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1 WYMAGANIA TECHNICZNE 

W celu korzystania z Portalu Uczestnika Rynku Mocy (PURM) konieczne jest posiadanie komputera 

z dostępem do sieci Internet. PURM obsługuje następujące przeglądarki internetowe: 

• Internet Explorer,  

• Mozilla Firefox,  

• Google Chrome,  

• Opera. 

Korzystanie z PURM wymaga instalacji oprogramowania Java Runtime Environment, które jest 

dostępne pod adresem https://java.com/pl/. Instrukcja instalacji dostępna jest pod adresem 

https://java.com/pl/download/help/ie_online_install.xml. 

Dostęp do PURM, w zakresie pozwalającym na aktywny udział w procesach rynku mocy, wymaga 

założenia konta. Do założenia konta oraz składania wniosków niezbędne jest posiadanie certyfikatu 

i urządzeń pozwalających na składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wraz 

z oprogramowaniem dostarczanym przez dostawcę podpisu. 

Dodatkowo dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera, wymagana jest instalacja 

dedykowanego rozszerzenia „Szafir SDK Web” oraz aplikacji „Szafir Host” udostępnianych przez 

Krajową Izbę Rozliczeniową. Wymagane oprogramowanie dostępne jest pod następującymi adresami: 

• Instalacja dla przeglądarki Mozilla Firefox – 
https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9-anfx.xpi 

• Instalacja dla przeglądarki Google Chrome – 
https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-
szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/ 

• Instalacja dla przeglądarki Opera - https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-
elektroniczny-szafir-sdk/ 

UWAGA! Niezależnie od obsługi innych przeglądarek internetowych, zaleca się używanie 

przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox 

 

 

Proces zakładania konta użytkownika, logowania, obsługi konta użytkownika 
i przesyłania wiadomości został opisany w Podręczniku Użytkownika Portalu 
Uczestnika Rynku Mocy, w części „Proces certyfikacji ogólnej”, dostępnym na 
stronie www.rynekmocy.pl w zakładce „Instrukcje użytkownika”. 

https://java.com/pl/
https://java.com/pl/download/help/ie_online_install.xml
https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/
https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/
https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-elektroniczny-szafir-sdk/
https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-elektroniczny-szafir-sdk/
http://www.rynekmocy.pl/
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2 PORTAL AUKCYJNY – INFORMACJE OGÓLNE 

Poprzez Portal Aukcyjny należy rozumieć dedykowany system teleinformatyczny, o którym mowa 

w art.4 ust. 3 ustawy o rynku mocy. 

W celu wzięcia aktywnego udziału w aukcji mocy, po zalogowaniu do PURM, z menu głównego należy 

wybrać pozycję „Aukcje” → „Bieżąca aukcja”. 

 

Dostęp do Portalu Aukcyjnego wymaga zalogowania poprzez poprawne wprowadzenie hasła 

użytkownika oraz potwierdzenie logowania otrzymanym kodem SMS. 

  

W przypadku wprowadzenia błędnego hasła, system wyświetli okno z komunikatem „Błąd 

uwierzytelnienia". 

 

Po wpisaniu poprawnego hasła oraz potwierdzeniu go otrzymanym kodem SMS użytkownik zostanie 

zalogowany do Portalu Aukcyjnego.  

UWAGA! Przejście do innej pozycji menu spowoduje konieczność ponownego zalogowania się 

do Portalu Aukcyjnego. Przed wylogowaniem z Portalu Aukcyjnego, użytkownik zostanie 

poproszony o potwierdzenie wykonania operacji. 
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2.1 PORTAL AUKCYJNY – OFERTY/OŚWIADCZENIA SKŁADANE 

W AUKCJI MOCY 

Użytkownik, po poprawnym zalogowaniu do Portalu Aukcyjnego, domyślnie zostaje przeniesiony do 

zakładki „Aukcja” prezentującej stan bieżącej aukcji. Z jej poziomu użytkownik może składać, 

modyfikować oraz wycofywać oferty/oświadczenia w czasie trwania rundy aukcji mocy. Ramka 

widoczna pod paskiem menu informuje o aktualnie trwającej rundzie, przerwie albo o zakończeniu 

aukcji.  

 

W trakcie trwania aukcji, na ekranie widoczne jest pole zegara wyświetlającego aktualną datę i godzinę. 

Podczas przerwy pomiędzy rundami aukcji, zegar odmierza czas pozostały do rozpoczęcia kolejnej 

rundy aukcji: 
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Podczas trwania rundy, zegar odmierza czas pozostały do jej zakończenia:  

 

Zegar zmienia kolor na czerwony, gdy czas do zakończenia rundy jest krótszy niż 10 minut:  

 

UWAGA! Pole zegara może zostać przesunięte przez użytkownika w dowolne miejsce ekranu. 

 

W celu złożenia oferty wyjścia lub oświadczenia w toku aukcji mocy, należy uprzednio wybrać podmiot, 

który będzie reprezentowany przez użytkownika poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji z listy 

„Dostawcy mocy”.  

UWAGA! Na liście znajdują się jedynie te podmioty, w odniesieniu do których użytkownik 

posiada rolę oferenta. 

 

Po wybraniu dostawcy mocy z listy, w tabeli „Jednostki rynku mocy” wyświetlone zostaną wszystkie 

jednostki rynku mocy przypisane do danego podmiotu, które są dopuszczone do udziału w bieżącej 

aukcji mocy. 
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W toku aukcji użytkownik ma możliwość przełączania się pomiędzy trzema trybami: 

 tryb składania, 

 tryb modyfikacji, 

 tryb wycofania. 

 

Funkcjonalności Portalu Aukcyjnego dostępne w poszczególnych trybach opisane są w dalszej części 

instrukcji. 

2.1.1 Składanie ofert/oświadczeń w aukcji mocy 

Składanie ofert/oświadczeń w toku aukcji mocy możliwe jest po uprzednim wybraniu trybu składania. 

Skutkuje to uaktywnieniem pól przeznaczonych na wpisanie cen poszczególnych typów 

ofert/oświadczeń w odniesieniu do jednostek rynku mocy danego dostawcy mocy.  

Użytkownik ma możliwość złożenia: 

 oferty wyjścia w odniesieniu do każdej jednostki rynku mocy, 

 oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego w przypadku jednostek 

rynku mocy, w odniesieniu do których dostawca mocy oferuje obowiązek mocowy na więcej niż 

jeden okres dostaw, 

 oświadczenia o rezygnacji z modernizacji wraz z podaniem ceny minimalnej modernizacji, 

w przypadku modernizowanych jednostek rynku mocy. 

System każdorazowo przeprowadza walidację wpisywanej wartości. W przypadku, gdy cena podana 

przez oferenta wykracza poza parametry danej rundy, system powiadomi o tym użytkownika 

wyświetlając stosowny komunikat: 
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Wprowadzenie co najmniej jednej ceny oferty/oświadczenia powoduje aktywację przycisku „Złóż 

wybrane oferty/oświadczenia”.  

 

Kliknięcie tego przycisku przenosi użytkownika do okna składania wybranych ofert/oświadczeń: 

 

W przypadku wpisania cen kilku ofert/oświadczeń składanych w odniesieniu do jednostek rynku mocy 

jednego dostawcy mocy, kliknięcie przycisku „Złóż wybrane oferty/oświadczenia” pozwala na ich 

jednoczesne złożenie. System wyświetla okno zawierające listę wybranych ofert/oświadczeń.  
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System umożliwia oznaczenie składanych ofert/oświadczeń jako tajemnica przedsiębiorstwa poprzez 

zaznaczenie pola: 

 

UWAGA!  

1. W przypadku gdy użytkownik pełni rolę oferenta w odniesieniu do kilku dostawców mocy nie 

ma możliwości jednoczesnego składania ofert w odniesieniu do jednostek rynku mocy 

różnych dostawców mocy. 

2. W przypadku ofert/oświadczeń o tej samej cenie i takim samym jednostkowym wskaźniku 

emisji CO2, o kolejności złożenia ofert/oświadczeń decyduje użytkownik ustawiając oferty 

w porządanej kolejności. Zamiana pozycji tych ofert/oświadczeń na liście realizowana jest 

strzałkami w górę oraz w dół znajdującymi się w prawej części okna. 

 

Aby oferty/oświadczenia zostały skutecznie złożone, muszą one zostać opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym składającego przed upływem czasu trwania rundy. Sposób podpisywania 

ofert/oświadczeń został opisany w pkt. 2.1.4.  

Po zamknięciu okna służącego do podpisywania ofert/oświadczeń, użytkownik zostaje przeniesiony do 

Portalu Aukcyjnego. Skutecznie złożone oferty/oświadczenia w aktualnej rundzie zostają podświetlone 

na zielono.  
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UWAGA! Złożenie oferty wyjścia powoduje, że nie można składać dalszych oświadczeń 

w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy bez uprzedniego wycofania złożonej oferty 

wyjścia. 

Po zakończeniu rundy, tabela z jednostkami rynku mocy uczestniczącymi w aukcji zostaje 

zaktualizowana. Jednostki, dla których skutecznie złożono ofertę wyjścia w zakończonej rundzie, 

przenoszone są do tabeli „Jednostki rynku mocy, które zakończyły udział w aukcji” wraz z informacjami 

o cenie oferty wyjścia oraz numerze rundy, w której ją złożono. W odniesieniu do tych jednostek rynku 

mocy nie ma możliwości składania ofert/oświadczeń w kolejnych rundach. 

 

2.1.2 Modyfikacja ofert/oświadczeń złożonych w aukcji mocy 

W celu modyfikacji uprzednio złożonych ofert/oświadczeń, należy zmienić tryb Portalu Aukcyjnego na 

tryb modyfikacji. 

 

Ceny ofert/oświadczeń złożonych i możliwych do modyfikacji są podświetlone na zielono.  

 

UWAGA!  

1. Modyfikacji podlegają wyłącznie oferty/oświadczenia złożone w bieżącej rundzie. 

2. Modyfikacja cen oświadczeń o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego oraz 

oświadczeń o rezygnacji z modernizacji jest możliwa, gdy oferta wyjścia w odniesieniu do tej 

jednostki rynku mocy nie została złożona lub została uprzednio wycofana. 

Aby rozpocząć proces modyfikacji ceny oferty/oświadczenia, należy kliknąć na podświetlone na zielono 

pole. W oknie, które się pojawi, będzie możliwe wpisanie zmodyfikowanej ceny oferty.  
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Po wprowadzeniu zmodyfikowanej ceny, uaktywni się przycisk „Modyfikuj cenę”. 

 

Kliknięcie przycisku spowoduje zmianę koloru tła tego pola na żółty. Oznacza to, że oferta nie została 

jeszcze skutecznie zmodyfikowana.  

 

 

Aby przywrócić poprzednio wprowadzoną cenę oferty/oświadczenia, należy kliknąć przycisk „Odśwież” 

zlokalizowany pod listą jednostek lub ponownie kliknąć w pole z wpisaną ceną. Przywrócenie ceny 

oferty sprzed modyfikacji następuje po kliknięciu przycisku „Przywróć cenę”. 
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UWAGA!  

1. W celu skutecznej modyfikacji ceny złożonych ofert/oświadczeń, zmianę należy opatrzyć 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. W przypadku modyfikacji cen wybranych ofert/oświadczeń, zmieni się czas ich złożenia 

uwzględniany podczas wyznaczania wyników aukcji. Nie ulega zmianie czas złożenia 

pozostałych ofert/oświadczeń, nawet, jeśli były one składane równocześnie 

z ofertami/oświadczeniami, które później zostały zmodyfikowane. 

Proces modyfikacji ofert kończy kliknięcie przycisku „Modyfikuj wybrane oferty/oświadczenia”.  

 

Użytkownikowi zostanie wyświetlone okno z ofertą/oświadczeniem, wskazanym przez użytkownika.  

 

W przypadku modyfikacji cen kilku ofert/oświadczeń składanych w odniesieniu do jednostek rynku mocy 

jednego dostawcy mocy, kliknięcie przycisku „Modyfikuj oferty/oświadczenia” pozwala na ich 

jednoczesne podpisanie. System wyświetla okno zawierające listę wybranych ofert/oświadczeń.  
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System umożliwia oznaczenie modyfikowanych ofert/oświadczeń jako tajemnica przedsiębiorstwa 

poprzez zaznaczenie pola: 

 

UWAGA! 

1. W przypadku gdy użytkownik pełni rolę oferenta w odniesieniu do kilku dostawców mocy, 

nie ma możliwości jednoczesnej modyfikacji ofert/oświadczeń w odniesieniu do jednostek 

rynku mocy różnych dostawców mocy.  

2. W przypadku ofert/oświadczeń o tej samej cenie i takim samym jednostkowym wskaźniku 

emisji CO2, o kolejności złożenia ofert/oświadczeń decyduje użytkownik ustawiając oferty 

w porządanej kolejności. Zamiana pozycji tych ofert/oświadczeń na liście realizowana jest 

strzałkami w górę oraz w dół znajdującymi się w prawej części okna. 

 

Aby oferty/oświadczenia zostały skutecznie zmodyfikowane, muszą zostać opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym składającego przed upływem czasu trwania rundy. Sposób podpisywania 

ofert/oświadczeń został opisany w pkt. 2.1.4.  

Po zamknięciu okna zamknięciu okna służącego do podpisywania ofert/oświadczeń, użytkownik zostaje 

przeniesiony do Portalu Aukcyjnego. Skutecznie zmodyfikowane oferty/oświadczenia w aktualnej 

rundzie zostają podświetlone na zielono.  
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2.1.3 Wycofywanie ofert/oświadczeń złożonych w aukcji mocy 

Aby wycofać uprzednio złożone oferty/oświadczenia, należy zmienić tryb Portalu Aukcyjnego na tryb 

wycofania. 

 

Aktywne są jedynie pola wyboru ofert/oświadczeń złożonych w bieżącej rundzie. 

 

UWAGA! Wycofanie oświadczeń o cene minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego oraz 

oświadczeń o rezygnacji z modernizacji jest możliwe gdy w odniesieniu do danej jednostki rynku 

mocy:  

 użytkownik wycofuje ww. oświadczenia jednocześnie z ofertą wyjścia, 

 nie została złożona oferta wyjścia, 

 złożona oferta wyjścia została wycofana. 

Aby rozpocząć proces wycofania ofert/oświadczeń należy zaznaczyć aktywne pole poniżej ceny danej 

oferty/oświadczenia.  
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Po wybraniu pola dotyczącego oferty/oświadczenia, którą użytkownik chce wycofać, aktywuje się 

przycisk „Wycofaj wybrane oferty/oświadczenia”. Jego kliknięcie wyświetla okno ze wskazaną 

ofertą/oświadczeniem. 

 

W przypadku zaznaczenia kilku wycofywanych ofert/oświadczeń w odniesieniu do jednostek rynku 

mocy jednego dostawcy mocy, kliknięcie przycisku „Wycofaj wybrane oferty/oświadczenia” pozwala na 

ich jednoczesne wycofanie. System wyświetla okno zawierające listę wybranych ofert/oświadczeń.  

 

UWAGA! W przypadku gdy użytkownik pełni rolę oferenta w odniesieniu do kilku dostawców 

mocy, nie ma możliwości jednoczesnego wycofania ofert/oświadczeń w odniesieniu do 

jednostek rynku mocy różnych dostawców mocy. 
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System umożliwia oznaczenie wycofywanych ofert/oświadczeń jako tajemnica przedsiębiorstwa 

poprzez zaznaczenie pola: 

 

Aby oferty/oświadczenia zostały skutecznie wycofane, muszą zostać opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym składającego przed upływem czasu trwania rundy. Sposób podpisywania 

ofert/oświadczeń został opisany w pkt. 2.1.4.  

Po skutecznym wycofaniu ofert/oświadczeń, użytkownik zostaje przeniesiony do Portalu Aukcyjnego. 

Skutecznie wycofane oferty/oświadczenia usuwane są z listy ofert/oświadczeń.  

 

2.1.4 Podpisywanie ofert/oświadczeń w aukcji mocy 

Aby oferty/oświadczenia zostały skutecznie złożone, zmodyfikowane lub wycofane, muszą zostać 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym składającego przed upłynięciem czasu trwania 

rundy. W tym celu, w zależności od wykonywanej akcji, należy nacisnąć przycisk „Złóż 

oferty/oświadczenia”, „Modyfikuj oferty/oświadczenia” lub „Wycofaj oferty/oświadczenia”. Spowoduje to 

otwarcie okna służącego do podpisywania ofert/oświadczeń (apletu Szafir), służącego do składania 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wraz z listą ofert/oświadczeń w formacie PDF. 
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Podpisanie ofert/oświadczeń możliwe jest po kliknięciu przycisku „Podpisz” oraz podaniu kodu PIN 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Po prawidłowym podpisaniu ofert/oświadczeń w oknie składania podpisu wyświetlony zostaje komunikat 

„Podpis złożony prawidłowo”. Po prawidłowym złożeniu podpisu, użytkownik zamyka okno apletu Szafir 

poprzez przycisk „Zakończ”.  
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UWAGA!  

1. Proces składania ofert/oświadczeń, począwszy od kliknięcia przycisku „Złóż wybrane 

oferty/oświadczenia” aż do skutecznego podpisania pliku PDF z listą ofert/oświadczeń 

w aplecie Szafir, czyli zamknięcia apletu Szafir, musi się odbyć przed upływem czasu trwania 

danej rundy. Podpisanie oferty/oświadczenia lub zamknięcie apletu Szafir po zakończeniu 

danej rundy aukcji mocy jest tożsame z niezłożeniem oferty/oświadczenia. 

2. Czasem złożenia ofert/oświadczeń uznawany jest czas zamknięcia apletu Szafir po 

skutecznym złożeniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

3. Podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym oferty/oświadczenia nie wymaga 

dodatkowego zatwierdzenia kodem SMS. 

W przypadku podpisania ofert/oświadczeń lub zamknięcia apletu Szfir po czasie zakończenia rundy, 

system wyświetli komunikat o braku skuteczności ich złożenia, modyfikacji lub wycofania: 

 



 

 

 

 

PORTAL AUKCYJNY – INFORMACJE OGÓLNE Strona 20 z 22 

 

2.2 PORTAL AUKCYJNY – DANE AUKCJI 

Po zalogowaniu do Portalu Aukcyjnego, użytkownik ma możliwość podglądu szczegółowych 

parametrów rund trwającej aukcji mocy obejmujących: 

 cenę minimalną rundy, 

 cenę wywoławcza rundy, 

 czas rozpoczęcia rundy,  

 czas zakończenia rundy, 

 wolumen obowiązków mocowcych oferowanych po cenie nie wyższej niż cena wywoławcza 

danej rundy zaokrąglony zgodnie z pkt. 9.1.9 regulaminu rynku mocy.  

Ww. dane zawarte są w tabeli prezentowanej w zakładce „Dane aukcji”. Rundy już zakończone 

oznaczone są kolorem zółtym, natomiast aktualnie trwająca runda wyróżniona jest kolorem 

pomarańczowym. 

Tabela aktualizowa jest automatycznie po rozpoczęciu każdej kolejnej rundy lub za pomocą przycisku 

„Odśwież”. 

2.3 PORTAL AUKCYJNY – HISTORIA ZŁOŻONYCH OFERT 

Informacje o złożonych przez użytkownika w toku aukcji ofertach/oświadczeniach znajdują się 

w zakładce „Aukcje” → „Historia złożonych ofert” dostępnej z poziomu menu głównego. Podgląd 

złożonych ofert nie wymaga zalogowania użytkownika do Portalu Aukcyjnego.  
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UWAGA! Przejście do zakładki „Historia złożonych ofert” podczas trwania aukcji mocy powoduje 

wylogowanie z Portalu Aukcyjnego. Aby wrócić do aktywnego udziału w aukcji, należy ponownie 

zalogować się do Portalu Aukcyjnego.  

Po przejściu do zakładki „Historia złożonych ofert” wyświetlona zostaje lista wszystkich ofert/oświadczeń 

złożonych przez użytkownika w toku aukcji mocy. Użytkownik ma możliwość wyświetlenia wyłącznie 

ofert/oświadczeń złożonych w aukcji, która dotyczyła roku dostaw wskazanego prze użytkownika na 

liście rozwijalnej oznaczonej jako „Rok dostaw” znajdującej się powyżej tabeli. 

 

Wybierając konkretną pozycję z listy użytkownik ma możliwość podglądu szczegółowych informacji 

dotyczących oferty/oświadczenia poprzez kliknięcie przycisku „Pokaż szczegóły oferty/oświadczenia”. 

 

Wyświetlona zostaje sekcja z informacjami opisującymi wybraną ofertę. 
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W celu pobrania potwierdzenia złożenia oferty/oświadczenia należy kliknąć przycisk „Pobierz 

potwierdzenie złożenia oferty/oświadczenia” w prawej dolnej części sekcji. Uruchomione zostanie 

pobieranie pliku PDF ze szczegółami oferty/oświadczenia. 

 


