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Oczekiwania klientów 
• okres sprzedaży energii = okres świadczenia usługi dystrybucyjnej 

• Ilość sprzedanej energii = ilość dostarczonej energii w ramach  

    usługi dystrybucyjnej 

• wystawienie i przekazanie faktury – jak najszybciej  - najlepiej do 5-go dnia 

  następnego miesiąca (a nawet równolegle z fakturą OSD) 

• brak korekt z tytułu zmiany ilości sprzedanej energii 

• informacja o wskazaniach układów pomiarowych na fakturze sprzedawcy 

• informacja o numerze układu pomiarowego na fakturze sprzedawcy 

 

Przejawy oczekiwań: 

- Zapisy w SIWZach 

- Warunki stawiane w negocjacjach 

- Pisma;  

 

 

 



Działania OSD 
• Przekazywanie/Udostępnianie danych pomiarowych  

  – PWI [DDG, UDP], FTP [csv, xls, PTPiREE.DAT], e-ail/excel  

• Sposoby prezentacji danych pomiarowych 

• Stały format PWI; FTP 

• Nieustająco zmienny format tabel – excel 

• Zmienny skład identyfikatora w pliku PTPiREE; 

• Rodzaje przekazywanych danych rozliczeniowych: 

• Wskazania układów pomiarowych i mnożna; 

• Wskazania układów pomiarowych przemnożone przez mnożną 

układu; 

• Zużycia godzinowe w różnej formie [PTPiREE, DDG.csv, DDG.xml, 

pliki spakowane; 

• Zużycie za okres rozliczenia dystrybucji w różnym formacie, 

najczęściej  tabele MS Excel 

• Dane prognozowane bądź rzeczywiste – bez jednoznacznego 

oznaczenia w pliku. 

 



Działania OSD 
• Terminowość udostępniania danych pomiarowych (dzień po 

zakończeniu miesiąca) 

• Do 2 –   5% 

• 3-    12% 

• 4-   18% 

• 5-   35% 

• 6 i później –   30% 

 

 

 

 

 

 

 

• Brak spójności w okresach na jaki wystawiane są dane dla sprzedaży 
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Okresy rozliczenia usługi dystrybucyjnej 

Okresy wyznaczenia danych pomiarowych 

Czas (dni) 



Jak dane rozliczeniowe udostępniają OSD: 

 

- Grupa A – data odczytu i wskazanie układu pomiarowego dla 

GC1x w plikach z06 na PWI, dane godzinowe na serwerz FTP w 

plikach PTPiREE. Pliki z06 wystawiane przez cały miesiąc, na 

bieżąco. 

- Grupa B– wskazania układów pomiarowych, mnożna układu 

pomiarowego, numer licznika, daty odczytów w plikach UDP; 

dane godzinowe w plikach DDG – pełen komplet danych 

wystawiane na PWI przez cały miesiąc. 

- Grupa C – dane godzinowe dla każdego PPE w postaci plików 

PTPiREE.DAT na serwerze FTP, wystawiane codziennie, 

korygowane po zakończeniu miesiąca „m” i m+1, m+2, m+3, 

m+4, …? 

 

 

 

 



Jak dane rozliczeniowe udostępniają OSD (2) 
 

- Grupa D– tylko wskazania układów pomiarowych, mnożna 

układu pomiarowego, numer licznika, daty odczytów w plikach 

UDP na PWI 

- Grupa E– dla ABC2x [czasami także część GC1x] dane 

godzinowe w plikach PTPiREE.DAT na FTP, dla pozostałych plik 

Excelowe ze zużyciami w okresie rozliczeniowym. Format 

jednego z OSD dynamicznie zmienny. Pliki przesyłane 

wielokrotnie w ciągu miesiąca 

- Grupa F– ABC2x wystawiane na bieżąco, GC1x wystawiane  

po odczycie, pliki z pełnym profilem zużycia w formacie 

PTPiREE.DAT bądź CSV. 

 

 

 

 



Problemy wynikające ze zderzenia oczekiwań 

klientów i działań OSD 

 

- Brak możliwości spełnienia oczekiwań klienta 

- Ryzyko utraty części przychodów – powód 

nieprawidłowo wystawione faktury za sprzedaż 

energii 

- Ryzyko zapłaty kar umownych 

- Ryzyko utraty klienta  

- Konieczność korygowania wystawionych faktur, 

ryzyko dodatkowych kosztów takich operacji. 



System Pomiarowy Sprzedawcy – PGE Obrót SA 
Główne korzyści: 

• Akwizycja dużej ilości danych pomiarowych udostępnianych  

w różnych formatach 

• Archiwizowanie wszystkich wersji dokumentów udostępnionych  

przez OSD 

• Weryfikacja danych na potrzeby rozliczeń 

• Archiwizacja wszystkich wersji danych rozliczeniowych 

• Zarządzanie korektami danych  

 

Kluczowe funkcjonalności: 

• Pozyskiwanie danych pomiarowych od OSD 

• Weryfikacja danych pomiarowych 

• Udostępnianie danych pomiarowych do rozliczeń w systemie 

bilingowym  

• Generowanie raportów 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 
 
 
 

Maciej Michalski 
Biuro Klientów Kluczowych 
Maciej.Michalski@gkpge.pl  
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