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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: 

• Microsoft Edge, 

• 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-0.0.10-

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://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.10-anfx.xpi
https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.10-anfx.xpi
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 Informacje o ogłoszonych testowych okresach zagrożenia 

Informacje o ogłoszonych testowych okresach zagrożenia wyświetlane są na stronie głównej PURM po 

zalogowaniu. Informacje te widoczne są od momentu ich ogłoszenia przez OSP do końca trwania 

ostatniego ogłoszonego testowego okresu zagrożenia. 

 

UWAGA! Informacje o ogłoszonych testowych okresach zagrożenia wyświetlane są na stronie 

głównej PURM tylko dla użytkowników posiadających nadaną rolę dysponenta lub oferenta.   

Dla danej doby wyświetlane są informacje o: 

• dacie i godzinie testowego okresu zagrożenia, 

• czasie ogłoszenia testowego okresu zagrożenia, 

• kodzie jednostki rynku mocy, 

• nazwie jednostki rynku mocy. 
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3 Informacje o jednostkach rynku mocy 

W celu przejścia do modułu dotyczącego testowego okresu zagrożenia (TOZ), należy po zalogowaniu 

do PURM, wybrać pozycję „Wykonanie” → „Testowe okresy zagrożenia” → „Informacje 

o jednostkach rynku mocy”.  

 

UWAGA! Dostęp do modułu dotyczącego testowego okresu zagrożenia mają użytkownicy 

posiadający uprawnienia: 

• dysponenta lub 

• do przeglądania umów lub 

• do obsługi umów i rozliczeń. 

Proces nadawania uprawnień został opisany w Podręczniku Użytkownika Portalu Uczestnika 

Rynku Mocy, w części „Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta”, dostępnym 

na stronie www.rynekmocy.pl w zakładce „Instrukcje użytkownika”. 

 

Po kliknięciu w pozycję „Informacje o jednostkach rynku mocy” użytkownik zostanie przekierowany 

do okna zawierającego listę jednostek rynku mocy posiadających certyfikat obejmujący wybrany kwartał 

roku dostaw. Domyślnie wyświetlana jest lista jednostek posiadających certyfikat obejmujący obecnie 

trwający kwartał. W celu przełączenia widoku na inny okres dostaw, należy wybrać z listy właściwy rok 

oraz kwartał roku dostaw.  

 

W tabeli wyświetlane są informacje o: 

• nazwie dostawcy mocy, 

• kodzie jednostki rynku mocy, 

• nazwie jednostki rynku mocy, 

http://www.rynekmocy.pl/
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• dacie zgłoszenia ostatniej awarii w kwartale – funkcjonalność nieaktywna w obecnej wersji 

PURM, 

• statusie zgłoszonych awarii w kwartale – funkcjonalność nieaktywna w obecnej wersji PURM, 

• dacie zgłoszenia gotowości do ogłoszenia testowego okresu zagrożenia – funkcjonalność 

nieaktywna w obecnej wersji PURM, 

• dacie złożenia wniosku o ogłoszenie testowego okresu zagrożenia – funkcjonalność nieaktywna 

w obecnej wersji PURM, 

• statusie wniosku o ogłoszenie testowego okresu zagrożenia – funkcjonalność nieaktywna w 

obecnej wersji PURM, 

• dacie złożenia wniosku o zwrot kosztów uzasadnionych – funkcjonalność nieaktywna w obecnej 

wersji PURM, 

• statusie jednostki rynku mocy. 

Status jednostki rynku mocy może przyjmować wartości: 

• Przed TOZ – oznacza, że w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy w danym kwartale nie 

został ogłoszony testowy okres zagrożenia; 

• Powiadomienie wysłane – oznacza, że w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy w danym 

kwartale został ogłoszony testowy okres zagrożenia, a powiadomienie zostało przesłane do 

użytkowników wskazanych w sekcji „Lista powiadamianych kanałem SMS i e-mail”, o której 

mowa w pkt. 3.2; 

• W trakcie TOZ – oznacza, że dana jednostka rynku mocy aktualnie jest w trakcie testowego 

okresu zagrożenia; 

• W trakcie weryfikacji TOZ – oznacza, że wykonanie obowiązku mocowego przez daną 

jednostkę rynku mocy podczas testowego okresu zagrożenia jest weryfikowane przez OSP, 

• Wynik negatywny TOZ – oznacza, że dana jednostka rynku mocy nie wykonała obowiązku 

mocowego podczas testowego okresu zagrożenia; 

• Wynik pozytywny TOZ – oznacza, że dana jednostka rynku mocy wykonała obowiązek mocowy 

podczas testowego okresu zagrożenia. 

Możliwe jest również wyświetlanie wyłącznie jednostek, dla których ogłoszono testowy okres zagrożenia 

w danym kwartale. W tym celu należy zaznaczyć pole „Pokaż JRM tylko z ogłoszonym testowym 

okresem zagrożenia”.  

 

3.1 Lista ogłoszonych testowych okresów zagrożenia dla jednostki 

rynku mocy 

W celu wyświetlenia sekcji zawierającej informacje o ogłoszonych okresach zagrożenia dla danej 

jednostki rynku mocy, należy wybrać wiersz z tabeli „Informacje o jednostkach rynku mocy”. 
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Sekcja „Lista ogłoszonych testowych okresów zagrożenia jednostki rynku mocy” zawiera tabelę 

z informacjami, dla wybranej jednostki rynku mocy, o: 

• dacie testowego okresu zagrożenia, 

• godzinie testowego okresu zagrożenia 

• czasie wysłania powiadomienia o ogłoszeniu testowego okresu zagrożenia 

• numerze wywołania w kwartale, 

• czasie udostępnienia wyniku testowego okresu zagrożenia, 

• statusie testowego okresu zagrożenia. 

Po wybraniu wiersza dotyczącego danego testowego okresu zagrożenia dla jednostki rynku mocy, 
uaktywnia się przycisk „Wynik wykonania testowego okresu”.  

 

Po kliknięciu przycisku „Wynik wykonania testowego okresu” użytkownik zostanie przekierowany do 
modułu „Lista powiadomień otrzymanych od OSP” opisanego w pkt. 3.3. 

3.2 Zarządzanie powiadomieniami 

W celu uaktywnienia przycisku  „Zarządzaj powiadomieniami” danej jednostki rynku mocy, należy 

wybrać wiersz z tabeli „Informacje o jednostkach rynku mocy”.  
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UWAGA! Przycisk „Zarządzaj powiadomieniami” uaktywnia się tylko dla użytkowników 

posiadających rolę dysponenta.   

Po kliknięciu przycisku „Zarządzaj powiadomieniami” rozwija się sekcja „Lista powiadamianych 

kanałem SMS i e-mail”, która została opisana w Podręczniku Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku 

Mocy, w części „Subskrypcja informacji o okresach zagrożenia oraz powiadomień o testowych 

okresach zagrożenia”, dostępnym na stronie www.rynekmocy.pl w zakładce „Instrukcje 

użytkownika”. 

3.3 Przeglądanie powiadomień otrzymanych od OSP 

W celu wyświetlenia informacji o ogłoszonych testowych okresach zagrożenia oraz o wynikach 

ogłoszonych testowych okresów zagrożenia, należy po zalogowaniu do PURM, wybrać pozycję 

„Wykonanie” → „Testowe okresy zagrożenia” → „Przeglądaj powiadomienia otrzymane od OSP”.  

 

Po kliknięciu w pozycję „Przeglądaj powiadomienia otrzymane od OSP” użytkownik zostanie 

przekierowany do okna zawierającego listę powiadomień otrzymanych od OSP. 

http://www.rynekmocy.pl/
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W tabeli wyświetlane są informacje o: 

• nazwie dostawcy mocy, 

• kodzie jednostki rynku mocy, 

• nazwie jednostki rynku mocy, 

• dacie testowego okresu zagrożenia, 

• godzinie okresu zagrożenia, 

• temacie powiadomienia, 

• czasie wysłania powiadomienia, 

• numerze wywołania w kwartale, 

• statusie testowego okresu zagrożenia. 

Temat powiadomienia może przyjmować wartości: 

• wynik testowego okresu zagrożenia, 

• ogłoszenie testowego okresu zagrożenia. 

W celu uaktywnienia przycisku „Szczegóły powiadomienia” należy wybrać w tabeli wiersz dotyczący 

danej jednostki rynku mocy. 

 

Po kliknięciu przycisku „Szczegóły powiadomienia”, informacje wyświetlane w sekcji pod tabelą są 

zależne od tematu powiadomienia. 
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1. W przypadku, gdy temat powiadomienia to „Ogłoszenie testowego okresu zagrożenia”, 

sekcja „Szczegóły powiadomienia” zawiera informacje o: 

• roku dostaw, 

• kwartale roku dostaw, 

• kodzie jednostki rynku mocy, 

• nazwie jednostki rynku mocy, 

• dacie testowego okresu zagrożenia, 

• godzinie testowego okresu zagrożenia. 

 

 

2. W przypadku, gdy temat powiadomienia to „Wynik testowego okresu zagrożenia”, sekcja 

„Szczegóły powiadomienia” zawiera informacje o: 

• roku dostaw, 

• kwartale roku dostaw, 

• kodzie jednostki rynku mocy, 

• nazwie jednostki rynku mocy, 

• dacie testowego okresu zagrożenia, 

• godzinie testowego okresu zagrożenia, 

• obowiązku mocowym dla testowego okresu zagrożenia, 

• wyniku wykonania dla testowego okresu zagrożenia, 

• ograniczeniach sieciowych w godzinie testowego okresu zagrożenia, 

• statusie testowego okresu zagrożenia. 
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