
1 

Warszawa, 24 lipiec 2012 r. 

system, który łączy 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Przesyłowej (IRiESP)  

GAZ-SYSTEM S.A. 

 



system, który łączy 

1. Ułatwienie nowym podmiotom wejścia na rynek 

gazu. 

2. Umożliwienie handlu gazem w oderwaniu od 

fizycznej lokalizacji w sieci. 

 

Założenia nowej IRiESP  
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3. Implementacja tzw. III Pakietu Energetycznego wynikającego  

z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2009/73/WE  

i Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 713/2009  

oraz 715/2009. 

4. Rozerwanie fizycznych punktów wejścia i wyjścia tzn. umożliwienie 

transportu gazu od fizycznych  punktów wejścia do punktu 

wirtualnego i od punktu wirtualnego do fizycznych punktów wyjścia. 

5. Uproszczenie zasad korzystania z systemu gazowego. 
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PZ 

PP/PZ 

PP 

UMOWA 
PRZESYŁOWA 
(RAMOWA) 

Uproszczenie zawierania umówi i kontraktowania usług 

1. Następuje całkowita zmiana 
charakteru umów przesyłowych 

– poprzez wprowadzenie tzw. 

umów o charakterze ramowym 
– sprowadzonych jedynie do 

rejestracji klienta i złożenia 

odpowiednich zabezpieczeń,  

a rozbudowa umowy o dowolne 

punkty wejścia i wyjścia może 

następować w dowolnym 

momencie i wedle konkretnych 

potrzeb. 

2. Nastąpi połączenie wszystkich dotychczasowych umów  

w jedną dla każdego klienta, aby zapewnić spójne  

i jednolite zasady oraz zapewnić wspólne bilansowanie.  
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1. IRiESP wprowadza tzw. „punkt wirtualny” – nie posiadający 

konkretnej lokalizacji a umożliwiający handel gazem przez 

klientów wewnątrz sieci przesyłowej. 

2. Produktem oferowanym w punkcie wirtualnym będzie paliwo 

gazowe – gaz wysokometanowy grupy E. 

3. Obrotem w punkcie wirtualnym nie będzie objęty gaz 

zaazotowany (grupy Lw).  

4. Obrotem nie będzie objęty gaz w zamkniętych enklawach  

(np. rejon Białegostoku – bez połączenia z systemem). 

5. Produkt oferowany na punkcie wirtualnym nie będzie 

produktem połączonym, składającym się z paliwa gazowego  

i przepustowości. 

Punkt wirtualny 
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1. IRiESP reguluje współpracę  OSP 

(GAZ-SYSTEM) z Giełdą Gazu (TGE). 

2. Daje to możliwość sprzedaży oraz 

zakupu paliwa gazowego na 

giełdzie po cenach ustalonych na 

zasadach rynkowych i przy 

zachowaniu pełnej anonimowości 

transakcji. 

Współpraca GAZ-SYSTEM S.A. z TGE S.A. 

3. Umowa sprzedaży zawarta na Giełdzie Gazu jest ważna, skuteczna 

pomiędzy stronami, które ją zawarły i podlega realizacji przez OSP. 
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1. Stworzenie rynku usług bilansujących - jedno z narzędzi 

pozwalające GAZ-SYSTEM S.A. na zachowanie integralności 

systemu oraz zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu gazu  

w oparciu o mechanizmy rynkowe. 

2. Oferty usług systemowych składane będą przez użytkowników 

systemu 

3. Standardowe usługi bilansujące obejmują: 

• Sprzedaż paliwa gazowego w punkcie wirtualnym, 

• Sprzedaż paliwa gazowego w konkretnych lokalizacjach, 

• Zmniejszenie dostaw paliwa gazowego w fizycznych 

punktach wejścia do systemu przesyłowego. 

Rynek usług bilansujących 
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1. Zmiana warunków współpracy z operatorami systemów 

dystrybucyjnych (OSD) oraz magazynowych (OSM) ułatwi klientom 

przesył gazu pomiędzy systemami przesyłowymi i dystrybucyjnym 

oraz magazynowym. 

2. Zmiana porozumień z OSD i OSM na międzyoperatorską umowę 

przesyłową (MUP). 

3. Tylko OSD i OSM kupują przepustowość na fizycznych punktach 

łączących ich systemy z systemem przesyłowym GAZ-SYSTEM. 

Zmiana zasad współpracy z OSD i OSM 

OSD OSD 

OSP 
Punkt 

Wirtualny 

OSM 
OSD1 

OSD2 

OSP 

Entry Entry 

Exit do 

OSD1 

Exit do 

OSD2 

Exit 

Exit 
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1. Wprowadzenie mechanizmów 

aukcyjnych na połączenia  

z innymi systemami gazowymi 
UE, co daje możliwość wejścia 

na rynek najbardziej 

zainteresowanym podmiotom  

i może zapewnić operatorowi 

dodatkowe środki na rozwój 

tych połączeń. 

 

Dostęp do sieci przesyłowej 

2. Wprowadzenie procedury przydziału przepustowości za 
pomocą aukcji, która opiera się o zasady wynikające  

z projektu Kodeksu Sieci (CAM NC) przygotowanego przez 

ENTSOG na podstawie Dyrektywy 2009/73/WE. 

3. Uproszczenie procedury zmiany sprzedawcy paliwa 
gazowego i zwiększenie jej skuteczności dla klientów 

pragnących wybrać nowego sprzedawcę. 
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1. Zmiana okresu trwania roku gazowego w celu 

dostosowania do rozwiązań unijnych i co za 

tym idzie ułatwienia transakcji handlowych  

(tj. październik – wrzesień zamiast roku 

kalendarzowego styczeń – grudzień).  

2. Od dnia 1 lipca 2012 r. zaczęła również 

obowiązywać doba gazowa od godziny 6:00 

do godziny 6:00. 

Rok gazowy 
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1. Poprzedzona szeregiem badań 
urządzeń gazowych, nastąpiła 
zmiana dopuszczalnych parametrów 
jakościowych gazu (Iiczba 
Wobbego) w celu dostosowania do 

zmienionych Polskich Norm oraz w 
celu umożliwienia sprowadzania 
nowego bardziej kalorycznego gazu 
poprzez terminal LNG. 
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Liczba Wobbego 

2. Wprowadzany nowym projektem IRiESP zakres zmienności liczby 

Wobbego dla paliwa gazowego grupy E wynosi 45,0 – 56,9 MJ/m3. 

 



system, który łączy 

system, który łączy 

Dziękuję za uwagę 
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