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Portret SPółkI

oPerAtor GAzocIąGóW PrzeSyłoWych 
gAZ-system s.A. to dynAmIcznIe rozWIjAjące SIę 
PrzedSIębIorStWo odPowiedZiAlne ZA trAnsPort 
PAlIW GAzoWych StrAteGIcznymI GAzocIąGAmI 
WySokIeGo cIśnIenIA W PolSce. 

do obowiązków spółki należy:
•  prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efek-

tywny z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania 
paliw gazowych oraz ich jakości,

•  zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej 
podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,

•  eksploatacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesyłowych, 
przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,

•  dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, ma-
gazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu lnG dostatecznej 
ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia trans-
portu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla 
bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,

•  dostarczanie użytkownikom systemu przesyłowego informacji 
potrzebnych dla uzyskania skutecznego dostępu do systemu.

na mocy rozporządzenia rady ministrów z dnia 7 listopada 2007 
roku operator Gazociągów Przesyłowych GAz-SyStem S.A. został 
wpisany na listę przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zna-
czeniu dla gospodarki Polski. ministerstwo Skarbu Państwa utrzyma-
ło GAz-SyStem S.A. na liście spółek o istotnym znaczeniu dla po-
rządku lub bezpieczeństwa publicznego.

W 2007 roku spółka została wyróżniona nagrodą „Perła Polskiej 
Gospodarki”, w rankingu opracowanym przez Instytut nauk eko-
nomicznych Polskiej Akademii nauk, za konsekwentną realizację 
polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbar-
dziej dynamicznych i efektywnych firm w Polsce. Pozycję wiodące-
go przedsiębiorstwa GAz-SyStem S.A. potwierdził drugim miejscem 
w rankingu sektora infrastrukturalnego.

nadzór właścicielski nad spółką pełni Skarb Państwa, który posiada 
100% akcji. 

kapitał zakładowy GAz-SyStem S.A. wynosi obecnie 2 069 399 602 
złotych.
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SyStem PrzeSyłoWy

GAz-SyStem S.A. zarządza siecią gazociągów przesyłowych 
o długości 9777 kilometrów, którą w roku obrotowym 2007/2008 
przesłano około 14,9 mld metrów sześciennych gazu ziemnego 
(z uwzględnieniem przesyłu do podziemnych magazynów gazu).

Spółka nadzoruje również pracę elementów systemu przesyłowe-
go, który obejmuje między innymi 14 tłoczni, 57 węzłów gazowych 
i 970 punktów wyjścia. 

za eksploatację sieci przesyłowej odpowiedzialnych jest sześć od-
działów GAz-SyStem S.A. na terenie całej Polski. Spółka zatrudnia 
ponad 1900 pracowników, którzy dzięki profesjonalizmowi i różno-
rodności kompetencji zapewniają prawidłowe funkcjonowanie 
systemu przesyłowego.

bezpieczny przesył gazu ziemnego jest możliwy dzięki stałemu mo-
nitoringowi i udoskonalaniu pracy elementów systemu przesyłowe-
go. W roku obrotowym 2007/2008 na inwestycje, modernizację oraz 
prace remontowe infrastruktury przesyłowej przeznaczono kwotę 
prawie 280 mln złotych.

dążąc do zachowania najwyższych standardów przesyłu paliwa 
gazowego GAz-SyStem S.A. wykorzystuje najlepsze dostępne na 
rynku rozwiązania technologiczne w zakresie kontroli sieci przesyło-
wej, pomiaru parametrów przesyłanego gazu ziemnego oraz mo-
dernizacji gazociągów wysokiego ciśnienia. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i pełnej sprawności tech-
nicznej systemu przesyłowego spółka inicjuje prace badawcze. 
W minionym roku obrotowym przeprowadzono testowanie metod 
do zdalnej detekcji metanu w trakcie oblotów tras gazociągów. 
Pilotażowy program łączył pracę badawczą dotyczącą lasero-
wych metod wykrywania metanu z czynnościami eksploatacyjny-
mi określonymi przez procedury zawarte w Systemie eksploatacji 
Sieci Przesyłowej. 

bezPIeczny PrzeSył GAzu zIemneGo jeSt możlIWy 
dzIękI StAłemu monItorInGoWI I udoSkonAlAnIu 
PrAcy elementóW SyStemu PrzeSyłoWeGo.
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GAz-SyStem S.A. uczestniczy także w badaniach dotyczących 
zrównoważonego rozwoju oraz identyfikujących metody i najlep-
sze praktyki redukowania wpływu działalności operatora systemu 
przesyłowego na środowisko. Spółka bierze także udział w progra-
mach methane to markets Partnership (m2m) – międzynarodowej 
platformy współpracy powołanej w Waszyngtonie (uSA) w celu od-
zyskiwania i wykorzystywania metanu jako czystego źródła energii. 
Współpraca spółki z m2m jest prowadzona w ramach programu 
nAturA GAS StAr, który obejmuje między innymi przygotowanie 
raportu poświęconego metodom, procedurom oraz technikom 
pozwalającym na redukcję emisji gazu. 
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GAz-SyStem S.A. opracował, na podstawie krajowych i europej-
skich wymagań prawnych, zasady postępowania przy prowadze-
niu eksploatacji gazociągów wysokiego ciśnienia – System eksplo-
atacji Sieci Przesyłowej (SeSP).

zbiór procedur i instrukcji eksploatacyjnych SeSP podzielony jest 
między innymi na następujące bloki tematyczne:

• część liniowa,

• stacje gazowe,

• ochrona przeciwkorozyjna,

• tłoczenie gazu, 

• osuszanie gazu.

Stosowanie procedur Systemu eksploatacji Sieci Przesyłowej za-
pewnia bezpieczną eksploatację obiektów i gazociągów wysokie-
go ciśnienia. 

29 czerwca 2007 roku GAz-SyStem S.A. podpisał porozumienie 
operatorskie z firmą ontrAS-VnG Gastransport Gmbh o  współ-
pracy na stacjach granicznych lasów, Gubin i kamminke.

dokument ten reguluje kwestie związane z warunkami techniczny-
mi dotyczącymi stacji granicznych, na których odbywa się pomiar 
ilości i jakości gazu. Porozumienie określa także sposoby i procedury 
wymiany informacji między operatorami oraz zasady postępowa-
nia w sytuacjach awaryjnych. 

Podobne porozumienia GAz-SyStem S.A. podpisał z operatorem na 
białorusi (firmą oAo bieltransgaz) oraz na ukrainie (z firmą ukrtrans-
gaz nAk naftogaz).

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji sieci przesyło-
wej oraz utrzymania świadczonych usług na wysokim poziomie 
GAz-SyStem S.A. opracował Instrukcję ruchu i eksploatacji Sieci 
Przesyłowej (IrieSP). dokument ten stanowi regulamin w zakresie 
korzystania z oferty przesyłania paliwa gazowego, uwzględniający 
wymagania prawne, techniczne i organizacyjne. Instrukcja obej-
muje zasięgiem całą infrastrukturę techniczną zarządzaną przez 
operatora oraz wskazuje prawa i obowiązki podmiotów uczestni-
czących w procesie przesyłania paliwa gazowego.

mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania prawne oraz 
dbając o zapewnienie nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego 
dla swoich klientów, w minionym roku obrotowym GAz-SyStem S.A. 
dokonał aktualizacji Instrukcji ruchu i eksploatacji Sieci Przesyłowej 
(IrieSP) część II.
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WSPółPrAcA z klIentAmI

Główną usługą świadczoną przez GAz-SyStem S.A. jest usługa 
przesyłania paliwa gazowego od wybranych przez zleceniodawcę 
usługi przesyłowej (zuP) punktów wejścia do wybranych przez niego 
punktów wyjścia, na podstawie zawartej umowy przesyłowej. 

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o świadczenie usługi przesyła-
nia i przedłożenie dokumentów określonych w Instrukcji ruchu 
i eksploatacji Sieci Przesyłowej są warunkiem zawarcia umowy. 
W przypadku braku przyłącza lub zbyt małej przepustowości 
istniejącego punktu wyjścia z systemu przesyłowego, zlecenio-
dawca usługi składa wniosek o określenie warunków przyłącze-
nia zgodnie z zapisami Prawa energetycznego. Przyłączenie no-
wego punktu  następuje na podstawie umowy zawartej między 
GAz-SyStem S.A. a podmiotem, dla którego zostały określone 
warunki przyłą czenia. 

W roku obrotowym 2007/2008 operator Gazociągów Przesyłowych 
GAz-SyStem S.A. realizował usługę przesyłania gazu ziemnego na 
podstawie dwóch umów zawartych z Polskim Górnictwem nafto - 
wym i Gazownictwem SA, umowy przesyłowej zawartej z ma-
zowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Wielkopolską Spółką 
Gazownictwa Sp. z o.o., a także umowy przesyłowej zawartej 
z hAnden Sp. z o.o. 

działając zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu 
europejskiego i rady nr 1775/05, GAz-SyStem S.A. umożliwił swo-
im klientom handel nabytymi prawami do zdolności przesyłowej. 
klienci spółki mają możliwość zgłoszenia odsprzedaży wolnych 
zdolności przesyłowych lub zapotrzebowania na zdolność przesy-
łową. 

GAz-SyStem S.A. SPełnIA oczekIWAnIA klIentóW 
PoPrzez WySokI StAndArd oferoWAnych uSłuG 
orAz nAjWyżSzą jAkość obSłuGI.
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Szczegółowe informacje odnośnie do procedur związanych z funk-
cjonowaniem wtórnego rynku handlu prawami do zdolności prze-
syłowej znajdują się na stronie internetowej www.gaz-system.pl 
w zakładce „rynek wtórny” oraz „Instrukcja ruchu i eksploatacji 
Sieci Przesyłowej”.

SyStem WymIAny InformAcjI (SWI)

operator Gazociągów Przesyłowych GAz-SyStem S.A. wypeł-
nia nałożone przez organy unii europejskiej oraz urząd regulacji 
energetyki obowiązki prawne w zakresie publikacji i wymiany da-
nych z uczestnikami rynku. W tym celu planuje wdrożenie platfor-
my informatycznej – System Wymiany Informacji (SWI). Głównym 
celem SWI jest publikacja oraz wymiana informacji technicz-
nych i handlowych między operatorem systemu przesyłowego 
a uczestnikami rynku (zleceniodawcą usługi przesyłowej, ope-
ratorem systemu dystrybucyjnego). działanie systemów wy-
miany informacji oparte jest na standardach umożliwiających 
wszystkim podmiotom dostosowanie własnych rozwiązań infor-
matycznych do wymogów stawianych przez operatora systemu 
przesyłowego.

uSłuGA PrzeSyłAnIA  
nA WArunkAch PrzeryWAnych

GAz-SyStem S.A. przygotował i wdrożył standardową umowę 
o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego na warun-
kach przerywanych. dokument został przygotowany zgodnie 
z zapisami znajdującymi się w „taryfie dla usług przesyłania paliw 
gazowych nr 2” oraz spełnia wymogi prawne wynikające z roz-
porządzenia Parlamentu europejskiego i rady nr 1775/2005. 

świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego na warunkach 
przerywanych pozwala na optymalne wykorzystanie technicznie 
dostępnej przepustowości sieci przesyłowych oraz umożliwia przy-
łączenie nowych odbiorców w obszarach sieci, gdzie świadczenie 
usługi na zasadach ciągłych nie jest możliwe. Wpłynie także na 
zwiększenie poziomu zamówionych mocy i odbioru paliwa gazo-
wego u dotychczasowych odbiorców, którym świadczona będzie 
nowa usługa. 



13

SyStem zArządzAnIA jAkoścIą

GAz-SyStem S.A. dąży do osiągnięcia pozycji nowoczesnej oraz 
efektywnie zarządzanej firmy zajmującej się świadczeniem usług 
przesyłowych na europejskim poziomie z uwzględnieniem ekolo-
gicznych i bezpiecznych rozwiązań technologicznych.

stronA internetowA www.gAZ-system.Pl

zmodernizowana na początku 2008 roku strona internetowa 
www.gaz-system.pl jest nowoczesnym kompendium wiedzy na 
temat spółki oraz świadczonych przez nią usług. zainteresowany 
użytkownik portalu znajdzie tu informacje dotyczące aktualnej 
działalności GAz-SyStem S.A., dokumenty prawne regulujące 
pracę operatora, dane dotyczące elementów systemu przesy-
łowego oraz obowiązujące taryfy i cenę referencyjną gazu. za 
pośrednictwem strony internetowej spółki możliwy jest również 
handel nabytymi prawami do zdolności przesyłowej.

na mapach systemu przesyłowego publikowanych w portalu 
www.gaz-system.pl zainteresowane podmioty mogą sprawdzić 
trasy przebiegu gazociągów, lokalizację, nazwę oraz numer 
ewidencyjny punktów wejścia i wyjścia z systemu przesyłowe-
go. Poprzez stronę internetową można także sprawdzić, czy 
w wybranym punkcie wejścia/wyjścia istnieje rezerwa zdolności 
przesyłowej.

Pn-n- 
-18001:2004

„Systemy 
zarządzania 
bezpieczeństwem 
i higieną pracy.
Wymagania”

Pn-en iso 
9001-2001

„Systemy 
zarządzania 
jakością. 
Wymagania”

Pn-en iso 

14001:2005
„Systemy  
zarządzania  
środowiskowego. 
Wymagania  
i wytyczne  
stosowania”

GAz-SyStem S.A. spełnia wymagania następujących norm:
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SyStem GAzocIąG óW PrzeSyłoWych

Gazociągi gazu wysokometanowego (E)

Gazociągi gazu zaazotowanego (Ls)

Gazociągi gazu zaazotowanego (Lw)

Podziemne magazyny gazu

High-methane gas pipelines (E)

Low-methane gas pipelines (Ls)

Low-methane gas pipelines (Lw)

Underground gas storage
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SyStem GAzocIąG óW PrzeSyłoWych

High-methane gas pipelines (E)

Low-methane gas pipelines (Ls)

Low-methane gas pipelines (Lw)

Underground gas storage
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AktyWność 
mIędzynArodoWA

GAz-SyStem S.A. jeSt AktyWnym członkIem 
euroPejSkIeGo forum, nA którym toczy SIę 
dySkuSjA dotyczącA kSztAłtu rynku GAzu. 

operator Gazociągów Przesyłowych GAz-SyStem S.A. jest zaanga-
żowany w pracę międzynarodowych organizacji branżowych, do 
których należą: GIe – Gas Infrastructure europe (w tym Gte – Gas 
transmission europe), eASee-GAS – european Association for the 
Streamlining of energy exchange, GerG – european Gas research 
Group oraz bAltIc GAS.  

dzięki swoim przedstawicielom w organizacjach unijnych 
GAz-SyStem S.A. jest aktywnym członkiem europejskiego forum, na 
którym toczy się dyskusja dotycząca kształtu rynku gazu.  

udział przedstawicieli spółki w warsztatach oraz sesjach plenarnych 
poszczególnych organizacji pozwala na dostarczanie spółce infor-
macji o przygotowywanych w unii europejskiej planach rozwoju 
branży gazowniczej oraz analizowanie wpływu europejskiej legisla-
cji na polski rynek gazu.  

GAz-SyStem S.A. podpisał z energinet.dk, duńskim operatorem 
systemów przesyłowych energetycznych i gazowniczych, oraz 
PGniG SA trójstronną umowę o współpracy w sprawie gazociągu 
łączącego Polskę i danię. dla GAz-SyStem S.A., jako operatora ga-
zowego systemu przesyłowego, zlokalizowanie źródła dostaw gazu 
w północnej Polsce umożliwi przesyłanie gazu dla potrzeb nowych 
odbiorców w tym regionie. działania te w istotny sposób przyczynią 
się do poprawy efektywności przesyłu gazu ziemnego w Polsce.

W maju 2008 roku operator Gazociągów Przesyłowych 
GAz-SyStem S.A. otworzył stałe przedstawicielstwo spółki w brukseli, 
które umożliwia skuteczną reprezentację interesów spółki na forum 
instytucji unijnych oraz bieżące monitorowanie wydarzeń gazowni-
czych w unii europejskiej i procesów legislacyjnych wpływających 
na przyszłość sektora energetycznego.
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informAcje finAnsowe

GAz-SyStem S.A. dąży do cIąGłeGo 
doSkonAlenIA jAkoścI śWIAdczonych uSłuG, 
uWzGlędnIAjąc oczekIWAnIA klIentóW. z myślą 
o nIch SPółkA oPtymAlIzuje koSzty WłASnej 
dzIAłAlnoścI.

GAz-SyStem S.A. brał udział w pracach nad przygotowaniem 
nowego rozporządzenia taryfowego w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie pa-
liwami gazowymi (dz.u. nr 28, poz. 165). najważniejszą dla spółki, 
jako operatora systemu przesyłowego, zmianą wprowadzoną 
w nowym rozporządzeniu było uporządkowanie kwestii wylicze-
nia uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego, który 
jest podstawą do kalkulacji taryf. 

dotychczas wartość zwrotu z kapitału zaangażowanego była 
ustalana przez Prezesa urzędu regulacji energetyki. obecnie 
zwrot ten obliczany będzie zgodnie z formułą średnioważonego 
kosztu kapitału (z ang. WAcc – weighted average cost of capi-
tal)  od wartości netto majątku trwałego i obrotowego przedsię-
biorstw. 

Powyższy sposób ustalania wartości zwrotu z kapitału jest zgod-
ny z europejską i światową praktyką regulacyjną i prowadzi do 
zmniejszenia ryzyka regulacyjnego, obniża koszt pozyskiwane-
go kapitału zewnętrznego oraz umożliwia bardziej precyzyjne 
prognozowanie finansowe długoterminowych procesów inwe-
stycyjnych. Wprowadzenie, opartej na teorii ekonomii, metody 
wynagradzania kapitału zaangażowanego oznacza zmniejsze-
nie ryzyka regulacyjnego firm z branży oraz bardziej precyzyjne 
prognozowanie finansowe.

W nowym rozporządzeniu znalazły się również inne istotne zmiany:

•  wprowadzenie tzw. opłat sieciowych kalkulowanych przez 
podmiot świadczący usługę kompleksową (sprzedaży i trans-
portu gazu ziemnego), 

• nowy sposób obliczania opłat za przekroczenia mocy,

•  prostsze, oparte na ilościach ryczałtowych, zasady karania pod-
miotów gospodarczych dopuszczających się nielegalnego po-
boru paliw gazowych.
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nowa „taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 2” zosta-
ła średnio obniżona o 8,5% w porównaniu ze stawkami obowią-
zującymi wcześniej.

„taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych nr 2” spółka wpro-
wadziła 1 maja 2008 roku. jest to już druga samodzielna tary-
fa GAz-SyStem S.A. regulująca, zgodnie z wymogami unijnymi, 
opłaty za świadczenie usług przesyłowych. taryfa przewiduje 
stawki grupowe oraz wydzielenie opłat za nawanianie paliw ga-
zowych, umożliwia zawieranie umów krótkoterminowych i umów 
przesyłania na zasadach przerywanych. opłaty zawarte w wy-
żej wymienionym dokumencie będą obowiązywać przez 12 mie-
sięcy.

PoróWnAnIe PodStAWoWych  
dAnych fInAnSoWych

kapitały 
własne

1,51

2,67

Suma 
bilansowa

zysk 
brutto

zysk 
netto

Przychody 
ze sprzedaży

5,21

4,79

0,32

1,46

1,55

2006/2007 2007/2008

zmiany w %

+77

-8

+104

+113

+7

0,15

0,46

0,22

6 [mld złotych] 5 4 3 2 1 0
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PodStAWoWe WSkAźnIkI fInAnSoWe 
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inwestycje

W trosce o zapewnienie prawidłowej pracy systemu prze-
syłowego oraz zgodnie z założeniami „Planu Inwestycyjnego 
GAz-SyStem S.A.”, w minionym roku obrotowym spółka dokonała 
szeregu prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych 
przeprowadzonych na majątku własnym i leasingowanym. na 
realizację powyższych działań wydano prawie 280 mln złotych.

do roku 2013/2014 GAz-SyStem S.A. planuje budowę ponad 600 
kilometrów gazociągów w północno-zachodniej Polsce. Wartość 
inwestycji szacowana jest na ponad 2 mld złotych. W planach są 
między innymi gazociągi na odcinkach świnoujście–Szczecin, 
Szczecin–lwówek, Szczecin–Gdańsk oraz budowa tłoczni w Go-
leniowie. rozbudowa gazowego systemu przesyłowego została 
ujęta w rządowym „Programie operacyjnym Infrastruktura i śro-
dowisko”, działanie 10.1 – bezpieczeństwo energetyczne, w tym 
dywersyfikacja źródeł energii.

celem budowy gazociągów w tym rejonie kraju jest zwiększenie 
przesyłanych ilości gazu oraz umożliwienie dostawy ekologicz-
nego paliwa na obszary dotąd niezgazyfikowane. rozbudowa 
sieci przesyłowej gazu ziemnego pozwoli na zwiększenie atrak-
cyjności inwestycyjnej północno-zachodniej Polski. budowa sys-
temu gazociągów umożliwi także odbiór i transport gazu z ter-
minalu lnG oraz gazociągu baltic Pipe, co zapewni poprawę 
bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Projekty InWeStycyjne, modernIzAcyjne  
orAZ remontowe reAliZowAne PrZeZ  
gAZ-system s.A. zAPeWnIAją bezPIeczną PrAcę 
SyStemu PrzeSyłoWeGo.
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Świnoujście

Szczecin

Lwówek

Odolanów

Włocławek

Gdańsk

Lubuskie

Zachodniopomorskie

Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie

Wielkopolskie

PlAnowAne inwestycje w Polsce 
Północno-zAchodnIej

tłocznIA GAzu 
w goleniowie

GAzocIąG 
SzczecIn–GdAńSk

GAzocIąG 
WłocłAWek–GdynIA

GAzocIąG 
GuStorzyn–odolAnóW

GAzocIąG 
SzczecIn–lWóWek

GAzocIąG 
śWInoujścIe–SzczecIn
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wyZwAniA

dzIAłAnIA GAz-SyStem S.A. będą SkuPIAły SIę 
PrZede wsZystkim nA reAliZAcji inwestycji 
StrAteGIcznych dlA PoPrAWy bezPIeczeńStWA 
energetycZnego krAju. 

GAz-SyStem S.A. przygotowuje krajowy system przesyłowy do od-
bioru dostaw gazu z nowych źródeł na polskim wybrzeżu. konse-
kwencją rozpoczętych już projektów będą prace związane z roz-
wojem i modernizacją systemu, które umożliwią przesyłanie większej 
ilości gazu ziemnego. 

26 września 2007 roku rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała 
„zarys strategii działania operatora Gazociągów Przesyłowych 
GAz-SyStem S.A.”. realizacja przygotowanych programów umoż-
liwi podniesienie efektywności operacyjnej, a w końcowym efekcie 
pozwoli na wypełnienie strategicznych zadań, wzmocnienie pozy-
cji GAz-SyStem S.A. na europejskim rynku gazu i poprawę bezpie-
czeństwa energetycznego.

Strategia działania GAz-SyStem S.A. jest oparta na sześciu funk-
cjonalnych programach działania: 

OPtImA: optymalizacja struktury majątku, 

GIGA: podniesienie efektywności działania, 

It  StArt:  wdrożenie systemów informatycznych usprawniają-
cych zarządzanie i funkcjonowanie spółki,

Efekt:  zachowanie przez GAz-SyStem S.A. dominującej po-
zycji na rynku usług przesyłowych, 

Projekt:  przygotowanie i realizacja strategicznych zadań in-
westycyjnych, 

Emocje:  rozwój jednego z najważniejszych kapitałów firmy – 
Pracowników. 

GAz-SyStem S.A. angażuje się w ciągły rozwój rynku gazu ziem-
nego w Polsce. czyni to poprzez swoją aktywną obecność na 
europejskim forum branży gazowniczej, efektywną współpracę 
z unijnymi operatorami, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych oraz wychodząc naprzeciw rosnącym oczeki-
waniom klientów. 
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Wydawca:

operator Gazociągów Przesyłowych GAz-SyStem S.A.
ul. bohomolca 21
01-613 Warszawa

tel. 022 560 18 00, fax 022 560 16 06
e-mail: pr@gaz-system.pl

zdjęcia: ryszard nater (okładka, 4, 6, 16, 22, 26),  
jacek Szewczyk (8, 10), Andrzej tyszko (18, 25),  

archiwum gAZ-system s.A.

oddano do druku 06 października 2008 roku



most  do twojego sukcesu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. bohomolca 21
01-613 Warszawa
tel. 022 560 18 00
fax 022 560 16 06
www.gaz-system.pl




