
 

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PORTALU  

WYMIANY DANYCH PLANISTYCZNYCH 

Wersja 1.4.4 



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 2 z 114  

Metryka dokumentu 

Data Firma Wersja Opis zmiany 

17-11-2020 PSE Innowacje 1.0 Wersja inicjalna dokumentu 

21-01-2021 PSE Innowacje 1.0.2 Zmiany do wersji 1.0.2 PWDP 

10-02-2021 PSE Innowacje 1.0.3 Zmiany do wersji 1.0.3 PWDP 

17-02-2021 PSE Innowacje 1.0.4 

Zmiany do wersji 1.0.4 PWDP - optymalizacja przetwarza-

nia grafików generacji (interfejs manualny oraz pliki XML); 

usunięcie nadmiarowych komunikatów; poprawka znika-

jących danych w grafikach dla Sum 

18-02-2021 PSE Innowacje 1.0.5 

Zmiany do wersji 1.0.5 PWDP - optymalizacja przetwarza-

nia harmonogramów dyspozycyjności (interfejs manualny 

oraz pliki XML). 

18-03-2021 PSE Innowacje 1.0.6 Zmiany do wersji 1.0.6 PWDP 

19-03-2021 PSE Innowacje 1.0.7 

Zmiany do wersji 1.0.7 PWDP – poprawka  

produkcyjna - zamiana id użytkownika na id partnera do 

przygotowania listy przesłanych plików XML 

01-04-2021 PSE Innowacje 1.0.8 Zmiany do wersji 1.0.8 PWDP 

11-05-2021 PSE Innowacje 1.0.9 

Zmiany do wersji 1.0.9 PWDP – prawidłowa siatka go-

dzin przy dalszych zmianach czasu oraz poprawiony ko-

munikat dotyczący podania mniejszej mocy dyspozycyj-

nej niż nominalna moc minimalna. 

13-05-2021 PSE Innowacje 1.0.10 

Zmiany do wersji 1.0.10 PWDP – wyłączenie podglądu 

zgłoszeń niezrealizowanych dla harmonogramów dyspo-

zycyjności. 

27-05-2021 PSE Innowacje 1.1.0 

Zmiany do wersji 1.1.0 PWDP – zmiany i wprowadzenie 

nowych reguł poprawności dla grafików generacji i har-

monogramów, umożliwienie wycofania niedostępności 

już rozpoczętych bądź zakończonych, powrót do plano-

wania niedostępności, optymalizacja podglądu grafików 

z danymi odległe daty w przyszłości, zmiana sterowania 

konfiguracją zgłaszania. 

21-06-2021 PSE Innowacje 1.1.1 Uzupełnienie w algorytmie liczenia mocy dla Sumy na od-

dział o MWE kończące eksploatację. 

06-07-2021 PSE Innowacje 1.2.0 

Zmiany do wersji 1.2.0 PWDP – dostęp OSD do grafików 

generacji wytwórców, podgląd danych zgłoszenia, 

ostrzeżenia i komunikaty. 

06-10-2021 PSE Innowacje 1.3.0 Zmiany do wersji 1.3.0 PWDP – jesienna zmiana czasu 
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Data Firma Wersja Opis zmiany 

27-10-2021 PSE Innowacje 1.4.0 

Zmiany do wersji 1.4.0 PWDP – konfiguracja okreso-

wana, nowe dzielenie na zgłoszenia, eksport konfigura-

cji, ekran wszystkich zgłoszeń, filtrowanie obiektów aktu-

alnych, przyszłych i historycznych, oznaczanie danych 

tymczasowych, informacja o użytkowniku 

29-10-2021 PSE Innowacje 1.4.1 
Zmiany do wersji 1.4.1 PWDP – korekty dotyczące wysy-

łania grafików generacji 

5-11-2021 PSE Innowacje 1.4.2 

Zmiany do wersji 1.4.2 PWDP - poprawa obsługi dużych 

plików dotyczących grafików generacji przy różnych 

przedziałach czasowych dla MWE pod Sumą na oddział 

14-12-2021 PSE Innowacje 1.4.3 

Zmiany do wersji 1.4.3 PWDP – poprawa wyświetlania 

obiektów wyłącznie historycznych, włączenie dostępu 

OSD do grafików generacji wytwórców posiadających 

MWE typu D 

17-12-2021 PSE Innowacje  1.4.4 

Zmiany do wersji 1.4.4 PWDP – optymalizacja ładowania 

danych do: listy grafików generacji, listy i podglądu grafi-

ków generacji wytwórców (MWE typu D) 

Tabela 1. Historia zmian w dokumencie 
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1 WPROWADZENIE 

1.1 O dokumencie 

W niniejszej instrukcji opisano sposób postępowania z aplikacją Portal Wymiany Danych  

Planistycznych, prezentując podstawowe ścieżki realizacji procesu zgłaszania danych planistycznych 

w ramach obowiązków SOGL (Rozporządzenie Komisji UE 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.  

System Operation Guideline).  

Struktura instrukcji została podporządkowana opisowi czynności wykonywanych w ramach zgłaszania 

poszczególnych rodzajów danych. Opisy czynności zostały zilustrowane zrzutami ekranów z aplikacji. 

1.2 Powiązane dokumenty 

Nr Nazwa dokumentu wersja 

[1] Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych 
3.0, z dnia 27  

października 2020 r. 

[2] 
Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia 

ruchu KSE 

Z dnia 18 września 

2020 r. 

[3] 

KARTA AKTUALIZACJI nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji  

i planowania rozwoju sieci 

Z dnia 7 lipca 2020 r. 

Tabela 2. Zestawienie powiązanych dokumentów 

1.3 Zestawienie używanych skrótów i pojęć 

Pojęcie Definicja 

PWDP Portal Wymiany Danych Planistycznych 

PPB Portal Partnera Biznesowego 

PRPS 

Power Grid Resources Planning System - system wsparcia  

procesu planowania koordynacyjnego,  dla którego PWDP  

dostarcza dane. W jego skład wchodzą aplikacje  

OMS-Remonty (OMS-R) oraz Planowany Bilans Mocy (PBM), 

bezpośrednio odbierające dane z PWDP. 

SOGL 

System Operation Guideline (Rozporządzenie Komisji UE 

2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ) – rozporządzenie  

dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. 

OSP Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego 

OSDp 

Operator Systemu Dystrybucyjnego, którego sieć  

dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią  

przesyłową. 
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Wytwórca 
Użytkownik sieci, który jest zakładem wytwarzania energii 

i dysponuje Modułami Wytwarzania Energii 

RB Rynek Bilansujący 

RM Rynek Mocy 

Moduł Wytwarzania Energii (MWE) 

Wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębior-

stwa energetycznego, służący do wytwarzania energii  

elektrycznej i wyprowadzenia mocy, opisany przez dane  

techniczne i handlowe. 

Pojęcie zgodne z art. 2. Rozporządzenia komisji (UE)  

ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie 

przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci. Zgodnie 

z IRiESP odpowiadające jednostce wytwórczej. 

Moduł wytwarzania energii oznacza synchroniczny moduł  

wytwarzania energii albo moduł parku energii.  

Moduł parku energii (PPM) oznacza jednostkę lub zestaw  

jednostek wytwarzających energię elektryczną, która(-y) 

jest przyłączona(-y) do sieci w sposób niesynchroniczny 

lub poprzez układy energoelektroniki, i która(-y) ma również  

jeden punkt przyłączenia do systemu przesyłowego, systemu 

dystrybucyjnego, w tym zamkniętego systemu  

dystrybucyjnego, lub systemu HVDC (np. farma wiatrowa  

podłączona niesynchronicznie).  

Synchroniczny moduł wytwarzania energii oznacza  

niepodzielny zestaw instalacji, który może wytwarzać energię 

elektryczną w taki sposób, że częstotliwość generowanego  

napięcia, prędkość wirowania generatora oraz częstotliwość 

napięcia sieciowego pozostają w stałej proporcji i są tym  

samym zsynchronizowane. 

Obiekt generacji 

Obiektem generacji określa się obiekt, na który zgłaszane są 

dane dotyczące planowanej generacji bądź dyspozycyjności. 

Są to w ogólności:  

 MWE,  

 Suma MWE typu B i C na oddział OSD (w skrócie: 

Suma na oddział OSD), 

 Agregat MWE w węźle sieci,  

 Składowa MWE (występuje tylko w przypadku MWE  

hybrydowego).Uwaga: jeśli OSDp nie ma wyróżnio-

nych oddziałów, to Suma obejmuje całe OSDp. 

Obiekt wymiany 

Obiektem wymiany określa się obiekt, na który zgłaszane są 

dane dotyczące planowanej wymiany nierównoległej poprzez 

sieć 110 kV. Są to pojedyncze linie wymiany bądź grupy linii 

wymiany. 

Moc dyspozycyjna elektrowniana 

Moc dyspozycyjna sieciowa 

Moc dyspozycyjna (dyspozycyjność) elektrowniana wynika 

z możliwości wytwórczych MWE, natomiast moc dyspozycyjna 

(dyspozycyjność) sieciowa uwzględnia występujące  

ograniczenia sieciowe w sieci OSD dotyczące tych MWE 
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Tabela 3. Zestawienie używanych skrótów i pojęć 

Postój elektrowniany 

Ubytek elektrowniany dodatni 

Ubytek elektrowniany ujemny 

Postój lub ubytek elektrowniany odnosi się do możliwości  

wytwórczych MWE, nie uwzględniając występujących  

ograniczeń sieciowych dotyczących tych MWE. 

Ubytek dodatni to ubytek mocy pomniejszający moc  

maksymalną danego MWE, natomiast ubytek ujemny to ubytek 

podwyższający moc minimalną, z jaka może pracować MWE. 
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2 PRZEZNACZENIE APLIKACJI 

2.1 Podstawowe informacje o Portalu Wymiany Danych  

Planistycznych 

Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP) to aplikacja dostępna dla dedykowanych  

zewnętrznych użytkowników – reprezentantów OSDp i wytwórców. Służy zgłaszaniu przez nich danych 

planistycznych na potrzeby planowania pracy i prowadzenia ruchu Krajowego Systemu Energetycznego 

(KSE). Portal realizuje w ten sposób w zasadniczej części ścieżki procesu zgłaszania danych  

planistycznych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia SOGL. Zgłaszanie danych  

planistycznych odbywa się w ramach horyzontu 5-letniego, rocznego i dobowego – horyzonty są  

określone w dokumencie [3]. 

W szczególności portal dostarcza dane dla systemu wsparcia procesu planowania koordynacyjnego 

– Power Grid Resources Planning System (PRPS) - prezentując je również użytkownikom zewnętrznym 

po przetworzeniu przez PRPS. 

 

Rysunek 1. Schemat funkcjonalności PWDP 

Funkcjonalność PWDP wynika z zakresu i sposobu wymiany danych planistycznych opisanego  

w Standardach wymiany danych (dokument [1]) oraz stosuje się do zapisów w dokumentach [2] i [3]. 

Do głównych funkcjonalności PWDP należą obszary: 

 Zgłaszania niedostępności w horyzoncie 5-letnim – postojów i ubytków, 

 Zgłaszania grafików planowanej generacji w horyzoncie dobowym – dotyczy to generacji netto, 

a w przypadku MWE ze znacznikiem autogeneracji również generacji do sieci, 

 Zgłaszania harmonogramów planowanej dyspozycyjności netto w horyzoncie 5-letnim  

– dotyczy to zarówno określania maksymalnej i minimalnej mocy dyspozycyjnej elektrownianej 

jak i mocy dyspozycyjnej sieciowej, 

 Zgłaszania grafików planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV w trzech  

horyzontach: 

o 5-letnim, 

o Rocznym, 

o Dobowym. 
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2.2 Ogólne zestawienie przekazywanych danych planistycznych 

W poniższej tabeli przedstawiono wspomniany w poprzednim punkcie zakres przekazywania danych 

planistycznych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zgłaszających do OSP.  

Zgłaszający  

do OSP 

Obiekt generacji/ 

wymiany 

Aktywność  

na Rynku 

Rodzaj danych  

przekazywanych  

przez PWDP (netto) 

Wytwórca MWE typu D RB – Tak 

ZAK=1 

 Postój dla horyzontu 5 lat 

 Ubytek dodatni dla horyzontu 5 lat 

 Ubytek ujemny dla horyzontu 5 lat 

Wytwórca MWE typu D RB – Tak 

ZAK=2 

 Postój dla horyzontu 5 lat 

 Ubytek dodatni dla horyzontu 5 lat 

 Ubytek ujemny dla horyzontu 5 lat 

 Grafik planowanej generacji netto  

przekazywany dla horyzontu  

dobowego (od doby d do doby d+9) 

 W przypadku, gdy MWE  

posiada znacznik autogeneracji,  

to dodatkowo: Grafik planowanej  

generacji do sieci 

Wytwórca MWE typu D RB – Nie   Postój dla horyzontu 5 lat 

 Ubytek dodatni dla horyzontu 5 lat 

 Ubytek ujemny dla horyzontu 5 lat 

 Grafik planowanej generacji netto 

przekazywany dla horyzontu  

dobowego (od doby d do doby d+9) 

 W przypadku, gdy MWE  

posiada znacznik autogeneracji, 

to dodatkowo: Grafik planowanej  

generacji do sieci 

OSDp Wydzielony w modelu 

MWE typu B lub C 

Suma MWE typu B i C 

na oddział OSDp  

MWE typu B lub C  

zawarte w Sumie na  

oddział OSDp, które 

uczestniczy aktywnie 

w RB, RM bądź  

posiadające znacznik 

autogeneracji 

-  Harmonogram dyspozycyjności  

przekazywany przez OSDp  

dla horyzontu od doby bieżącej  

do 5 lat 

OSDp Wydzielony w modelu 

MWE typu B lub C 

-  Grafik planowanej generacji netto 

przekazywany dla horyzontu  

dobowego (od doby d do doby d+9) 
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Suma MWE typu B i C 

na oddział OSDp  

MWE typu B lub C  

zawarte w Sumie  

na oddział OSDp, które 

uczestniczy aktywnie  

w RB, RM bądź  

posiadające znacznik 

autogeneracji 

 W przypadku, gdy MWE  

posiada znacznik autogeneracji,  

to dodatkowo: Grafik planowanej  

generacji do sieci 

OSDp Linia wymiany 

Obiekt wymiany  

(grupa linii wymiany) 

-  Grafik planowanego salda wymiany 

nierównoległej realizowanej poprzez 

sieć 110 kV przekazywane przez 

OSDp dla horyzontu 5-letniego,  

rocznego i dobowego 

Tabela 4. Ogólne zestawienie przekazywanych danych planistycznych 
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3 ZESTAWIENIE FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI PWDP 

Poniższy rozdział zawiera zestawienie funkcjonalności aplikacji PWDP dostępnej z poziomu interfejsu 

użytkownika oraz realizowanej automatycznie. 

1. Zgłaszanie niedostępności dla MWE typu D 

1.1. Przeglądanie niedostępności w formie tabelarycznej 

1.2. Dodanie nowej planowanej lub wykonanej (niepowiązanej z planowaną) niedostępności  

1.3. Podgląd niedostępności  

1.4. Edycja niedostępności  

1.5. Wycofanie niedostępności z planu  

1.6. Udostępnienie zgłoszenia niedostępności do pobrania przez aplikacje systemu planowania  

koordynacyjnego zasobów  

1.7. Automatyczna aktualizacja danych o niedostępnościach  

1.8. Przeglądanie historii zgłoszeń dotyczących danej niedostępności  

1.9. Podgląd pojedynczego zgłoszenia niedostępności  

2. Zgłaszanie planowanej generacji netto i generacji do sieci dla MWE typu B, C i D w horyzoncie 

dobowym (doba bieżąca d do d+9)  

2.1. Przeglądanie stanu przygotowania grafików planowanej generacji dla obiektów generacji  

wypełniających obowiązek SOGL (w tym sprawdzenie wypełnienia obowiązków SOGL) 

2.2. Prezentacja historii zgłoszeń grafików planowanej generacji (w tym stanu pozyskania 

przez OSP) 

2.3. Podgląd pojedynczego zgłoszenia grafiku planowanej generacji 

2.4. Podgląd grafiku planowanej generacji  

2.5. Wprowadzanie danych do grafiku planowanej generacji netto i generacji do sieci poprzez GUI  

2.6. Aktualizacja grafików planowanej generacji netto i generacji do sieci poprzez import z pliku 

XML  

2.7. Udostępnienie zgłoszenia dotyczącego grafików do pobrania przez aplikacje systemu  

planowania koordynacyjnego zasobów  

2.8. Automatyczna aktualizacja danych o grafikach planowanej generacji netto  

3. Zgłaszanie planowanej dyspozycyjności netto dla MWE typu B i C w horyzoncie 5-letnim  

przekazywanych przez OSDp  

3.1. Przeglądanie stanu przygotowania harmonogramów planowanej dyspozycyjności netto 

dla obiektów generacji wypełniających obowiązek SOGL (w tym sprawdzenie wypełnienia  

obowiązków SOGL) 

3.2. Prezentacja historii zgłoszeń harmonogramów planowanej dyspozycyjności netto (w tym stanu 

pozyskania przez OSP) 

3.3. Podgląd pojedynczego zgłoszenia harmonogramu planowanej dyspozycyjności netto 

3.4. Podgląd harmonogramu planowanej dyspozycyjności netto 

3.5. Wprowadzenie danych do harmonogramu planowanej dyspozycyjności netto (elektrownianej 

i sieciowej) poprzez GUI  
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3.6. Aktualizacja harmonogramów planowanej dyspozycyjności netto (elektrownianej i sieciowej) 

poprzez import z pliku XML  

3.7. Udostępnienie zgłoszenia dotyczącego harmonogramów do pobrania przez aplikacje systemu 

planowania koordynacyjnego zasobów  

3.8. Automatyczna aktualizacja danych o harmonogramach planowanej dyspozycyjności netto  

4. Zgłaszanie planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV 

4.1. Przeglądanie stanu przygotowania grafików planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 

110 kV dla obiektów wymiany, wypełniających obowiązek SOGL (w tym sprawdzenie  

wypełnienia obowiązków SOGL) 

4.2. Prezentacja historii zgłoszeń grafików planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 

110 kV (w tym stanu pozyskania przez OSP) 

4.3. Podgląd pojedynczego zgłoszenia grafiku planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 

110 kV 

4.4. Podgląd grafiku planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV  

4.5. Wprowadzanie danych do grafiku planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV 

w wybranym horyzoncie (dobowym, rocznym, 5-letnim) poprzez GUI  

4.6. Aktualizacja grafików planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV poprzez import 

z pliku XML  

4.7. Udostępnienie zgłoszenia dotyczącego grafików wymiany do pobrania przez aplikacje systemu 

planowania koordynacyjnego zasobów  

4.8. Automatyczna aktualizacja danych o grafikach wymiany nierównoległej  

5. Pozyskiwanie danych o obiektach, dla których należy wypełniać obowiązek wymiany danych  

planistycznych z tytułu SOGL lub udziału w RB i RM (konfiguracja tych obowiązków dla obiektów 

jest przewidywana w OMS-R) 

5.1. Pozyskanie danych o obiektach z RBES (MWE, składowe MWE, obiekty bilansu, tj. Sumy 

na oddział OSD oraz obiekty wymiany) 

5.2. Pozyskanie konfiguracji obiektów z OMS-R (w tym hierarchii obiektów, wskazania obiektów 

właściwych dla zgłaszania oraz udziału w RB i RM) 

5.3. Pozyskanie danych dotyczących uprawnień do obiektów z PPB i SDU-EXT (właściciel,  

operator, zakres dostępności) 

6. Przegląd obiektów, dla których należy wypełniać obowiązek SOGL wymiany danych planistycznych 

6.1. Przegląd obiektów generacji 

6.2. Podgląd szczegółów obiektu generacji 

6.3. Przegląd obiektów wymiany 

7. Przegląd danych planistycznych MWE typu D wytwórców przyłączonych do sieci danego OSDp 

7.1. Przeglądanie stanu przygotowania grafików planowanej generacji dla MWE typu D wraz z ich 

podstawowymi parametrami 

7.2. Podgląd grafiku planowanej generacji dla MWE typu D 

7.3. Eksport wybranych grafików planowanej generacji dla MWE typu D do pliku XML  

8. Przegląd wszystkich zgłoszeń danych planistycznych  
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4 OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA 

W poniższym rozdziale na przykładowych ekranach został zaprezentowany wygląd oraz główne jego 

elementy z wyjaśnieniem ich roli i funkcjonalności w ramach aplikacji. 

 

Rysunek 2. Ekran główny aplikacji 
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4.1 Górny nagłówek statusowy 

Nagłówek statusowy przedstawia najważniejsze detale aplikacji, dzięki którym użytkownik może  

dowiedzieć się czego dotyczy dana aplikacja i gdzie się znajduje. W nagłówku mogą być prezentowane 

następujące informacje: nazwa aplikacji, informacja o środowisku, kontekst uruchomionej aplikacji,  

kontekst zalogowanego użytkownika, wiadomości, oraz przycisk umożliwiający wylogowanie się  

z aplikacji.  

 

Rysunek 3. Górny nagłówek statusowy 

4.2 Rozwijane menu główne 

Rozwijane menu główne ma elementy związane tylko ze strukturą aplikacji i zawiera wszystkie 

główne opcje potrzebne do pracy z aplikacją. W menu głównym dostępna jest funkcjonalność  

minimalizowania okna menu. Po zminimalizowaniu pozostają widoczne jedynie ikony menu głównego. 

Dzięki minimalizacji uzyskujemy szerszy obraz aplikacji. 

 

Rysunek 4. Rozwijane menu główne 
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Rysunek 5. Zminimalizowane menu główne 

4.3 Ścieżka nawigacji 

Ścieżka nawigacji, to ścieżka aplikacji umożliwiająca użytkownikowi łatwiejszą orientację.  

Prezentuje użytkownikowi w którym miejscu się aktualnie znajduje, a także umożliwiają szybki powrót 

do poprzednio przeglądanych podstron. 

 

Rysunek 6. Ścieżka nawigacji 
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4.4 Nagłówek formularza 

Nagłówek formularza zawiera tytuł i ewentualnie krótki opis prezentowanego formularza.  

 

Rysunek 7. Nagłówek formularza 
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4.5 Treść formularza 

W sekcji treść formularza prezentowane są użytkownikowi informacje w różnych formatach:  

 Tabel 

 Formularzy 

 List 

 Tekstu ze zdjęciami  

 

Rysunek 8. Treść formularza  
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4.6 Stopka 

Stopka to wydzielony fragment w dolnej części aplikacji w którym prezentowane są informację o autorze 

i wersji aplikacji. 

 

Rysunek 9. Stopka formularza 
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4.7 Widok Panel główny – Panel boczny 

Widok Panel boczny to okno wysuwające się z prawej strony aplikacji. Okno Panelu bocznego służy 

do dodania nowego, lub edycji treści istniejącego rekordu. W Panelu bocznym mogą występować  

zagnieżdżenia np.: kolejne kroki formularza, lub ścieżka nawigacji w przypadku edycji kolejnego rekordu 

wyświetlanej tabeli.  

Panel boczny można zamknąć za pomocą ikony X w lewym górnym rogu. 

 

Rysunek 10. Panel boczny – w trybie do edycji 

 

Rysunek 11. Panel główny – w trybie do podglądu 
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4.8 Detale interfejsu PWDP 

4.8.1 Stronicowanie 

Użytkownik ma możliwość przechodzenia między stronami, aby zobaczyć wszystkie dostępne obiekty 

na liście. Dokonuje tego za pomocą strzałek bądź poprzez wpisanie ręcznie numeru strony: 

 

Rysunek 12. Stronicowanie 

4.8.2 Liczność tabeli 

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia na stronie 10 – 25 – 100 pozycji w tabeli: 

 

Rysunek 13. Wyświetlanie liczby pozycji w tabeli 
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4.8.3 Filtrowanie 

Pod nagłówkami list obiektów planistycznych (grafików, harmonogramów, niedostępności) znajduje się 

ikona pozwalająca na rozwinięcie (i zwinięcie) panelu filtrowania tej listy: 

 

Rysunek 14. Filtrowanie 

Na panelu znajduje się przycisk Zastosuj, który powoduje zawężenie elementów tabeli do wybranych 

obiektów:  

 

Rysunek 15. Przycisk zastosuj 

 

Rysunek 16. Zawężenie elementów tabeli 

Obok niego jest przycisk Wyczyść filtrowanie:  

 

Rysunek 17. Wyczyszczenie filtra 
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Powoduje on wyczyszczenie wszystkich wprowadzonych ustawień filtra i wyświetlenie tabeli  

zawierającej pełne zestawienie obiektów: 

 

Rysunek 18. Widok po wyczyszczeniu filtra 

Użytkownik może odświeżyć ekran zawierający zestawienie (listę) obiektów za pomocą przycisku Od-

śwież, umieszczonego po prawej stronie nagłówka danego ekranu. Wyświetlana liczba pozycji 

(10/25/100) oraz ustawienia filtrowania dla tej tabeli zostaną utrzymane. 

Ustawienia zostaną również utrzymane po otwarciu panelu bocznego z podglądem lub edycją danych. 

4.8.4 Informacja o wersji aplikacji 

W prawym dolnym rogu ekranu aplikacji znajduje się informacja o wersji aplikacji: 

  

Informacja o wersji stanowi pole aktywne. Po kliknięciu na nie można zobaczyć w panelu bocznym listę 

zmian w danej wersji (release notes). 



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 25 z 114  

5 PRACA Z PORTALEM WYMIANY DANYCH PLANISTYCZNYCH 

5.1 Dostęp do aplikacji PWDP 

Aplikacja PWDP jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową wskazaną w Regulaminie Portalu 

Partnera Biznesowego (PPB). 

Uruchomienie PWDP poprzedza proces logowania użytkownika w PPB. W celu uzyskania dostępu 

do aplikacji PPB użytkownik podaje adres e-mail, pod jakim jest zarejestrowany, i potwierdza  

przyciskiem Dalej na stronie logowania: 

 

Rysunek 19. Okno logowania – adres email 

Zostanie wyświetlone okno umożliwiające wpisanie hasła: 

 

Rysunek 20. Okno logowania – hasło 
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Po wpisaniu hasła i wybraniu przycisku Dalej na numer telefonu przypisany do konta zostanie wysłany 

kod SMS, który należy przepisać w odpowiednie pole w oknie: 

 

Rysunek 21. Okno logowania – kod SMS 

Po wprowadzaniu wszystkich wymaganych danych i kliknięciu Zaloguj użytkownik zostanie  

przeniesiony na stronę startową aplikacji PPB. Następnie użytkownik przechodni na Tablicę aplikacji, 

wybierając z menu głównego opcję Dashboard: 

 

Rysunek 22. Ekran główny aplikacji 
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Z listy rozwijanej użytkownik wybiera spośród reprezentowanych przez siebie Partnerów Biznesowych 

jednego, dla którego chce uruchomić PWDP.  

Przejście z PPB do PWDP następuje po wskazaniu ikony aplikacji PWDP widocznej na ekranie: 

 

Rysunek 23. Ekran główny aplikacji 

Następuje uruchomienie i logowanie użytkownika do Portalu Wymiany Danych Planistycznych. 

5.2 Główne elementy aplikacji PWDP 

Po otwarciu okna PWDP użytkownik widzi ekran składający się z trzech obszarów. Z lewej strony  

znajduje się menu główne, składające się z kilku pozycji widocznych w zależności od tego,  

czy użytkownik jest reprezentantem OSDp, czy wytwórcy i jaki rodzaj danych ma zgłaszać  

(szczegółowo jest to przedstawione w tabeli z punktu 2.2). Pozycje menu to: 

 Dostępne obiekty – obiekty dostępne w aplikacji w celu zgłaszania danych planistycznych 

 Niedostępności – przejście do zgłaszania niedostępności – postojów i ubytków (widoczna tylko 

dla wytwórców) 

 Dyspozycyjność – przejście do zgłaszania harmonogramów planowanej dyspozycyjności 

netto (widoczna tylko dla OSDp) 

 Generacja – przejście do zgłaszania grafików planowanej generacji (obciążenia) netto  

(widoczna dla OSDp i niektórych wytwórców) 

 Wymiana nierównoległa – przejście do zgłaszania grafików planowanej wymiany  

nierównoległej poprzez sieć 110 kV (widoczna tylko dla OSDp) 
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Rysunek 24. Główne elementy aplikacji 

 

UWAGA!  

Użytkownik zalogowany do PWDP na poziomie zgłaszania danych ma pełny dostęp do funkcjonalności 

aplikacji w ramach wyżej wymienionych obszarów. Natomiast użytkownik zalogowany na poziomie  

podglądu ma jedynie prawo oglądać istniejące dane, bez prawa zgłaszania. 

 

Z prawej strony menu znajduje się główna część okna PWDP (Panel główny), gdzie w postaci list bądź 

odpowiednich formatek użytkownik ma dostęp do wybranego obszaru aplikacji.  

W górnej części okna aplikacji (górny nagłówek statusowy) znajdują się dane zalogowanego  

użytkownika wraz z informacjami o podmiocie przez niego reprezentowanym oraz przycisk  

wylogowania. 

 

Rysunek 25. Dane zalogowanego użytkownika 

5.3 Czas trwania sesji 

Użytkownik który zaloguje się do aplikacji PWDP i zostanie w trybie bezczynności przez ponad 4 minuty 

zobaczy komunikat ostrzegawczy z informacją o upłynięciu czasu sesji: 

 

Rysunek 26. Ostrzeżenie o wygaśnięciu sesji 
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Jeśli użytkownik potwierdzi chęć podtrzymania sesji (przycisk ‘Tak’) - pozostanie w aplikacji.  

Czas bezczynności będzie liczony od nowa. 

W przypadku braku przedłużenia podtrzymania sesji (przycisk ‘Nie’) użytkownik zostanie wylogowany 

z aplikacji PWDP. 

W przypadku braku reakcji na komunikat ostrzegawczy po kolejnych 30 sekundach użytkownik otrzyma 

informację o wylogowaniu z sesji: 

 
Rysunek 27. Wylogowanie z aplikacji 

5.4 Konfiguracja zgłaszania danych planistycznych 

Użytkownik zgłaszający dane planistyczne nie ma dostępu do wszystkich istniejących obiektów  

generacji i obiektów wymiany, a jedynie do tych, które są aktualnie powiązane z reprezentowanym przez 

niego podmiotem. Jest to regulowane za pomocą konfiguracji zgłaszania, która powoduje, że we wszyst-

kich dostępnych dla użytkownika obszarach PWDP widoczne są tylko obiekty przez nią wskazane i tylko 

na te obiekty możliwe jest zgłaszanie danych planistycznych. 

Konfiguracja zgłaszania danych planistycznych odzwierciedla powiązanie obowiązków zgłaszania da-

nych planistycznych w ramach SOGL z: 

 wybranymi obiektami generacji czy obiektami wymiany,  

 podmiotami zgłaszającymi dane, 

 rodzajami tych danych (niedostępności, grafiki generacji, grafiki wymiany, harmonogramy dys-

pozycyjności). 

 Sposobem zgłaszania (indywidualnie lub w ramach Sumy na oddział OSDp) w odniesieniu do 

hierarchii pomiędzy obiektami 

Ponadto, obowiązek zgłaszania dla obiektów generacji jest określony w czasie, co oznacza przechowy-

wanie w konfiguracji zgłaszania dla każdego obiektu generacji przedziałów zgłaszania, tj. od kiedy do 

kiedy występuje dla niego obowiązek zgłaszania danych planistycznych. 

Konfiguracja zgłaszania jest konstruowana automatycznie, w horyzoncie 5-letnim, na podstawie danych 

z systemów źródłowych (Centralne Repozytorium MWE oraz dane o aktywności na Rynku Mocy bądź 

Rynku Bilansującym) każdej doby, około północy. Z tego powodu jest też wewnętrznym elementem 

aplikacji PWDP i nie podlega zmianom ze strony zgłaszającego użytkownika w portalu. 

Pomimo możliwej zmiany zgłaszającego w przyszłości konfiguracja konstruowana na dany dzień wy-

znacza zgłaszającego aktualnego, ew. najbliższego przyszłego (jeśli nie ma jeszcze aktualnego). W 

szczególnym przypadku zmiany typu MWE z B lub C na D lub odwrotnie, OSDp i Wytwórca zgłaszają 

tylko w swoim przedziale zgłaszania (przedziały są rozłączne). 
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5.5 Widok dostępnych obiektów na potrzeby zgłaszania danych  

planistycznych 

 

UWAGA!  

Użytkownik w widoku dostępnych obiektów może zobaczyć tylko wskazane przez konfigurację zgłasza-

nia powiązane obiekty.  Widoczne są tylko te obiekty, które nie przeszły do innego zgłaszającego. 

 

Wybór z menu głównego pozycji Dostępne obiekty prowadzi poprzez podmenu do widoku obiektów 

dostępnych, tj. powiązanych z podmiotem reprezentowanym przez zalogowanego użytkownika  

a jednocześnie właściwych do zgłaszania danych planistycznych. W przypadku podmiotu jakim jest 

OSDp wybór tej pozycji kieruje do podmenu: 

 Obiekty generacji – widok prezentujący listę dostępnych obiektów generacji 

 Obiekty wymiany – widok prezentujący listę dostępnych obiektów wymiany 

W przypadku wytwórcy dostępna jest wyłącznie pozycja Obiekty generacji. 

5.5.1 Widok dostępnych obiektów generacji 

Po otwarciu widoku Obiekty generacji użytkownik widzi ekran prezentujący listę obiektów generacji 

dostępnych dla niego w celu zgłaszania danych planistycznych. 

Wytwórca widzi listę jego MWE typu D: 

 

Rysunek 28. Widok obiektów generacji Wytwórcy 

OSDp widzi listę Sum MWE typu B i C na swoje oddziały, MWE typu B i C wydzielonych w modelu sieci, 

MWE aktywnych na Rynku Bilansującym lub Rynku Mocy oraz MWE posiadających znacznik  

autogeneracji. 



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 31 z 114  

 

Rysunek 29. Widok obiektów generacji dla OSDp 

Dla każdego obiektu można przejść do widoku jego szczegółów. Widok szczegółów MWE zawiera  

parametry takie jak: 

 Kod MWE 

 Rodzaj obiektu generacji 

 Nazwa 

 Identyfikator mRID MWE 

 Typ MWE 

 Kategoria źródła energii pierwotnej 

 Eksploatacja - data przyjęcia do eksploatacji oraz data zakończenia eksploatacji 

 Przedziały zgłaszania – daty określające, od kiedy do kiedy występuje obowiązek zgłaszania 

danych planistycznych 

 Moc znamionowa czynna (netto, brutto) – podawana maksymalna oraz minimalna wraz z da-

tami zmian mocy 

 Autogeneracja – daty rozpoczęcia i zakończenia 

 Rynek Mocy Rynek Bilansujący – daty początku i końca aktywności 

Uwaga: jeśli w systemach PSE nie ma informacji o datach, w polu daty pojawiają się kreseczki. 

Wartości parametrów bez dat są podawane na moment prezentacji danych. 
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Rysunek 30. Widok szczegółów obiektu generacji 

Widok szczegółów Sumy na oddział OSDp zawiera parametry: 

 Kod i nazwa Sumy na oddział OSDp 

 Rodzaj obiektu generacji 

 mRID Sumy 

 Kategoria źródła energii pierwotnej 

 Przedziały zgłaszania – daty określające, od kiedy do kiedy występuje obowiązek zgłaszania 

danych planistycznych 

 Sumaryczna moc netto (data, sumaryczna moc) – zmienna w czasie 

 Aktywne MWE w ramach Sumy (kod MWE, mRID, daty początku i końca eksploatacji) 
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Rysunek 31. Widok szczegółów Sumy na oddział OSDp 

5.5.2 Filtrowanie dostępnych obiektów generacji 

Użytkownik ma możliwość filtrowania listy dostępnych obiektów generacji. Filtrowanie następuje  

po kodzie obiektu generacji, po kodzie mRID oraz względem obowiązku zgłaszania danych. Ogólne 

sterowanie filtrowaniem zostało opisane również w rozdziale 4.8.3. 

Po rozwinięciu panelu filtrowania pokazują się na nim dwa komponenty wielokrotnego wyboru odno-

szące się do kodów i mRID obiektów generacji. Obiekty wybieramy za pomocą wskazania znacznika 

przy podanym obiekcie. Po wyborze kodu czy mRID obiektu generacji nad daną listą rozwijalną widzimy 

informację o tym ile obiektów zostało wybranych: 

 

 

Rysunek 32. Panel filtrowania 
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Filtrowanie względem obowiązku zgłaszania danych oznacza, że użytkownik może zawęzić listę obiek-

tów do tych, które: 

 mają aktualny obowiązek zgłaszania - domyślne 

 mają obowiązek zgłaszania w przyszłości 

 są historyczne (miały obowiązek zgłaszania w przeszłości). 

Przekłada się to na określony przedział zgłaszania w konfiguracji zgłaszania.  

Należy przy tym wiedzieć, że: 

 Użytkownik nie widzi obiektów, które nie należą obecnie do jego podmiotu (nie są własne, czyli 

kto inny zgłasza na nie dane). 

 Obiekty aktualne, przyszłe i historyczne w danym obszarze aplikacji rozpatrujemy względem 

wszystkich rodzajów danych. 

 Zbiory obiektów (aktualne, przyszłe, historyczne) w przypadku powyższej reguły filtrowania nie 

są rozłączne, tzn. np. dla danego obiektu dane mogą być zgłaszane w przyszłości, a jednocze-

śnie był już przedział zgłaszania w przeszłości. Taki obiekt pokaże się zarówno przy filtrowaniu 

względem obiektów historycznych jak i względem obiektów przyszłych. 

 Zaznaczenie dwóch opcji (np. aktualny i przyszły) ma dawać sumę dwóch zbiorów, tzn. obiekty 

z obowiązkiem zgłaszania aktualnym, z obowiązkiem w przyszłości oraz te z obowiązkiem ak-

tualnym lub w przyszłości – czyli posiadające w konfiguracji dwa oddzielne przedziały zgłasza-

nia. Zatem jeśli jakiś obiekt w przeszłości miał przedział zgłaszania na dyspozycyjność, a z kolei 

w przyszłości ma przedział zgłaszania na niedostępności, to pokaże się zarówno przy filtrowa-

niu do obiektów historycznych jak i do obiektów przyszłych. A jeśli ma w tym czasie od prze-

szłości do przyszłości zgłaszać też generację, to pokaże się również przy filtrowaniu do obiek-

tów aktualnych. 

5.5.3 Eksport konfiguracji zgłaszania 

W ramach widoku dostępnych obiektów generacji użytkownik może wywołać eksport swojej (swojego 

podmiotu) konfiguracji zgłaszania do pliku w formacie arkusza Excel. Realizuje to wybierając przycisk 

Eksportuj konfigurację. Pojawia się panel boczny w celu ustalenia rodzaju eksportu danych: 

 

Rysunek 33. Panel eksportu 

Użytkownik ma do wyboru dwa rodzaje eksportu konfiguracji: 

 Konfiguracja bieżąca – arkusz podaje listę obiektów z przedziałami zgłaszania, umiejscowie-

niem (indywidualnie lub pod Sumą) oraz rodzajami zgłaszanych danych dla bieżącego pod-

miotu. 
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 Konfiguracja i zmiany parametrów źródłowych (należy podać daty od-do) – arkusz podaje 

listę obiektów z przedziałami zgłaszania, umiejscowieniem (indywidualnie lub pod Sumą), ro-

dzajami zgłaszanych danych dla bieżącego podmiotu, oraz z wartościami parametrów źródło-

wych, które wpłynęły na taką konfigurację. Wszystkie wartości są podane tylko w ramach zada-

nego przedziału czasowego. 

5.5.4 Widok dostępnych obiektów wymiany 

Po otwarciu widoku Obiekty wymiany (widoczne tylko dla OSDp) użytkownik widzi ekran,  

który pokazuje listę obiektów dostępnych dla niego w celu zgłaszania grafików wymiany nierównoległej 

poprzez sieć 110 kV: kod, mRID, opis obiektu wymiany oraz nazwy linii wymiany w modelu EMS. 

 

Rysunek 34. Widok obiektów wymiany  
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6 ZGŁASZANIE DANYCH PLANISTYCZNYCH ZA POMOCĄ PWDP 

Funkcjonalność umożliwiająca zgłaszanie danych planistycznych jest dostępna dla użytkowników  

zewnętrznych posiadających pełny dostęp do aplikacji PWDP. 

Każda aktualizacja danych planistycznych skutkuje wysłaniem jednego lub wielu zgłoszeń  

do aplikacji systemu planowania koordynacyjnego zasobów (OMS-R lub PBM w ramach systemu 

PRPS, patrz rycina w punkcie 2.1). Przed wysłaniem zgłoszenia w PWDP dane są weryfikowane  

za pomocą szeregu reguł odpowiednich dla danego rodzaju zgłoszenia. Również w następnym etapie 

zgłoszenie jest ponownie weryfikowane w systemie planowania koordynacyjnego zasobów za pomocą 

szerszego zestawu reguł tego systemu. Informacje o przetwarzaniu zgłoszeń są przekazywane  

za pomocą ich statusów: 

 Zgłoszone – aktualizacja danych jest przygotowana w PWDP (po zweryfikowaniu jako  

poprawna) w postaci zgłoszenia do odebrania przez system planowania koordynacyjnego  

zasobów; 

 Pozyskane – zgłoszenie jest przekazane do systemu planowania koordynacyjnego zasobów, 

gdzie oczekuje na dalsze przetworzenie; 

 Przyjęte – zgłoszenie zostało zweryfikowane jako prawidłowe, dane zostały zaktualizowane 

w systemie planowania koordynacyjnego zasobów; 

 Odrzucone – zgłoszenie zostało zweryfikowane jako nieprawidłowe według reguł systemu  

planowania koordynacyjnego zasobów, dane nie zostały zaktualizowane w systemie  

planowania koordynacyjnego zasobów; 

 Błąd – w trakcie przetwarzania zgłoszenia wystąpił błąd, który nie wynika z weryfikacji według 

reguł poprawności, lecz na skutek problemów technicznych. 

W przypadku weryfikacji negatywnej zgłoszenia informacje o tym są przekazane za pomocą komunikatu 

uzupełniającego status zgłoszenia. 

Aktualizacje wysłane w postaci zgłoszeń nie powodują automatycznej zmiany dotychczasowego zbioru 

danych planistycznych w PWDP. Dopiero przyjęcie zgłoszenia powoduje w konsekwencji zwrotne  

przesłanie do PWDP aktualnego kompletu danych planistycznych danego rodzaju. Natomiast  

odrzucenie zgłoszenia spowoduje utrzymanie dotychczasowego zbioru danych planistycznych danego 

rodzaju bez aktualizacji. 

6.1 Aktualizacja grafików planowanej generacji netto i do sieci 

6.1.1 Założenia dotyczące aktualizacji grafików planowanej generacji netto 
i do sieci 

Grafiki przekazują OSDp i wytwórcy według założeń w tabeli z punktu 2.2. 

Użytkownicy zgłaszają dane o generacji w postaci grafików planowanej generacji netto, a w przypadku 

MWE ze znacznikiem autogeneracji, również grafiku generacji do sieci. Jeżeli takie MWE  

jest składnikiem Sumy na oddział OSD, to również w tej sytuacji zgłaszany jest dla niego grafik  

planowanej generacji netto oraz grafik planowanej generacji do sieci. 

W sytuacji, gdy składnikami Sumy na oddział OSD są MWE aktywne na Rynku Bilansującym lub Rynku 

Mocy, zgłaszane są grafiki zarówno dla Sumy jak i dla tych MWE. 

  



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 37 z 114  

6.1.2 Lista grafików planowanej generacji 

Aby otworzyć widok listy grafików planowanej generacji netto, użytkownik wybiera z menu głównego 

pozycję Generacja: 

 

Rysunek 35. Menu główne - pozycja Generacji 

Następuje przeniesienie na podstronę Planowanej generacji netto: 

 

Rysunek 36. Planowana generacja netto 

 

UWAGA!  

Użytkownik w widoku planowanej generacji może zobaczyć tylko wskazane przez konfigurację zgłasza-

nia powiązane obiekty, dla których należy zgłaszać grafiki generacji. Widoczne są tylko te obiekty, które 

nie przeszły do innego zgłaszającego. 
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Ekran główny prezentuje listę informacji o grafikach generacji. Każdy wiersz listy odpowiada grafikowi 

generacji dla określonego obiektu i podaje stan uzupełnienia grafiku. Składa się on z danych: 

 Obiekt generacji – kod obiektu, na który zgłaszane są dane grafikowe 

 Rodzaj obiektu generacji – MWE lub Suma na oddział OSD 

 Kategoria źródła energii pierwotnej – kategoria określona według słownika  

w dokumencie [1] 

 Uzupełniony do – data, do której podane są dane w grafiku generacji, w przypadku 

wypełnienia mniejszego niż 9 dni, kiedy nie jest spełniony obowiązek SOGL,  

data wyświetlana jest w kolorze czerwonym, w przeciwnym razie w kolorze czarnym 

 Oczekiwane uzupełnienie do – data, do której powinien być wypełniony grafik,  

aby spełnione były obowiązki SOGL 

 Status ostatniego zgłoszenia – możliwe statusy są opisane na początku rozdziału 6 

W pierwszej kolumnie listy znajdują się ikony operacji, jakie można wywołać: 

 Podgląd grafiku generacji 

 Historia zgłoszeń grafiku generacji 

Na liście dany grafik może być oznaczony ikoną ostrzeżenia (wykrzyknik w okręgu) przy statusie ostat-

niego zgłoszenia, co oznacza, że przyszło zgłoszenie spoza PWDP, m. in. dotyczące pomniejszenia 

wartości generacji w następstwie zgłoszenia niedostępności bądź mniejszej dyspozycyjności. 

Grafik może być też oznaczony ikoną ostrzeżenia z powodu niekompletnych danych, tzn. takich, dla 

których nie są uzupełnione wszystkie wartości licząc od najbliższej godziny przyszłej dnia bieżącego 

do końca dnia, w którym podano ostatnią wartość. 

 

Rysunek 37. Znaczniki ostrzegawcze – niekompletny grafik oraz zgłoszenie spoza PWDP 

6.1.3 Filtrowanie listy grafików planowanej generacji  

Użytkownik ma możliwość filtrowania listy grafików. Filtrowanie następuje po kodzie obiektu generacji 

oraz względem obowiązku zgłaszania danych. 

Po rozwinięciu panelu filtrowania pokazuje się na nim komponent wielokrotnego wyboru odnoszący się 

do obiektów generacji. Obiekty wybieramy za pomocą wskazania znacznika przy podanym obiekcie.  

Po wyborze kodu obiektu generacji nad listą rozwijalną widzimy informację o tym ile obiektów zostało 

wybranych: 
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Rysunek 38. Panel filtrowania 

Ogólne sterowanie filtrowaniem zostało opisane również w rozdziale 4.8.3. 

Filtrowanie względem obowiązku zgłaszania danych oznacza, że użytkownik może zawęzić listę obiek-

tów do tych, które: 

 mają aktualny obowiązek zgłaszania - domyślne 

 mają obowiązek zgłaszania w przyszłości 

 są historyczne (miały obowiązek zgłaszania w przeszłości). 

Przekłada się to na określony przedział zgłaszania w konfiguracji zgłaszania.  

Należy przy tym wiedzieć, że: 

 Użytkownik nie widzi obiektów, które nie należą obecnie do jego podmiotu (nie są własne, czyli 

kto inny zgłasza na nie dane). 

 Obiekty aktualne, przyszłe i historyczne w danym obszarze aplikacji rozpatrujemy tylko wzglę-

dem rodzaju danych w tym obszarze, tzn. np. dla generacji rozpatrujemy tylko pod względem 

zgłaszania generacji, dla dyspozycyjności rozpatrujemy tylko pod względem zgłaszania dyspo-

zycyjności, itp. 

 Zbiory obiektów (aktualne, przyszłe, historyczne) w przypadku powyższej reguły filtrowania nie 

są rozłączne, tzn. np. dla danego obiektu dane mogą być zgłaszane w przyszłości, a jednocze-

śnie był już przedział zgłaszania w przeszłości. Taki obiekt pokaże się zarówno przy filtrowaniu 

względem obiektów historycznych jak i względem obiektów przyszłych. 

 Zaznaczenie dwóch opcji (np. aktualny i przyszły) ma dawać sumę dwóch zbiorów, tzn. obiekty 

z obowiązkiem zgłaszania generacji aktualnym, z obowiązkiem w przyszłości oraz te z obowiąz-

kiem aktualnym lub w przyszłości – czyli posiadające w konfiguracji dwa oddzielne przedziały 

zgłaszania. 

6.1.4 Podgląd historii zgłoszeń grafiku planowanej generacji 

Wskazanie przez użytkownika ikony historii zgłoszeń przy wybranym grafiku na liście powoduje  

wysunięcie panelu bocznego prezentującego listę kolejnych zgłoszeń, jakie aktualizowały grafik.  

Podana jest informacja o dacie zgłoszenia oraz jego statusie (możliwe statusy są opisane na początku 

rozdziału 6) wraz z  ikoną podglądu zgłoszenia, a także z ew. komunikatem w sytuacji gdy zgłoszenie 

zostało uznane za niepoprawne lub potrzebne jest ostrzeżenie: 
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Rysunek 39. Ikona historii zgłoszeń 

 

Rysunek 40. Panel boczny historii zgłoszeń 

Taki sam podgląd historii zgłoszeń jest dostępny z poziomu podglądu grafiku dla danego obiektu gene-

racji – obok przycisku Wyślij znajduje się przycisk Historia zgłoszeń: 

 

Rysunek 41. Przycisk historii zgłoszeń 

Jego wybranie powoduje wysunięcie panelu bocznego prezentującego listę kolejnych zgłoszeń bez wy-

chodzenia z podglądu grafiku: 
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Rysunek 42. Panel boczny historii zgłoszeń 

6.1.5 Podgląd zgłoszenia grafiku planowanej generacji 

Wskazanie przez użytkownika ikony podglądu przy wybranym zgłoszeniu na liście zgłoszeń w panelu 

bocznym powoduje przejście do podglądu danych tego pojedynczego zgłoszenia. Wartości są zapre-

zentowane na siatce grafiku: 

  

Rysunek 43. Podgląd pojedynczego zgłoszenia 
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Ponad grafikiem podana jest informacja o czasie zgłoszenia, statusie (możliwe statusy są opisane na 

początku rozdziału 6) oraz z jakiego systemu pochodzi zgłoszenie. 

6.1.6 Podgląd grafiku planowanej generacji  

Z poziomu listy grafików generacji użytkownik może przejść do podglądu i aktualizacji wybranego  

grafiku. W celu przejścia do ekranu podglądu użytkownik wskazuje ikonę podglądu danego grafiku  

na liście grafików planowanej generacji netto.  

 

Rysunek 44. Ikona podglądu 

Po wybraniu opcji podglądu użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę wybranego grafiku generacji. 

Grafik jest prezentowany począwszy od dnia bieżącego w przód. 

 

UWAGA!  

Ponieważ obowiązek zgłaszania dla obiektów generacji jest określony w czasie, dlatego grafik jest pre-

zentowany wyłącznie w ramach określonych w konfiguracji przedziałów zgłaszania. Oznacza to, że jeśli 

data początku przedziału zgłaszania dla obiektu, którego dotyczy grafik, jest przyszła, wtedy grafik za-

czyna się od tej daty. Natomiast jeśli niedaleka jest data końca przedziału zgłaszania, wtedy grafik jest 

prezentowany do tej daty i nie można przesunąć jego zakresu widoczności dalej. 

Dla obiektów historycznych (patrz 6.1.3) przeszły grafik ukazywany jest od początku zgłaszania danych, 

natomiast zakres widoczności można przesuwać tylko do końca zgłaszania (również w przeszłości). 

 

 

 

Rysunek 45. Podgląd grafiku planowanej generacji netto 
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Każda kolumna tabeli z grafikiem wskazuje na jeden dzień, a jej wiersze podają wartości generacji 

(w MW) na każdą kolejną godzinę.  

 

UWAGA!  

Przedział godzinowy, dla którego podawana jest wartość, traktowany jest jako prawostronnie domknięty, 

co oznacza, że np. przedział pomiędzy godziną 01:00 a 02:00 jest liczony bez godziny 01:00,  

natomiast zawiera godzinę 02:00. Dlatego etykiety wierszy grafiku zawierają pełną godzinę,  

która stanowi koniec tego przedziału, począwszy od godziny 01:00 aż do godziny 24:00 (czyli 00:00). 

 

Nad grafikiem znajduje się panel powiadomień, przewidziany na komunikaty w trakcie aktualizacji  

grafiku. 

 

Rysunek 46. Panel powiadomień 

Powyżej panelu powiadomień znajduje się też panel pozwalający na zmianę zakresu widoczności  

grafiku. Stosownie do podanych dat (w ramach przedziału zgłaszania) użytkownik, po naciśnięciu  

przycisku Odśwież, może zobaczyć wybrany fragment grafiku – również przeszły. Przycisk Od teraz 

(Od początku, jeśli data początku eksploatacji obiektu jest przyszła) przywraca inicjalny widok grafiku. 

Kolejny, znajdujący się obok przycisk Wycofaj zmiany powoduje przywrócenie danych w bieżącym 

grafiku do stanu z podglądu – poprzedzone komunikatem ostrzegawczym z prośbą o potwierdzenie. 

W niektórych sytuacjach dostępny jest podgląd więcej niż jednego grafiku, co jest zaprezentowane  

za pomocą zakładek nad samym grafikiem. Ma to miejsce, jeśli został wybrany grafik dla: 

 MWE ze znacznikiem autogeneracji – wtedy zakładki odzwierciedlają grafik generacji netto  

oraz grafik generacji do sieci, 

 Sumy na oddział OSD, do której przynależy MWE aktywne na Rynku Bilansującym lub Rynku 

Mocy albo MWE ze znacznikiem autogeneracji – wtedy zakładki odzwierciedlają grafik generacji 

dla obiektu głównego (sumy) oraz grafiki dla wymienionych wyżej MWE. 



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 44 z 114  

 

Rysunek 47. Podgląd grafiku ze znacznikiem autogeneracji - zakładki 

W przypadku widoku Sumy na oddział OSD, które agreguje MWE z obowiązkiem zgłaszania w przy-

szłości, możliwe jest zawężenie zakładek grafików do tych, których obowiązek zgłaszania dotyczy dni 

bieżących – służy temu znacznik eksploatacji: 

 

Rysunek 48. Znacznik eksploatacji 

W celu powrotu na listę grafików generacji Użytkownik wybiera przycisk Lista grafików – po jego użyciu 

zostaje automatycznie przeniesiony na stronę z listą grafików. 

 

Rysunek 49. Przycisk listy grafików 

6.1.7 Aktualizacja grafiku planowanej generacji – netto i do sieci 

Użytkownik może przejść z podglądu do aktualizacji grafiku, tj. uzupełnienia o nowe wartości lub korekty 

już istniejących. W tym celu wystarczy wskazać konkretną komórkę grafiku. Grafik automatycznie  

przejdzie w tryb edycji – we wskazanej komórce pojawi się kursor – i można podać właściwą wartość. 

Wartości są sprawdzane na bieżąco, zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.1.10. Komórki  

nieaktywne (na szaro) oznaczają, że dla tych godzin nie można już zmieniać wartości planowanej  

generacji. Są to przedziały godzinowe przeszłe oraz przedział bieżący. 

Aby podać dane na kolejny, dotychczas niewypełniony dzień w grafiku, należy na ten dzień wskazać 

– jest on wstępnie zapowiedziany w ostatniej kolumnie za pomocą szarego przyciemnienia. Spowoduje 

to aktywowanie kolumny tego dnia do edycji, a jednocześnie zostanie dołożona zapowiedź kolejnego 

niewypełnionego dnia (zaznaczonego przyciemnieniem). 



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 45 z 114  

 

Rysunek 50. Aktualizacja grafików - dodanie kolejnego dnia 

Oznaczenia zaktualizowanych komórek grafiku, nagłówków kolumn grafiku i komunikaty w panelu  

powiadomień (nad grafikiem): 

Kolor zielony – wartości wprowadzone poprawnie 

Kolor czerwony – wartości niepoprawne; podany zostanie komunikat błędu 

Kolor żółty – wartości wykraczające poza normę, ale mieszczące się w dozwolonym zakresie;  

podany zostanie komunikat ostrzegawczy 

Komórki grafiku mają zmienione tło - dane pochodzą ze zgłoszeń niezrealizowanych (tzn. jeszcze nie 

są przyjęte do planu) 

Wartości są sprawdzane zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.1.10. 

 

Rysunek 51. Oznaczenia zaktualizowanych komórek i zakładki 

W sytuacji, gdy zgłaszanie danych dotyczy MWE ze znacznikiem autogeneracji, wtedy umieszczone 

nad obszarem grafiku zakładki pozwalają na przełączenie się między grafikiem generacji netto  

oraz grafikiem generacji do sieci. 

Podobnie, gdy zgłaszanie danych dotyczy Sumy na oddział OSD, do której przynależy MWE aktywne 

na Rynku Bilansującym lub Rynku Mocy, albo MWE ze znacznikiem autogeneracji, wtedy również są 

zakładki, które odzwierciedlają grafik generacji dla obiektu głównego (Sumy) oraz grafiki  

dla wymienionych MWE. 

6.1.8 Wysłanie zaktualizowanego grafiku i powrót na listę grafików generacji  

Po prawej stronie nagłówka grafiku generacji znajdują się dwa przyciski: Lista grafików i Wyślij.  
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Rysunek 52. Przyciski: Lista grafików i Wyślij 

Wybranie przez użytkownika przycisku Lista grafików spowoduje pokazanie ostrzeżenia informują-

cego o możliwej utracie niewysłanej aktualizacji: 

 

Rysunek 53. Komunikat ostrzegawczy 

Potwierdzenie ostrzeżenia spowoduje powrót do listy grafików, a wprowadzone dotychczas aktualizacje 

nie zostaną zapamiętane ani wysłane.  

Wybranie przez użytkownika przycisku Wyślij, jeśli wcześniej wprowadził poprawne dane (zaznaczone 

na zielono lub żółto), powoduje wysłanie zgłoszenia aktualizującego grafik, o czym użytkownik jest po-

wiadamiany stosownym komunikatem, oraz przejście do ekranu listy grafików generacji.  

W przypadku błędnie wprowadzonych danych (zaznaczonych na czerwono) użycie przycisku Wyślij 

nie powoduje wysłania aktualizacji. 

Dopóki zgłoszenie z danymi grafikowymi nie zostanie przyjęte, użytkownik może już zobaczyć wprowa-

dzone przez siebie (tymczasowe) dane, natomiast są one wyróżnione względem danych już przyjętych 

w grafiku poprzez odmienne tło: 



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 47 z 114  

 

Rysunek 54. Odmienne tło dla danych niezrealizowanego zgłoszenia 

6.1.9 Pobieranie grafików planowanej generacji z pliku 

Użytkownik ma możliwość wczytania grafików generacji za pomocą pliku XML, zgodnego  

ze specyfikacją przedstawioną w dokumencie [1]. Plik może zawierać jeden lub więcej grafików  

generacji. 

 

UWAGA!  

W pliku użytkownik dla każdego grafiku odnosi się do obiektu generacji poprzez unikalny identyfikator 

mRID (pokazany w widoku szczegółów danego obiektu generacji, patrz rozdział 0). Dla MWE  

o pojedynczej kategorii źródła energii pierwotnej będzie to mRID MWE, dla Sumy na oddział OSD  

będzie to mRID tej sumy, a w szczególnym przypadku MWE hybrydowych (o więcej niż jednej kategorii 

źródła energii pierwotnej) dla każdego z grafików na daną kategorię będzie to mRID składowej tego 

MWE.  

 

Przycisk Wczytaj grafiki znajduje się po prawej stronie nagłówka grafiku: 

 

Rysunek 55. Przycisk wczytania grafików 

Użycie przycisku powoduje otwarcie panelu bocznego Wczytywanie grafików generacji: 
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Rysunek 56. Widok panelu bocznego wczytywania grafików 

Następnie użytkownik może przeciągnąć przygotowany wcześniej plik na panel wczytywania grafików 

bądź wybrać polecenie na panelu Wybierz plik z dysku, co spowoduje otwarcie okna pobierania pliku 

z dysku. 

Użytkownik powinien wybrać plik z prawidłową strukturą XML, który opisuje dane grafików generacji 

dla jednego bądź wielu obiektów generacji. 

Wskazany plik jest gotowy do przetworzenia i wysłania po wstępnym sprawdzeniu, czy: 

 Posiada rozszerzenie XML 

 Nie jest pusty 

 Nie przekracza 25 MB 

Wybranie na panelu przycisku Wyślij uruchamia procedurę dalszego sprawdzania pliku (zgodnie  

z regułami podanymi w rozdziale 6.1.10) i przetworzenia go na zbiór zgłoszeń aktualizujących grafiki. 

Użytkownik zostanie poinformowany o przyjęciu pliku do przetworzenia: 
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Rysunek 57. Komunikat o przyjęciu pliku do przetworzenia 

Użytkownik będzie mógł dalej pracować w aplikacji, podczas gdy przetwarzanie pliku będzie odbywało 

się w tle – ze sprawdzeniem wg reguł poprawności podanych w kolejnym punkcie. W celu weryfikacji 

statusu przetworzenia użytkownik przechodzi na podstronę przesłanych plików: 

 

Rysunek 58. Widok przesłanych plików 

Jeśli plik został poprawnie wczytany użytkownik widzi status ‘Wczytany’ w przeciwnym wypadku plik 

zostaje odrzucony i taki status jest widoczny w tabeli. 

Żeby zweryfikować przyczynę odrzucenia pliku, należy wejść w podgląd odrzuconego zgłoszenia. 

W szufladzie bocznej pojawi się komunikat: 

 

Rysunek 59  Komunikat błędu przy wysłaniu grafiku 

6.1.10 Reguły poprawności dla grafików planowanej generacji netto i do sieci 

W poniższej tabeli wymieniono reguły, według których aplikacja PWDP sprawdza poprawność  

wprowadzonych danych dotyczących grafików generacji: 
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Lp. Opis reguły 
Ostrzeżenie 

/Blokada 

Aktualizacja 

grafiku na  

interfejsie 

Wczy-

tywanie 

z pliku 

1 

Jeżeli wartość z grafiku przekracza 100% wartości 

maksymalnej mocy netto, to użytkownik jest 

ostrzegany o tym fakcie. 

Ostrzeżenie Tak Tak 

2 
Wartości z grafiku nie mogą przekraczać 120% 

wartości maksymalnej mocy netto. 
Blokada Tak Tak 

3 
Poszczególna wartość generacji do sieci nie może 

być większa od wartości generacji netto. 
Blokada Tak Tak 

4 
Dopuszczalne są wyłącznie wartości generacji nie-

ujemne. 
Blokada Tak Tak 

5 
Przy aktualizacji wartości generacji musi być ona 

wypełniona. 
Blokada Tak  

6 
Każda wartość generacji przewidziana w danej 

sekcji musi być wypełniona. 
Blokada  Tak 

7 

Daty dla zakresu edycji grafiku nie mogą wykra-

czać poza którykolwiek z przedziałów zgłaszania 

obiektu generacji. 

Blokada  Tak 

8 

Data początkowa dla każdego grafiku nie  

powinna być z przeszłości - w takim przypadku bę-

dzie wygenerowane ostrzeżenie z komunikatem, 

że część danych nie zostanie uwzględnionych w 

planowaniu. W planie generacji zostaną zapisane 

dane od najbliższej przyszłej godziny. 

Ostrzeżenie Tak Tak 

9 
Data końcowa dla każdego grafiku nie może być z 

przeszłości. 
Blokada  Tak 

10 
Data końcowa dla każdego grafiku nie może być 

wcześniejsza niż data początkowa. 
Blokada  Tak 

11 

Przedział dat określony dla danego grafiku powi-

nien zawierać się w ogólnym przedziale zdefinio-

wanym dla pliku z grafikami. 

Blokada  Tak 

12 

Identyfikator mRID musi wskazywać na istniejący 

obiekt generacji, do którego użytkownik ma upraw-

nienia i właściwy do zgłaszania grafików generacji. 

Blokada  Tak 

13 
Typ opisujący grafik musi być właściwy dla plano-

wanej generacji (generacja netto lub do sieci). 
Blokada  Tak 

14 

Typ opisujący grafik musi być zgodny z typem ca-

łego dokumentu dla planowanej generacji (zgod-

nie z dokumentacją XML w Standardach wymiany 

danych). 

Blokada  Tak 

15 Zdefiniowaną jednostką miary musi być MW. Blokada  Tak 
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16 

Nie może być w jednym pliku dwóch grafików ge-

neracji dla tego samego obiektu generacji i tych sa-

mych parametrów (typu danych grafiku). 

Blokada  Tak 

17 Rozdzielczość danych musi być godzinowa. Blokada  Tak 

18 
W przypadku braku autogeneracji nie można wy-

słać pliku generacji do sieci (P01)  
Blokada   Tak 

19 

Dla wskazanego obiektu należy podać liczbę pozy-

cji (znacznik position) w ramach przekazywanej 

serii danych (znacznik Series_Period), która wy-

nika z podanego przedziału czasowego (znacznik 

timeInterval) oraz rozdzielczości (znacznik reso-

lution). 

Blokada  Tak 

20 

Dla wskazanego obiektu pozycje (znacznik posi-

tion) w ramach przekazywanej serii danych 

(znacznik Series_Period) powinny zaczynać się 

od 1, a kończyć na liczbie, która wynika z poda-

nego przedziału czasowego (znacznik timeInte-

rval) oraz rozdzielczości (znacznik resolution). 

Blokada  Tak 

21 

Dla wskazanego obiektu w ramach różnych grafi-

ków (znacznik PlannedResource_TimeSeries) 

nie można podać nakładających się danych, tj. nie 

może wystąpić wielokrotne odniesienie do tego sa-

mego punktu w czasie. 

Blokada  Tak 

22 

Dla wskazanego obiektu w ramach różnych serii 

danych (znacznik Series_Period) nie można po-

dać nakładających się danych, tj. nie może wystą-

pić wielokrotne odniesienie do tego samego 

punktu w czasie. 

Blokada  Tak 

23 

Dokładność daty i czasu określającej początek 

oraz koniec każdego przedziału czasowego 

(znacznik timeInterval) powinna odpowiadać roz-

dzielczości przekazywanych danych (określonej w 

znaczniku resolution). 

Blokada  Tak 

24 

Należy podać kod typu danych (znacznik  

businessType) dopuszczalny oraz adekwatny do 

przekazywanego typu zdefiniowanego dla pliku 

(znacznik type). 

Blokada  Tak 

 

 

6.1.11 Wytyczne zgłaszania grafików generacji dotyczące zmiany na czas letni 

Zgłaszanie grafików generacji z interfejsu PWDP: 

W związku ze zmiana czasu doba 28 marca 2021 ma zablokowaną do wprowadzania godzinę 3:00 

(2:00-3:00). Uzupełniając dane na całą dobę należy uzupełnić 23 pozycje z 24 godzin doby. 
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Zgłaszanie grafików generacji plikiem: 

W związku ze zmianą czasu z zimowego na letni w nocy z 27 na 28 marca 2021 r. informujemy, że pliki 

przesyłane w ramach systemu PWDP, zawierające dane dla kolejnych godzin doby 28.03.2021 r.  

powinny zawierać 23 dane godzinowe.  

Mając na uwadze, że w plikach operujemy czasami UTC – zmianom w plikach ulegać będzie czas 

i liczba wierszy. 

Logika zgłaszania plików XML obejmujących zmianę czasu wygląda następująco: 

Plik z datą rozpoczęcia przed zmianą czasu do końca dnia zmiany czasu czyli np.:   

od 26.03. - 28.03. 

<Series_Period> 

                        <timeInterval> 

                                        <start>2021-03-25T23:00Z</start> 

                                        <end>2021-03-28T22:00Z</end> 

                        </timeInterval> 

Liczba pozycji: (2x24)+(1x23) = plik powinien obejmować 71 pozycji 

Plik tylko dla doby 28.03 

 

<Series_Period> 

                            <timeInterval> 

                                             <start>2021-03-27T23:00Z</start> 

                                             <end>2021-03-28T22:00Z</end> 

                            </timeInterval> 

Liczba pozycji: 23 pozycje  

Plik dla doby od 28.03 w przód czyli np.:  od 28.03 - 30.03 

<Series_Period> 

                              <timeInterval> 

                                              <start>2021-03-27T23:00Z</start> 

                                              <end>2021-03-30T22:00Z</end> 

                              </timeInterval> 

Liczba pozycji: (1x23)+(2x24) = plik powinien obejmować 71 pozycji 

Pliki dla doby po zmianie czasu czyli np.: od 29.03 – 31.03 

   <Series_Period> 

                                 <timeInterval> 

                                                <start>2021-03-28T22:00Z</start> 

                                                 <end>2021-03-31T22:00Z</end> 

                                 </timeInterval> 

Liczba pozycji: 3x24 = 72 pozycje 



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 53 z 114  

6.1.12  Wytyczne zgłaszania grafików generacji dotyczące zmiany na czas zi-
mowy 

Zgłaszanie grafików generacji z interfejsu PWDP: 

W związku ze zmiana czasu doba 31 października 2021 ma dodatkową godzinę 3:00 do wprowadzania 

wartości. Uzupełniając dane na całą dobę należy uzupełnić 25 pozycji doby. 

 

Zgłaszanie grafików generacji plikiem: 

W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy w nocy z 30 na 31 października 2021 r. informujemy, 

że pliki przesyłane w ramach systemu PWDP, zawierające dane dla kolejnych godzin doby 31.10.2021 

r. powinny zawierać 25 danych godzinowych.  

Mając na uwadze, że w plikach operujemy czasami UTC – zmianom w plikach ulegać będzie czas 

i liczba wierszy. 

Logika zgłaszania plików XML obejmujących zmianę czasu wygląda następująco: 

Plik z datą rozpoczęcia przed zmianą czasu do końca dnia zmiany czasu czyli np.:   

od 29.10. - 31.10. 

<Series_Period> 

                        <timeInterval> 

                                        <start>2021-10-29T22:00Z</start> 

                                        <end>2021-10-31T23:00Z</end> 

                        </timeInterval> 

Liczba pozycji: (2x24)+(1x25) = plik powinien obejmować 73 pozycje 

Plik tylko dla doby 31.10 

 

<Series_Period> 

                            <timeInterval> 

                                             <start>2021-10-30T22:00Z</start> 

                                             <end>2021-10-31T23:00Z</end> 

                            </timeInterval> 

Liczba pozycji: 25 pozycji  

Plik dla doby od 31.10 w przód czyli np.:  od 31.10 - 02.11 

<Series_Period> 

                              <timeInterval> 

                                              <start>2021-10-30T22:00Z</start> 

                                              <end>2021-11-02T23:00Z</end> 

                              </timeInterval> 

Liczba pozycji: (1x25)+(2x24) = plik powinien obejmować 73 pozycje 

Pliki dla doby po zmianie czasu czyli np.: od 01.11 – 03.11 

   <Series_Period> 
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                                 <timeInterval> 

                                                <start>2021-10-31T23:00Z</start> 

                                                 <end>2021-11-03T23:00Z</end> 

                                 </timeInterval> 

Liczba pozycji: 3x24 = 72 pozycje 

 

6.2 Aktualizacja grafików planowanej wymiany nierównoległej  

poprzez sieć 110 kV 

6.2.1 Założenia dotyczące aktualizacji grafików planowanej wymiany  
nierównoległej poprzez sieć 110 kV 

Grafiki wymiany nierównoległej przekazują OSDp według założeń w tabeli z punktu 2.2. 

6.2.2 Lista grafików planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV 

Aby otworzyć widok listy grafików planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV,  

użytkownik wybiera z menu głównego pozycję Wymiana nierównoległa: 

 

Rysunek 60. Menu główne – pozycja wymiany nierównoległej 

Następuje przeniesienie na podstronę Planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV: 
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Rysunek 61. Planowana wymiana nierównoległa 

Ekran główny prezentuje listę informacji o grafikach planowanej wymiany nierównoległej. Każdy wiersz 

listy odpowiada grafikowi wymiany dla określonego obiektu i horyzontu oraz podaje stan uzupełnienia 

grafiku. Składa się on z danych: 

 Obiekt wymiany – kod obiektu, na który zgłaszane są dane grafikowe 

 Horyzont – horyzont w jakim zgłaszany jest grafik: dobowy/roczny/5-letni 

 Uzupełniony do – data, do której podane są dane w grafiku generacji, w przypadku 

wypełnienia mniejszego niż wymagane dla danego horyzontu (zgodnie z dokumentem 

[3]), kiedy nie jest spełniony obowiązek SOGL, data wyświetlana jest w kolorze  

czerwonym, w przeciwnym razie w kolorze czarnym  

 Oczekiwane uzupełnienie do – data, do której powinien być wypełniony grafik,  

aby spełnione były obowiązki SOGL 

 Status ostatniego zgłoszenia – możliwe statusy są opisane na początku rozdziału 6. 

W pierwszej kolumnie listy znajdują się ikony operacji, jakie można wywołać: 

 Podgląd grafiku wymiany 

 Historia zgłoszeń grafiku wymiany 

6.2.3 Filtrowanie listy grafików planowanej wymiany nierównoległej poprzez 
sieć 110 kV 

Użytkownik ma możliwość filtrowania listy grafików wymiany. Filtrowanie następuje po kodzie obiektu 

wymiany. Ogólne sterowanie filtrowaniem zostało opisane w rozdziale 4.8.3. 

Po rozwinięciu panelu filtrowania pokazuje się na nim komponent wielokrotnego wyboru odnoszący się 

do obiektów wymiany. Opis obsługi komponentu znajduje się w rozdziale 6.1.3. 

Oprócz powyższego jest możliwość filtrowania po horyzoncie. Znaczniki niezależnego wyboru  

pozwalają użytkownikowi wskazać jeden, dwa lub trzy horyzonty.  

Widok inicjalny nie wskazuje zaznaczonego horyzontu, co jest jednoznaczne z wyszukaniem obiektów 

wymiany w każdym horyzoncie. 



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 56 z 114  

 

Rysunek 62. Panel filtrowania 

6.2.4 Podgląd historii zgłoszeń grafiku planowanej wymiany nierównoległej  
poprzez sieć 110 kV 

Wskazanie przez użytkownika ikony historii zgłoszeń przy wybranym grafiku wymiany na liście  

powoduje wysunięcie panelu bocznego prezentującego listę kolejnych zgłoszeń, jakie aktualizowały ten 

grafik. Podana jest informacja o dacie zgłoszenia oraz jego statusie (możliwe statusy są opisane  

na początku rozdziału 6) wraz z  ikoną podglądu zgłoszenia, a także z ew. komunikatem w sytuacji gdy 

zgłoszenie zostało uznane za niepoprawne lub potrzebne jest ostrzeżenie: 

 

Rysunek 63. Ikona historii zgłoszeń 

 

Rysunek 64. Historia zgłoszeń 

Taki sam podgląd historii zgłoszeń jest dostępny z poziomu podglądu grafiku dla danego obiektu gene-

racji – obok przycisku Wyślij znajduje się przycisk Historia zgłoszeń. Jego wybranie powoduje wysu-

nięcie panelu bocznego prezentującego listę kolejnych zgłoszeń bez wychodzenia z podglądu grafiku. 
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6.2.5 Podgląd zgłoszenia grafiku planowanej wymiany nierównoległej po-
przez sieć 110 kV 

Wskazanie przez użytkownika ikony podglądu przy wybranym zgłoszeniu na liście zgłoszeń w panelu 

bocznym powoduje przejście do podglądu danych tego pojedynczego zgłoszenia. Wartości są zapre-

zentowane na siatce grafiku. Ponad grafikiem podana jest informacja o czasie zgłoszenia, statusie 

(możliwe statusy są opisane na początku rozdziału 6) oraz z jakiego systemu pochodzi zgłoszenie. 

6.2.6 Podgląd grafiku planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 
kV 

Z poziomu listy grafików wymiany nierównoległej użytkownik może przejść do podglądu i aktualizacji 

wybranego grafiku. W celu przejścia do ekranu podglądu użytkownik wskazuje ikonę podglądu danego 

grafiku na liście grafików planowanej wymiany nierównoległej. 

 

Rysunek 65. Ikona podglądu  

Po wskazaniu ikony podglądu użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę wybranego grafiku  

wymiany nierównoległej. 

Grafik jest prezentowany począwszy od dnia bieżącego w przód – jeśli wybraliśmy horyzont dobowy. 

Dla horyzontu rocznego grafik prezentowany jest począwszy od bieżącego miesiąca, natomiast  

dla horyzontu 5-letniego grafik prezentowany jest począwszy od bieżącego roku. 

 

Rysunek 66. Podgląd grafiku wymiany nierównoległej – horyzont dobowy 
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W horyzoncie dobowym każda kolumna tabeli z grafikiem wskazuje na jeden dzień, a jej wiersze podają 

wartości wymiany (w MW) na każdą kolejną godzinę.  

 

UWAGA!  

W horyzoncie dobowym przedział godzinowy, dla którego podawana jest wartość, traktowany jest jako 

prawostronnie domknięty, co oznacza, że np. przedział pomiędzy godziną 01:00 a 02:00 jest liczony 

bez godziny 01:00, natomiast zawiera godzinę 02:00. Dlatego etykiety wierszy grafiku zawierają pełną 

godzinę, która stanowi koniec tego przedziału, począwszy od godziny 01:00 aż do godziny 24:00 

(czyli 00:00). 

 

W horyzoncie rocznym, każda kolumna tabeli z grafikiem wskazuje na jeden miesiąc, a jej wiersze  

podają wartości wymiany (w MW) na każdy dzień.  

W horyzoncie 5-letnim, każda kolumna tabeli z grafikiem wskazuje na jeden rok, a jej wiersze podają 

wartości wymiany (w MW) na każdy miesiąc. 

Nad grafikiem znajduje się panel powiadomień, przewidziany na komunikaty w trakcie aktualizacji  

grafiku. 

 

Rysunek 67. Panel powiadomień 

Powyżej panelu powiadomień znajduje się też panel pozwalający na zmianę zakresu widoczności  

grafiku. Stosownie do podanych dat użytkownik, po naciśnięciu przycisku Odśwież, może zobaczyć 

wybrany fragment grafiku – również przeszły. Przycisk Od teraz przywraca inicjalny widok grafiku.  

Kolejny, znajdujący się obok przycisk Wycofaj zmiany powoduje przywrócenie danych w bieżącym 

grafiku do stanu z podglądu – poprzedzone komunikatem ostrzegawczym z prośbą o potwierdzenie. 

W celu powrotu na listę grafików generacji Użytkownik wybiera przycisk Lista grafików – po jego użyciu 

zostaje automatycznie przeniesiony na stronę z listą grafików. 

 

Rysunek 68. Przycisk listy grafików 

6.2.7 Aktualizacja grafiku planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 
110  kV 

Użytkownik może przejść z podglądu do aktualizacji grafiku, tj. uzupełnienia o nowe wartości lub korekty 

już istniejących. W tym celu wystarczy wskazać konkretną komórkę grafiku. Grafik automatycznie  

przejdzie w tryb edycji – we wskazanej komórce pojawi się kursor – i można podać właściwą wartość. 

Wartości są sprawdzane na bieżąco, zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.2.10. 
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Aby podać dane na kolejny, dotychczas niewypełniony dzień w grafiku, należy na ten dzień wskazać 

– jest on wstępnie zapowiedziany w ostatniej kolumnie za pomocą szarego przyciemnienia. Spowoduje 

to aktywowanie kolumny tego dnia do edycji, a jednocześnie zostanie dołożona zapowiedź kolejnego 

niewypełnionego dnia (zaznaczonego przyciemnieniem).  

Analogicznie aby dodać dane na kolejny, dotychczas niewypełniony miesiąc lub rok dla grafiku  

w horyzoncie rocznym czy 5-letnim, należy wskazać na zapowiedziany w ostatniej kolumnie miesiąc 

lub rok. 

 

Rysunek 69. Aktualizacja grafików - dodanie kolejnego dnia 

Oznaczenia zaktualizowanych komórek grafiku, nagłówków kolumn grafiku i komunikaty w panelu  

powiadomień (nad grafikiem): 

Kolor zielony – wartości wprowadzone poprawnie 

Kolor czerwony – wartości niepoprawne; podany zostanie komunikat błędu 

 

Rysunek 70. Oznaczenia zaktualizowanych komórek 

Wprowadzane wartości są sprawdzane zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.2.10. 

6.2.8 Wysłanie zaktualizowanego grafiku i powrót na listę grafików wymiany 
nierównoległej 

Po prawej stronie nagłówka grafiku generacji znajdują się dwa przyciski: Lista grafików i Wyślij. 
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Rysunek 71. Przyciski: lista grafików i wyślij 

Wybranie przez użytkownika przycisku Lista grafików spowoduje pokazanie ostrzeżenia  

informującego o możliwej utracie niewysłanej aktualizacji: 

 

Rysunek 72. Komunikat ostrzegawczy 

Potwierdzenie ostrzeżenia spowoduje powrót do listy grafików, a wprowadzone dotychczas aktualizacje 

nie zostaną zapamiętane ani wysłane.  

Wybranie przez użytkownika przycisku Wyślij, jeśli wcześniej wprowadził poprawne dane (zaznaczone 

na zielono), powoduje wysłanie zgłoszenia aktualizującego grafik, o czym użytkownik jest powiada-

miany stosownym komunikatem, oraz przejście do ekranu listy grafików wymiany nierównoległej.  

W przypadku błędnie wprowadzonych danych (zaznaczonych na czerwono) użycie przycisku Wyślij 

nie powoduje wysłania aktualizacji.  

Dopóki zgłoszenie z danymi grafikowymi nie zostanie przyjęte, użytkownik może już zobaczyć wprowa-

dzone przez siebie (tymczasowe) dane, natomiast są one wyróżnione względem danych już przyjętych 

w grafiku poprzez odmienne tło: 

Dopóki zgłoszenie z danymi grafikowymi nie zostanie przyjęte, użytkownik może już zobaczyć wprowa-

dzone przez siebie (tymczasowe) dane, natomiast są one wyróżnione względem danych już przyjętych 

w grafiku poprzez odmienne tło: 
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Rysunek 73. Odmienne tło dla danych niezrealizowanego zgłoszenia 

6.2.9 Pobieranie grafików planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 
110 kV z pliku 

Użytkownik ma możliwość wczytania grafików wymiany za pomocą pliku XML, zgodnego  

ze specyfikacją przedstawioną w dokumencie [1]. Plik może zawierać jeden lub więcej grafików  

wymiany.  

Przycisk Wczytaj grafiki znajduje się po prawej stronie nagłówka grafiku: 

 

Rysunek 74. Przycisk wczytania grafików 

Użycie przycisku powoduje otwarcie panelu bocznego Wczytywanie grafików wymiany  

nierównoległej: 

 

Rysunek 75. Widok panelu bocznego wczytywania grafików 
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Następnie użytkownik może przeciągnąć przygotowany wcześniej plik na panel wczytywania grafików 

bądź wybrać polecenie na panelu Wybierz plik z dysku, co spowoduje otwarcie okna pobierania pliku 

z dysku. 

Użytkownik powinien wybrać plik z prawidłową strukturą XML, który opisuje dane grafików wymiany 

nierównoległej dla jednego bądź wielu obiektów wymiany. 

Wskazany plik jest gotowy do przetworzenia i wysłania po wstępnym sprawdzeniu, czy: 

 Posiada rozszerzenie XML 

 Nie jest pusty 

 Nie przekracza 25 MB 

Wybranie na panelu przycisku Wyślij uruchamia procedurę dalszego sprawdzania pliku (zgodnie  

z regułami podanymi w rozdziale 6.2.10) i przetworzenia go na zbiór zgłoszeń aktualizujących grafiki. 

Użytkownik zostanie poinformowany o przyjęciu pliku do przetworzenia: 

 

Rysunek 76. Komunikat o przyjęciu pliku do przetworzenia 

Użytkownik będzie mógł dalej pracować w aplikacji, podczas gdy przetwarzanie pliku będzie odbywało 

się w tle – ze sprawdzeniem wg reguł poprawności podanych w kolejnym punkcie.. W celu weryfikacji 

statusu przetworzenia użytkownik przechodzi na podstronę przesłanych plików: 

 

Rysunek 77. Widok przesłanych plików 

Jeśli plik został poprawnie wczytany użytkownik widzi status ‘Wczytany’ w przeciwnym wypadku plik 

zostaje odrzucony i taki status jest widoczny w tabeli. 
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Żeby zweryfikować przyczynę odrzucenia pliku, należy wejść w podgląd odrzuconego zgłoszenia. 

W szufladzie bocznej pojawi się komunikat: 

 

Rysunek 78 Komunikat błędu przy wysłaniu grafiku wymiany 

6.2.10 Podgląd zgłoszenia grafiku planowanej wymiany nierównoległej  
poprzez sieć 110 kV 

Wskazanie przez użytkownika ikony historii zgłoszeń przy wybranym grafiku wymiany na liście  

powoduje wysunięcie panelu bocznego prezentującego listę kolejnych zgłoszeń, jakie aktualizowały ten 

grafik. Podana jest informacja o dacie zgłoszenia oraz jego statusie (możliwe statusy są opisane  

na początku rozdziału 6), z ew. opisem w sytuacji gdy zgłoszenie zostało uznane za niepoprawne: 

 

Rysunek 79. Ikona historii zgłoszeń 

6.2.11 Reguły poprawności dla grafików planowanej wymiany nierównoległej  
poprzez sieć 110 kV 

W poniższej tabeli wymieniono reguły, według których aplikacja PWDP sprawdza poprawność  

wprowadzonych danych dotyczących grafików wymiany: 

Lp. Opis reguły 
Ostrzeżenie 

/Blokada 

Aktualizacja 

grafiku na  

interfejsie 

Wczytywanie 

z pliku 

1 

Jeżeli wartość salda wymiany z grafiku wykra-

cza poza przedział umownego dopuszczalnego 

salda krajowej wymiany nierównoległej, to użyt-

kownik jest ostrzegany o tym fakcie. 

Blokada Tak Tak 

2 
Przy aktualizacji każdej wartości musi być ona 

wypełniona. 
Blokada Tak  

3 Wartość musi być wypełniona. Blokada  Tak 

4 

Data początkowa dla każdego grafiku nie  

powinna być z przeszłości - w takim przypadku 

będzie wygenerowane ostrzeżenie z komunika-

tem, że część danych nie zostanie uwzględnio-

nych w planowaniu. W planie wymiany zostaną 

zapisane dane od najbliższej przyszłej godziny. 

Ostrzeżenie Tak Tak 
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5 
Data końcowa dla każdego grafiku nie może 

być z przeszłości. 
Blokada  Tak 

6 
Data końcowa dla każdego grafiku nie może 

być wcześniejsza niż data początkowa. 
Blokada  Tak 

7 

Przedział dat określony dla danego grafiku po-

winien zawierać się w ogólnym przedziale zde-

finiowanym dla pliku z grafikami. 

Blokada  Tak 

8 

Identyfikator mRID musi wskazywać na istnie-

jący obiekt wymiany, do którego użytkownik ma 

uprawnienia i właściwy do zgłaszania grafików 

wymiany. 

Blokada  Tak 

9 

Typ opisujący grafik musi być zgodny z typem 

całego dokumentu dla planowanej wymiany nie-

równoległej. 

Blokada  Tak 

10 
Typ opisujący grafik musi być właściwy  

dla planowanej wymiany nierównoległej. 
Blokada  Tak 

11 Zdefiniowaną jednostką miary musi być MW. Blokada  Tak 

12 

Nie powinno być w jednym pliku dwóch grafików 

wymiany dla tego samego obiektu wymiany 

i tych samych parametrów (typu danych, hory-

zontu). 

Blokada  Tak 

13 
Rozdzielczość danych w pliku nie może być 

inna niż godzinowa, dobowa bądź miesięczna. 
Blokada  Tak 

14 

Dla wskazanego obiektu należy podać liczbę 

pozycji (znacznik position) w ramach przeka-

zywanej serii danych (znacznik Series_ 

Period), która wynika z podanego przedziału  

czasowego (znacznik timeInterval) oraz  

rozdzielczości (znacznik resolution). 

Blokada  Tak 

15 

Dla wskazanego obiektu pozycje (znacznik  

position) w ramach przekazywanej serii da-

nych (znacznik Series_Period) powinny  

zaczynać się od 1, a kończyć na liczbie, która 

wynika z podanego przedziału czasowego 

(znacznik timeInterval) oraz rozdzielczości 

(znacznik resolution). 

Blokada  Tak 

16 

Dla wskazanego obiektu w ramach różnych  

grafików (znacznik PlannedResource_Time 

Series) nie można podać nakładających się  

danych, tj. nie może wystąpić wielokrotne  

odniesienie do tego samego punktu w czasie. 

Blokada  Tak 

17 

Dla wskazanego obiektu w ramach różnych se-

rii danych (znacznik Series_Period) 

nie można podać nakładających się danych, 

Blokada  Tak 
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tj. nie może wystąpić wielokrotne odniesienie 

do tego samego punktu w czasie. 

18 

Dokładność daty i czasu określającej początek 

oraz koniec każdego przedziału czasowego 

(znacznik timeInterval) powinna odpowiadać 

rozdzielczości przekazywanych danych  

(określonej w znaczniku resolution). 

Blokada  Tak 

19 

Należy podać kod typu danych (znacznik  

businessType) dopuszczalny oraz adekwatny 

do przekazywanego typu zdefiniowanego 

dla pliku (znacznik type). 

Blokada  Tak 

6.2.12 Wytyczne zgłaszania grafików wymiany nierównoległej dotyczące 
zmiany na czas letni  

Zgłaszanie grafików wymiany nierównoległej z interfejsu PWDP: 

W związku ze zmiana czasu doba 28 marca 2021 ma zablokowaną do wprowadzania godzinę 3:00 

(2:00-3:00). Uzupełniając dane na całą dobę należy uzupełnić 23 pozycje z 24 godzin doby.  

Zgłaszanie grafików wymiany nierównoległej plikiem: 

W związku ze zmianą czasu z zimowego na letni w nocy z 27 na 28 marca 2021 r. informujemy,  

że pliki przesyłane w ramach systemu PWDP, zawierające dane dla kolejnych godzin doby  

28.03.2021 r. powinny zawierać 23 dane godzinowe.  

Mając na uwadze że w plikach operujemy czasami UTC – zmianom w plikach ulegać będzie czas i liczba 

wierszy. 

Logika zgłaszania plików XML obejmujących zmianę czasu wygląda następująco: 

 

Plik z datą rozpoczęcia przed zmianą czasu do końca dnia zmiany czasu czyli np.:   

od 26.03. - 28.03. 

<Series_Period> 

                        <timeInterval> 

                                        <start>2021-03-25T23:00Z</start> 

                                        <end>2021-03-28T22:00Z</end> 

                        </timeInterval> 

Liczba pozycji: (2x24)+(1x23) = plik powinien obejmować 71 pozycji 

Plik tylko dla doby 28.03 

<Series_Period> 

                            <timeInterval> 

                                             <start>2021-03-27T23:00Z</start> 

                                             <end>2021-03-28T22:00Z</end> 

                            </timeInterval> 

Liczba pozycji: 23 pozycje  
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Plik dla doby od 28.03 w przód czyli np.:  od 28.03 - 30.03 

<Series_Period> 

                              <timeInterval> 

                                              <start>2021-03-27T23:00Z</start> 

                                              <end>2021-03-30T22:00Z</end> 

                              </timeInterval> 

Liczba pozycji: (1x23)+(2x24) = plik powinien obejmować 71 pozycji 

Pliki dla doby po zmianie czasu czyli np.: od 29.03 – 31.03 

   <Series_Period> 

                                 <timeInterval> 

                                                <start>2021-03-28T22:00Z</start> 

                                                 <end>2021-03-31T22:00Z</end> 

                                 </timeInterval> 

Liczba pozycji: 3x24 = 72 pozycje 

6.2.13 Wytyczne zgłaszania grafików wymiany nierównoległej dotyczące 
zmiany na czas zimowy 

 

Zgłaszanie grafików generacji z interfejsu PWDP: 

W związku ze zmiana czasu doba 31 października 2021 ma dodatkową godzinę 3:00 do wprowadzania 

wartości. Uzupełniając dane na całą dobę należy uzupełnić 25 pozycji doby  

Zgłaszanie grafików generacji plikiem: 

W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy w nocy z 30 na 31 października 2021 r. informujemy, 

że pliki przesyłane w ramach systemu PWDP, zawierające dane dla kolejnych godzin doby 31.10.2021 

r. powinny zawierać 25 danych godzinowych.  

Mając na uwadze, że w plikach operujemy czasami UTC – zmianom w plikach ulegać będzie czas 

i liczba wierszy. 

Logika zgłaszania plików XML obejmujących zmianę czasu wygląda następująco: 

 

Plik z datą rozpoczęcia przed zmianą czasu do końca dnia zmiany czasu czyli np.:   

od 29.10. - 31.10. 

<Series_Period> 

                        <timeInterval> 

                                        <start>2021-10-29T22:00Z</start> 

                                        <end>2021-10-31T23:00Z</end> 

                        </timeInterval> 

Liczba pozycji: (2x24)+(1x25) = plik powinien obejmować 73 pozycje 

Plik tylko dla doby 31.10 
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<Series_Period> 

                            <timeInterval> 

                                             <start>2021-10-30T22:00Z</start> 

                                             <end>2021-10-31T23:00Z</end> 

                            </timeInterval> 

Liczba pozycji: 25 pozycji  

Plik dla doby od 31.10 w przód czyli np.:  od 31.10 - 02.11 

<Series_Period> 

                              <timeInterval> 

                                              <start>2021-10-30T22:00Z</start> 

                                              <end>2021-11-02T23:00Z</end> 

                              </timeInterval> 

Liczba pozycji: (1x25)+(2x24) = plik powinien obejmować 73 pozycje 

Pliki dla doby po zmianie czasu czyli np.: od 01.11 – 03.11 

   <Series_Period> 

                                 <timeInterval> 

                                                <start>2021-10-31T23:00Z</start> 

                                                 <end>2021-11-03T23:00Z</end> 

                                 </timeInterval> 

Liczba pozycji: 3x24 = 72 pozycje 

 

6.3 Aktualizacja harmonogramów planowanej dyspozycyjności 

netto 

6.3.1 Założenia dotyczące aktualizacji harmonogramów planowanej  
dyspozycyjności netto 

Harmonogramy przekazują OSDp według założeń w tabeli z punktu 2.2. 

Użytkownicy zgłaszają dane o dyspozycyjności w postaci harmonogramów planowanej dyspozycyjności 

netto. Harmonogram nie jest tabelą z rozpisaną siatką godzin na każdy dzień, jak to ma miejsce  

w przypadku grafiku, ale odnotowuje w czasie jedynie punkty zmian dyspozycyjności. Tworzy w ten 

sposób od jednego do drugiego punktu zmiany przedziały dyspozycyjności, w których dyspozycyjności 

się nie zmieniają.  

Aby uwzględnić nie tylko dyspozycyjność wynikającą z możliwości wytwórczych obiektów generacji, 

ale również dyspozycyjność wynikającą z ograniczeń sieci dystrybucyjnej poniżej 110 kV, w każdym 

przedziale dyspozycyjności zgłaszane są cztery wielkości:  

 maksymalna moc dyspozycyjna elektrowniana 
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 minimalna moc dyspozycyjna elektrowniana 

 maksymalna moc dyspozycyjna sieciowa 

 minimalna moc dyspozycyjna sieciowa 

W sytuacji, gdy składnikami Sumy na oddział OSD są MWE aktywne na Rynku Bilansującym lub Rynku 

Mocy, albo MWE ze znacznikiem autogeneracji, zgłaszane są harmonogramy zarówno dla Sumy  

jak i dla tych MWE. 

6.3.2 Lista harmonogramów planowanej dyspozycyjności netto 

Widok listy harmonogramów planowanej dyspozycyjności netto jest dostępny dla użytkownika  

poprzez wskazanie z menu głównego pozycji Dyspozycyjność: 

 

Rysunek 80. Menu główne – pozycja dyspozycyjności 

Powoduje to przeniesienie na podstronę Planowanej dyspozycyjności netto: 
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Rysunek 81. Planowana dyspozycyjność netto 

 

UWAGA!  

Użytkownik w widoku planowanej dyspozycyjności może zobaczyć tylko wskazane przez konfigurację 

zgłaszania powiązane obiekty, dla których należy zgłaszać harmonogramy dyspozycyjności. Widoczne 

są tylko te obiekty, które nie przeszły do innego zgłaszającego. 

 

Ekran główny prezentuje listę informacji o harmonogramach dyspozycyjności. Każdy wiersz listy  

odpowiada harmonogramowi dyspozycyjności dla określonego obiektu i podaje stan uzupełnienia  

harmonogramu. Składa się on z danych: 

 Obiekt generacji – kod obiektu, na który zgłaszane są dane grafikowe 

 Rodzaj obiektu generacji – MWE lub Suma na oddział OSD 

 Kategoria źródła energii pierwotnej – kategoria określona według słownika  

w dokumencie [1] 

 Uzupełniony do – data, do której podane są dane w harmonogramie dyspozycyjności; 

w przypadku wypełnienia mniejszego niż 5 lat (zgodnie z dokumentem [3]), kiedy nie jest 

spełniony obowiązek SOGL, data wyświetlana jest w kolorze czerwonym, w przeciwnym 

razie w kolorze czarnym 

 Oczekiwane uzupełnienie do – data, do której powinien być wypełniony harmonogram, 

aby spełnione były obowiązki SOGL 

 Status ostatniego zgłoszenia – możliwe statusy są opisane w rozdziale 5.1 
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W pierwszej kolumnie listy znajdują się ikony operacji, jakie można wywołać: 

 Podgląd harmonogramu dyspozycyjności. 

 Historia zgłoszeń harmonogramu dyspozycyjności. 

6.3.3 Filtrowanie listy harmonogramów planowanej dyspozycyjności netto 

Użytkownik ma możliwość filtrowania listy harmonogramów. Filtrowanie następuje po kodzie obiektu 

generacji oraz względem obowiązku zgłaszania danych. Ogólne sterowanie filtrowaniem zostało opi-

sane w rozdziale 4.8.3. 

Po rozwinięciu panelu filtrowania pokazuje się na nim komponent wielokrotnego wyboru odnoszący się 

do obiektów generacji. Opis obsługi komponentu znajduje się w rozdziale 6.1.3. 

 

Rysunek 82. Panel filtrowania 

Filtrowanie względem obowiązku zgłaszania danych oznacza, że użytkownik może zawęzić listę obiek-

tów do tych, które: 

 mają aktualny obowiązek zgłaszania - domyślne 

 mają obowiązek zgłaszania w przyszłości 

 są historyczne (miały obowiązek zgłaszania w przeszłości). 

Przekłada się to na określony przedział zgłaszania w konfiguracji zgłaszania.  

Należy przy tym wiedzieć, że: 

 Użytkownik nie widzi obiektów, które nie należą obecnie do jego podmiotu (są nie-własne, czyli 

kto inny zgłasza na nie dane). 

 Obiekty aktualne, przyszłe i historyczne w danym obszarze aplikacji rozpatrujemy tylko wzglę-

dem rodzaju danych w tym obszarze, tzn. np. dla generacji rozpatrujemy tylko pod względem 

zgłaszania generacji, dla dyspozycyjności rozpatrujemy tylko pod względem zgłaszania dyspo-

zycyjności, itp. 

 Zbiory obiektów (aktualne, przyszłe, historyczne) w przypadku powyższej reguły filtrowania nie 

są rozłączne, tzn. np. dla danego obiektu dane mogą być zgłaszane w przyszłości, a jednocze-

śnie był już przedział zgłaszania w przeszłości. Taki obiekt pokaże się zarówno przy filtrowaniu 

względem obiektów historycznych jak i względem obiektów przyszłych. 

 Zaznaczenie dwóch opcji (np. aktualny i przyszły) ma dawać sumę dwóch zbiorów, tzn. obiekty 

z obowiązkiem zgłaszania dyspozycyjności aktualnym, z obowiązkiem w przyszłości oraz te z 
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obowiązkiem aktualnym lub w przyszłości – czyli posiadające w konfiguracji dwa oddzielne 

przedziały zgłaszania. 

6.3.4 Podgląd historii zgłoszeń harmonogramu planowanej dyspozycyjności 
netto 

Wskazanie przez użytkownika ikony historii zgłoszeń przy wybranym harmonogramie na liście powoduje 

wysunięcie panelu bocznego prezentującego listę kolejnych zgłoszeń, jakie aktualizowały  

harmonogram. Podana jest informacja o dacie zgłoszenia oraz jego statusie (możliwe statusy są  

opisane na początku rozdziału 6) wraz z  ikoną podglądu zgłoszenia, a także z ew. komunikatem w 

sytuacji gdy zgłoszenie zostało uznane za niepoprawne lub potrzebne jest ostrzeżenie: 

 

Rysunek 83. Historia zgłoszeń 

Taki sam podgląd historii zgłoszeń jest dostępny z poziomu podglądu harmonogramu dla danego 

obiektu generacji – obok przycisku Wyślij znajduje się przycisk Historia zgłoszeń: 

 

 

Rysunek 84. Przycisk historii zgłoszeń 

Jego wybranie powoduje wysunięcie panelu bocznego prezentującego listę kolejnych zgłoszeń bez wy-

chodzenia z podglądu harmonogramu: 

 

Rysunek 85. Panel boczny historii zgłoszeń 
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6.3.5 Podgląd zgłoszenia harmonogramu planowanej dyspozycyjności 

Wskazanie przez użytkownika ikony podglądu przy wybranym zgłoszeniu na liście zgłoszeń w panelu 

bocznym powoduje przejście do podglądu danych tego pojedynczego zgłoszenia. Wartości są zapre-

zentowane w przedziałach harmonogramu: 

 

 

Rysunek 86. Podgląd pojedynczego zgłoszenia harmonogramu 

Ponad harmonogramem podana jest informacja o czasie zgłoszenia, statusie (możliwe statusy są opi-

sane na początku rozdziału 6) oraz z jakiego systemu pochodzi zgłoszenie. 

6.3.6 Podgląd harmonogramu planowanej dyspozycyjności netto 

Z poziomu listy harmonogramów dyspozycyjności użytkownik może przejść do podglądu i aktualizacji 

wybranego harmonogramu. W celu przejścia do ekranu podglądu użytkownik wskazuje ikonę podglądu 

na liście harmonogramów dyspozycyjności.  

 

Rysunek 87. Ikona podglądu 

Po wybraniu opcji podglądu użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę wybranego harmonogramu 

dyspozycyjności, który jest prezentowany inicjalnie począwszy od przedziału dyspozycyjności  

obejmującego dzień bieżący.  
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UWAGA!  

Ponieważ obowiązek zgłaszania dla obiektów generacji jest określony w czasie, dlatego harmonogram 

jest prezentowany wyłącznie w ramach określonych w konfiguracji przedziałów zgłaszania. Oznacza to, 

że jeśli data początku przedziału zgłaszania dla obiektu, którego dotyczy harmonogram, jest przyszła, 

wtedy harmonogram zaczyna się od tej daty. Natomiast jeśli niedaleka jest data końca przedziału zgła-

szania, wtedy harmonogram jest prezentowany do tej daty i nie można przesunąć jego zakresu widocz-

ności dalej. Jeśli występuje więcej rozłącznych i niestycznych przedziałów zgłaszania, wtedy harmono-

gram prezentuje również te przerwy w obowiązku zgłaszania. 

Dla obiektów historycznych (patrz 6.3.3) przeszły harmonogram ukazywany jest od początku zgłaszania 

danych, natomiast zakres widoczności można przesuwać tylko do końca zgłaszania (również w prze-

szłości). 

 

 

Rysunek 88. Podgląd harmonogramu dyspozycyjności 

Kolejne wiesze harmonogramu opisują przedziały dyspozycyjności harmonogramu za pomocą  

parametrów: 

 Początek przedziału dyspozycyjności – punkt zmiany planowanej dyspozycyjności netto  

dla obiektu generacji 

 Koniec przedziału dyspozycyjności – wynika z kolejnego punktu zmiany dyspozycyjności bądź 

z końca zdefiniowanych danych dla tego harmonogramu 

 Moc dyspozycyjna elektrowniana maksymalna – wartość w MW, zdefiniowana w rozdziale 1.3 

 Moc dyspozycyjna elektrowniana minimalna – wartość w MW, zdefiniowana w rozdziale 1.3  

 Moc dyspozycyjna sieciowa maksymalna – wartość w MW, zdefiniowana w rozdziale 1.3 

 Moc dyspozycyjna sieciowa minimalna – wartość w MW, zdefiniowana w rozdziale 1.3 

Nad harmonogramem znajduje się panel pozwalający na zmianę zakresu widoczności harmonogramu. 

Stosownie do podanych dat (w ramach przedziału eksploatacji) użytkownik, po naciśnięciu przycisku 

Odśwież, może zobaczyć wybrany fragment harmonogramu – również przeszły. Przycisk Od teraz 
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(Od początku, jeśli data początku eksploatacji obiektu jest przyszła) przywraca inicjalny widok  

harmonogramu. 

W niektórych sytuacjach dostępny jest podgląd więcej niż jednego harmonogramu,  

co jest zaprezentowane za pomocą zakładek nad samym harmonogramem. Ma to miejsce,  

jeśli został wybrany harmonogram dla Sumy na oddział OSD, do której przynależy MWE aktywne 

na Rynku Bilansującym lub Rynku Mocy albo MWE ze znacznikiem autogeneracji – wtedy zakładki  

odzwierciedlają harmonogram dyspozycyjności dla obiektu głównego (sumy) oraz harmonogramy 

dla wymienionych wyżej MWE. 

 

Rysunek 89. Podgląd harmonogramu Sumy na oddział OSD – zakładki 

W przypadku widoku Sumy na oddział OSD, które agreguje MWE z obowiązkiem zgłaszania w przy-

szłości, możliwe jest zawężenie zakładek harmonogramów do tych, których obowiązek zgłaszania do-

tyczy dni bieżących – służy temu znacznik eksploatacji: 

 

Rysunek 90. Znacznik eksploatacji 

W celu powrotu na listę harmonogramów dyspozycyjności użytkownik wybiera przycisk Lista  

harmonogramów – po jego użyciu zostaje automatycznie przeniesiony na stronę z listą  

harmonogramów. 

 

Rysunek 91. Przycisk listy harmonogramów 

6.3.7 Widok edycji harmonogramu planowanej dyspozycyjności netto 

Zanim użytkownik przejdzie do właściwej edycji harmonogramu, musi określić zakres, w jakim  

harmonogram będzie podlegał modyfikacji. Dlatego wybranie przycisku Edytuj skutkuje otwarciem  

panelu bocznego, gdzie należy określić datę początku i końca tego zakresu: 
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Rysunek 92. Zakres edycji harmonogramu 

Daty zakresu edycji podlegają regułom, które są podane w rozdziale 6.3.11. 

Po potwierdzeniu przyciskiem Dalej panel boczny jest zwijany, a widok podglądu harmonogramu  

zmienia się na widok jego edycji w ustalonym wcześniej zakresie.  

 

Rysunek 93. Widok edycji w ustalonym zakresie 

W nagłówku ekranu głównego pojawia się dodatkowo informacja o zakresie edycji, a poniżej pojawiają 

się ikony dodawania nowego przedziału dyspozycyjności oraz filtra zawężającego widok tylko  

do przedziałów zmodyfikowanych. 

W sytuacji, gdy zgłaszanie danych dotyczy Sumy na oddział OSD, do której przynależy MWE aktywne 

na Rynku Bilansującym lub Rynku Mocy, albo MWE ze znacznikiem autogeneracji, wtedy umieszczone 

nad obszarem grafiku zakładki pozwalają na przełączenie się między poszczególnymi  

harmonogramami. 

Przy każdym przedziale pojawiają się z prawej strony ikony edycji i usuwania tego przedziału. 



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 76 z 114  

Jeżeli w podanym zakresie edycji harmonogram był pusty, tzn. nie było zdefiniowanego żadnego  

przedziału dyspozycyjności, to inicjalnie wstawiany jest jeden przedział bez określonych wartości  

dyspozycyjności i którego końce są równe końcom zakresu edycji. 

 

Rysunek 94. Widok edycji harmonogramu - pusty zakres 

Z widoku edycji harmonogramów można wrócić do podglądu (przycisk Podgląd) lub do listy  

harmonogramów dyspozycyjności (przycisk Lista harmonogramów). Przy wywołaniu powyższych 

operacji aplikacja PWDP pyta o potwierdzenie, ostrzegając o możliwej utracie danych. 

 

Rysunek 95. Komunikat ostrzegawczy 

6.3.8 Operacje na przedziałach dyspozycyjności 

Dodawanie 

Użytkownik dodaje nowy przedział dyspozycyjności wskazując ikonę dodawania: 

 

Rysunek 96. Ikona dodania przedziału 

Powoduje to otwarcie panelu bocznego, gdzie użytkownik może podać jego dane: 

 Początek przedziału dyspozycyjności, tj. punkt zmiany planowanej dyspozycyjności  

 Moc dyspozycyjną elektrownianą maksymalną (wartość w MW) 

 Moc dyspozycyjną elektrownianą minimalną (wartość w MW) 
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 Moc dyspozycyjną sieciową maksymalną (wartość w MW) 

 Moc dyspozycyjną sieciową minimalną (wartość w MW) 

 

Rysunek 97. Panel dodawania przedziału dyspozycyjności 

Koniec przedziału dyspozycyjności jest wyliczany automatycznie jako równy kolejnemu punktowi 

zmiany. Jeśli go nie ma, to koniec będzie równy końcowi zakresu edycji. 

Modyfikacja 

Każdy z przedziałów może zostać również zmodyfikowany. Użytkownik klika na ikonę edycji z prawej 

strony przedziału:  

 

Rysunek 98. Ikona edycji przedziału 

W ten sposób otwiera panel boczny (analogiczny do dodawania nowego przedziału), gdzie może: 

 skorygować wartości mocy (zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.3.11), 

 przesunąć datę początku przedziału (punktu zmiany) – przesunięcie musi być możliwe  

do wykonania zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.3.11. 
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Rysunek 99. Edycja przedziału 

Dodany lub zmodyfikowany przedział jest zaznaczony na zielono. 

Parametry dodawanego lub modyfikowanego przedziału są sprawdzane zgodnie z regułami podanymi 

w rozdziale 6.3.11. 

Usuwanie 

W celu usunięcia wybranego przedziału dyspozycyjności użytkownik wskazuje na ikonę usuwania  

z prawej strony przedziału. 

 

Rysunek 100. Ikona usunięcia przedziału 

Aplikacja PWDP pyta o potwierdzenie tej operacji otwierając okienko z komunikatem: 

 

Rysunek 101. Komunikat ostrzegawczy 
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6.3.9 Wysłanie zaktualizowanego harmonogramu i powrót na listę  
harmonogramów dyspozycyjności  

Po prawej stronie nagłówka edytowanego harmonogramu dyspozycyjności znajduje się przycisk Wyślij: 

 

Rysunek 102. Przycisk wysłania 

Po jego wybraniu następuje wysłanie zgłoszenia aktualizującego harmonogram, o czym użytkownik jest 

powiadamiany stosownym komunikatem, oraz przejście do ekranu listy harmonogramów dyspozycyj-

ności. 

6.3.10 Pobieranie harmonogramów planowanej dyspozycyjności netto z pliku 

Użytkownik ma możliwość wczytania harmonogramów dyspozycyjności za pomocą pliku XML,  

zgodnego ze specyfikacją przedstawioną w dokumencie [1]. Plik może zawierać jeden lub więcej  

harmonogramów dyspozycyjności odnoszących się do różnych obiektów generacji.  

 

UWAGA!  

W pliku użytkownik dla każdego harmonogramu odnosi się do obiektu generacji poprzez unikalny  

identyfikator mRID (pokazany w widoku szczegółów danego obiektu generacji, patrz rozdział 0). 

Dla MWE o pojedynczej kategorii źródła energii pierwotnej będzie to mRID MWE, dla Sumy na oddział 

OSD będzie to mRID tej sumy, a w szczególnym przypadku MWE hybrydowych (o więcej niż jednej 

kategorii źródła energii pierwotnej) dla każdego z harmonogramów na daną kategorię będzie to mRID 

składowej tego MWE.  

 

Na widoku listy harmonogramów dyspozycyjności przycisk Wczytaj harmonogramy znajduje się  

po prawej stronie nagłówka: 

 

Rysunek 103. Przycisk wczytania grafików harmonogramów 

Użycie przycisku powoduje otwarcie panelu bocznego Wczytywanie harmonogramów  

dyspozycyjności: 
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Rysunek 104. Widok panelu bocznego wczytywania harmonogramów 

Następnie użytkownik może przeciągnąć przygotowany wcześniej plik na panel wczytywania  

harmonogramów bądź wybrać polecenie na panelu Wybierz plik z dysku, co spowoduje otwarcie okna 

pobierania pliku z dysku. 

Użytkownik powinien wybrać plik z prawidłową strukturą XML, który opisuje dane harmonogramów  

dyspozycyjności dla jednego bądź wielu obiektów generacji. 

Wskazany plik jest gotowy do przetworzenia i wysłania po wstępnym sprawdzeniu, czy: 

 Posiada rozszerzenie XML 

 Nie jest pusty 

 Nie przekracza 25 MB 

Wybranie na panelu przycisku Wyślij uruchamia procedurę dalszego sprawdzania pliku (zgodnie  

z regułami podanymi w rozdziale 6.3.11) i przetworzenia go na zbiór zgłoszeń aktualizujących  

harmonogramy dyspozycyjności. 

Użytkownik zostanie poinformowany o przyjęciu pliku do przetworzenia: 

 

Rysunek 105 Komunikat o przyjęciu pliku do przetworzenia 
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Użytkownik będzie mógł dalej pracować w aplikacji, podczas gdy przetwarzanie pliku będzie odbywało 

się w tle – ze sprawdzeniem wg reguł poprawności podanych w kolejnym punkcie. W celu weryfikacji 

statusu przetworzenia użytkownik przechodzi na podstronę przesłanych plików: 

 

Rysunek 106. Widok przesłanych plików 

Jeśli plik został poprawnie wczytany użytkownik widzi status ‘Wczytany’ w przeciwnym wypadku plik 

zostaje odrzucony i taki status jest widoczny w tabeli. 

Żeby zweryfikować przyczynę odrzucenia pliku, należy wejść w podgląd odrzuconego zgłoszenia. 

W szufladzie bocznej pojawi się komunikat: 

 

Rysunek 107. Komunikat błędu przy wysłaniu grafiku 

6.3.11 Reguły poprawności dla harmonogramów planowanej dyspozycyjno-
ści netto 

W poniższej tabeli wymieniono reguły, według których aplikacja PWDP sprawdza poprawność wprowa-

dzonych danych dotyczących harmonogramów dyspozycyjności: 

Lp. Opis reguły 
Ostrzeżenie 

/Blokada 

Aktualizacja  

harmonogramu 

na interfejsie 

Wczytywanie 

z pliku 

1 

Daty dla zakresu edycji harmonogramu nie 

mogą wykraczać poza jeden z przedziałów 

zgłaszania. 

Blokada Tak  

2 
Daty dla zakresu edycji muszą być wypeł-

nione. 
Blokada Tak  

3 

Edycja przedziałów planowanej dyspozycyj-

ności jest możliwa wyłącznie w przyszłości: 

w ramach procesu planowania harmono-

gram może być zmieniany od najbliższej 

przyszłej godziny. 

Blokada Tak  

4 

Data końcowa dla zakresu edycji harmono-

gramu dyspozycyjności nie może być wcze-

śniejsza niż data początkowa oraz niż koniec 

dotychczas zdefiniowanego harmonogramu. 

Blokada Tak  
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5 

Data punktu zmiany (początku przedziału 

dyspozycyjności) nie może być poza zakre-

sem edycji (przed początkiem lub po końcu 

zakresu), zgodnie z warunkiem: 

data początku zakresu <= data punktu 

zmiany < data końca zakresu. 

Blokada Tak  

6 

Data punktu zmiany (początku przedziału 

dyspozycyjności) nie może się nakładać 

na datę innego punktu zmiany. 

Blokada Tak  

7 

Jeżeli wartość maksymalnej mocy  

dyspozycyjnej elektrownianej lub sieciowej 

w przedziale dyspozycyjności przekracza 

100% wartości maksymalnej mocy netto, 

to użytkownik jest ostrzegany o tym fakcie. 

Ostrzeżenie Tak Tak 

8 

Jeżeli wartość minimalnej mocy dyspozycyj-

nej elektrownianej lub sieciowej w przedziale 

dyspozycyjności jest poniżej wartości mini-

malnej mocy netto, to użytkownik jest ostrze-

gany o tym fakcie. 

Ostrzeżenie Tak Tak 

9 

Wartość maksymalnej mocy dyspozycyjnej 

elektrownianej lub sieciowej w przedziale 

dyspozycyjności nie może przekraczać 

120% wartości maksymalnej mocy netto. 

Blokada Tak Tak 

10 

Minimalna moc dyspozycyjna elektrowniana 

nie może być większa niż maksymalna moc 

dyspozycyjna elektrowniana. 

Blokada Tak Tak 

11 

Minimalna moc dyspozycyjna sieciowa 

nie może być większa niż maksymalna moc 

dyspozycyjna sieciowa. 

Blokada Tak Tak 

12 
Dopuszczalne są wyłącznie wartości mocy 

dyspozycyjnych nieujemne. 
Blokada Tak Tak 

13 

Data początkowa dla każdego harmono-

gramu dyspozycyjności nie powinna być z 

przeszłości - w takim przypadku będzie wy-

generowane ostrzeżenie z komunikatem, że 

część danych nie zostanie uwzględnionych 

w planowaniu. W planie dyspozycyjności zo-

staną zapisane dane od najbliższej przyszłej 

godziny. 

Ostrzeżenie  Tak 

14 
Data końcowa dla każdego harmonogramu 

dyspozycyjności nie może być z przeszłości. 
Blokada  Tak 

15 

Data końcowa dla każdego harmonogramu 

dyspozycyjności nie może być wcześniejsza 

niż data początkowa. 

Blokada  Tak 

16 
Przedział dat określony dla danej serii  

danych powinien zawierać się w ogólnym 
Blokada  Tak 
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przedziale zdefiniowanym dla pliku z harmo-

nogramami dyspozycyjności. 

17 

Identyfikator mRID musi wskazywać na ist-

niejący obiekt generacji, do którego użytkow-

nik ma uprawnienia i właściwy do zgłaszania 

harmonogramów. 

Blokada  Tak 

18 

Typ opisujący harmonogram musi być 

zgodny z typem całego dokumentu dla pla-

nowanej dyspozycyjności. 

Blokada  Tak 

19 
Typ opisujący harmonogram musi być wła-

ściwy dla planowanej dyspozycyjności. 
Blokada  Tak 

20 Zdefiniowaną jednostką miary musi być MW. Blokada  Tak 

21 

Nie może być w jednym pliku dwóch harmo-

nogramów dyspozycyjności dla tego samego 

MWE i tych samych parametrów (typu da-

nych). 

Ostrzeżenie  Tak 

22 
Dokładność punktów zmiany w pliku musi 

być co do godziny. 
Blokada  Tak 

23 

Dla wskazanego obiektu w ramach różnych 

grafików (znacznik PlannedResource_ 

TimeSeries) nie można podać nakładają-

cych się danych, tj. nie może wystąpić wielo-

krotne odniesienie do tego samego punktu w 

czasie. 

Blokada  Tak 

24 

Dla wskazanego obiektu w ramach różnych 

serii danych (znacznik Series_Period) nie 

można podać nakładających się danych, tj. 

nie może wystąpić wielokrotne odniesienie 

do tego samego punktu w czasie. 

Blokada  Tak 

25 

Dokładność daty i czasu określającej począ-

tek oraz koniec każdego przedziału czaso-

wego (znacznik timeInterval) powinna od-

powiadać rozdzielczości przekazywanych 

danych (określonej w znaczniku resolu-

tion). 

Blokada  Tak 

26 

Należy podać kod typu danych (znacznik  

businessType) dopuszczalny oraz ade-

kwatny do przekazywanego typu zdefiniowa-

nego dla pliku (znacznik type). 

Blokada  Tak 

27 

Daty dla zakresu edycji harmonogramu nie 

mogą wykraczać poza przedział eksploatacji 

obiektu generacji. 

Blokada  Tak 
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6.3.11 Wytyczne zgłaszania harmonogramów dyspozycyjności do-
tyczące zmiany na czas letni  

W przypadku zgłoszenia harmonogramów dyspozycyjności na 28.03. dodając przedział rozpoczynający 

się o godzinie 2:00 – system automatycznie podstawi godzinę 3:00 (zablokowane będzie zgłoszenie 

przedziału dyspozycyjności na 28.03.2021 r. godzinę 2).  

W przypadku wprowadzania przedziału harmonogramu na okres dłuższy, zawierający dobę zmiany 

czasu – przedział wprowadzany jest jak do tej pory, OMS-r odpowiednio obsłuży takie zgłoszenie  

dyspozycyjności. 

Wysyłając harmonogram dyspozycyjności plikiem również operujemy czasami UTC i liczbą pozycji 

w pliku. W przypadku wysłania grafiku na całą dobę zmiany, wprowadzamy plik z 23 pozycjami. Godzina 

czasu zmiany (2:00) zostanie ujęta w przedziale 1:00-3:00 

Przykład harmonogramu zgłoszonego na 28.03.2021 r.: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<PlannedResourceSchedule> 

    <type>A28</type>  

   

    <schedule_Period.timeInterval> 

        <start>2021-03-09T23:00Z</start>  

        <end>2021-04-12T23:00Z</end>  

    </schedule_Period.timeInterval> 

   

    <PlannedResource_TimeSeries> 

        <mRID>1</mRID>  

        <businessType>A61</businessType>   

        <measurement_Unit.name>MAW</measurement_Unit.name>  

        <registeredResource.mRID>MRID</registeredResource.mRID>  

        <Series_Period> 

            <timeInterval> 

                <start>2021-03-27T23:00Z</start>  

                <end>2021-03-28T22:00Z</end>   

            </timeInterval> 

            <resolution>PT1H</resolution>  

 <Point><position>1</position><quantity>0.1</quantity></Point> 

.. 

<Point><position>23</position><quantity>0.2</quantity></Point> 

   

        </Series_Period> 

    </PlannedResource_TimeSeries> 
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6.3.12 Wytyczne zgłaszania harmonogramów dyspozycyjności dotyczące 
zmiany na czas zimowy 

W przypadku zgłoszenia harmonogramów dyspozycyjności na 31.10 z interfejsu PWDP nie będzie moż-

liwości wprowadzenia podwójnej godziny 3:00. System automatycznie zablokuje taka możliwość i po-

jawi się komunikat informacyjny: „Data początkowa nakłada się z datą innego przedziału dyspozycyjności”. 

W przypadku wprowadzania przedziału harmonogramu na okres dłuższy, zawierający dobę zmiany 

czasu – przedział wprowadzany jest jak do tej pory, OMS-r odpowiednio obsłuży takie zgłoszenie  

dyspozycyjności. 

 

Wysyłając harmonogram dyspozycyjności plikiem również operujemy czasami UTC i liczbą pozycji 

w pliku. W przypadku wysłania grafiku na całą dobę zmiany, wprowadzamy plik z 25 pozycjami. 

Po wysłaniu takiego zgłoszenia i przyjęciu w OMS-R w aplikacji PWPD pojawi się podwójny wiersz z 

godziną 3:00. 

Pierwszy wiersz będzie miał zakres: 

Od 2021-10-31 02:00 Do 2021-10-31 02:00 

Drugi wiersz będzie miał zakres: 

Od 2021-10-31 02:00 do 2021-10-31 03:00 

Żaden z tych wierszy nie będzie edytowalny. W przypadku, w którym nie wprowadzimy podwójnej go-

dziny – wiersz 3:00 godziny będzie edytowalny. 

 

Przykład harmonogramu zgłoszonego na 31.10.2021 r.: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<PlannedResourceSchedule> 

    <type>A28</type>  

   

    <schedule_Period.timeInterval> 

        <start>2021-03-09T23:00Z</start>  

        <end>2021-11-12T23:00Z</end>  

    </schedule_Period.timeInterval> 

   

    <PlannedResource_TimeSeries> 

        <mRID>1</mRID>  

        <businessType>A61</businessType>   

        <measurement_Unit.name>MAW</measurement_Unit.name>  

        <registeredResource.mRID>MRID</registeredResource.mRID>  

        <Series_Period> 

            <timeInterval> 

                <start>2021-10-30T22:00Z</start>  
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                <end>2021-10-31T23:00Z</end>   

            </timeInterval> 

            <resolution>PT1H</resolution>  

 <Point><position>1</position><quantity>0.1</quantity></Point> 

.. 

<Point><position>25</position><quantity>0.2</quantity></Point> 

          </Series_Period> 

    </PlannedResource_TimeSeries> 

 

Jeśli wprowadzamy jedną wartość na kilka dni (łącznie z dniem zmiany czasu, nie trzeba wprowadzać 

każdej pozycji.  

Wtedy takie zgłoszenie może wyglądać następująco: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<PlannedResourceSchedule> 

    <type>A28</type>  

   

    <schedule_Period.timeInterval> 

        <start>2021-03-09T23:00Z</start>  

        <end>2021-11-12T23:00Z</end>  

    </schedule_Period.timeInterval> 

   

    <PlannedResource_TimeSeries> 

        <mRID>1</mRID>  

        <businessType>A61</businessType>   

        <measurement_Unit.name>MAW</measurement_Unit.name>  

        <registeredResource.mRID>MRID</registeredResource.mRID>  

        <Series_Period> 

            <timeInterval> 

                <start>2021-10-15T22:00Z</start>  

                <end>2021-11-08T23:00Z</end>   

            </timeInterval> 

            <resolution>PT1H</resolution>  

 <Point><position>1</position><quantity>0.1</quantity></Point>   

        </Series_Period> 

    </PlannedResource_TimeSeries> 

Wtedy pojawi się jeden przedział od doby 16.10 do końca dnia 08.11. 
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6.4 Aktualizacja niedostępności (postoje i ubytki) 

6.4.1 Założenia dotyczące aktualizacji postojów i ubytków 

Postoje i ubytki przekazują wytwórcy według założeń w tabeli z punktu 2.2. 

6.4.2 Lista niedostępności 

Aby otworzyć widok Listy niedostępności, użytkownik wybiera z menu głównego pozycję Niedostępności: 

 

Rysunek 108. Menu główne – pozycja niedostępności 

Następuje przeniesienie na podstronę Niedostępności, gdzie ekran główny prezentuje dwie listy: 

 Listę niedostępności – z nagłówkiem Aktywne i wycofane 

 Listę zgłoszeń niezrealizowanych 

 

Rysunek 109. Niedostępności 
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Lista niedostępności prezentuje niedostępności przesłane z systemu planowania koordynacyjnego  

zasobów (na podstawie przyjętych zgłoszeń), które są traktowane jako planowane (tj. są w planie  

niedostępności), ew. jako już rozpoczęte czy zakończone. Oprócz tego prezentowane są  

niedostępności już wycofane przez użytkownika (a więc nieobecne w planowaniu). Każdy wiersz Listy 

niedostępności podaje parametry określonego postoju lub ubytku: 

 MWE – kod MWE typu D, na który zgłaszana jest niedostępność 

 Rodzaj niedostępności – postój, ubytek dodatni lub ubytek ujemny 

 Typ – typ niedostępności – wartości zgodne z dokumentem [1] 

 Od, Do – daty początku i końca niedostępności 

 Przyczyna niedostępności – pole opisowo określające przyczynę niedostępności 

 Wielkość ubytku – w przypadku ubytku dodatniego lub ujemnego podaje jego wielkość 

 Stan – stan niedostępności w ramach przyjętego planu niedostępności, możliwe stany 

są oznaczone ikonami, po najechaniu kursorem pojawia się okienko z nazwą stanu: 

o Aktywna (w planie) 

o Wysłana zmiana – stan przejściowy 

o Wycofana 

o Wysłane wycofanie – stan przejściowy 

Dodatkowy znacznik przy dacie początku lub końca niedostępności pokazuje, że podano datę  

wykonania, czyli datę rzeczywistego rozpoczęcia bądź zakończenia niedostępności: 

 

Rysunek 110. Znacznik daty wykonania 

W pierwszej kolumnie Listy niedostępności znajdują się ikony operacji, jakie można wywołać: 

 Podgląd niedostępności 

 Menu kontekstowe: 

o Edytuj – operacja dostępna tylko dla niedostępności aktywnych 

o Wycofaj – operacja dostępna tylko dla niedostępności aktywnych 

o Historia zgłoszeń  
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Rysunek 111. Znacznik daty wykonania 

Lista zgłoszeń niezrealizowanych prezentuje zgłoszenia kolejnych niedostępności bądź zmian  

w już istniejących niedostępnościach, które nie zostały dotychczas przyjęte w systemie planowania  

koordynacyjnego zasobów (statusy: Zgłoszone, Pozyskane), a także zgłoszeń, które były w jakiś sposób 

niepoprawne (statusy: Odrzucone, Błąd). Parametry listy są analogiczne jak Listy niedostępności, 

oprócz dwóch ostatnich kolumn, tj. już wymienionych wartości Statusu zgłoszenia (patrz: początek 

rozdziału 6) oraz Daty utworzenia zgłoszenia. 

6.4.3 Filtrowanie listy niedostępności i zgłoszeń niezrealizowanych 

Użytkownik ma możliwość wieloaspektowego filtrowania Listy niedostępności jak również Listy zgłoszeń 

niezrealizowanych.  

Parametry filtrowania Listy niedostępności: 

 Okres – zakres widoczności niedostępności, predefiniowany lub indywidualnie wybrany 

przez użytkownika 

 Kod MWE – wybór niedostępności po zaznaczonych MWE (spośród dostępnych  

dla użytkownika) w oknie wielokrotnego wyboru 

 Rodzaj i typ - niezależny wybór rodzaju niedostępności oraz lista wyboru typu niedostępności 

 Napięcie przyłączenia – wybór niedostępności dotyczących MWE o danym napięciu  

przyłączenia 

 Stan – wybór niedostępności w określonym stanie 

 Obowiązek zgłaszania danych - użytkownik może zawęzić listę obiektów do tych, które: 

o mają aktualny obowiązek zgłaszania - domyślne 

o mają obowiązek zgłaszania w przyszłości 

o są historyczne (miały obowiązek zgłaszania w przeszłości). 

Parametry filtrowania Listy zgłoszeń niezrealizowanych: 

 Data niedostępności od do – zakres widoczności zgłoszeń, w których niedostępności  

nachodzą na podawany zakres dat 

 Zgłoszenie utworzone od do – widoczność zgłoszeń z datą utworzenia w podanym zakresie. 

 Kod MWE – wybór zgłoszeń po zaznaczonych MWE (spośród dostępnych dla użytkownika) 

w oknie wielokrotnego wyboru 

 Status zgłoszenia – wybór zgłoszeń z określonym statusem 

 Rodzaj i typ – wybór zgłoszeń według rodzaju niedostępności oraz typu niedostępności 

 Napięcie przyłączenia – wybór zgłoszeń dotyczących MWE o danym napięciu przyłączenia 
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W przypadku filtrowania po obowiązku zgłaszania danych należy wiedzieć, że: 

 Użytkownik nie widzi obiektów, które nie należą obecnie do jego podmiotu (są nie-własne, czyli 

kto inny zgłasza na nie dane). 

 Obiekty aktualne, przyszłe i historyczne w danym obszarze aplikacji rozpatrujemy tylko wzglę-

dem rodzaju danych w tym obszarze, tzn. dla niedostępności rozpatrujemy tylko pod względem 

zgłaszania niedostępności. 

 Zbiory obiektów (aktualne, przyszłe, historyczne) w przypadku powyższej reguły filtrowania nie 

są rozłączne, tzn. np. dla danego obiektu dane mogą być zgłaszane w przyszłości, a jednocze-

śnie był już przedział zgłaszania w przeszłości. Taki obiekt pokaże się zarówno przy filtrowaniu 

względem obiektów historycznych jak i względem obiektów przyszłych. 

 Zaznaczenie dwóch opcji (np. aktualny i przyszły) ma dawać sumę dwóch zbiorów, tzn. obiekty 

z obowiązkiem zgłaszania niedostępności aktualnym, z obowiązkiem w przyszłości oraz te z 

obowiązkiem aktualnym lub w przyszłości – czyli posiadające w konfiguracji dwa oddzielne 

przedziały zgłaszania. 

Ogólne sterowanie filtrowaniem zostało opisane w rozdziale 4.8.3. 

 

 

Rysunek 112. Panel filtrowania 

 

  



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 91 z 114  

6.4.4 Podgląd niedostępności 

Z poziomu Listy niedostępności użytkownik wskazując ikonę podglądu wywołuje panel boczny,  

na którym zaprezentowane są szczegóły wybranego postoju lub ubytku: 

 Nagłówek podglądu podaje rodzaj niedostępności oraz kod MWE 

 Id – identyfikator niedostępności 

 Aktualny stan niedostępności 

 Typ niedostępności 

 Data początkowa i data końcowa niedostępności oraz znaczniki informujące, czy są to daty 

planowane, czy też data rozpoczęcia lub zakończenia 

 W przypadku ubytku wielkość ubytku w MW 

 Opisowa przyczyna niedostępności 

 Opisowa przyczyna ostatniej zmiany (pole może być wypełnione, jeśli niedostępność  

po utworzeniu była aktualizowana) 

 

Rysunek 113. Podgląd niedostępności 
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Jeżeli niedostępność ma stan Aktywna, to z poziomu podglądu niedostępności użytkownik może  

wycofać niedostępność (przycisk Wycofaj) lub ją zmienić (przycisk Edytuj). 

Jeżeli niedostępność jest wycofana lub znajduje się w stanie przejściowym (Wysłana zmiana,  

Wysłane wycofanie), to przyciski są nieaktywne – możliwy jest tylko podgląd niedostępności. 

Aby wyjść z podglądu użytkownik musi zamknąć panel boczny za pomocą ikony X w lewym górnym 

rogu panelu. 

6.4.5 Dodanie nowej niedostępności 

Użytkownik może dodać nową niedostępność za pomocą przycisku Nowa niedostępność,  

który znajduje się po prawej stronie nagłówka Listy niedostępności: 

 

Rysunek 114. Przycisk: Nowa niedostępność 

Naciśnięcie przycisku otwiera panel boczny, gdzie użytkownik określa: 

 Rodzaj niedostępności – postój, ubytek dodatni lub ubytek ujemny 

 Kod MWE – wybór spośród MWE dostępnych dla użytkownika 

 

Rysunek 115. Panel boczny dodawania niedostępności 

Wskazując na przycisk Dalej użytkownik przechodzi do kolejnego formularza panelu, gdzie podaje  

dalsze szczegóły dodawanej niedostępności: 

 Typ niedostępności – określony według słownika podanego w dokumencie [1] 

 Datę początkową ze wskazaniem, czy jest datą planowaną, czy datą wykonania  

(tj. rozpoczęcia) 

 Datę końcową ze wskazaniem, czy jest datą planowaną, czy datą wykonania (tj. zakończenia) 

 W przypadku ubytku podaje wielkość ubytku w MW, z maksymalną dokładnością do 3 miejsc 

po przecinku 
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 Opisową przyczynę niedostępności 

Daty planowane są zaokrąglane do kwadransa. Zastosowany jest prawostronny sposób podziału  

godziny na kwadranse, tzn. są to przedziały minut: 01-15, 16-30, 31-45 i 46-00. Zatem minuty podawane 

dla początku niedostępności będą zaokrąglane do: 01, 16, 31 lub 46, a końce do: 00, 15, 30, 45 min. 

 

Rysunek 116. Panel boczny dodania niedostępności oraz komponent wyboru daty i czasu 

Przycisk Wyślij staje się aktywny dopiero po wprowadzeniu wszystkich danych. Po jego kliknięciu dane 

są sprawdzane zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.4.9, po czym następuje utworzenie  

zgłoszenia tworzącego nową niedostępność wraz ze stosownym komunikatem dla użytkownika,  za-

mknięcie panelu bocznego i powrót do widoku Listy niedostępności. Nowe zgłoszenie pojawia się po-

czątkowo na Liście zgłoszeń niezrealizowanych, a dopiero po jego przyjęciu przychodzi uaktualnienie 

Listy niedostępności. 

W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z dodawania niedostępności wskazując na przycisk 

Wyjdź. 

6.4.6 Aktualizacja już istniejącej niedostępności 

Możliwość przejścia do aktualizacji istniejącej niedostępności jest w menu kontekstowym na Liście  

niedostępności, jak również w panelu podglądu tej niedostępności z pomocą przycisku Edytuj. 

 

Rysunek 117. Przycisk edycji 
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Naciśnięcie przycisku powoduje, że pola podglądu w panelu bocznym stają się edytowalne i użytkownik 

może wprowadzić zmiany: 

 Typ niedostępności – określony według słownika podanego w dokumencie [1] 

 Datę początkową ze wskazaniem, czy jest datą planowaną, czy wykonania (tj. rozpoczęcia) 

 Datę końcową ze wskazaniem, czy jest datą planowaną, czy wykonania (tj. zakończenia) 

 W przypadku ubytku podaje wielkość ubytku w MW, z maksymalną dokładnością do 3 miejsc 

po przecinku 

 Opisową przyczynę niedostępności  

 Opisową przyczynę ostatniej zmiany  

Daty planowane są zaokrąglane do kwadransa, analogicznie jak przy dodawaniu (patrz punkt 6.4.5). 

 

Rysunek 118. Edycja niedostępności 
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Dane są sprawdzane zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.4.9. Wysłanie (przycisk Wyślij)  

powoduje utworzenie zgłoszenia zmieniającego niedostępność wraz ze stosownym komunikatem dla 

użytkownika, zamknięcie panelu bocznego i powrót do widoku Listy niedostępności. Zgłoszenie zmiany 

niedostępności pojawia się początkowo na Liście zgłoszeń niezrealizowanych, a dopiero po jego przy-

jęciu przychodzi uaktualnienie Listy niedostępności. 

Po dodaniu daty wykonanego początku (daty rozpoczęcia) niedostępności lub daty wykonanego końca 

(daty zakończenia) i przyjęciu tego w planie można wrócić do ustalenia dat planowanych końca. Podaną 

datę rozpoczęcia oraz zakończenia niedostępności można również modyfikować. 

W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z dodawania niedostępności wskazując na przycisk 

Wyjdź. 

6.4.7 Wycofanie niedostępności 

Aby wycofać aktywną niedostępność, użytkownik wybiera pozycję Wycofaj w menu kontekstowym 

na Liście niedostępności, jak również w panelu podglądu tej niedostępności z pomocą przycisku  

Wycofaj. Powoduje to otwarcie okienka, gdzie użytkownik musi przed potwierdzeniem tej operacji  

wpisać przyczynę wycofania (zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.4.9.). Następnie potwierdza 

przyciskiem Wycofaj lub ew. rezygnuje przyciskiem Anuluj: 

 

Rysunek 119. Przycisk wycofania 

Potwierdzenie powoduje utworzenie zgłoszenia wycofującego niedostępność, zamknięcie panelu  

bocznego i powrót do widoku Listy niedostępności. Zgłoszenie wycofania pojawia się początkowo  

na Liście zgłoszeń niezrealizowanych, a dopiero po jego przyjęciu przychodzi uaktualnienie Listy  

niedostępności. 

Można wycofać niedostępności zarówno planowane jak i już rozpoczęte, bądź zakończone. 

6.4.8 Podgląd historii zgłoszeń oraz pojedynczych zgłoszeń niedostępności 

Użytkownik ma możliwość podejrzeć zarówno historię zgłoszeń dla danej niedostępności  

jak i pojedyncze zgłoszenie. W historii widoczne są zgłoszenia z PWDP, ale również te zgłoszone z apli-

kacji OMS-r.  

Podejrzenia historii zgłoszeń dokonuje, wskazując ikonę menu kontekstowego przy wybranej  

niedostępności, a następnie pozycji Historia zgłoszeń. Powoduje to wysunięcie panelu bocznego  

prezentującego listę kolejnych zgłoszeń poprzedzonych podglądem szczegółów tej niedostępności.  

Lista zgłoszeń pokazuje następujące informacje: 

 Data zgłoszenia 

 Status zgłoszenia 

 Typ niedostępności podawany w zgłoszeniu 

 Daty początku i końca podawane w zgłoszeniu 

 Komunikat (z powodu ostrzeżenia bądź odrzucenia) 
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Rysunek 120. Podgląd historii zgłoszeń 

Aby przejść do podglądu pojedynczego zgłoszenia, użytkownik wskazuje przy wybranym zgłoszeniu 

na liście z lewej strony ikonę podglądu. Powoduje to zmianę widoku w panelu bocznym na widok  

szczegółów wybranego zgłoszenia: 

 Nagłówek podglądu zgłoszenia podaje rodzaj niedostępności oraz kod MWE 

 Id – identyfikator zgłoszenia 

 Aktualny status zgłoszenia 

 Typ niedostępności podawany w zgłoszeniu 

 Data początkowa i data końcowa niedostępności oraz znaczniki informujące, czy są to daty 

planowane, czy też data rozpoczęcia lub zakończenia podawane w zgłoszeniu 

 Opisowa przyczyna niedostępności podawana w zgłoszeniu 

 Opisowa przyczyna ostatniej zmiany podawana w zgłoszeniu 
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Rysunek 121. Podgląd pojedynczego zgłoszenia 

Powrót do historii zgłoszeń jest możliwy za pomocą przycisku Historia. 

Lista zgłoszeń niezrealizowanych również pozwala za pomocą ikony podglądu na operację przejścia 

do widoku pojedynczego zgłoszenia, które jest na niej zaprezentowane. 
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Rysunek 122. Widok pojedynczego zgłoszenia – Lista zgłoszeń niezrealizowanych 

6.4.9 Reguły poprawności dla niedostępności 

W poniższej tabeli wymieniono reguły, według których aplikacja PWDP sprawdza poprawność  

wprowadzonych danych dotyczących niedostępności: 

Lp. Dotyczy  

niedostępno-

ści 

Opis reguły Ostrzeżenie 

/Blokada 

1 Postój 

Ubytek 

Data początku niedostępności nie może być wcześniejsza  

od daty przyjęcia do eksploatacji. 

Data końca niedostępności nie może być późniejsza od daty  

zakończenia eksploatacji. 

Blokada 

2 Postój 

Ubytek 

Data początku niedostępności musi być wcześniejsza od daty 

końca niedostępności (niezależnie czy planowanego,  

czy wykonanego). 

Blokada 

3 Postój 

Ubytek 

Data początku i data końca niedostępności wykonanej musi być 

przeszła. 

Blokada 

4 Postój 

Ubytek 

Data początku i data końca niedostępności planowanej musi 

być przyszła. 

Blokada 

5 Postój 

Ubytek 

Jeśli jest ustawiona data planowanego początku, to nie może 

być ustawiona data wykonanego końca. 

Blokada 

6 Postój 

Ubytek 

Jeśli data i czas początku niedostępności są wcześniejsze niż 

następna pełna godzina, to pokaże się ostrzeżenie o pominięciu 

danych przeszłych w planowaniu. 

Ostrzeżenie 
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7 Postój 

Ubytek 

Wielkość ubytku (w MW) musi być liczbą określoną  

z dokładnością maksymalnie do 3 miejsc po przecinku. 

Blokada 

9 Postój 

Ubytek 

MWE nie powinno mieć zarejestrowanych jednocześnie kilku 

niedostępności w zachodzących na siebie przedziałach  

czasowych. 

Wyjątki: 

 możliwe jest jednoczesne występowanie jednego 

ubytku dodatniego i jednego ubytku ujemnego (patrz 

również reguła 11), 

 możliwe jest jednoczesne występowanie postoju 

i ubytku, przy czym postój jest zawsze nadrzędny  

wobec ubytku w okresie zachodzenia na siebie. 

Blokada 

Wyjątki: 

Ostrzeżenie 

10 Ubytek Wprowadzana wielkość ubytku dodatniego (PUD) – w sytuacji 

braku ubytku ujemnego – powinna spełniać warunek: 

PUD <= Pmax - Pmin 

Gdzie: 

Pmax – moc maksymalna netto 

Pmin – moc minimalna netto 

Podobnie, wprowadzana wielkość ubytku ujemnego (PUU)  

– w sytuacji braku ubytku dodatniego – powinna spełniać  

warunek: 

PUU <= Pmax - Pmin 

Blokada 

11 Ubytek W przypadku jednoczesnego występowania nakładających się 

ubytku dodatniego (PUD) i ujemnego (PUU) dla danego MWE  

zastosowanie ma poniższy warunek: 

Pmin+ PUU <= Pmax - PUD 

Blokada 

12 Postój 

Ubytek 

Podczas wycofywania z planu należy podać przyczynę  

wycofania. 

Blokada 

13 Ubytek Wprowadzana wartość ubytku dodatniego jak i ujemnego 

nie może być wartością ujemną. 

Blokada 

 

6.4.10 Wytyczne zgłaszania niedostępności dotyczące zmiany na czas letni 

W przypadku zgłoszenia niedostępności na 28.03. godzinę 2:01 – system automatycznie podstawi  

godzinę 3:01 (zablokowane będzie zgłoszenie niedostępności na 28.03.2021 r. godzinę 2).  

W przypadku wprowadzania niedostępności na okres dłuższy, zawierający dobę zmiany czasu  

- niedostępność wprowadzana jest jak do tej pory, OMS-r odpowiednio obsłuży takie zgłoszenie. 

6.4.11 Wytyczne zgłaszania niedostępności dotyczące zmiany na czas zi-
mowy 

W przypadku zgłoszenia niedostępności na 31.10 godzinę 3:01 – system pozwoli jedynie na wprowa-

dzenie jednej godziny 3:01. Brak możliwości wprowadzenie podwójnej godziny. 
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W przypadku wprowadzania niedostępności na okres dłuższy, zawierający dobę zmiany czasu  

- niedostępność wprowadzana jest jak do tej pory, OMS-R odpowiednio obsłuży takie zgłoszenie. 

 

6.5 Historia wszystkich zgłoszeń 

6.5.1 Lista wysłanych zgłoszeń 

Widok listy wszystkich zgłoszeń dotychczas wysłanych w ramach podmiotu, który reprezentuje użyt-

kownik, jest dostępny poprzez wskazanie z menu głównego pozycji Historia zgłoszeń: 

 

Rysunek 123. Widok historii zgłoszeń 

Ekran umożliwia wyszukanie zgłoszeń według zdefiniowanych różnych reguł filtrowania. Dotyczy to rów-

nież zgłoszeń na wszystkie obiekty historyczne, tj. te, dla których obowiązek zgłaszania już się skończył. 

Filtrowanie zgłoszeń jest możliwe po: 

 Kodzie obiektu 

 Identyfikatorze mRID obiektu 

 Rodzaju zgłoszenia 

 Datach zgłoszenia 
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 Datach na jakie podawano dane 

 Statusie zgłoszenia 

 Historii 

Ostatnia reguła powoduje zbiorcze odfiltrowanie zgłoszeń wyłącznie dla obiektów historycznych, tj. ta-

kich, na które zakończył się obowiązek zgłaszania dla aktualnego podmiotu. W tym miejscu dotyczy to 

obiektów zarówno własnych, czyli pozostających w gestii aktualnego podmiotu, oraz takich, na które 

obecnie zgłasza dane inny podmiot. 

6.6 Historia przesłanych plików 

6.6.1 Lista przesłanych plików 

Użytkownik po wysłaniu pliku z grafikami generacji, grafikami wymiany bądź z harmonogramami dys-

pozycyjności może kontynuować swoją pracę, podczas gdy plik jest w tle sprawdzeny wg podanych 

reguł poprawności.  

W każdym momencie użytkownik może sprawdzić stan przetworzenia pliku, zaglądając do widoku listy 

przesłanych plików, poprzez wskazanie z menu głównego pozycji Przesłane pliki. 

 

Rysunek 124. Widok przesłanych plików 

Jeśli interesujący użytkownika plik został poprawnie wczytany użytkownik widzi status ‘Wczytany’ w 

przeciwnym wypadku plik zostaje odrzucony i taki status jest widoczny w tabeli. 

Ażeby sprawdzić szczegółowo status przetworzenia pliku, w tym zweryfikować przyczynę odrzucenia, 

należy wejść w podgląd zgłoszenia pliku. 

W przypadku odrzucenia w szufladzie bocznej pojawi się np. poniższy komunikat: 

 

Rysunek 125  Komunikat błędu przy wysłaniu grafiku 
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6.7 Podgląd grafików planowanej generacji dla MWE typu D 

6.7.1 Założenia dotyczące podglądu grafików planowanej generacji netto 
i do sieci dla MWE typu D przez OSDp 

Użytkownicy reprezentujący OSDp uzyskują wgląd w grafiki generacji zgłaszane (wg tabeli z punktu 

2.2) przez wytwórców posiadających MWE typu D na terenie tego OSDp, tj. przyłączonych do jego sieci. 

Podgląd danych dotyczących generacji MWE typu D jest prezentowany w postaci grafików planowanej 

generacji netto, a w przypadku MWE ze znacznikiem autogeneracji, również grafiku generacji do sieci.  

Dane grafikowe mogą być wyeksportowane w podanym zakresie do pliku XML zgodnego z dokumen-

tem [1]. 

6.7.2 Lista grafików planowanej generacji dla MWE typu D 

Użytkownik OSDp ma udostępniony dodatkowy obszar w aplikacji prezentujący listę informacji o grafi-

kach generacji zgłaszanych przez wytwórców posiadających MWE typu D na terenie danego OSDp 

(listę grafików generacji wytwórców). Aby go otworzyć, użytkownik OSDp wybiera z menu głównego 

pozycję Dane MWE typu D: 

 

Rysunek 126. Menu główne - pozycja Dane MWE typu D 

Następuje przeniesienie na podstronę Planowanej generacji MWE typu D: 
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Rysunek 127. Planowana generacja MWE typu D 

Ekran główny prezentuje listę informacji o grafikach generacji zgłaszanych przez wytwórców posiada-

jących MWE typu D na terenie tego OSDp. Każdy wiersz listy odpowiada grafikowi generacji dla okre-

ślonego obiektu danego wytwórcy i podaje jego stan na dzień bieżący. Składa się on z danych: 

 Obiekt generacji – kod obiektu, na który zgłaszane są dane grafikowe 

 mRID - Identyfikator mRID obiektu generacji 

 Opis – Nazwa opisowa obiektu generacji 

 Kategoria źródła energii pierwotnej – kategoria określona według słownika  

w dokumencie [1] 

 Moc max netto – maksymalna moc znamionowa netto 

 Data przyjęcia do eksploatacji (jeśli w systemie nie ma tej informacji, pojawiają się kre-

seczki) 

 Data zakończenia eksploatacji (jeśli w systemie nie ma tej informacji, pojawiają się kre-

seczki) 

 Uzupełniony do – data, do której wytwórca podał dane w grafiku generacji; w przypadku 

wypełnienia mniejszego niż 9 dni, kiedy nie jest spełniony obowiązek SOGL,  

data wyświetlana jest w kolorze czerwonym, w przeciwnym razie w kolorze czarnym 

 Oczekiwane uzupełnienie do – data, do której powinien być wypełniony grafik,  

aby spełnione były obowiązki SOGL 

W pierwszej kolumnie listy znajduje się ikona podglądu grafiku generacji, za pomocą której można ów 

podgląd wywołać. 

6.7.3 Filtrowanie listy grafików planowanej generacji dla MWE typu D 

Użytkownik OSDp ma możliwość filtrowania listy grafików generacji wytwórców. Filtrowanie następuje  

po kodzie obiektu generacji albo po kodzie mRID. Sterowanie filtrowaniem zostało opisane w rozdziale 

4.8.3. 

6.7.4 Podgląd grafiku planowanej generacji dla MWE typu D 

Z poziomu listy grafików generacji wytwórców użytkownik OSDp może przejść do podglądu wybranego  

grafiku danego wytwórcy, wskazując ikonę podglądu tego grafiku. 
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Rysunek 128. Ikona podglądu grafiku generacji wytwórcy 

Po wybraniu opcji podglądu użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę wybranego grafiku generacji. 

Grafik jest prezentowany począwszy od dnia bieżącego w przód. 

 

Rysunek 129. Podgląd grafiku generacji wytwórcy 

 

UWAGA!  

Ponieważ obowiązek zgłaszania dla obiektów generacji jest określony w czasie dla Wytwórców, dlatego 

grafik jest prezentowany wyłącznie w ramach określonych w konfiguracji przedziałów zgłaszania. Ozna-

cza to, że jeśli data początku przedziału zgłaszania dla obiektu, którego dotyczy grafik, jest przyszła, 
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wtedy grafik zaczyna się od tej daty. Natomiast jeśli niedaleka jest data końca przedziału zgłaszania, 

wtedy grafik jest prezentowany do tej daty i nie można przesunąć jego zakresu widoczności dalej. 

Dla obiektów historycznych przeszły grafik ukazywany jest od początku zgłaszania danych, natomiast 

zakres widoczności można przesuwać tylko do końca zgłaszania (również w przeszłości). 

 

Każda kolumna tabeli z grafikiem wskazuje na jeden dzień, a jej wiersze podają wartości generacji 

(w MW) na każdą kolejną godzinę. Grafik nie jest edytowalny. 

 

UWAGA!  

Przedział godzinowy, dla którego podawana jest wartość, traktowany jest jako prawostronnie domknięty, 

co oznacza, że np. przedział pomiędzy godziną 01:00 a 02:00 jest liczony bez godziny 01:00,  

natomiast zawiera godzinę 02:00. Dlatego etykiety wierszy grafiku zawierają pełną godzinę,  

która stanowi koniec tego przedziału, począwszy od godziny 01:00 aż do godziny 24:00 (czyli 00:00). 

 

 

Rysunek 130. Podgląd grafiku ze znacznikiem autogeneracji - zakładki 
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Powyżej grafiku znajduje się panel pozwalający na zmianę zakresu widoczności grafiku. Stosownie do 

podanych dat użytkownik OSDp, po naciśnięciu przycisku Odśwież, może zobaczyć wybrany fragment 

grafiku – również przeszły. Przycisk Od teraz (Od początku, jeśli data początku eksploatacji obiektu 

jest przyszła) przywraca inicjalny widok grafiku. 

W niektórych sytuacjach dostępny jest podgląd więcej niż jednego grafiku, co jest zaprezentowane  

za pomocą zakładek nad samym grafikiem. Ma to miejsce, jeśli został wybrany grafik dla MWE ze 

znacznikiem autogeneracji – wtedy zakładki odzwierciedlają grafik generacji netto oraz grafik generacji 

do sieci. 

W celu powrotu na listę grafików generacji Użytkownik wybiera przycisk Lista grafików – po jego użyciu 

zostaje automatycznie przeniesiony na stronę z listą grafików generacji wytwórców. 

6.7.5 Eksportowanie grafików generacji dla MWE typu D 

Użytkownik ma możliwość eksportu grafików generacji wytwórców do pliku XML, zgodnego  

ze specyfikacją przedstawioną w dokumencie [1]. Plik może zawierać w sobie jeden lub więcej grafików  

generacji wytwórców, w zależności od ustawień eksportu. 

 

UWAGA!  

Podanie zbyt rozległego zakresu dat i obiektów może spowodować długie generowanie pliku. 

W pliku każdy grafik odnosi się do obiektu generacji poprzez unikalny identyfikator mRID (pokazany w 

widoku listy grafików wytwórców, patrz rozdział 6.7.20). 

Eksport dotyczy wyłącznie wartości generacji przyjętych już do planu generacji. Zatem nie obejmuje 

danych ze zgłoszeń dotychczas niezrealizowanych lub odrzuconych. 

 

Przycisk Eksportuj znajduje się po prawej stronie nagłówka grafiku: 

 

 

Rysunek 131. Przycisk eksportu grafików generacji wytwórców 

Wskazanie go przez użytkownika powoduje wysunięcie panelu bocznego zawierającego formularz usta-

lający kryteria eksportu. Użytkownik wybiera MWE typu D z rozwijanej listy, a następnie podaje, w jakim 

zakresie dat należy dokonać eksportu: 
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Rysunek 132. Panel boczny eksportu grafików generacji wytwórców 

Po naciśnięciu przycisku Eksportuj dokonuje się pobranie pliku XML – z lewej strony stopki ekranu 

pojawia się informacja o pliku: 

 

Rysunek 133. Informacja o wyeksportowanym pliku 

Plik zawiera grafiki wszystkich wskazanych uprzednio na liście MWE w obrębie zadanych dat. W przy-

padku, gdy w zadanym okresie nie ma żadnych danych, powstanie pusty plik. 
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7 ZAŁĄCZNIK - REGUŁY POPRAWNOŚCI W SYSTEMIE  

PLANOWANIA KOORDYNACYJNEGO 

7.1 Reguły poprawności dla grafików planowanej generacji netto 

i do sieci 

W poniższej tabeli wymieniono reguły, według których aplikacja OMS-R sprawdza poprawność  

wprowadzonych danych dotyczących grafików generacji: 

Lp. Opis reguły 
Ostrzeżenie 

/Blokada 

Status reguły  

(aktywna/nieaktywna) 

1 Brak obiektu o kodzie mrid w aplikacji Blokada Aktywna 

2 

Brak danych referencyjnych do weryfikacji zgłoszenia. 

Weryfikacja danych strukturalnych (założenie, że dane 

są synchronizowane z RBES i istnieją w bazie danych 

aplikacji OMS-R) i planu dyspozycyjności (założenie, 

że plan dyspozycyjności jest wyznaczony dla obiektu 

generacji w okresie takim jak w zgłoszeniu). 

Blokada Aktywna 

3 

Jeżeli wartość w grafiku generacji przekracza 100% 

wartości maksymalnej mocy netto, to w odpowiedzi 

wyniku walidacji będzie ostrzeżenie. 

Ostrzeżenie Aktywna 

4 
Wartości z grafiku generacji nie mogą przekraczać 

120% wartości maksymalnej mocy netto. 
Blokada Aktywna 

5 

Jeżeli wartość w grafiku generacji przekracza 100% 

wartości maksymalnej dyspozycyjności ruchowej, to w 

odpowiedzi wyniku walidacji będzie ostrzeżenie. 

Ostrzeżenie Aktywna 

6 

Wartości z grafiku generacji nie mogą przekraczać 

120% wartości maksymalnej dyspozycyjności rucho-

wej. 

Blokada Aktywna 

7 
Data początku serii danych w grafiku generacji musi 

być wcześniejsza od daty końca. 
Blokada Aktywna 

8 
Dopuszczalne są wyłącznie wartości generacji nieu-

jemne. 
Blokada Aktywna 

9 

Generacja netto nie może być mniejsza niż generacja 

do sieci. (Sprawdzenie wartości w tym samym zgło-

szeniu lub w aktualnym planie generacji). 

Blokada Aktywna 

10 

Jeżeli brak grafików generacji netto dla potrzeb wery-

fikacji grafiku generacji do sieci, to w odpowiedzi wy-

niku walidacji będzie ostrzeżenie. 

Ostrzeżenie Aktywna 

11 

Wartości generacji w okresie przyjętej niedostępności 

nie mogą przekraczać maksymalnej mocy dyspozycyj-

nej elektrownianej (wynikającej z przyjętych postojów 

lub ubytków). 

Blokada Aktywna 
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12 

W następstwie zgłoszenia niedostępności bądź dys-

pozycyjności następuje konieczność zmniejszenia 

wartości grafiku generacji. 

Ostrzeżenie Aktywna 

7.2 Reguły poprawności dla harmonogramów planowanej  

dyspozycyjności netto 

W poniższej tabeli wymieniono reguły, według których aplikacja OMS-R sprawdza poprawność  

wprowadzonych danych dotyczących harmonogramów dyspozycyjności 

Lp. Opis reguły 
Ostrzeżenie / 

Blokada 

Status reguły  

(aktywna/nieaktywna) 

1 Brak obiektu o kodzie mrid w aplikacji Blokada Aktywna 

2 

Zgłoszona wielkość minimum dyspozycyjności  

elektrownianej nie może być większa od jej maximum  

w zgłoszeniu. 

Blokada Aktywna 

3 

Zgłoszona wielkość minimum dyspozycyjności  

elektrownianej nie może być większa od jej maximum 

w planie dyspozycyjności. 

Blokada Aktywna 

4 

Zgłoszona wielkość maximum dyspozycyjności  

elektrownianej nie może być mniejsza od jej mini-

mum w planie dyspozycyjności. 

Blokada Aktywna 

5 

Zgłoszona wielkość minimum dyspozycyjności  

sieciowej nie może być większa od jej maximum w 

zgłoszeniu. 

Blokada Aktywna 

6 

Zgłoszona wielkość minimum dyspozycyjności  

sieciowej nie może być większa od jej maximum w 

planie dyspozycyjności. 

Blokada Aktywna 

7 

Zgłoszona wielkość maximum dyspozycyjności  

sieciowej nie może być mniejsza od jej minimum w 

planie dyspozycyjności. 

Blokada Aktywna 

8 
Zgłoszona wielkość jest większa niż 120% maksy-

malnej dyspozycyjności ruchowej. 
Blokada Aktywna 

9 
Zgłoszona wielkość jest poniżej minimum technicz-

nego. 
Blokada Aktywna 

10 

Brak danych referencyjnych do weryfikacji zgłosze-

nia. Weryfikacja danych strukturalnych (założenie, że 

dane są synchronizowane z RBES i istnieją w bazie 

danych aplikacji OMS-R) i planu dyspozycyjności 

(założenie, że plan dyspozycyjności jest wyznaczony 

dla obiektu generacji w okresie takim jak w zgłosze-

niu) 

Blokada Aktywna 
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7.3 Reguły poprawności dla niedostępności 

W poniższej tabeli wymieniono reguły, według których aplikacja OMS-R sprawdza poprawność  

wprowadzonych danych dotyczących niedostępności 

Lp. Opis reguły 
Ostrzeżenie 

/Blokada 

Status reguły  

(aktywna/nieaktywna) 

1 Brak obiektu o kodzie mrid w aplikacji Blokada Aktywna 

2 

Data początku niedostępności musi być wcześniej-

sza od daty końca niedostępności (niezależnie czy 

planowanego, czy wykonanego). 

Blokada Aktywna 

3 
Data początku i data końca niedostępności wykona-

nej musi być przeszła. 
Blokada Aktywna 

4 
Data początku i data końca niedostępności planowa-

nej musi być przyszła. 
Blokada Aktywna 

5 
Jeśli jest ustawiona data planowanego początku, 

to nie może być ustawiona data wykonanego końca. 
Blokada Aktywna 

6 
Wykonany koniec można wprowadzić tylko w sytua-

cji, gdy wprowadzony został wykonany początek. 
Blokada Aktywna 

7 

Wartość zgłaszanego ubytku dodatniego przekracza 

różnicę między mocą osiągalną a minimum technicz-

nym. 

Blokada Aktywna 

8 
Data początku i końca niedostępności powinna za-

wierać się w przedziale eksploatacji MWE. 
Blokada Aktywna 

9 

Nie można wycofać niedostępności, dla której wcze-

śniej przekazana do planu została data wykonanego 

początku. 

Blokada Aktywna 

10 
Podczas wycofywania z planu należy podać przy-

czynę wycofania. 
Blokada Aktywna 

11 
Wprowadzana wartość ubytku dodatniego jak i ujem-

nego nie może być wartością ujemną. 
Blokada Aktywna 

12 

Zgłoszono sumę ubytków: dodatniego i ujemnego 

o łącznej wartości przekraczającej różnicę między 

mocą osiągalną a minimum technicznym. 

Blokada Aktywna 

13 

MWE nie powinno mieć zarejestrowanych jednocze-

śnie kilku niedostępności w zachodzących na siebie 

przedziałach czasowych. 

Wyjątki: 

 możliwe jest jednoczesne występowanie jed-

nego ubytku dodatniego i jednego ubytku 

ujemnego  

 możliwe jest jednoczesne występowanie po-

stoju i ubytku, przy czym postój jest zawsze 

Blokada/ 

Ostrzeżenie 
Aktywna 
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nadrzędny wobec ubytku w okresie zacho-

dzenia na siebie. 

14 

Ostrzeżenie wyświetlane dla użytkownika przy wpro-

wadzaniu/edycji niedostępności z poziomu aplikacji 

OMS-R:  

 postój sieciowy nakłada się z elektrownianym 

(i odwrotnie) 

 postój nakłada się z ubytkiem ujemnym  

(i odwrotnie) 

 postój nakłada się z ubytkiem dodatnim  

(i odwrotnie) 

 ubytek ujemny nakłada się z ubytkiem dodat-

nim (i odwrotnie) - obowiązuje dla typu: elek-

trowniany z elektrownianym, sieciowy z sie-

ciowym 

Ostrzeżenie Aktywna 

7.4 Reguły poprawności dla grafików planowanej wymiany  

nierównoległej poprzez sieć 110 kV 

W poniższej tabeli wymieniono reguły, według których aplikacja PBM sprawdza poprawność  

wprowadzonych danych dotyczących wymiany nierównoległej w sieci 110 kV. 

Lp. Opis reguły 
Ostrzeżenie 

/Blokada 

Status reguły  

(aktywna/nieaktywna) 

1 
Identyfikator mRID musi wskazywać na istniejący 

obiekt wymiany w aplikacji 
Blokada Aktywna 

2 

Brak danych referencyjnych do weryfikacji zgłosze-

nia. Weryfikacja danych strukturalnych (założenie, 

że dane są synchronizowane z RBES i istnieją w ba-

zie danych aplikacji PBM)  

Blokada Aktywna 

3 

Wielkości salda krajowej wymiany nierównoległej, 

zgłoszone dla poszczególnych obiektów planowania 

muszą mieścić się w przedziale <-2500 MW, +2500 

MW> 

Blokada Aktywna 

4 
Data początkowa dla każdego grafiku nie może być 

z przeszłości. 
Blokada Aktywna 

5 
Data końcowa dla każdego grafiku nie może być 

z przeszłości. 
Blokada Aktywna 

6 
Data końcowa dla każdego grafiku nie może być 

wcześniejsza niż data początkowa. 
Blokada Aktywna 

  



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 112 z 114  

Spis ilustracji: 

Rysunek 1. Schemat funkcjonalności PWDP ........................................................................................ 10 
Rysunek 2. Ekran główny aplikacji ........................................................................................................ 15 

Rysunek 3. Górny nagłówek statusowy ................................................................................................ 16 
Rysunek 4. Rozwijane menu główne .................................................................................................... 16 
Rysunek 5. Zminimalizowane menu główne ......................................................................................... 17 
Rysunek 6. Ścieżka nawigacji ............................................................................................................... 17 
Rysunek 7. Nagłówek formularza .......................................................................................................... 18 

Rysunek 8. Treść formularza................................................................................................................. 19 
Rysunek 9. Stopka formularza .............................................................................................................. 20 
Rysunek 10. Panel boczny – w trybie do edycji .................................................................................... 21 

Rysunek 11. Panel główny – w trybie do podglądu ............................................................................... 21 
Rysunek 12. Stronicowanie ................................................................................................................... 22 
Rysunek 13. Wyświetlanie liczby pozycji w tabeli ................................................................................. 22 
Rysunek 14. Filtrowanie ........................................................................................................................ 23 
Rysunek 15. Przycisk zastosuj .............................................................................................................. 23 

Rysunek 16. Zawężenie elementów tabeli ............................................................................................ 23 
Rysunek 17. Wyczyszczenie filtra ......................................................................................................... 23 
Rysunek 18. Widok po wyczyszczeniu filtra .......................................................................................... 24 
Rysunek 19. Okno logowania – adres email ......................................................................................... 25 

Rysunek 20. Okno logowania – hasło ................................................................................................... 25 
Rysunek 21. Okno logowania – kod SMS ............................................................................................. 26 

Rysunek 22. Ekran główny aplikacji ...................................................................................................... 26 

Rysunek 23. Ekran główny aplikacji ...................................................................................................... 27 

Rysunek 24. Główne elementy aplikacji ................................................................................................ 28 
Rysunek 25. Dane zalogowanego użytkownika .................................................................................... 28 

Rysunek 26. Ostrzeżenie o wygaśnięciu sesji ...................................................................................... 28 
Rysunek 27. Wylogowanie z aplikacji ................................................................................................... 29 
Rysunek 28. Widok obiektów generacji Wytwórcy ................................................................................ 30 

Rysunek 29. Widok obiektów generacji dla OSDp ................................................................................ 31 
Rysunek 30. Widok szczegółów obiektu generacji ............................................................................... 32 

Rysunek 31. Widok szczegółów Sumy na oddział OSDp ..................................................................... 33 
Rysunek 32. Panel filtrowania ............................................................................................................... 33 

Rysunek 33. Panel eksportu.................................................................................................................. 34 

Rysunek 34. Widok obiektów wymiany ................................................................................................. 35 
Rysunek 35. Menu główne - pozycja Generacji .................................................................................... 37 
Rysunek 36. Planowana generacja netto .............................................................................................. 37 
Rysunek 37. Znaczniki ostrzegawcze – niekompletny grafik oraz zgłoszenie spoza PWDP ............... 38 
Rysunek 38. Panel filtrowania ............................................................................................................... 39 
Rysunek 39. Ikona historii zgłoszeń ...................................................................................................... 40 

Rysunek 40. Panel boczny historii zgłoszeń ......................................................................................... 40 
Rysunek 41. Przycisk historii zgłoszeń ................................................................................................. 40 
Rysunek 42. Panel boczny historii zgłoszeń ......................................................................................... 41 
Rysunek 43. Podgląd pojedynczego zgłoszenia ................................................................................... 41 
Rysunek 44. Ikona podglądu ................................................................................................................. 42 

Rysunek 45. Podgląd grafiku planowanej generacji netto .................................................................... 42 

Rysunek 46. Panel powiadomień .......................................................................................................... 43 

Rysunek 47. Podgląd grafiku ze znacznikiem autogeneracji - zakładki ................................................ 44 
Rysunek 48. Znacznik eksploatacji ....................................................................................................... 44 
Rysunek 49. Przycisk listy grafików ...................................................................................................... 44 



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 113 z 114  

Rysunek 50. Aktualizacja grafików - dodanie kolejnego dnia ............................................................... 45 
Rysunek 51. Oznaczenia zaktualizowanych komórek i zakładki .......................................................... 45 
Rysunek 52. Przyciski: Lista grafików i Wyślij ....................................................................................... 46 

Rysunek 53. Komunikat ostrzegawczy .................................................................................................. 46 
Rysunek 54. Odmienne tło dla danych niezrealizowanego zgłoszenia ................................................ 47 
Rysunek 55. Przycisk wczytania grafików ............................................................................................. 47 
Rysunek 56. Widok panelu bocznego wczytywania grafików ............................................................... 48 
Rysunek 57. Komunikat o przyjęciu pliku do przetworzenia ................................................................. 49 

Rysunek 58. Widok przesłanych plików ................................................................................................ 49 
Rysunek 59  Komunikat błędu przy wysłaniu grafiku ............................................................................ 49 
Rysunek 60. Menu główne – pozycja wymiany nierównoległej ............................................................. 54 
Rysunek 61. Planowana wymiana nierównoległa ................................................................................. 55 

Rysunek 62. Panel filtrowania ............................................................................................................... 56 
Rysunek 63. Ikona historii zgłoszeń ...................................................................................................... 56 
Rysunek 64. Historia zgłoszeń .............................................................................................................. 56 
Rysunek 65. Ikona podglądu ................................................................................................................. 57 

Rysunek 66. Podgląd grafiku wymiany nierównoległej – horyzont dobowy .......................................... 57 
Rysunek 67. Panel powiadomień .......................................................................................................... 58 
Rysunek 68. Przycisk listy grafików ...................................................................................................... 58 
Rysunek 69. Aktualizacja grafików - dodanie kolejnego dnia ............................................................... 59 

Rysunek 70. Oznaczenia zaktualizowanych komórek .......................................................................... 59 
Rysunek 71. Przyciski: lista grafików i wyślij ......................................................................................... 60 

Rysunek 72. Komunikat ostrzegawczy .................................................................................................. 60 

Rysunek 73. Odmienne tło dla danych niezrealizowanego zgłoszenia ................................................ 61 

Rysunek 74. Przycisk wczytania grafików ............................................................................................. 61 
Rysunek 75. Widok panelu bocznego wczytywania grafików ............................................................... 61 

Rysunek 76. Komunikat o przyjęciu pliku do przetworzenia ................................................................. 62 
Rysunek 77. Widok przesłanych plików ................................................................................................ 62 
Rysunek 78 Komunikat błędu przy wysłaniu grafiku wymiany .............................................................. 63 

Rysunek 79. Ikona historii zgłoszeń ...................................................................................................... 63 
Rysunek 80. Menu główne – pozycja dyspozycyjności ......................................................................... 68 

Rysunek 81. Planowana dyspozycyjność netto .................................................................................... 69 
Rysunek 82. Panel filtrowania ............................................................................................................... 70 

Rysunek 83. Historia zgłoszeń .............................................................................................................. 71 
Rysunek 84. Przycisk historii zgłoszeń ................................................................................................. 71 
Rysunek 85. Panel boczny historii zgłoszeń ......................................................................................... 71 
Rysunek 86. Podgląd pojedynczego zgłoszenia harmonogramu ......................................................... 72 
Rysunek 87. Ikona podglądu ................................................................................................................. 72 
Rysunek 88. Podgląd harmonogramu dyspozycyjności ........................................................................ 73 
Rysunek 89. Podgląd harmonogramu Sumy na oddział OSD – zakładki ............................................. 74 

Rysunek 90. Znacznik eksploatacji ....................................................................................................... 74 
Rysunek 91. Przycisk listy harmonogramów ......................................................................................... 74 
Rysunek 92. Zakres edycji harmonogramu ........................................................................................... 75 
Rysunek 93. Widok edycji w ustalonym zakresie .................................................................................. 75 
Rysunek 94. Widok edycji harmonogramu - pusty zakres .................................................................... 76 

Rysunek 95. Komunikat ostrzegawczy .................................................................................................. 76 
Rysunek 96. Ikona dodania przedziału ................................................................................................. 76 

Rysunek 97. Panel dodawania przedziału dyspozycyjności ................................................................. 77 
Rysunek 98. Ikona edycji przedziału ..................................................................................................... 77 
Rysunek 99. Edycja przedziału ............................................................................................................. 78 



Podręcznik Użytkownika Portalu Wymiany Danych Planistycznych 

Strona 114 z 114  

Rysunek 100. Ikona usunięcia przedziału ............................................................................................. 78 
Rysunek 101. Komunikat ostrzegawczy ................................................................................................ 78 
Rysunek 102. Przycisk wysłania ........................................................................................................... 79 

Rysunek 103. Przycisk wczytania grafików harmonogramów ............................................................... 79 
Rysunek 104. Widok panelu bocznego wczytywania harmonogramów ............................................... 80 
Rysunek 105 Komunikat o przyjęciu pliku do przetworzenia ................................................................ 80 
Rysunek 106. Widok przesłanych plików .............................................................................................. 81 
Rysunek 107. Komunikat błędu przy wysłaniu grafiku .......................................................................... 81 

Rysunek 108. Menu główne – pozycja niedostępności ......................................................................... 87 
Rysunek 109. Niedostępności ............................................................................................................... 87 
Rysunek 110. Znacznik daty wykonania ............................................................................................... 88 
Rysunek 111. Znacznik daty wykonania ............................................................................................... 89 

Rysunek 112. Panel filtrowania ............................................................................................................. 90 
Rysunek 113. Podgląd niedostępności ................................................................................................. 91 
Rysunek 114. Przycisk: Nowa niedostępność....................................................................................... 92 
Rysunek 115. Panel boczny dodawania niedostępności ...................................................................... 92 

Rysunek 116. Panel boczny dodania niedostępności oraz komponent wyboru daty i czasu ............... 93 
Rysunek 117. Przycisk edycji ................................................................................................................ 93 
Rysunek 118. Edycja niedostępności .................................................................................................... 94 
Rysunek 119. Przycisk wycofania ......................................................................................................... 95 

Rysunek 120. Podgląd historii zgłoszeń ................................................................................................ 96 
Rysunek 121. Podgląd pojedynczego zgłoszenia ................................................................................. 97 

Rysunek 122. Widok pojedynczego zgłoszenia – Lista zgłoszeń niezrealizowanych........................... 98 

Rysunek 123. Widok historii zgłoszeń ................................................................................................. 100 

Rysunek 124. Widok przesłanych plików ............................................................................................ 101 
Rysunek 125  Komunikat błędu przy wysłaniu grafiku ........................................................................ 101 

Rysunek 126. Menu główne - pozycja Dane MWE typu D .................................................................. 102 
Rysunek 127. Planowana generacja MWE typu D ............................................................................. 103 
Rysunek 128. Ikona podglądu grafiku generacji wytwórcy ................................................................. 104 

Rysunek 129. Podgląd grafiku generacji wytwórcy ............................................................................. 104 
Rysunek 130. Podgląd grafiku ze znacznikiem autogeneracji - zakładki ............................................ 105 

Rysunek 131. Przycisk eksportu grafików generacji wytwórców ........................................................ 106 
Rysunek 132. Panel boczny eksportu grafików generacji wytwórców ................................................ 107 

Rysunek 133. Informacja o wyeksportowanym pliku .......................................................................... 107 
 


