
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Wyświetlane mapy umożliwiają  także  składanie wniosków o przyłączenie  (rozdział 4.1) 
oraz wniosek o umowę przesyłową (rozdział 4.2). 
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 Przyłączenia – zbiorcza informacja o przyłączeniach w SWI. 

 Przesył – zbiorcza informacja o przesyle w SWI. 

 Dodatkowe usługi – zbiorcza informacja o usługach dodatkowych w jakich bierze 
udział organizacja użytkownika w ramach SWI. 

 Faktury – zbiorcza  informacja o  fakturach dla organizacji użytkownika w ramach 
SWI. 

 Powiadomienia –  lista powiadomień z systemu o zmianach stanów dokumentów 
w ramach SWI. 

11.2 Moja organizacja 

Formularz wyświetla podstawowe dane organizacji do której użytkownik należy.  

W skład tych danych wchodzi 5 grup informacji: 

 Dane organizacji 

 Adres siedziby (podstawowy) 

 Adres korespondencyjny 

 Opiekun 

 Zastępca opiekuna 
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