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Grupy bilansowe – cel wprowadzenia 

■ Zgodnie z postulatami Urzędu Regulacji Energetyki w projekcie 

IRiESP przedstawiono propozycję wprowadzenia na polskim rynku 

gazu instytucji grup bilansowych. 

■ Celem przygotowania instytucji grupy bilansowej jest umożliwienie 

poszczególnym ZUP optymalizowania niezbilansowania poprzez 

rozliczanie niezbilansowania pomiędzy OSP a całą grupą 

bilansową, nie zaś z poszczególnymi ZUP. 

■ Dzięki wprowadzeniu grup bilansowych ZUP będą mogli niwelować 

swoje niezbilansowanie. 

■ Przedstawione propozycje nie wprowadzają żadnych regulacji 

dotyczących wewnętrznych zasad funkcjonowania grupy 

bilansowej. IRiESP wprowadza jedynie zasady rozliczeń 

niezbilansowania pomiędzy grupą bilansową a OSP.  
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Zasady współpracy  

w ramach grupy bilansowej 
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Podstawowe zasady funkcjonowania  

grupy bilansowej 
 

■ Jeden ZUP może należeć tylko do jednej grupy bilansowej 

(wszystkie PWE i PWY tego ZUP należą do tej samej grupy 

bilansowej). 

■ ZUP może być ZUPem bilansującym (ZUPBG) tylko w jednej 

grupie bilansowej (tylko w tej do której należy). 

■ ZUPBG składa zabezpieczenie finansowe z tytułu 

bilansowania za całą prowadzoną grupę bilansową. 

■ Informacje o niezbilansowaniu są przekazywane przez OSP 

ZUPBG, a nie poszczególnym uczestnikom grupy. 

■ Rozliczenia za niezbilansowanie grupy bilansowej 

prowadzone są pomiędzy OSP a ZUPBG. 
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Jeden ZUP może należeć tylko do jednej 

grupy bilansowej. 
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BILANSOWA I 

GRUPA 
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ZUP może być ZUPBG tylko w jednej grupie 

bilansowej (tylko w tej do której należy). 
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ZUPBG składa zabezpieczenie finansowe z 

tytułu bilansowania za całą prowadzoną 

grupę bilansową. 

GRUPA 

BILANSOWA 

ZUPUG1 

ZUPUG2 

ZUPUG3 

ZUPBG 

Zabezpieczenie 

20 

15 

40 

20 + 75 

OSP 
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Poszczególni ZUP nie składają 

zabezpieczenia finansowego do OSP 
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Informacje o niezbilansowaniu są 

przekazywane przez OSP do ZUPBG danej 

grupy bilansowej. 

 
 
 
 

GRUPA BILANSOWA  

Informacja  
o 

niezbilansowaniu 
dobowym 

ZUP BG  

ZUPUG2 ZUPUG1 

ZUP będący uczestnikami 

grupy nie otrzymują od OSP 

informacji o niezbilansowaniu 

dobowym dla poszczególnych 

dób gazowych oraz o wartości 

przekroczeń DLN. 
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o 
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DLN 
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Rozliczenia za niezbilansowanie grupy 

bilansowej prowadzone są pomiędzy OSP a 

ZUPBG. 
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Grupy bilansowe – zasady bilansowania 

GRUPA BILANSUJĄCA 

ZUPBG 

ZUPUG1 

ZUPUG2 

ŁĄCZNIE 

Rozliczenie niezbilansowania jedynie pomiędzy OSP a ZUPBG 

Niezbilansowanie 

- 20 

+ 15 

+ 10 

+5 

OSP 

ZUPBG 

Limit niezbilansowania 5% 

5 x CRG Rozliczenie 
niezbilansowania 

Przekroczeni

e DLN 

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 
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Zasady bilansowania grupy bilansowej 

 OSP określa dobową ilość niezbilansowania (DIN) grupy bilansowej, dla każdej 

doby gazowej, dla całej grupy bilansowej.  

 

 OSP nie określa dobowej ilości niezbilansowania (DIN) poszczególnego ZUPUG. 

 

 Dobowy limit niezbilansowania (DLN) dla grupy bilansowej, dla każdej doby 

gazowej, wynosi 5% ilości paliwa gazowego, którą przekazali wszyscy 

uczestnicy grupy bilansowej do systemu przesyłowego w punktach wejścia 

w danej dobie gazowej.  

 

 ZUPBG grupy bilansowej otrzymuje od OSP drogą elektroniczną poprzez SWI do 

dwudziestego ósmego (28) dnia następnego miesiąca dane rozliczeniowe 

zagregowane dla całej grupy bilansowej.  
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Zasady organizowania  

grup bilansowych 
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Utworzenie grupy bilansowej 

 Utworzyć grupę bilansową może jedynie ZUP, który zostanie jej ZUPBG. 

 W takiej sytuacji ZUP, który ma zostać ZUPBG, występuje do OSP z wnioskiem o 

utworzenie grupy bilansowej nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem 

miesiąca, w którym ma zostać utworzona ta grupa.  

 ZUP, który ma zostać ZUPBG, podpisuje z OSP 

odpowiedni załącznik do umowy przesyłowej, 

w którym przyjmuje odpowiedzialność za 

niezbilansowanie ZUP, będących uczestnikami 

tworzonej grupy bilansowej, których wskaże w 

trakcie realizacji kontraktu. 

 Grupa bilansowa powstaje z pierwszą godziną 

miesiąca gazowego następującego po 

miesiącu, w którym podpisano załącznik. 
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Utworzenie grupy bilansowej 

Oświadczenie o utworzeniu grupy bilansowej może zostać złożone w dwojaki sposób: 

I. Jedno oświadczenie podpisane  
przez ZUPBG i wszystkich pozostałych 

uczestników grupy bilansowej lub 

II. Kilka odrębnych oświadczeń podpisanych 
przez ZUPBG i konkretnego uczestnika grupy 

bilansowej. 

OŚWIADCZENIE 
- podpis ZUPBG 

podpis ZUPUG 1 
- podpis ZUPUG 2 

- podpis ZUPUG 3 

OSP 

OŚWIADCZENIE 1 
- podpis ZUPBG 

podpis ZUPUG 1 

OSP 
OŚWIADCZENIE 2 

- podpis ZUPBG 

podpis ZUPUG 2 

OŚWIADCZENIE 3 
- podpis ZUPBG 

podpis ZUPUG 3 
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Dołączenie do grupy bilansowej 
 ZUP, który ma zamiar dołączyć do danej grupy powinien przedłożyć do OSP 

odpowiednie oświadczenie podpisane przez ZUPBG i ZUP o przyjęciu do grupy 

bilansowej. 

 Przyjęcie do grupy następuje pierwszego dnia wskazanego miesiąca 

gazowego. 

 Od chwili przyjęcia do grupy bilansowej niezbilansowanie danego ZUPUG jest 

rozliczanej w ramach grupy bilansowej z ZUPBG. 

OSP 

ZUPBG  ZUPUG 

Umowa o wejście w 
skład grupy 
bilansowej 

Oświadczenie 

podpisane przez ZUPUG 

i ZUPBG 
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Opuszczenie grupy bilansowej 

 ZUPUG, który ma zamiar opuścić swoją grupę bilansową powinien 
przedłożyć do OSP odpowiednie oświadczenie podpisane przez ZUPUG i 

ZUPBG o opuszczeniu grupy bilansowej. 

 Opuszczenie grupy bilansującej następuje od pierwszego dnia 
wskazanego miesiąca gazowego. 

 Do czasu opuszczenia grupy bilansowej, ZUPUG bilansuje się w ramach 
grupy bilansowej. 
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ZUPUG1 Oświadczenie o opuszczeniu grupy 

Oświadczenie z 

potwierdzeniem 

ZUPBG 



system, który łączy 

17 

Przejście do innej grupy bilansowej 

 Przejście ZUPUG do innej grupy bilansowej lub utworzenie własnej 

grupy bilansowej może nastąpić nie wcześniej niż z początkiem 

miesiąca gazowego. 

 Przejście ZUPUG do innej grupy bilansowej lub utworzenie nowej 

grupy w trakcie miesiąca gazowego jest niedopuszczalne. 

 Przejście do innej grupy bilansowej należy zgłosić przynajmniej  

z czternastodniowym (14) wyprzedzeniem. 
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Rozwiązanie grupy bilansowej 

 W celu rozwiązania grupy, ZUPBG powinien przedłożyć OSP 

oświadczenie o rozwiązaniu grupy bilansowej podpisane przez 

wszystkich ZUP będących uczestnikami grupy. 

 

 Oświadczenie powinno zostać złożone OSP nie później niż na 

czternaście (14) dni przed rozpoczęciem miesiąca gazowego, w 

którym ma nastąpić rozwiązanie grupy bilansowej. 

 

 Rozwiązanie grupy bilansowej następuje z pierwszą godziną miesiąca 

wskazanego w oświadczeniu. 

 

 Od chwili rozwiązania grupy bilansowej niezbilansowanie 

poszczególnych ZUPUG jest rozliczane indywidualnie na zasadach 

ogólnych określonych w IRiESP. 
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Dziękuję za uwagę 


