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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. 

Wytwórca 
Użytkownik sieci, który jest zakładem wytwarzania energii 
i dysponuje Modułami Wytwarzania Energii 

RB Rynek Bilansujący 
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Tabela 3. Zestawienie używanych skrótów i pojęć 

RM Rynek Mocy 

Moduł Wytwarzania Energii (MWE) 

Wyodrębniony zespół urządzeń należących  
do przedsiębiorstwa 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,  
• Składowa MWE (występuje tylko w przypadku MWE  

hybrydowego),  
• Agregat MWE w węźle sieci,  
• Suma MWE typu B i C na oddział OSD (w skrócie: 

Suma na oddział OSD). 
Uwaga: jeśli OSDp nie ma wyróżnionych 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 

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 
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Zgłaszający 
do OSP 

Obiekt generacji/ 
wymiany 

Aktywność 
na Rynku 

Rodzaj danych przekazywanych  
przez PWDP (netto) 

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 

- 

• 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 
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 grafiku planowanej generacji  

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

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

2.6. Udostępnienie zgłoszenia dotyczącego grafików do pobrania przez aplikacje systemu  
planowania koordynacyjnego zasobów  

2.7. 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 harmonogramu planowanej dyspozycyjności netto 

3.4. Wprowadzenie danych do harmonogramu planowanej dyspozycyjności netto (elektrownianej 
i sieciowej) poprzez GUI  

3.5. Aktualizacja harmonogramów planowanej dyspozycyjności netto (elektrownianej i sieciowej) 
poprzez import z pliku XML  

3.6. Udostępnienie zgłoszenia dotyczącego harmonogramów do pobrania przez aplikacje systemu 
planowania koordynacyjnego zasobów  

3.7. Automatyczna aktualizacja danych o harmonogramach planowanej dyspozycyjności netto  

4. Zgłaszanie planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV 
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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 grafiku planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV  

4.4. Wprowadzanie danych do grafiku planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV 
w wybranym horyzoncie (dobowym, rocznym, 5-letnim) poprzez GUI  

4.5. Aktualizacja grafików planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV poprzez import 
z pliku XML  

4.6. Udostępnienie zgłoszenia dotyczącego grafików wymiany do pobrania przez aplikacje systemu 
planowania koordynacyjnego zasobów  

4.7. 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 



Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego 

Strona 12 z 80  

4 OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA 
W poniższym rozdziale został zaprezentowany wygląd oraz główne funkcjonalności 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 
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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 

 
Rysunek 5. Zminimalizowane menu główne 
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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 
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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: 
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Rysunek 13. Wyświetlanie liczby pozycji w tabeli 

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 



Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego 

Strona 23 z 80  

 
Rysunek 16. Zawężenie elementów tabeli 

Obok niego jest przycisk Wyczyść filtrowanie:  

 
Rysunek 17. Wyczyszczenie filtra 

Powoduje on wyczyszczenie wszystkich wprowadzonych ustawień filtra i wyświetlenie tabeli  
zawierającej pełne zestawienie obiektów: 

 
Rysunek 18. Widok po wyczyszczeniu filtra 
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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 
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5.3 Widok dostępnych obiektów na potrzeby zgłaszania danych  
planistycznych 

 

UWAGA!  

Użytkownik zgłaszający dane planistyczne nie ma dostępu do wszystkich istniejących obiektów  
generacji i obiektów wymiany, a jedynie do tych, które są powiązane z reprezentowanym przez niego 
podmiotem. Oznacza to, że we wszystkich dostępnych dla użytkownika obszarach PWDP widoczne są 
tylko wskazane przez konfigurację powiązane obiekty i tylko na nie możliwe jest zgłaszanie danych 
planistycznych. 

Konfiguracja zgłaszania danych planistycznych odzwierciedla powiązanie obowiązków zgłaszania  
danych planistycznych w ramach SOGL ze wskazanymi obiektami generacji czy obiektami wymiany. 
Z tego powodu jest wewnętrznym elementem aplikacji PWDP i nie podlega zmianom ze strony  
zgłaszającego użytkownika. Konfiguracja jest wprowadzona na etapie przedprodukcyjnym PWDP, 
a ew. zmiany w niej są wprowadzane przez administratorów ze strony OSP. 

 

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. 
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 26. Widok obiektów generacji Wytwórcy 
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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. 

 
Rysunek 27. Widok obiektów generacji dla OSDp 
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Dla każdego obiektu można przejść do widoku jego szczegółów. Widok szczegółów MWE zawiera  
parametry takie jak: 

• Kod MWE 

• Rodzaj obiektu generacji 

• Identyfikator mRID MWE 

• Nazwa 

• Typ MWE 

• Data przyjęcia do eksploatacji 

• Data zakończenia eksploatacji 

• Maksymalna moc znamionowa czynna (netto, brutto) 

• Minimalna moc znamionowa czynna (netto, brutto) 

• Kategoria źródła energii pierwotnej 

• Data początku aktywności (Rynek Bilansujący, Rynek Mocy) 

• Data końca aktywności (Rynek Bilansujący, Rynek Mocy) 

 
Rysunek 28. Widok szczegółów obiektu generacji 

Wartości parametrów są podawane na moment prezentacji danych.  
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Widok szczegółów Sumy na oddział OSDp zawiera parametry: 

• Kod i nazwa Sumy na oddział OSDp 

• Rodzaj obiektu generacji 

• mRID Sumy 

• Kategoria źródła energii pierwotnej 

• Sumaryczna moc zainstalowana brutto (data, sumaryczna moc) – zmienna w czasie 

• Składowe (kod MWE, mRID) 

 
Rysunek 29. Widok szczegółów Sumy na oddział OSDp 

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. 
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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 (o charakterze technicznym). 

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. 
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6.1.2 Lista grafików planowanej generacji 

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

 
Rysunek 30. Menu główne - pozycja Generacji 

Następuje przeniesienie na podstronę Planowanej generacji netto: 

 
Rysunek 31. Planowana generacja netto 

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 
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6.1.3 Filtrowanie listy grafików planowanej generacji  

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

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: 

 
Rysunek 32. Panel filtrowania 

Sterowanie filtrowaniem zostało opisane również w rozdziale 4.8.3. 

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), z ew. opisem w sytuacji gdy zgłoszenie zostało uznane za niepoprawne: 

 
Rysunek 33. Ikona historii zgłoszeń 

 
Rysunek 34. Panel boczny historii zgłoszeń 
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6.1.5 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 35. Ikona podglądu 

Po wybraniu opcji podglądu użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę wybranego grafiku generacji. 
Grafik jest prezentowany począwszy od dnia bieżącego w przód. 

 

UWAGA!  

W szczególnej sytuacji, gdy data początku eksploatacji obiektu, którego dotyczy grafik, jest przyszła, 
wtedy grafik zaczyna się od tej daty.  

 

 
Rysunek 36. Podgląd grafiku planowanej generacji netto 

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. 
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Rysunek 37. Panel powiadomień 

Powyżej panelu powiadomień znajduje się też panel pozwalający na zmianę zakresu widoczności  
grafiku. Stosownie do podanych dat (w ramach przedziału eksploatacji) 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. 

Natomiast znajdujący się obok przycisk Wycofaj zmiany powoduje przywrócenie danych w bieżącym 
grafiku do stanu z podglądu. 

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 

 
Rysunek 38. Podgląd grafiku ze znacznikiem autogeneracji - zakładki 

W celu powrotu na listę grafików generacji Użytkownik wybiera przycisk Lista grafików – po jego użyciu 
zostaje automatycznie przeniesiony na stronę z listą grafików. 

 
Rysunek 39. Przycisk listy grafików 

6.1.6 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 6.1.9. 
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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). 

 
Rysunek 40. 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 

Wartości są sprawdzane zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.1.9. 

 
Rysunek 41. 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. 
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6.1.7 Wysłanie zaktualizowanego grafiku i powrót na listę grafików generacji  

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

 
Rysunek 42. Przyciski: lista grafików i wyślij 

 

Wybranie przez użytkownika przycisku Lista grafików spowoduje pokazanie ostrzeżenia informującego 
o możliwej utracie niewysłanej aktualizacji: 

 
Rysunek 43. 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 oraz przejście do ekranu listy 
grafików generacji.  

W przypadku błędnie wprowadzonych danych (zaznaczonych na czerwono) użycie przycisku Wyślij nie 
powoduje wysłania aktualizacji.  

6.1.8 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 
5.3). Dla MWE o pojedynczej kategorii źródła energii pierwotnej będzie to mRID MWE, dla Sumy 
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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 44. Przycisk wczytania grafików 

Użycie przycisku powoduje otwarcie panelu bocznego Wczytywanie grafików generacji: 

 
Rysunek 45. 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 6.1.9) i przetworzenia go na zbiór zgłoszeń aktualizujących grafiki.  
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Poprawnie wczytane i wysłane dane z pliku skutkują komunikatem: 

 
Rysunek 46. Komunikat poprawnie wysłanego pliku 

Jeśli wczytany plik zawierał niepoprawne dane, użytkownik widzi komunikaty błędów: 

 
Rysunek 47. Komunikat błędu przy wysłaniu grafiku 
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6.1.9 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: 

Lp. Opis reguły Ostrzeżenie 
/Blokada 

Aktualizacja 
grafiku na  
interfejsie  

Wczytywanie 
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 
110% 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 nieujemne. 

Blokada Tak Tak 

5 Przy aktualizacji wartości generacji musi 
być ona wypełniona. 

Blokada Tak 
 

6 Wartość generacji musi być wypełniona. Blokada 
 

Tak 
7 Daty dla zakresu edycji grafiku nie mogą 

wykraczać poza przedział eksploatacji 
obiektu generacji. 

Blokada 
 

Tak 

8 Data początkowa dla każdego grafiku 
nie powinna być z przeszłości. 

Ostrzeżenie 
 

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 
powinien zawierać się w ogólnym  
przedziale zdefiniowanym dla pliku  
z grafikami. 

Blokada 
 

Tak 

12 Identyfikator mRID musi wskazywać  
na istniejący obiekt generacji, do którego 
użytkownik ma uprawnienia i właściwy  
do zgłaszania grafików generacji. 

Blokada 
 

Tak 

13 Typ opisujący grafik musi być właściwy  
dla planowanej generacji (generacja netto 
lub do sieci). 

Blokada 
 

Tak 

14 Typ opisujący grafik musi być zgodny  
z typem całego dokumentu dla planowanej 
generacji (zgodnie z dokumentacją XML  
w Standardach wymiany danych). 

Blokada 
 

Tak 

15 Zdefiniowaną jednostką miary musi 
być MW. 

Blokada 
 

Tak 

16 Nie może być w jednym pliku dwóch  
grafików generacji dla tego samego obiektu 
generacji i tych samych parametrów (typu 
danych grafiku). 

Blokada 
 

Tak 

17 Rozdzielczość danych musi być  
godzinowa. 

Blokada 
 

Tak 
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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 48. Menu główne – pozycja wymiany nierównoległej 
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Następuje przeniesienie na podstronę Planowanej wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV: 

 
Rysunek 49. 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.  
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Widok inicjalny nie wskazuje zaznaczonego horyzontu, co jest jednoznaczne z wyszukaniem obiektów 
wymiany w każdym horyzoncie. 

 
Rysunek 50. 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), z ew. opisem w sytuacji gdy zgłoszenie zostało uznane za niepoprawne: 

 
Rysunek 51. Ikona historii zgłoszeń 

 

Rysunek 52. Historia zgłoszeń 
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6.2.5 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 53. 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 54. Podgląd grafiku wymiany nierównoległej – horyzont dobowy 

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). 
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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 55. 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.  
Natomiast znajdujący się obok przycisk Wycofaj zmiany powoduje przywrócenie danych w bieżącym 
grafiku do stanu z podglądu. 

W celu powrotu na listę grafików generacji Użytkownik wybiera przycisk Lista grafików – po jego użyciu 
zostaje automatycznie przeniesiony na stronę z listą grafików. 

 
Rysunek 56. Przycisk listy grafików 

6.2.6 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 6.2.9. 

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. 
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Rysunek 57. 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 58. Oznaczenia zaktualizowanych komórek 

Wprowadzane wartości są sprawdzane zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.2.9. 

6.2.7 Wysłanie zaktualizowanego grafiku i powrót na listę grafików wymiany 
nierównoległej 

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

 
Rysunek 59. Przyciski: lista grafików i wyślij 
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Wybranie przez użytkownika przycisku Lista grafików spowoduje pokazanie ostrzeżenia informującego 
o możliwej utracie niewysłanej aktualizacji: 

 
Rysunek 60. 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 oraz przejście do ekranu listy grafików 
wymiany nierównoległej.  

W przypadku błędnie wprowadzonych danych (zaznaczonych na czerwono) użycie przycisku Wyślij 
nie powoduje wysłania aktualizacji.  

6.2.8 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 61. Przycisk wczytania grafików 
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Użycie przycisku powoduje otwarcie panelu bocznego Wczytywanie grafików wymiany  
nierównoległej: 

 
Rysunek 62. 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 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 6.2.9) i przetworzenia go na zbiór zgłoszeń aktualizujących grafiki. 
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Poprawnie wczytane i wysłane dane z pliku skutkują komunikatem: 

 
Rysunek 63. Komunikat poprawnie wysłanego pliku 

Jeśli wczytany plik zawierał niepoprawne dane, użytkownik widzi komunikaty błędów: 

 
Rysunek 64. Komunikat błędu przy wysłaniu grafiku 
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6.2.9 Reguły poprawności dla grafików planowanej wymiany nierównoległej po-
przez 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  
wykracza poza przedział umownego  
dopuszczalnego salda krajowej  
wymiany nierównoległej, to użytkownik  
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 może być z przeszłości. 

Blokada 
 

Tak 

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 
powinien zawierać się w ogólnym  
przedziale zdefiniowanym dla pliku  
z grafikami. 

Blokada 
 

Tak 

8 Identyfikator mRID musi wskazywać  
na istniejący 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 nierównoległej. 

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, horyzontu). 

Blokada 
 

Tak 

13 Rozdzielczość danych w pliku nie może 
być inna niż godzinowa, dobowa bądź  
miesięczna. 

Blokada 
 

Tak 
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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 

• 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 65. Menu główne – pozycja dyspozycyjności 
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Powoduje to przeniesienie na podstronę Planowanej dyspozycyjności netto: 

 
Rysunek 66. Planowana dyspozycyjność netto 

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 

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

• Podgląd harmonogramu dyspozycyjności. 

• Historia zgłoszeń harmonogramu dyspozycyjności. 
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6.3.3 Filtrowanie listy harmonogramów planowanej dyspozycyjności netto 

Użytkownik ma możliwość filtrowania listy harmonogramów. Filtrowanie następuje po kodzie obiektu 
generacji. 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 generacji. Opis obsługi komponentu znajduje się w rozdziale 6.1.3. 

 
Rysunek 67. Panel filtrowania 

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), z ew. opisem w sytuacji gdy zgłoszenie zostało uznane  
za niepoprawne: 

 
Rysunek 68. Historia zgłoszeń 

6.3.5 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.  
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Rysunek 69. 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.  

 

UWAGA!  

W szczególnej sytuacji, gdy data początku eksploatacji obiektu, którego dotyczy harmonogram, 
jest przyszła, wtedy harmonogram zaczyna się od tej daty.  

 

 
Rysunek 70. 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 
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• 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 
(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 71. Podgląd harmonogramu sumy na oddział OSD – zakładki 

W celu powrotu na listę harmonogramów dyspozycyjności użytkownik wybiera przycisk Lista  
harmonogramów – po jego użyciu zostaje automatycznie przeniesiony na stronę z listą  
harmonogramów. 

 
Rysunek 72. Przycisk listy harmonogramów 

6.3.6 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 73. Zakres edycji harmonogramu 

Daty zakresu edycji podlegają regułom, które są podane w rozdziale 6.3.10. 

Po potwierdzeniu przyciskiem Dalej panel boczny jest zwijany, a widok podglądu harmonogramu  
zmienia się na widok jego edycji w ustalonym wcześniej zakresie.  

 
Rysunek 74. 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. 

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. 
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Rysunek 75. 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 76. Komunikat ostrzegawczy 
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6.3.7 Operacje na przedziałach dyspozycyjności 

Dodawanie 
Użytkownik dodaje nowy przedział dyspozycyjności wskazując ikonę dodawania: 

 
Rysunek 77. 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) 

• Moc dyspozycyjną sieciową maksymalną (wartość w MW) 

• Moc dyspozycyjną sieciową minimalną (wartość w MW) 

 
Rysunek 78. 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. 
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Modyfikacja 
Każdy z przedziałów może zostać również zmodyfikowany. Użytkownik klika na ikonę edycji z prawej 
strony przedziału:  

 
Rysunek 79. 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 6.3.10), 

• przesunąć datę początku przedziału (punktu zmiany) – przesunięcie musi być możliwe  
do wykonania zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.3.10. 

 
Rysunek 80. Edycja przedziału 

Dodany lub zmodyfikowany przedział jest zaznaczony na zielono. 

Parametry dodawanego lub modyfikowanego przedziału są sprawdzane zgodnie z regułami podanymi 
w rozdziale 6.3.10. 

Usuwanie 
W celu usunięcia wybranego przedziału dyspozycyjności użytkownik wskazuje na ikonę usuwania  
z prawej strony przedziału. 

 
Rysunek 81. Ikona usunięcia przedziału 
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Aplikacja PWDP pyta o potwierdzenie tej operacji otwierając okienko z komunikatem: 

 
Rysunek 82. Komunikat ostrzegawczy 

6.3.8 Wysłanie zaktualizowanego harmonogramu i powrót na listę  
harmonogramów dyspozycyjności  

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

 
Rysunek 83. Przycisk wysłania 

Po jego wybraniu następuje wysłanie zgłoszenia aktualizującego harmonogram oraz przejście 
do ekranu listy harmonogramów dyspozycyjności. 

6.3.9 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 5.3). 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 84. Przycisk wczytania grafików harmonogramów 
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Użycie przycisku powoduje otwarcie panelu bocznego Wczytywanie harmonogramów  
dyspozycyjności: 

 
Rysunek 85. 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 6.3.10) i przetworzenia go na zbiór zgłoszeń aktualizujących  
harmonogramy dyspozycyjności. 

Poprawnie wczytane i wysłane dane z pliku skutkują komunikatem: 

 
Rysunek 86. Komunikat poprawnie wysłanego pliku 
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Jeśli wczytany plik zawierał niepoprawne dane, użytkownik widzi komunikaty błędów: 

 
Rysunek 87. Komunikat błędu przy wysłaniu grafiku 

6.3.10 Reguły poprawności dla harmonogramów planowanej dyspozycyjności 
netto 

W poniższej tabeli wymieniono reguły, według których aplikacja PWDP sprawdza poprawność  
wprowadzonych 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 przedział  
eksploatacji. 

Blokada Tak 
 

2 Daty dla zakresu edycji muszą być  
wypełnione. 

Blokada Tak 
 

3 Edycja przedziałów planowanej  
dyspozycyjności jest możliwa wyłącznie  
w przyszłości. 

Blokada Tak 
 

4 Data końcowa dla zakresu edycji  
harmonogramu dyspozycyjności nie może 
być wcześniejsza niż data początkowa. 

Blokada Tak 
 

5 Data punktu zmiany (początku przedziału 
dyspozycyjności) nie może być poza  
zakresem edycji (przed początkiem  
lub po końcu zakresu), zgodnie  
z warunkiem: 

Blokada Tak 
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data początku zakresu <= data punktu 
zmiany < data końca zakresu 

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  
dyspozycyjnej elektrownianej lub sieciowej 
w przedziale dyspozycyjności jest poniżej 
wartości minimalnej mocy netto,  
to użytkownik jest ostrzegany o tym fakcie. 

Ostrzeżenie Tak Tak 

9 Wartość maksymalnej mocy dyspozycyjnej 
elektrownianej lub sieciowej w przedziale 
dyspozycyjności nie może przekraczać 
110% 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  
harmonogramu dyspozycyjności nie  
powinna być z przeszłości. 

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 
przedziale zdefiniowanym dla pliku  
z harmonogramami dyspozycyjności. 

Blokada 
 

Tak 

17 Identyfikator mRID musi wskazywać  
na istniejący obiekt generacji, do którego 
użytkownik ma uprawnienia i właściwy  
do zgłaszania harmonogramów. 

Blokada 
 

Tak 

18 Typ opisujący harmonogram musi być 
zgodny z typem całego dokumentu  
dla planowanej dyspozycyjności. 

Blokada 
 

Tak 

19 Typ opisujący harmonogram musi być  
właściwy dla planowanej dyspozycyjności. 

Blokada 
 

Tak 
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20 Zdefiniowaną jednostką miary musi być 
MW. 

Blokada 
 

Tak 

21 Nie może być w jednym pliku dwóch  
harmonogramów dyspozycyjności dla tego 
samego MWE i tych samych parametrów 
(typu danych). 

Ostrzeżenie 
 

Tak 

22 Dokładność punktów zmiany w pliku musi 
być co do godziny. 

Blokada 
 

Tak 

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 88. 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 
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Rysunek 89. Niedostępności 

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 
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Dodatkowy znacznik przy dacie początku lub końca niedostępności pokazuje, że podano datę  
wykonania, czyli datę rzeczywistego rozpoczęcia bądź zakończenia niedostępności: 

 
Rysunek 90. 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  

 
Rysunek 91. 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 
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• Napięcie przyłączenia – wybór niedostępności dotyczących MWE o danym napięciu  
przyłączenia 

• Stan – wybór niedostępności w określonym stanie 

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 

Ogólne sterowanie filtrowaniem zostało opisane w rozdziale 4.8.3. 

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) 
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Rysunek 92. Podgląd niedostępności 

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. 
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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 93. 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 94. 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 

• 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. 
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Rysunek 95. 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, zamknięcie panelu bocznego i powrót do widoku Listy 
niedostępności. Nowe zgłoszenie pojawia się początkowo 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 96. Przycisk edycji 

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 
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• Opisową przyczynę niedostępności  

• Opisową przyczynę ostatniej zmiany  

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

 
Rysunek 97. Edycja niedostępności 

Dane są sprawdzane zgodnie z regułami podanymi w rozdziale 6.4.9. Wysłanie (przycisk Wyślij)  
powoduje utworzenie zgłoszenia zmieniającego niedostępność, zamknięcie panelu bocznego i powrót 
do widoku Listy niedostępności. Zgłoszenie zmiany niedostępności pojawia się początkowo 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. 
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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 98. 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. 

6.4.8 Podgląd historii zgłoszeń oraz pojedynczych zgłoszeń niedostępności 

Użytkownik ma możliwość podejrzeć zarówno historię zgłoszeń dla danej niedostępności  
jak i pojedyncze zgłoszenie. 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 
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Rysunek 99. 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 
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• Opisowa przyczyna niedostępności podawana w zgłoszeniu 

• Opisowa przyczyna ostatniej zmiany podawana w zgłoszeniu 

 
Rysunek 100. 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. 



Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego 

Strona 76 z 80  

 
Rysunek 101. 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  
niedostępności Opis reguły  Ostrzeżenie /Blo-

kada 

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. 

Można na raz wprowadzić wykonany początek i koniec 
niedostępności. 

Blokada 

6 Postój 

Ubytek 

Po dodaniu daty wykonanego początku  
(daty rozpoczęcia) niedostępności i przyjęciu tego  
w planie nie można już wprowadzać/modyfikować daty 
planowanego początku. Analogicznie po dodaniu daty 
wykonanego końca (daty zakończenia) nie można 

Blokada 
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już wprowadzać/modyfikować daty planowanego 
końca. 

Podaną datę rozpoczęcia oraz zakończenia  
niedostępności można modyfikować. 

7 Postój 

Ubytek 

Wielkość ubytku (w MW) musi być liczbą określoną z do-
kładnością maksymalnie do 3 miejsc po przecinku. 

Blokada 

8 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 

9 Postój 

Ubytek 

Nie można wycofać niedostępności, dla której wcześniej 
przekazana do planu została data wykonanego  
początku. 

Blokada 

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 

16 Postój 

Ubytek 

Podczas wycofywania z planu należy podać przyczynę 
wycofania. 

Blokada 

17 Ubytek Wprowadzana wartość ubytku dodatniego jak  
i ujemnego nie może być wartością ujemną. 

Blokada 
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