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1 WPROWADZENIE
Na potrzeby procesu Jednolitego łączenia Rynków, system WIRE umożliwia wymianę
dokumentów między Uczestnikiem Rynku Bilansującego typu Giełda Energii pełniącym
funkcję NEMO (dalej w niniejszym dokumencie określanym również jako „URBGE NEMO”)
a Operatorem Systemu Przesyłowego. Niniejszy dokument stanowi Załącznik do części
głównej obowiązujących Standardów technicznych systemu WIRE i zawiera opis dokumentów
wymienianych w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków.
Wszelkie informacje techniczne dotyczące systemu WIRE zawarte są w pkt. 2 części głównej
Standardów technicznych systemu WIRE dostępnych na stronie http://www.pse.pl.

2 OPIS DOKUMENTÓW
2.1 Dokumenty wymieniane w ramach procesu Jednolitego
łączenia Rynków Dnia Następnego
2.1.1 Weryfikacja wyników Jednolitego łączenia Rynków Dnia
Następnego
Zgłoszenie Wyników Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego
(ZWMC)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

ZWMC
Zgłoszenie Wyników Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego
Operator Rynku URBGE NEMO
Operator Systemu Przesyłowego
URBGE NEMO, przekrój handlowy, polski obszar rynkowy
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument ZWMC zawiera wyniki procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego.
Wyniki obejmują godzinowe pozycje każdego URBGE NEMO, godzinowe pozycje polskiego
obszaru rynkowego (saldo polskiego obszaru rynkowego), przepływy handlowe na przekrojach
handlowych, dla których udostępnianie zdolności przesyłowych odbywa się w procesie
Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego, przepływy handlowe pomiędzy
poszczególnymi węzłami NEMO działającymi na obszarach rynkowych uczestniczących w
procesie Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego. Godzinowe ilości energii zawarte w
dokumencie są podawane w MWh, z dokładnością do 0,1 MWh.
Dokument ZWMC jest dostarczany przez Operatora Rynku Uczestnika Rynku Bilansującego
typu Giełda Energii pełniącego funkcję NEMO, w imieniu wszystkich URBGE NEMO na dobę
handlową n zgodnie z MNA OA dla polskiego obszaru rynkowego. Dokumenty ZWMC dla
doby handlowej n są przyjmowane przez OSP w dobie n-1.
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Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu są określone w Warunkach Dotyczących Bilansowania.

Odrzucenie ZWMC (OWMC)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

OWMC
Odrzucenie ZWMC
Operator Systemu Przesyłowego
Operator Rynku URBGE NEMO
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest wysyłany przez Operatora Systemu Przesyłowego do Operatora Rynku
Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda Energii pełniącego funkcję NEMO. Dokument
jest wysyłany w przypadku stwierdzenia niezgodności w dostarczonym zgłoszeniu ZWMC,
przekroczenia czasu przewidzianego na dostarczanie dokumentu (decyduje stempel czasowy
nadawany w węźle centralnym WIRE) lub nieprzestrzegania reguł nadsyłania kolejnych wersji
dokumentu.
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu są określone w Warunkach Dotyczących Bilansowania.

Przyjęcie ZWMC (PWMC)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

PWMC
Przyjęcie ZWMC
Operator Systemu Przesyłowego
Operator Rynku URBGE NEMO
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest wysyłany przez Operatora Systemu Przesyłowego do Operatora Rynku,
Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda Energii pełniącego funkcję NEMO w przypadku
pozytywnego wyniku weryfikacji ZWMC. Dokument PWMC jest wysyłany w celu
poinformowania Operatora Rynku o poprawności dokumentu ZWMC.
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu zawarte są określone w Warunkach Dotyczących
Bilansowania.
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Potwierdzenie wyników Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego
(POWMC)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

POWMC
Potwierdzenie wyników Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego
Operator Systemu Przesyłowego
Operator Rynku URBGE NEMO
URBGE NEMO, przekrój handlowy, polski obszar rynkowy
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest wysyłany przez Operatora Systemu Przesyłowego do każdego Operatora Rynku
Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda Energii pełniącego funkcję NEMO. Dokument
zawiera przyjęte Wyniki Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego lub informację o
odrzuceniu wszystkich odebranych wyników (odpowiedni reason code oraz brak serii danych).

Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu zawarte są określone w Warunkach Dotyczących
Bilansowania.

Informacja o akceptacji / odrzuceniu Wyników Jednolitego łączenia
Rynków Dnia Następnego (AWMC)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

AWMC
Informacja o akceptacji / odrzuceniu Wyników Jednolitego łączenia Rynków
Dnia Następnego
Operator Rynku URBGE NEMO
Operator Systemu Przesyłowego
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument AWMC jest dostarczany przez Operatora Rynku Uczestnika Rynku Bilansującego
typu Giełda Energii pełniącego funkcję NEMO do Operatora Systemu Przesyłowego, w celu
przekazania informacji o akceptacji / odrzuceniu wyników Jednolitego łączenia Rynków Dnia
Następnego przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych, biorących udział w
procesie Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego.
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
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Ramy czasowe emitowania dokumentu zawarte są określone w Warunkach Dotyczących
Bilansowania.

Potwierdzenie odebrania AWMC (PAWMC)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

PAWMC
Potwierdzenie odebrania AWMC
Operator Systemu Przesyłowego
Operator Rynku URBGE NEMO
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest wysyłany przez Operatora Systemu Przesyłowego do Operatora Rynku
Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda Energii pełniącego funkcję NEMO, w celu
potwierdzenia odebrania dokumentu AWMC.
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu zawarte są określone w Warunkach Dotyczących
Bilansowania.

2.1.2 Zgłaszanie Grafików Jednolitego łączenia Rynków Dnia
Następnego
Zgłoszenie Grafików Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego
(ZGMC)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

ZGMC
Zgłoszenie Grafików Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego
Operator Rynku URBGE NEMO
Operator Systemu Przesyłowego
URBGE NEMO, przekrój handlowy
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument ZGMC zawiera wyniki procesu Jednolitego łączenia Rynków dla URBGE NEMO.
Wyniki obejmują: godzinowe przepływy handlowe pomiędzy zgłaszającym URBGE NEMO a
pozostałymi URBGE NEMO w polskim obszarze rynkowym, godzinowe przepływy handlowe
pomiędzy zgłaszającym URBGE NEMO a NEMO działającymi w obszarach rynkowych
operatorów zagranicznych systemów przesyłowych oraz godzinowe pozycje zgłaszającego

data: 2020.07.27

Standardy techniczne systemu WIRE
Wersja 12.1

Strona 8 z 96

PSE S.A. – OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

URBGE NEMO. Godzinowe ilości energii zawarte w dokumencie są podawane w MWh, z
dokładnością do 0,1 MWh.
Dokument ZGMC jest dostarczany przez każdego Operatora Rynku Uczestnika Rynku
Bilansującego typu Giełda Energii pełniącego funkcję NEMO na dobę handlową n, dla której
prowadzony jest proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego. Dokumenty ZGMC
dla doby handlowej n są przyjmowane przez OSP w dobie n-1.
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu są określone w Warunkach Dotyczących Bilansowania.

Odrzucenie ZGMC (OGMC)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

OGMC
Odrzucenie ZGMC
Operator Systemu Przesyłowego
Operator Rynku URBGE NEMO
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest wysyłany przez Operatora Systemu Przesyłowego do Operatora Rynku,
reprezentującego Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda Energii pełniącego funkcję
NEMO, w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji ZGMC. Dokument OGMC oznacza
nieprzyjęcie do uzgodnienia ZGMC.
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu są określone w Warunkach Dotyczących Bilansowania.

Przyjęcie ZGMC (PGMC)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

PGMC
Przyjęcie ZGMC
Operator Systemu Przesyłowego
Operator Rynku URBGE NEMO
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest wysyłany przez Operatora Systemu Przesyłowego do Operatora Rynku,
reprezentującego Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda Energii pełniącego funkcję
NEMO, w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji ZGMC. Dokument PGMC oznacza
przyjęcie do uzgodnień ZGMC.
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Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu są określone w Warunkach Dotyczących Bilansowania.

Informacja o Niezgodności ZGMC (IGMC)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

IGMC
Informacja o Niezgodności ZGMC
Operator Systemu Przesyłowego
Operator Rynku URBGE NEMO
URBGE NEMO, przekrój handlowy
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest wysyłany przez Operatora Systemu Przesyłowego do Operatora Rynku
Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda Energii pełniącego funkcję NEMO. Dokument
wysyłany jest w przypadku wystąpienia różnic w wartościach nominowanych przepływów
pomiędzy NEMO, zawartych w ZGMC oraz przepływów handlowych pozyskanych w procesie
uzgodnień międzyoperatorskich.
Dokument IGMC jest informacją o niezgodności ZGMC.
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu są określone w Warunkach Dotyczących Bilansowania.

Uzgodnione Grafiki Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego
(UGMC)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

UGMC
Uzgodnione Grafiki Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego
Operator Systemu Przesyłowego
Operator Rynku URBGE NEMO
URBGE NEMO, przekrój handlowy
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest wysyłany przez Operatora Systemu Przesyłowego do Operatora Rynku
Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda Energii pełniącego funkcję NEMO, po
zakończeniu uzgodnień nominowanych przepływów handlowych z operatorami zagranicznych
systemów przesyłowych.
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Dokument zawiera uzgodnione godzinowe przepływy handlowe pomiędzy zgłaszającym
URBGE NEMO a pozostałymi URBGE NEMO w polskim obszarze rynkowym, uzgodnione
godzinowe przepływy handlowe pomiędzy zgłaszającym URBGE NEMO a NEMO
działającymi w obszarach rynkowych operatorów zagranicznych systemów przesyłowych oraz
uzgodnione godzinowe pozycje zgłaszającego URBGE NEMO.
OSP wysyła wstępny oraz ostateczny dokument UGMC.
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu są określone w Warunkach Dotyczących Bilansowania.

2.1.3 Udostępnianie Zdolności Przesyłowych oferowanych w
procesie Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego
Zdolności Przesyłowe oferowane dla Jednolitego łączenia Rynków Dnia
Następnego (OZP)
Kod:
Nazwa:

OZP
Zdolności Przesyłowe oferowane dla Jednolitego łączenia Rynków Dnia
Następnego
Operator Systemu Przesyłowego
Operator Rynku URBGE NEMO
Przekrój handlowy
Doba handlowa n
OR

Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest wysyłany przez Operatora Systemu Przesyłowego do każdego Operatora Rynku
Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda Energii pełniącego funkcję NEMO. Dokument
zawiera godzinowe ograniczenia alokacji, w tym ograniczenia bilansowe, godzinowe zdolności
przesyłowe na przekrojach biorących udział w procesie Jednolitego łączenia Rynków Dnia
Następnego oraz wielkość uzgodnionej wymiany handlowej w ostatniej godzinie poprzedniej
doby handlowej na przekrojach, których dotyczy ograniczenie godzinowej zmiany przepływu
energii (ramping).
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu zawarte są w lokalnej procedurze PL_DA_NOR_01,
która stanowi załącznik do umowy MNA OA.

Odrzucenie OZP (OOZP)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:

data: 2020.07.27

OOZP
Odrzucenie OZP
Operator Rynku URBGE NEMO
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Operator Systemu Przesyłowego
Doba handlowa n
OR

Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest wysyłany przez Operatora Rynku Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda
Energii pełniącego funkcję NEMO do Operatora Systemu Przesyłowego, w przypadku
stwierdzenia niepoprawności dokumentu OZP.
Dokument OOZP jest informacją o odrzuceniu OZP.
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Dokument jest wysyłany po otrzymaniu dokumentu OZP.

Przyjęcie OZP (POZP)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

POZP
Przyjęcie OZP
Operator Rynku URBGE NEMO
Operator Systemu Przesyłowego
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest wysyłany przez Operatora Rynku Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda
Energii pełniącego funkcję NEMO do Operatora Systemu Przesyłowego, po odebraniu
poprawnego dokumentu OZP.
Dokument POZP jest potwierdzeniem przyjęcia OZP.
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Dokument jest wysyłany po otrzymaniu dokumentu OZP.

2.1.4 Informacja o cenie energii na giełdach
Giełdowe Ceny Energii (GCE)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:

data: 2020.07.27
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Obiekt:
Obszar rynkowy
Okres:
Doba handlowa n
Routing:
OR
Charakterystyka dokumentu:
Dokument GCE jest przesyłany przez Operatora Rynku Uczestnika Rynku Bilansującego typu
Giełda Energii pełniącego funkcję NEMO, w dobie n-1. Dokument zawiera godzinowe ceny
energii dla polskiego obszaru rynkowego i ceny dla zagranicznych obszarów rynkowych
wyznaczone w procesie Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego dla doby n lub cenę
lokalną wyznaczoną przez URBGE NEMO nie biorącego udziału w procesie Jednolitego
łączenia Rynków Dnia Następnego doby n, na podstawie jego książki zleceń.
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu zawarte są w lokalnej procedurze PL_DA_NOR_01,
która stanowi załącznik do umowy MNA OA.
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2.2 Dokumenty wymieniane w ramach procesu Jednolitego
łączenia Rynków Dnia Bieżącego
2.2.1 Uzgodnione Grafiki Jednolitego łączenia Rynków Dnia
Bieżącego (UGMCB)
Kod:
Nazwa:
Nadawca:
Odbiorca:
Obiekt:
Okres:
Routing:

UGMCB
Uzgodnione Grafiki Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego
Operator Systemu Przesyłowego
Operator Rynku URBGE NEMO
URBGE NEMO, przekrój handlowy
Doba handlowa n
OR

Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest wysyłany przez Operatora Systemu Przesyłowego do Operatora Rynku
Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda Energii pełniącego funkcję NEMO, po
zakończeniu uzgodnień nominowanych przepływów handlowych z operatorami zagranicznych
systemów przesyłowych. Dokument zawiera uzgodnione godzinowe pozycje URBGE NEMO
oraz przepływy handlowe na odpowiednich przekrojach handlowych. OSP wysyła wstępny
oraz ostateczny dokument UGMCB.
Ramy czasowe emitowania dokumentu:
Ramy czasowe emitowania dokumentu są określone w Warunkach Dotyczących Bilansowania.
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3 OPIS OGRANICZEŃ W PRZESYŁANIU WYNIKÓW
JEDNOLITEGO ŁĄCZENIA RYNKÓW DNIA
NASTĘPNEGO
Ograniczenia czasowe zostały wprowadzone przez Operatora Systemu Przesyłowego w
systemie WIRE w celu kontroli czasu dostarczenia dokumentów do systemu informatycznego
OSP (węzła centralnego WIRE).
Negatywna kontrola spełnienia ograniczeń czasowych zdefiniowanych w węźle centralnym
powoduje, że przesłany dokument zostaje odrzucony w postaci komunikatu IOD z przyczyną
odrzucenia ND_POP lub ND_CZS.
L.p.
1
2
3
4

Kod dokumentu
ZWMC
ZGMC
AWMC
GCE

Od godz.
12:30
12:30
12:30
12:30

Do godz.
15:00
15:00
15:00
15:00

Dni min.
-1
-1
-1
-1

Dni max
-1
-1
-1
-1

Obowiązujące ramy czasowe emitowania dokumentów i ich przetwarzania w systemach OSP
są określone w Warunkach Dotyczących Bilansowania.
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4 ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA DOKUMENTÓW XML
4.1 Zawartość informacyjna dokumentów wymienianych w ramach
procesu jednolitego łączenia rynków
4.1.1 Zgłoszenie Wyników Jednolitego łączenia Rynków Dnia
Następnego (ZWMC)

data: 2020.07.27
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Schemat XSD
Schedule_MarketDocument

Nazwa dokumentu
Atrybuty wersji schematu
Zgłoszenie Wyników
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:451Jednolitego łączenia
2:scheduledocument:5:1"
Rynków Dnia Następnego (wersja Schedule Document V5R1)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
revisionNumber
Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
type
Typ dokumentu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem MessageType
process.processType
Typ procesu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ProcessType
process.classificationType
Typ zawartości
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ClassificationType
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
schedule_Time_Period.timeInterval
Doba handlowa
Data i czas początku i końca obowiązywania
zgłoszenia zapisana w UTC, YYYY-MMDDTHH:MMZ.
domain.mRID
Kod domeny
Kod obszaru – pole znakowe [16] z kodem EIC
obszaru Polski
Schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
subject_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
Część identyfikacyjna grafiku
mRID
Identyfikator grafiku
Pole znakowe [35]
version
Wersja grafiku
Pole numeryczne [3]
businessType
Typ biznesu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem BusinessType
product
Typ produktu
Pole znakowe [13], wartość zgodna ze
słownikiem EnergyProductType
objectAggregation
Typ agregacji
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ObjectAggregationType
in_Domain.mRID
Obszar imoprtujący
Identyfikator obszaru odbierającego produkt pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_Domain.mRID
Obszar eksportujący
Identyfikator obszaru dostarczającego produkt
- pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
in_MarketParticipant.mRID
Podmiot importujący
Identyfikator odbiorcy – pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_MarketParticipant.mRID
Podmiot eksportujący
Identyfikator dostawcy – pole znakowe [16];
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measurement_Unit.name

Identyfikator wyników
jednolitego łączenia
rynków
Jednostka miary

curveType

Typ krzywej

timeInterval

Doba handlowa

resolution

Ziarno

marketAgreement.mRID

position

quantity

data: 2020.07.27

schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
Pole znakowe [35]
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem UnitOfMeasureType
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem CurveType
Data i czas początku i końca obowiązywania
grafiku, zapisana w UTC:
YYYY-MM-DDTHH:MMZ.
Zapisane w formacie zgodnym z ISO 8601:
PnYnMnDTnHnMnS, gdzie nY - liczba lat,
nM - liczba miesięcy, nD -liczba dni, nH liczba godzin, nM – liczba minut, a nS jest
liczbą sekund.

Dane ilościowe grafiku
Pozycja
Pole numeryczne [6]
pozycja względem początku okresu
obowiązywania grafiku.
Ilość
Pole numeryczne
ilość zgłaszana do realizacji w ramach grafiku
w danym okresie, określonym przez Ziarno
danych.
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4.1.2 Odrzucenie ZWMC (OWMC)

data: 2020.07.27
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Schemat XSD
Acknowledgement_MarketDocument

Atrybuty wersji schematu
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0"
(wersja Acknowledgement Document V8R0)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
received_MarketDocument.mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
źródłowego
identyfikator zgłoszenia ZWMC do którego
odnosi się OWMC.
received_MarketDocument.revisionNumber Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
źródłowego
wersja zgłoszenia ZWMC do którego odnosi
się OWMC.
Komentarz
code
Kod komentarza
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ReasonCodeType
text
Treść komentarza
Pole znakowe [512]

data: 2020.07.27

Nazwa dokumentu
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4.1.3 Przyjęcie ZWMC (PWMC)
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Schemat XSD
Acknowledgement_MarketDocument

Atrybuty wersji schematu
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0"
(wersja Acknowledgement Document V8R0)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
received_MarketDocument.mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
źródłowego
identyfikator zgłoszenia ZWMC do którego
odnosi się PWMC.
received_MarketDocument.revisionNumber Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
źródłowego
wersja zgłoszenia ZWMC do którego odnosi
się PWMC.
Komentarz
code
Kod komentarza
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ReasonCodeType
text
Treść komentarza
Pole znakowe [512]

data: 2020.07.27
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4.1.4 Potwierdzenie wyników Jednolitego łączenia Rynów Dnia
Następnego (POWMC)

data: 2020.07.27
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Schemat XSD
Confirmation_MarketDocument

Nazwa dokumentu
Atrybuty wersji schematu
Przyjęte wyniki
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:451Jednolitego łączenia
2:confirmationdocument:5:0"
Rynków Dnia Następnego (wersja Confirmation Document V5R0)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
type
Typ dokumentu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem MessageType
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana
dokumentu
w UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument –
otrzymującego dokument
pole znakowe [16] z kodem Operatora Rynku
w formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type
Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
schedule_Period.timeInterval
Doba handlowa
Data i czas początku i końca obowiązywania
dokumentu zapisana w UTC, YYYY-MMDDTHH:MMZ.
confirmed_MarketDocument.mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
źródłowego
identyfikator zgłoszenia ZWMC do którego
odnosi się POWMC.
confirmed_MarketDocument.revisionNumber Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
źródłowego
wersja zgłoszenia ZWMC do którego odnosi
się POWMC.
domain.mRID
Kod domeny
Kod domeny – pole znakowe [16] z kodem
obszaru Polski
Schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
subject_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument źródłowy
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
Część identyfikacyjna potwierdzonego grafiku
mRID
Idetyfikator grafiku
Pole znakowe [35]
version
Wersja grafiku
Pole numeryczne [3]
businessType
Typ biznesu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem BusinessType
product
Typ produktu
Pole znakowe [13], wartość zgodna ze
słownikiem EnergyProductType
objectAggregation
Typ agregacji
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ObjectAggregationType
in_Domain.mRID
Obszar importujący
Identyfikator obszaru odbierającego produkt
- pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_Domain.mRID
Obszar eksportujący
Identyfikator obszaru dostarczającego
produkt - pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
in_MarketParticipant.mRID
Podmiot importujący
Identyfikator odbiorcy – pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_MarketParticipant.mRID
Podmiot eksportujący
Identyfikator dostawcy – pole znakowe [16];

data: 2020.07.27
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marketAgreement.mRID

measure_Unit.name
curveType
timeInterval

resolution

position

quantity

code
text

data: 2020.07.27

Identyfikator wyników
jednolitego łączenia
rynków
Jednostka miary

schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
Pole znakowe [35]

Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem UnitOfMeasureType
Typ krzywej
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem CurveType
Doba handlowa
Data i czas początku i końca obowiązywania
grafiku, zapisana w UTC:
YYYY-MM-DDTHH:MMZ.
Ziarno
Zapisane w formacie zgodnym z ISO 8601:
PnYnMnDTnHnMnS, gdzie nY - liczba lat,
nM - liczba miesięcy, nD -liczba dni, nH liczba godzin, nM – liczba minut, a nS jest
liczbą sekund.
Dane ilościowe potwierdzonego grafiku
Pozycja
Pole numeryczne [6]
pozycja względem początku okresu
obowiązywania grafiku.
Ilość
Pole numeryczne
ilość zgłaszana do realizacji w ramach
grafiku w danym okresie, określonym przez
Ziarno danych.
Komentarz
Kod komentarza
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ReasonCodeType
Treść komentarza
Pole znakowe [512]
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4.1.5 Informacja o akceptacji / odrzuceniu Wyników Jednolitego
łączenia Rynków Dnia Następnego (AWMC)

data: 2020.07.27
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Schemat XSD
ProblemStatement_MarketDocument

Nazwa dokumentu
Atrybuty wersji schematu
Globalne potwierdzenie
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:451Wyników Jednolitego
5:problemdocument:3:0"
łączenia Rynków Dnia
(wersja Problem Statement Document V3R0)
Następnego
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
revisionNumber
Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
type
Typ dokumentu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem MessageType
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
period.timeInterval

Doba handlowa

expected_MarketDocument.type

code

Typ oczekiwanego
dokumentu
Oczekiwany czas
utworzenia dokumentu
Komentarz
Kod komentarza

text

Treść komentarza

expected_MarketDocument.createdDateTime

data: 2020.07.27

Data i czas początku i końca okresu, którego
dotyczył dokument oczekiwany lub problem
w realizacji procesu biznesowego w UTC,
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
Pole znakowe [10], wartość zgodna ze
słownikiem MessageType
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
Kod oznaczający globalne odrzucenie lub
przyjęcie wyników;
pole znakowe [3], zgodne ze słownikiem
ReasonCodeType
Tekst wyjaśniający;
pole znakowe [512]
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4.1.6 Potwierdzenie odebrania AWMC (PAWMC)

data: 2020.07.27
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Schemat XSD
Acknowledgement_MarketDocument

Atrybuty wersji schematu
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0"
(wersja Acknowledgement Document V8R0)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
received_MarketDocument.mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
źródłowego
identyfikator dokumentu AWMC do którego
odnosi się PAWMC.
received_MarketDocument.revisionNumber Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
źródłowego
wersja dokumentu AWMC do którego odnosi
się PAWMC.
Komentarz
code
Kod komentarza
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ReasonCodeType
text
Treść komentarza
Pole znakowe [512]

data: 2020.07.27

Nazwa dokumentu
Potwierdzenie odebrania
AWMC

Standardy techniczne systemu WIRE
Wersja 12.1

Strona 29 z 96

PSE S.A. – OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

4.1.7 Zgłoszenie Grafików Jednolitego łączenia Rynków Dnia
Następnego (ZGMC)

data: 2020.07.27
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Schemat XSD
Schedule_MarketDocument

Nazwa dokumentu
Atrybuty wersji schematu
Zgłoszenie Grafików
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:451Jednolitego łączenia
2:scheduledocument:5:1"
Rynków Dnia Następnego (wersja Schedule Document V5R1)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
revisionNumber
Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
type
Typ dokumentu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem MessageType
process.processType
Typ procesu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ProcessType
process.classificationType
Typ zawartości
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ClassificationType
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
schedule_Time_Period.timeInterval
Doba handlowa
Data i czas początku i końca obowiązywania
zgłoszenia zapisana w UTC, YYYY-MMDDTHH:MMZ.
domain.mRID
Kod domeny
Kod obszaru– pole znakowe [16] z kodem
obszaru Polski
Schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
Część identyfikacyjna grafiku
mRID
Identyfikator grafiku
Pole znakowe [35]
version
Wersja grafiku
Pole numeryczne [3]
businessType
Typ biznesu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem BusinessType
product
Typ produktu
Pole znakowe [13], wartość zgodna ze
słownikiem EnergyProductType
objectAggregation
Typ agregacji
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ObjectAggregationType
in_Domain.mRID
Obszar importujący
Identyfikator obszaru odbierającego produkt pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_Domain.mRID
Obszar eksportujący
Identyfikator obszaru dostarczającego produkt
- pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
in_MarketParticipant.mRID
Podmiot importujący
Identyfikator odbiorcy – pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_MarketParticipant.mRID
Podmior eksportujący
Identyfikator dostawcy – pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
measurement_Unit.name
Jednostka miary
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem UnitOfMeasureType
curveType
Typ krzywej
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem CurveType

data: 2020.07.27
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timeInterval

Doba handlowa

resolution

Ziarno

position

quantity

data: 2020.07.27

Data i czas początku i końca obowiązywania
grafiku, zapisana w UTC:
YYYY-MM-DDTHH:MMZ.
Zapisane w formacie zgodnym z ISO 8601:
PnYnMnDTnHnMnS, gdzie nY - liczba lat,
nM - liczba miesięcy, nD -liczba dni, nH liczba godzin, nM – liczba minut, a nS jest
liczbą sekund.

Dane ilościowe grafiku
Pozycja
Pole numeryczne [6]
pozycja względem początku okresu
obowiązywania grafiku.
Ilość
Pole numeryczne
ilość zgłaszana do realizacji w ramach grafiku
w danym okresie, określonym przez Ziarno
danych.
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4.1.8 Odrzucenie ZGMC (OGMC)

data: 2020.07.27
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Schemat XSD
Acknowledgement_MarketDocument

Atrybuty wersji schematu
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0"
(wersja Acknowledgement Document V8R0)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
received_MarketDocument.mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
źródłowego
identyfikator zgłoszenia ZGMC do którego
odnosi się OGMC.
received_MarketDocument.revisionNumber Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
źródłowego
wersja zgłoszenia ZGMC do którego odnosi się
OGMC.
Komentarz
code
Kod komentarza
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ReasonCodeType
text
Treść komentarza
Pole znakowe [512]

data: 2020.07.27

Nazwa dokumentu
Odrzucenie ZGMC
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4.1.9 Przyjęcie ZGMC (PGMC)

data: 2020.07.27
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Schemat XSD
Acknowledgement_MarketDocument

Atrybuty wersji schematu
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0"
(wersja Acknowledgement Document V8R0)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
received_MarketDocument.mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
źródłowego
identyfikator zgłoszenia ZGMC do którego
odnosi się PGMC.
received_MarketDocument.revisionNumber Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
źródłowego
wersja zgłoszenia ZGMC do którego odnosi się
PGMC.
Komentarz
code
Kod komentarza
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ReasonCodeType
text
Treść komentarza
Pole znakowe [512]

data: 2020.07.27

Nazwa dokumentu
Przyjęcie ZGMC
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4.1.10 Informacja o Niezgodności ZGMC (IGMC)

data: 2020.07.27
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Schemat XSD
AnomalyReport_MarketDocument

Nazwa dokumentu
Atrybuty wersji schematu
Informacja o Niezgodności xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:451ZGMC
2:anomalydocument:5:1"
(wersja Anomaly Document V5R1)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
schedule_Time_Period.timeInterval
Doba handlowa
Data i czas początku i końca obowiązywania
grafiku zapisana w UTC, YYYY-MMDDTHH:MMZ.
domain.mRID
Kod domeny
Kod domeny– pole znakowe [16] z kodem
obszaru polski
Schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
Część identyfikacyjna dokumentu zawierającego grafik
marketParticipant.mRID
Identyfikator nadawcy
Pole znakowe [16]
grafiku
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
źródłowego
identyfikator zgłoszenia ZGMC do którego
odnosi się IGMC.
revisionNumber
Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
źródłowego
wersja zgłoszenia ZGMC do którego odnosi się
IGMC.
Część identyfikacyjna informacji o niezgodności grafików (TimeSeriesAnomaly)
mRID
Identyfikator grafiku
Pole znakowe [35]
version
Wersja grafiku
Pole numeryczne [3]
businessType
Typ biznesu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem BusinessType
product
Typ produktu
Pole znakowe [13], wartość zgodna ze
słownikiem EnergyProductType
objectAggregation
Typ agregacji
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ObjectAggregationType
in_Domain.mRID
Obszar importujący
Identyfikator obszaru odbierającego produkt pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_Domain.mRID
Obszar eksportujący
Identyfikator obszaru dostarczającego produkt
- pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
in_MarketParticipant.mRID
Podmiot importujący
Identyfikator odbiorcy – pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_MarketParticipant.mRID
Podmiot eksportujący
Identyfikator dostawcy – pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
measurement_Unit.name
Jednostka miary
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem UnitOfMeasureType

data: 2020.07.27
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curveType

Typ krzywej

timeInterval

Doba handlowa

resolution

Ziarno

position

quantity

code
text

data: 2020.07.27

Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem CurveType
Data i czas początku i końca obowiązywania
grafiku, zapisana w UTC:
YYYY-MM-DDTHH:MMZ.
Zapisane w formacie zgodnym z ISO 8601:
PnYnMnDTnHnMnS, gdzie nY - liczba lat,
nM - liczba miesięcy, nD -liczba dni, nH liczba godzin, nM – liczba minut, a nS jest
liczbą sekund.

Dane ilościowe grafiku
Pozycja
Pole numeryczne [6]
pozycja względem początku okresu
obowiązywania grafiku.
Ilość
Pole numeryczne
ilość zgłaszana do realizacji w ramach grafiku
w danym okresie, określonym przez Ziarno
danych.
Komentarz
Kod komentarza
Pole znakowe [3] , zgodne ze słownikiem
ReasonCodeType
Treść komentarza
Pole znakowe [512]
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4.1.11 Uzgodnione Grafiki Jednolitego łączenia Rynków Dnia
Następnego (UGMC)

data: 2020.07.27
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Schemat XSD
Confirmation_MarketDocument

Nazwa dokumentu
Atrybuty wersji schematu
Uzgodnione Grafiki
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:451Jednolitego łączenia
2:confirmationdocument:5:0"
Rynków Dnia Następnego (wersja Confirmation Document V5R0)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
type
Typ dokumentu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem MessageType
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana
dokumentu
w UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument –
otrzymującego dokument
pole znakowe [16] z kodem Operatora Rynku
w formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type
Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
schedule_Period.timeInterval
Doba handlowa
Data i czas początku i końca obowiązywania
dokumentu zapisana w UTC, YYYY-MMDDTHH:MMZ.
confirmed_MarketDocument.mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
źródłowego
identyfikator zgłoszenia ZGMC do którego
odnosi się UGMC.
confirmed_MarketDocument.revisionNumber Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
źródłowego
wersja zgłoszenia ZGMC do którego odnosi
się UGMC.
domain.mRID
Kod domeny
Kod domeny – pole znakowe [16] z kodem
obszaru Polski
Schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
Część identyfikacyjna potwierdzonego oraz dodanego grafiku
mRID
Idetyfikator grafiku
Pole znakowe [35]
version
Wersja grafiku
Pole numeryczne [3]
businessType
Typ biznesu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem BusinessType
product
Typ produktu
Pole znakowe [13], wartość zgodna ze
słownikiem EnergyProductType
objectAggregation
Typ agregacji
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ObjectAggregationType
in_Domain.mRID
Obszar importujący
Identyfikator obszaru odbierającego produkt
- pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_Domain.mRID
Obszar eksportujący
Identyfikator obszaru dostarczającego
produkt - pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
in_MarketParticipant.mRID
Podmiot importujący
Identyfikator odbiorcy – pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_MarketParticipant.mRID
Podmiot eksportujący
Identyfikator dostawcy – pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
measure_Unit.name
Jednostka miary
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem UnitOfMeasureType
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curveType
timeInterval

resolution

position

quantity

code
text

data: 2020.07.27

Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem CurveType
Doba handlowa
Data i czas początku i końca obowiązywania
grafiku, zapisana w UTC:
YYYY-MM-DDTHH:MMZ.
Ziarno
Zapisane w formacie zgodnym z ISO 8601:
PnYnMnDTnHnMnS, gdzie nY - liczba lat,
nM - liczba miesięcy, nD -liczba dni, nH liczba godzin, nM – liczba minut, a nS jest
liczbą sekund.
Dane ilościowe potwierdzonego oraz dodanego grafiku
Pozycja
Pole numeryczne [6]
pozycja względem początku okresu
obowiązywania grafiku.
Ilość
Pole numeryczne
moc zgłaszana do realizacji w ramach
grafiku w danym okresie, określonym przez
Ziarno danych.
Komentarz
Kod komentarza
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ReasonCodeType
Treść komentarza
Pole znakowe [512]
Typ krzywej
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4.1.12 Zdolności Przesyłowe oferowane dla Jednolitego łączenia
Rynków Dnia Następnego (OZP)
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Schemat XSD
Capacity_MarketDocument

Nazwa dokumentu
Atrybuty wersji schematu
Zdolności Przesyłowe
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:451oferowane dla Jednolitego 3:capacitydocument:8:0"
łączenia Rynków Dnia
(wersja Capacity Document V8R0)
Następnego
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
revisionNumber
Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
type
Typ dokumentu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem MessageType
process.processType
Typ procesu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ProcessType
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
period.timeInterval
Doba handlowa
Data i czas początku i końca obowiązywania
dokumentu zapisana w UTC, YYYY-MMDDTHH:MMZ.
domain.mRID
Kod domeny
Kod domeny– pole znakowe [16] z kodem
obszaru Polski
Schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
Część identyfikacyjna grafiku
mRID
Identyfikator grafiku
Pole znakowe [35]
businessType
Typ biznesu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem BusinessType
product
Typ produktu
Pole znakowe [13], wartość zgodna ze
słownikiem EnergyProductType
in_Domain.mRID
Obszar importujący
Identyfikator obszaru odbierającego produkt pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_Domain.mRID
Obszar eksportujący
Identyfikator obszaru dostarczającego produkt
- pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
measure_Unit.name
Jednostka miary
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem UnitOfMeasureType
curveType
Typ krzywej
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem CurveType
timeInterval
Okres obowiązywania
Data i czas początku i końca obowiązywania
grafiku
grafiku, zapisana w UTC:
YYYY-MM-DDTHH:MMZ.
resolution
Ziarno
Zapisane w formacie zgodnym z ISO 8601:
PnYnMnDTnHnMnS, gdzie nY - liczba lat,
nM - liczba miesięcy, nD -liczba dni, nH liczba godzin, nM – liczba minut, a nS jest
liczbą sekund.
Dane ilościowe grafiku
position
Pozycja
Pole numeryczne [6]
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quantity

data: 2020.07.27

Ilość

pozycja względem początku okresu
obowiązywania grafiku.
Pole numeryczne
ilość oferowana w ramach grafiku w danym
okresie, określonym przez Ziarno danych.
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4.1.13 Odrzucenie OZP (OOZP)
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Schemat XSD
Acknowledgement_MarketDocument

Atrybuty wersji schematu
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0"
(wersja Acknowledgement Document V8R0)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
received_MarketDocument.mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
źródłowego
identyfikator dokumentu OZP do którego
odnosi się OOZP.
received_MarketDocument.revisionNumber Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
źródłowego
wersja dokumentu OZP do którego odnosi się
OOZP.
Komentarz
code
Kod komentarza
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ReasonCodeType
text
Treść komentarza
Pole znakowe [512]
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4.1.14 Przyjęcie OZP (POZP)
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Schemat XSD
Acknowledgement_MarketDocument

Atrybuty wersji schematu
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0"
(wersja Acknowledgement Document V8R0)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
received_MarketDocument.mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
źródłowego
identyfikator dokumentu OZP do którego
odnosi się POZP.
received_MarketDocument.revisionNumber Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
źródłowego
wersja dokumentu OZP do którego odnosi się
POZP
Komentarz
code
Kod komentarza
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ReasonCodeType
text
Treść komentarza
Pole znakowe [512]
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4.1.15 Giełdowe Cena Energii (GCE)
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Schemat XSD
Publication_MarketDocument

Atrybuty wersji schematu
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:4513:publicationdocument:7:0"
(wersja Publication Document V7R0)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
revisionNumber
Wersja dokumentu
Pole numeryczne [3]
type
Typ dokumentu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem MessageType
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
period.timeInterval
Doba handlowa
Data i czas początku i końca doby zapisana w
UTC, YYYY-MM-DDTHH:MMZ.
domain.mRID
Kod domeny
Kod domeny– pole znakowe [16] z kodem
obszaru Polski
Schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
Część identyfikacyjna grafiku
mRID
Identyfikator grafiku
Pole znakowe [35]
auction.mRID
Identyfikator wyników
Pole znakowe [35]
jednolitego łączenia
rynków
businessType
Typ biznesu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem BusinessType
in_Domain.mRID
Obszar importujący
Identyfikator obszaru odbierającego produkt pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_Domain.mRID
Obszar eksportujący
Identyfikator obszaru dostarczającego produkt
- pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
currency_Unit.name
Waluta
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem CurrencyType
price_Measure_Unit.name
Jednostka miary, w której
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
wyrażone są ceny
słownikiem UnitOfMeasureType
curveType
Typ krzywej
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem CurveType
timeInterval
Doba handlowa
Data i czas początku i końca obowiązywania
grafiku, zapisana w UTC:
YYYY-MM-DDTHH:MMZ.
resolution
Ziarno
Zapisane w formacie zgodnym z ISO 8601:
PnYnMnDTnHnMnS, gdzie nY - liczba lat,
nM - liczba miesięcy, nD -liczba dni, nH liczba godzin, nM – liczba minut, a nS jest
liczbą sekund.
Dane ilościowe grafiku
position
Pozycja
Pole numeryczne [6]
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price.amount
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Cena

pozycja względem początku okresu
obowiązywania grafiku.
Pole numeryczne
cena w danym okresie, określonym przez
Ziarno danych.
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4.1.16 Uzgodnione Grafiki Jednolitego łączenia Rynków Dnia
Bieżącego (UGMCB)
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Schemat XSD
Confirmation_MarketDocument

Nazwa dokumentu
Atrybuty wersji schematu
Uzgodnione Grafiki
xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:451Jednolitego łączenia
2:confirmationdocument:5:0"
Rynków Dnia Bieżącego
(wersja Confirmation Document V5R0)
Kod pola
Nazwa pola
Opis pola
Część identyfikacyjna dokumentu
mRID
Identyfikator dokumentu
Pole znakowe [35]
type
Typ dokumentu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem MessageType
createdDateTime
Czas utworzenia
Data i czas utworzenia dokumentu zapisana w
dokumentu
UTC, tj. YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
sender_MarketParticipant.mRID
Identyfikator wysyłającego Identyfikator wysyłającego dokument – pole
dokument
znakowe [16] z kodem OSP w formacie EIC
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
sender_MarketParticipant.marketRole.type
Rola wysyłającego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
receiver_MarketParticipant.mRID
Identyfikator
Identyfikator otrzymującego dokument – pole
otrzymującego dokument
znakowe [16] z kodem Operatora Rynku w
formacie NPL
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
receiver_MarketParticipant.marketRole.type Rola otrzymującego
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
dokument
słownikiem RoleType
schedule_Period.timeInterval
Okres obowiązywania
Data i czas początku i końca obowiązywania
dokumentu
dokumentu zapisana w UTC, YYYY-MMDDTHH:MMZ.
domain.mRID
Kod domeny
Kod domeny – pole znakowe [16] z kodem
obszaru Polski
Schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
Część identyfikacyjna potwierdzonego oraz dodanego grafiku
mRID
Idetyfikator grafiku
Pole znakowe [35]
version
Wersja grafiku
Pole numeryczne [3]
businessType
Typ biznesu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem BusinessType
product
Typ produktu
Pole znakowe [13], wartość zgodna ze
słownikiem EnergyProductType
objectAggregation
Typ agregatu
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ObjectAggregationType
in_Domain.mRID
Obszar importujący
Identyfikator obszaru odbierającego produkt pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_Domain.mRID
Obszar eksportujący
Identyfikator obszaru dostarczającego produkt
- pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
in_MarketParticipant.mRID
Podmiot importujący
Identyfikator odbiorcy – pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
out_MarketParticipant.mRID
Podmiot eksportujący
Identyfikator dostawcy – pole znakowe [16];
schemat kodu – pole znakowe [3], wartość
zgodna ze słownikiem CodingSchemeType
measure_Unit.name
Jednostka miary
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem UnitOfMeasureType
curveType
Typ krzywej
Pole znakowe[3], wartość zgodna ze
słownikiem CurveType
timeInterval
Doba handlowa
Data i czas początku i końca obowiązywania
grafiku, zapisana w UTC:
YYYY-MM-DDTHH:MMZ.
resolution
Ziarno
Zapisane w formacie zgodnym z ISO 8601:
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position

quantity

code
text

data: 2020.07.27

PnYnMnDTnHnMnS, gdzie nY - liczba lat,
nM - liczba miesięcy, nD -liczba dni, nH liczba godzin, nM – liczba minut, a nS jest
liczbą sekund.
Dane ilościowe potwierdzonego oraz dodanego grafiku
Pozycja
Pole numeryczne [6]
pozycja względem początku okresu
obowiązywania grafiku.
Ilość
Pole numeryczne
ilość zgłaszana do realizacji w ramach grafiku
w danym okresie, określonym przez Ziarno
danych.
Komentarz
Kod komentarza
Pole znakowe [3], wartość zgodna ze
słownikiem ReasonCodeType
Treść komentarza
Pole znakowe [512]
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4.1.17 Słowniki Danych Dokumentów wymienianych w ramach
procesu Jednolitego łączenia Rynków
Typ Dokumentu (MessageType)
Typ wiadomości
Wyniki Jednolitego łączenia Rynków
(ang. Market coupling results document)
Dokument potwierdzający
(ang. Confirmation report)

XML kod
A52

Grafik podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie
(Balance responsible schedule)
Wstępny dokument potwierdzający
(ang. Intermediate confirmation report)
Ostateczny dokument potwierdzający
(ang. Final confirmation report)
Oferowane zdolności przesyłowe
(ang. Agreed capacity)

A01

Dokument zawierający ceny
(ang. Price document)

A44

A18

A07
A08
A31

Opis
Zgłoszenie Wyników Jednolitego łączenia
Rynków Dnia Następnego (ZWMC)
Potwierdzenie wyników Jednolitego łączenia
Rynków Dnia Następnego (POWMC),
Globalne potwierdzenie wyników Jednolitego
łączenia Rynków Dnia Następnego (AWMC)
Zgłoszenie Grafików Jednolitego łączenia
Rynków (ZGMC)
Wstępnie Uzgodnione Grafiki Jednolitego
łączenia Rynków (UGMC / UGMCB)
Ostatecznie Uzgodnione Grafiki Jednolitego
łączenia Rynków (UGMC / UGMCB)
Zdolności Przesyłowe Oferowane dla
Jednolitego łączenia Rynków Dnia
Następnego (OZP)
Giełdowe Ceny Energii (GCE)

Typ Procesu (ProcessType)
Typ procesu
Proces dnia następnego
(ang. Day ahead)
Wyznaczenie zdolności przesyłowych
(ang. Capacity determination)
Proces dnia bieżącego
(ang. Intraday incremental)

XML kod
A01

Opis
Informacje dotyczą dnia następnego.

A15

Informacje dotyczą zdolności przesyłowych

A02

Informacje dotyczą dnia bieżącego.

Typ Grafiku (ClassificationType)
Typ grafiku
Sumaryczny
(ang. Summary type)

XML kod
A02

Opis
Sumaryczne wyniki Jednolitego łączenia
Rynków Dnia Następnego

Nazwa roli
Operator systemu
(ang. System operator)

XML kod
A04

Operator Rynku
(ang. Scheduling coordinator)

A28

Opis
Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesję na przesyłanie energii elektrycznej,
odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci
przesyłowej.
Operator Rynku

Typ Roli (RoleType)

data: 2020.07.27
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Typ Biznesu (BusinessType)
Typ biznesu
Pozycja / saldo
(ang. Net position)
Wymiana międzysystemowa w ramach
udostępnionych zdolności przesyłowych
(ang. External trade without explicit capacity)
Wyniki jednolitego łączenia rynków
(ang. Market coupling results)

XML kod
B09

Cena energii na giełdzie energii
(ang. Spot price)

A62

Ograniczenie godzinowej zmiany przepływu
energii
(ang. Capacity ramping limitattion)
Zdolności przesyłowe
(ang. Offered Capacity)
Zaalokowane zdolności przsyłowe
(ang. Already Allocated Capacity)

B92

A06

A69

A31
A29

Opis
Pozycja URBGE NEMO lub obszaru (różnica
pomiędzy zakupem a sprzedażą energii)
Wymiana międzysystemowa pomiędzy
dwoma obszarami z ograniczonymi
zdolnościami przesyłowymi
Wolumeny przepływów pomiędzy obszarami
rynkowymi, wynikające z ofert przyjętych do
realizacji na giełdach energii NEMO
Cena energii wyznaczona w wyniku
kojarzenia ofert zakupu i sprzedaży na
giełdach energii
Ograniczenie odnoszące się do zmiany
godzinowych przepływów energii pomiędzy
dwoma obszarami
Zdolności przesyłowe na przekroju
handlowym
Zaalokowane zdolności przesyłowe na
przekroju

Typ Produktu (EnergyProductType)
Typ produktu
Moc czynna
(ang. Active power)
Energia czynna
(ang. Active energy)

XML kod
8716867000016

Moc czynna

Opis

8716867000030

Energia czynna

Obiekt Agregacji (ObjectAggregationType)
Typ agregacji
Obszar
(ang. Area)
Podmiot
(ang. Party)

XML kod
A01

Opis
Dane agregowane według obszaru rynkowego

A03

Dane agregowane według podmiotu

Jednostka Miary (UnitOfMeasureType)
Jednostki miary
MW (ang. Megawatt)
MWh (ang. megawatt hours)

XML kod
MAW
MWH

Opis
Jednostka mocy czynnej.
Jednostka energii czynnej

XML kod
EUR

EUR

Waluta (CurrencyType)
Waluty
EUR (ang. EURO)

data: 2020.07.27

Opis
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Typ Krzywej (CurveType)
Typ krzywej
Krzywa o stałej rozdzielczości
(ang. Sequential fixed size block)

XML kod
A01

Opis
Krzywa o stałej rozdzielczości określonej w
tagu resolution

Schemat Kodowania (CodingSchemeType)
Typ schematu kodowania
Schemat kodowania ENTSO-E

XML kod
A01

Opis
Schemat kodowania ENTSO-E – kod EIC

Polski system kodowania (ang. Poland
National coding scheme)

NPL

Schemat kodowania obowiązujący na polskim
rynku energii elektrycznej.

Typ Komentarza (ReasonCodeType)
Typ komentarza

XML
kod

Opis

Dokument w pełni przyjęty
(ang. Message fully accepted)
Dokument odrzucony
(ang. Message fully rejected)
Brak odpowiadającej transakcji w zgłoszeniu
partnera handlowego.
(ang.Counterpart time series Missing)
Niezgodność z odpowiadającym grafikiem
partnera handlowego
(ang.Counterpart time series quantity
differences)
Dodanie transakcji na podstawie zgłoszenia
przesłanego przez kontrahenta
(ang. Imposed Time series from nominated
party's time series (party identified in reason
text))
Niezgodna ilość
(ang. Quantity inconsistency)
Zwiększenie ilości
(ang. Quantity increased)
Zmniejszenie ilości
(ang. Quantity decreased)
Grafik zmodyfikowany
(ang. Time series modified)

A01

Przyjęcie całego dokumentu.

A02

Żaden element dokumentu nie został przyjęty

A28

Braku odpowiedniej transakcji w danych od
sąsiedniego OSP

A29

Występuje niezgodność z danymi od
sąsiedniego OSP

A30

Transakcja została dodana na podstawie
danych od sąsiedniego OSP lub wyników
jednolitego łączenia RDN

A42

Ilość niezgodna z danymi od sąsiedniego OSP.

A43

Zwiększono ilość

A44

Zmniejszono ilość

A63

Uzgodnienie bez dostosowania wartości
(ang. Confirmation without adjustment (time
series have been matched without change))
Uzgodnienie z dostosowaniem wartości
(ang. Confirmation with adjustment (time
series have been modified))
Grafik uzgodniony
(ang. Time series matched)

A85

Grafik został zmodyfikowany ze względu na
brak zgodności zgłoszonych danych z danymi
od sąsiedniego OSP
Uzgodnienie bez dostosowania
wartości.(grafiki uzgodnione bez zmian)

data: 2020.07.27

A86

Uzgodnienie z dostosowaniem wartości.
(grafiki uzgodnione ze zmianami)

A88

Grafik uzgodniony.
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Niezdefiniowane błędy
(ang. Errors not specifically identified) lub
Inny komentarz

data: 2020.07.27

999

Ten kod jest używany, gdy błąd który
wystąpił nie daje się przyporządkować do
żadnego z błędów zdefiniowanych w tablicy
„Typ komentarza”, lub jest to Inny komentarz.
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4.1.18 Diagramy schematów XML grafików zawartych w
dokumentach
Grafik w dokumentach typu Schedule (ZWMC, ZGMC)

data: 2020.07.27
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Grafik w dokumentach typu Acknowledgement (PWMC, OWMC,
PAWMC, PGMC, OGMC, POZP, OOZP)

data: 2020.07.27
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Grafik w dokumentach typu Anomaly (IGMC)

data: 2020.07.27
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Grafik w dokumentach typu Confirmation (POWMC, UGMC,
UGMCB)

data: 2020.07.27
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Grafik w dokumentach typu Capacity (OZP)

data: 2020.07.27

Standardy techniczne systemu WIRE
Wersja 12.1

Strona 64 z 96

PSE S.A. – OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

Grafik w dokumentach typu Publication (GCE)

data: 2020.07.27
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5 DEFINICJE SCHEMATÓW XML
Definicje schematów XSD dla nowych dokumentów zostały wprowadzone w Załączniku B do
Standardów technicznych systemu WIRE.
Uzupełnienie polega na wprowadzeniu nowych plików schematów XSD:


ZWMC.xsd



OWMC.xsd



PWMC.xsd



POWMC.xsd



AWMC.xsd



PAWMC.xsd



ZGMC.xsd



OGMC.xsd



PGMC.xsd



IGMC.xsd



UGMC.xsd



OZP.xsd



POZP.xsd



OOZP.xsd



GCE.xsd



UGMCB.xsd

Oraz plików schematów XSD opisujących standard IEC62325-451-1, IEC62325-451-2,
IEC62325-451-3, IEC62325-451-5.
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6 PRZYKŁADOWE DOKUMENTY XML
6.1 Przykładowe dokumenty wymieniane w ramach procesu jednolitego łączenia rynków
6.1.1 Zgłoszenie Wyników Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (ZWMC)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-2:scheduledocument:5:1">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>ZWMC</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>NPL_CODE</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Schedule_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:revisionNumber>1</iec:revisionNumber>
<iec:type>A52</iec:type>
<iec:process.processType>A01</iec:process.processType>
<iec:process.classificationType>A02</iec:process.classificationType>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:schedule_Time_Period.timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:schedule_Time_Period.timeInterval>
<iec:domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:domain.mRID>
<iec: subject_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec: subject_MarketParticipant.mRID>
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<!--NEMO net position (net consumption), repeated for each NEMO in PL and PLA/PLC-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS1</iec:mRID>
<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>B09</iec:businessType>
<iec:product>8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A03</iec:objectAggregation>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:in_Domain.mRID>
<iec:in_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">11X*************</iec:in_MarketParticipant.mRID>
<iec: marketAgreement.mRID>EUPHEMIA_RESULTS_ID</iec: marketAgreement.mRID>
<iec:measurement_Unit.name>MWH</iec:measurement_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
<!-- NEMO net position (net production), repeated for each NEMO in PL and PLA/PLC-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS2</iec:mRID>
<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>B09</iec:businessType>
<iec:product> 8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A03</iec:objectAggregation>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:out_Domain.mRID>
<iec:out_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">11X*************</iec:out_MarketParticipant.mRID>
<iec: marketAgreement.mRID>EUPHEMIA_RESULTS_ID</iec: marketAgreement.mRID>
<iec:measurement_Unit.name>MWH</iec:measurement_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
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<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
<!--One time series for Polish bidding zone (net consumption)-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS3</iec:mRID>
<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>B09</iec:businessType>
<iec:product>8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A01</iec:objectAggregation>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:in_Domain.mRID>
<iec: marketAgreement.mRID>EUPHEMIA_RESULTS_ID</iec: marketAgreement.mRID>
<iec:measurement_Unit.name>MWH</iec:measurement_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
<!--One time series for Polish bidding zone (net production)-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS4</iec:mRID>
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<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>B09</iec:businessType>
<iec:product>8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A01</iec:objectAggregation>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:out_Domain.mRID>
<iec: marketAgreement.mRID>EUPHEMIA_RESULTS_ID</iec: marketAgreement.mRID>
<iec:measurement_Unit.name>MWH</iec:measurement_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
<!--For each interconnection direction covered by the market coupling process-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS5</iec:mRID>
<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>A06</iec:businessType>
<iec:product>8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A01</iec:objectAggregation>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y*************</iec:in_Domain.mRID>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y*************</iec:out_Domain.mRID>
<iec: marketAgreement.mRID>EUPHEMIA_RESULTS_ID</iec: marketAgreement.mRID>
<iec:measurement_Unit.name>MWH</iec:measurement_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
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<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
<!--For each NTH-NTH flow-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS6</iec:mRID>
<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>A69</iec:businessType>
<iec:product> 8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A03</iec:objectAggregation>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y*************</iec:in_Domain.mRID>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y*************</iec:out_Domain.mRID>
<iec:in_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10X************</iec:in_MarketParticipant.mRID>
<iec:out_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10X************</iec:out_MarketParticipant.mRID>
<iec: marketAgreement.mRID>EUPHEMIA_RESULTS_ID</iec: marketAgreement.mRID>
<iec:measurement_Unit.name>MWH</iec:measurement_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
</iec:Schedule_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.2 Odrzucenie ZWMC (OWMC)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>OWMC</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>NPL_CODE</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
<def:ref_id>0_AA_----------</def:ref_id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Acknowledgement_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:received_MarketDocument.mRID>XXX</iec:received_MarketDocument.mRID>
<iec:received_MarketDocument.revisionNumber>1</iec:received_MarketDocument.revisionNumber>
<iec:Reason>
<iec:code>A02</iec:code>
<iec:text>Messaage fully rejected</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:Acknowledgement_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.3 Przyjęcie ZWMC (PWMC)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>PWMC</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>NPL_CODE</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
<def:ref_id>0_AA_----------</def:ref_id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Acknowledgement_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:received_MarketDocument.mRID>XXX</iec:received_MarketDocument.mRID>
<iec:received_MarketDocument.revisionNumber>1</iec:received_MarketDocument.revisionNumber>
<iec:Reason>
<iec:code>A01</iec:code>
<iec:text>Message fully accepted</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:Acknowledgement_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.4 Potwierdzenie Wyników Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (POWMC)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-2:confirmationdocument:5:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>POWMC</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>NPL_CODE</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
<def:ref_id>0_AA_----------</def:ref_id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Confirmation_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:type>A18</iec:type>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:schedule_Period.timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:schedule_Period.timeInterval>
<iec:confirmed_MarketDocument.mRID>XXX</iec:confirmed_MarketDocument.mRID>
<iec:confirmed_MarketDocument.revisionNumber>1</iec:confirmed_MarketDocument.revisionNumber>
<iec:domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:domain.mRID>
<iec: subject_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec: subject_MarketParticipant.mRID>
<iec:Reason>
<!--Positive POWMC / Negative POWMC-->
<iec:code>A01 / A02</iec:code>
<iec:text>Message fully accepted / TSO requirement violated</iec:text>
</iec:Reason>

data: 2020.07.27

Standardy techniczne systemu WIRE
Wersja 12.1

Strona 74 z 96

PSE S.A. – OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

<!--For each accepted time series-->
<iec:Confirmed_TimeSeries>
<iec:mRID>TS1</iec:mRID>
<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>B09</iec:businessType>
<iec:product>8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A06</iec:objectAggregation>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y*************</iec:in_Domain.mRID>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y*************</iec:out_Domain.mRID>
<iec: marketAgreement.mRID>EUPHEMIA_RESULTS_ID</iec: marketAgreement.mRID>
<iec:measure_Unit.name>MWH</iec:measure_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:Confirmed_TimeSeries>
</iec:Confirmation_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.5 Informacja o akceptacji / odrzuceniu Wyników Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego
(AWMC)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec=" urn:iec62325.351:tc57wg16:451-5:problemdocument:3:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>AWMC</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>String</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:ProblemStatement_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:revisionNumber>1</iec:revisionNumber>
<iec:type>A18</iec:type>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:period.timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:period.timeInterval >
<iec:expected_MarketDocument.type>A18</iec:expected_MarketDocument.type>
<iec:expected_MarketDocument.createdDateTime>2019-01-01T11:30:00Z</iec:expected_MarketDocument.createdDateTime>
<iec:Reason>
<!--Positive AWMC / Negative AWMC-->
<iec:code>A01 / A02</iec:code>
<iec:text>Market coupling results globally accepted / Market coupling results globally rejected</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:ProblemStatement_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.6 Potwierdzenie odebrania AWMC (PAWMC)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>PAWMC</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>String</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
<def:ref_id>0_AA_----------</def:ref_id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Acknowledgement_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:received_MarketDocument.mRID>XXX</iec:received_MarketDocument.mRID>
<iec:received_MarketDocument.revisionNumber>1</iec:received_MarketDocument.revisionNumber>
<iec:Reason>
<!--AWMC accepted / AWMC rejected-->
<iec:code>A01 / A02</iec:code>
<iec:text>Message fully accepted / Message fully rejected</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:Acknowledgement_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.7 Zgłoszenie Grafików Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (ZGMC)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-2:scheduledocument:5:1">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>ZGMC</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>String</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Schedule_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:revisionNumber>1</iec:revisionNumber>
<iec:type>A01</iec:type>
<iec:process.processType>A01</iec:process.processType>
<iec:process.classificationType>A02</iec:process.classificationType>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:schedule_Time_Period.timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:schedule_Time_Period.timeInterval>
<iec:domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:domain.mRID>
<!-- NEMO net position (net consumption), repeated for each URBGE NEMO-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS1</iec:mRID>
<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>B09</iec:businessType>
<iec:product>8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A03</iec:objectAggregation>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:in_Domain.mRID>
<iec:in_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10X************</iec:in_MarketParticipant.mRID>
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<iec:measurement_Unit.name>MWH</iec:measurement_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
<!-- NEMO net position (net production), repeated for each URBGE NEMO -->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS2</iec:mRID>
<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>B09</iec:businessType>
<iec:product> 8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A03</iec:objectAggregation>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:out_Domain.mRID>
<iec:out_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10X************</iec:out_MarketParticipant.mRID>
<iec:measurement_Unit.name>MWH</iec:measurement_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
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<!--For each NTH-NTH flow-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS3</iec:mRID>
<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>A69</iec:businessType>
<iec:product> 8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A03</iec:objectAggregation>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y************</iec:in_Domain.mRID>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y************</iec:out_Domain.mRID>
<iec:in_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10X************</iec:in_MarketParticipant.mRID>
<iec:out_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10X************</iec:out_MarketParticipant.mRID>
<iec:measurement_Unit.name>MWH</iec:measurement_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
</iec:Schedule_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.8 Odrzucenie ZGMC (OGMC)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>OGMC</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>String</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
<def:ref_id>0_AA_----------</def:ref_id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Acknowledgement_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:received_MarketDocument.mRID>XXX</iec:received_MarketDocument.mRID>
<iec:received_MarketDocument.revisionNumber>1</iec:received_MarketDocument.revisionNumber>
<iec:Reason>
<iec:code>A02</iec:code>
<iec:text>Message fully rejected</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:Acknowledgement_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.9 Przyjęcie ZGMC (PGMC)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>PGMC</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>String</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
<def:ref_id>0_AA_----------</def:ref_id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Acknowledgement_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:received_MarketDocument.mRID>XXX</iec:received_MarketDocument.mRID>
<iec:received_MarketDocument.revisionNumber>1</iec:received_MarketDocument.revisionNumber>
<iec:Reason>
<iec:code>A01</iec:code>
<iec:text>Message fully accepted</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:Acknowledgement_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.10 Informacja o Niezgodności ZGMC (IGMC)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-2:anomalydocument:5:1">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>IGMC</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>String</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
<def:ref_id>0_AA_----------</def:ref_id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:AnomalyReport_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:schedule_Time_Period.timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:schedule_Time_Period.timeInterval>
<iec:domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:domain.mRID>
<iec:Anomaly_MarketDocument>
<iec:marketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:marketParticipant.mRID>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:revisionNumber>1</iec:revisionNumber>
<!--For each mismatched time series-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS5</iec:mRID>
<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>A69</iec:businessType>
<iec:product>8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A03</iec:objectAggregation>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:in_Domain.mRID>
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<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y************</iec:out_Domain.mRID>
<iec:in_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10X************</iec:in_MarketParticipant.mRID>
<iec:out_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10X************</iec:out_MarketParticipant.mRID>
<iec:measurement_Unit.name>MWH</iec:measurement_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
<iec:Reason>
<!--If A29 on time series level-->
<iec:code>A42</iec:code>
<iec:text>Quantity inconsistency</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:Point>
</iec:Period>
<iec:Reason>
<!--Missing time series / Not matching time series-->
<iec:code>A28 / A29</iec:code>
<iec:text>Counterpart time series missing / Counterpart time series quantity differences</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:TimeSeries>
</iec:Anomaly_MarketDocument>
</iec:AnomalyReport_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.11 Uzgodnione Grafiki Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (UGMC)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-2:confirmationdocument:5:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>UGMC</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>String</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
<def:ref_id>0_AA_----------</def:ref_id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Confirmation_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<!--Intermediate UGMC / Final UGMC-->
<iec:type>A07 / A08</iec:type>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:schedule_Period.timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:schedule_Period.timeInterval>
<iec:confirmed_MarketDocument.mRID>XXX</iec:confirmed_MarketDocument.mRID>
<iec:confirmed_MarketDocument.revisionNumber>1</iec:confirmed_MarketDocument.revisionNumber>
<iec:domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:domain.mRID>
<iec:Reason>
<!--If ZGMC matched / If ZGMC not matched-->
<iec:code>A86 / A85</iec:code>
<iec:text>Confirmation without adjustment / Confirmation with adjustment</iec:text>
</iec:Reason>
<!--For each imposed time series-->
<iec:Imposed_TimeSeries>
<iec:mRID>TS1</iec:mRID>
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<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>A69</iec:businessType>
<iec:product>8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A03</iec:objectAggregation>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y*************</iec:in_Domain.mRID>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y*************</iec:out_Domain.mRID>
<iec:in_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">11X*************</iec:in_MarketParticipant.mRID>
<iec:out_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">11X*************</iec:out_MarketParticipant.mRID>
<iec:measure_Unit.name>MWH</iec:measure_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
<iec:Reason>
<iec:code>A30</iec:code>
<iec:text>Imposed time series</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:Imposed_TimeSeries>
<!--For each confirmed time series-->
<iec:Confirmed_TimeSeries>
<iec:mRID>TS2</iec:mRID>
<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>A69</iec:businessType>
<iec:product>8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A03</iec:objectAggregation>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y*************</iec:in_Domain.mRID>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y*************</iec:out_Domain.mRID>
<iec:in_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">11X*************</iec:in_MarketParticipant.mRID>
<iec:out_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">11X*************</iec:out_MarketParticipant.mRID>
<iec:measure_Unit.name>MWH</iec:measure_Unit.name>
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<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
<iec:Reason>
<!--If quantity increased / If quantity decreased-->
<iec:code>A43 / A44</iec:code>
<iec:text>Quantity increased / Quantity decreased</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:Point>
</iec:Period>
<iec:Reason>
<!--If ZGMC not matched / If ZGMC matched-->
<iec:code>A63 / A88</iec:code>
<iec:text>Time series modified / Time series matched</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:Confirmed_TimeSeries>
</iec:Confirmation_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.12 Zdolności Przesyłowe oferowane dla Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (OZP)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:capacitydocument:8:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>OZP</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>String</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Capacity_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:revisionNumber>1</iec:revisionNumber>
<iec:type>A31</iec:type>
<iec:process.processType>A15</iec:process.processType>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:period.timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:period.timeInterval>
<iec:domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:domain.mRID>
<!-- Offered capacity for each interconnection direction covered by the market coupling process-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS1</iec:mRID>
<iec:businessType>A31</iec:businessType>
<iec:product>8716867000016</iec:product>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y************</iec:in_Domain.mRID>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y************</iec:out_Domain.mRID>
<iec:measure_Unit.name>MAW</iec:measure_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
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<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
<!-- Ramping constraint for each interconnection direction, where the constraint applies-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS2</iec:mRID>
<iec:businessType>B92</iec:businessType>
<iec:product>8716867000016</iec:product>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y************</iec:in_Domain.mRID>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y************</iec:out_Domain.mRID>
<iec:measure_Unit.name>MAW</iec:measure_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
<!--Scheduled flow for the last hour of previous day, for each interconn., where the ramping constraint applies-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS3</iec:mRID>
<iec:businessType>A29</iec:businessType>
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<iec:product>8716867000016</iec:product>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y************</iec:in_Domain.mRID>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y************</iec:out_Domain.mRID>
<iec:measure_Unit.name>MAW</iec:measure_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T22:00Z</iec:start>
<iec:end>2018-12-31T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
</iec:Capacity_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.13 Odrzucenie OZP (OOZP)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>OOZP</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>String</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
<def:ref_id>0_AA_----------</def:ref_id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Acknowledgement_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:received_MarketDocument.mRID>XXX</iec:received_MarketDocument.mRID>
<iec:received_MarketDocument.revisionNumber>1</iec:received_MarketDocument.revisionNumber>
<iec:Reason>
<iec:code>A02</iec:code>
<iec:text>Message fully rejected</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:Acknowledgement_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.14 Przyjęcie OZP (POZP)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:4511:acknowledgementdocument:8:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>POZP</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>String</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
<def:ref_id>0_AA_----------</def:ref_id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Acknowledgement_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:received_MarketDocument.mRID>XXX</iec:received_MarketDocument.mRID>
<iec:received_MarketDocument.revisionNumber>1</iec:received_MarketDocument.revisionNumber>
<iec:Reason>
<iec:code>A01</iec:code>
<iec:text>Message fully accepted</iec:text>
</iec:Reason>
</iec:Acknowledgement_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.15 Giełdowa Cena Energii (GCE)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>GCE</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>String</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Publication_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<iec:revisionNumber>1</iec:revisionNumber>
<iec:type>A44</iec:type>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:period.timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:period.timeInterval>
<!--For each bidding zone-->
<iec:TimeSeries>
<iec:mRID>TS1</iec:mRID>
<iec:auction.mRID>EUPHEMIA_RESULTS_ID</iec:auction.mRID>
<iec:businessType>A62</iec:businessType>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y************</iec:in_Domain.mRID>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y************</iec:out_Domain.mRID>
<iec:currency_Unit.name>EUR</iec:currency_Unit.name>
<iec:price_Measure_Unit.name>MWH</iec:price_Measure_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
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<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:price.amount>0</iec:price.amount>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:TimeSeries>
</iec:Publication_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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6.1.16 Uzgodnione Grafiki Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (UGMCB)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<def:Komunikat xmlns:def="http://www.pse-operator.pl/osp" xmlns:iec="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-2:confirmationdocument:5:0">
<def:Naglowek>
<def:kod_kom>UGMCB</def:kod_kom>
<def:data>2019-01-01</def:data>
<def:kod_obiektu>String</def:kod_obiektu>
<def:data_utworzenia>2018-12-31 10:30:00</def:data_utworzenia>
<def:wersja>WIRE 12.1</def:wersja>
<def:id>0_AA_----------</def:id>
</def:Naglowek>
<def:Tresc>
<iec:Confirmation_MarketDocument>
<iec:mRID>XXX</iec:mRID>
<!--Intermediate UGMCB / Final UGMCB-->
<iec:type>A07 / A08</iec:type>
<iec:process.processType>A02</iec:process.processType>
<iec:createdDateTime>2018-12-31T09:30:00Z</iec:createdDateTime>
<iec:sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10XPL-TSO------P</iec:sender_MarketParticipant.mRID>
<iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>A04</iec:sender_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="NPL">NPL_CODE</iec:receiver_MarketParticipant.mRID>
<iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A28</iec:receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
<iec:schedule_Period.timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:schedule_Period.timeInterval>
<iec:domain.mRID codingScheme="A01">10YPL-AREA-----S</iec:domain.mRID>
<iec:Reason>
<!--If time series matched / If time series not matched-->
<iec:code>A86 / A85</iec:code>
<iec:text>Confirmation without adjustment / Confirmation with adjustment</iec:text>
</iec:Reason>
<!--For each agreed time series-->
<iec:Confirmed_TimeSeries>
<iec:mRID>TS2</iec:mRID>
<iec:version>1</iec:version>
<iec:businessType>A06</iec:businessType>
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<iec:product>8716867000030</iec:product>
<iec:objectAggregation>A01</iec:objectAggregation>
<iec:in_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y*************</iec:in_Domain.mRID>
<iec:out_Domain.mRID codingScheme="A01">10Y*************</iec:out_Domain.mRID>
<iec:measure_Unit.name>MWH</iec:measure_Unit.name>
<iec:curveType>A01</iec:curveType>
<iec:Period>
<iec:timeInterval>
<iec:start>2018-12-31T23:00Z</iec:start>
<iec:end>2019-01-01T23:00Z</iec:end>
</iec:timeInterval>
<iec:resolution>PT60M</iec:resolution>
<!—A Point for each hour in the time interval-->
<iec:Point>
<iec:position>1</iec:position>
<iec:quantity>0</iec:quantity>
</iec:Point>
</iec:Period>
</iec:Confirmed_TimeSeries>
</iec:Confirmation_MarketDocument>
</def:Tresc>
</def:Komunikat>
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