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Zmiana Uzasadnienie zmiany Punkty, których zmiana dotyczy 
(punkty w odniesieniu do IRiESP 

trybie rejestracji zmian). 
Przejście na 
jednostki energii 
(kWh) 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
paliwa gazowymi (Dz. U. poz. 820) oraz zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 
lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu gazowego od dnia 1 sierpnia 2014 r. 
zarówno bilansowanie, jak i rozliczanie za świadczoną usługę 
przesyłania odbywa się w jednostkach energii (kWh). W związku 
z powyższym dostosowano zapisy IRiESP, w szczególności w 
zakresie przydziału przepustowości, który od 1 sierpnia 2014 r. 
będzie odbywał się w jednostkach energii. Dostosowano 
również zapisy dotyczące wyznaczania ilości paliwa gazowego 
w jednostkach energii.   

1.1, 3.4.2 (3.4.2.1, 3.4.2.3, 
3.4.2.4), 3.4.6 (3.4.6.1, 3.4.6.2, 
3.4.6.3, 3.4.6.4), 
3.4.8(wykreślony), 3.4.22 
(3.4.22.1, 3.4.22.2, 3.4.22.3, 
3.4.24, 3.6.1.3, 3.8.10.10, 5.2.2, 
5.3.15.8, 5.3.16.3 (wykreślony), 
5.4.8.3, 7.4.12 (wykreślony), 
7.7.6.2, 7.11.1, 8.1.11, 8.1.12, 9.8, 
11.4, 16.1.2, 16.2.2, 16.2.3, 16.2.9, 
16.2.10.3, 19.3.6.1, 20.5.7, 
20.24.9, 21.6.1.3, 21.6.2, 21.8.2.1, 
22.5.1, 22.5.2, 22.5.5, 22.5.6, 
22.5.7, 22.5.8, 22.5.9, 22.6.1.2.2, 
22.6.3.2.2,  

Zasady oferowania 
produktu 
powiązanego 

Przedmiotowe zmiany mają na celu wprowadzenie do treści 
IRiESP postanowień Regulaminów, na podstawie których GAZ- 
SYSTEM  do tej pory udostępniał przepustowość powiązaną we 
współpracy z operatorami systemów współpracujących (Ontras 
VNG Gastransport GmbH oraz GASCADE Gastransport GmbH). 
Aukcje przepustowości na zasadach powiązanych 
prowadzone były jako wczesna implementacja postanowień 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 984/2013 z dnia 14 października 
2013 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów 
alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 715/2009. Przeniesienie rozwiązań zastosowanych 

1.1, 6.2.2.6, 6.2.3, 6.4.7, 7.1.7, 
7.1.8, 7.1.9, 7.4.3 (wykreślony), 
7.4.5, 7.5 (cały), 7.9.1, 20.3.6.7.1, 
20.5.1, 20.18 (cały). 
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w przeprowadzonych dotychczas projektach udostępniania 
przepustowości powiązanej do IRiESP, pozwoliło ujednolicić 
zasady, zgodnie z którymi GAZ-SYSTEM będzie udostępniać 
przepustowość na zasadach powiązanych. Ponadto, ujęcie ich 
w treści IRiESP powoduje, że są z góry znane Użytkownikom 
Systemu, którzy chcieliby wziąć udział w aukcji przepustowości 
powiązanej. Przed aukcją GAZ-SYSTEM będzie publikował 
jedynie informacje szczególne dla każdej z aukcji, m.in. ilość 
przepustowości, termin aukcji oraz Platformę Aukcyjną, na 
której wspólnie z OSW przeprowadzi aukcję przepustowości na 
zasadach powiązanych.  
 

Przepustowość 
warunkowa 

Zgodnie z postulatami rynku, uelastyczniono zapisy dotyczące 
przepustowości ciągłej warunkowej. Po zmianach 
zaproponowanych w najnowszym projekcie IRiESP, jedynym 
warunkiem realizacji usługi przesyłania w przypadku 
przepustowości warunkowej, będzie zapewnienie zasilania we 
wskazanym przez GAZ-SYSTEM punkcie wejścia. Oznacza to, że 
paliwo gazowe w danym punkcie wejścia może wprowadzać 
inny podmiot, niż ten, który korzysta z przepustowości 
warunkowej ciągłej w punkcie wyjścia. Z punktu widzenia 
realizacji usługi niezbędne jest jedynie dostarczenie paliwa 
gazowego do systemu przesyłowego. 

1.1, 7.1.13, 8.1.25, 8.1.26, 15.2.15, 
15.2.16 (wykreślony) 15.2.17 
(wykreślony), 15.2.18 
(wykreślony),  

Punkt Wirtualny do 
magazynu 

Zgodnie z postulatami operatora systemu magazynowania 
wprowadzono możliwość świadczenia usługi przesyłania do 
wirtualnego punktu na połączeniu z instalacją magazynową. 

1.1, 1.3, 3.1.6.4, 3.1.7.4, 8.1.7, 
8.1.8, 8.1.9, 8.1.18, 18.1.4.4,  

Ujednolicenie 
zasad dotyczących 
funkcjonowania 
operatorów 

Zgodnie z postulatami podnoszonymi przez URE wprowadzono 
ujednolicone zasady funkcjonowania wszystkich OSD. Od 
1 października 2015 r. wszyscy operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, których sieci są podłączone do sieci 

1.1, 1.3, 2.3.1, 3.1.4.1.3, 3.1.4.1.4 
(wykreślony),  3.1.5.1.3, 3.1.5.1.4, 
2.1.2.2, 2.3.1,  2.3.3, 3.1.6.1.1.2 
(wykreślony),  3.1.6.3,  3.1.7.1.1.2, 
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systemów 
dystrybucyjnych. 
 
 
 
 
 

przesyłowej, będą jako jedyni mogli kupować przepustowość 
(moc umowną) na połączeniu obu systemów. Dla korzystania 
przez ZUP ze zdolności do danego systemu dystrybucyjnego 
zostaną utworzone Wirtualne Punkty Wyjścia/Wejścia do 
wszystkich OSD.. Wszyscy OSD będą obowiązani składać 
prognozy transportowe do GAZ-SYSTEM, dokonywać alokacji 
przepustowości i ilości paliwa gazowego dla poszczególnych 
ZUP oraz przygotowywać profile  . zużycia paliwa gazowego  
dla swoich odbiorców (będące  podstawą wykonywania przez 
OSD alokacji). Wprowadzono odpowiedni okres przejściowy 
mający na celu umożliwienie dostosowania się do nowych 
zasad i obowiązków. 

3.1.7.3, 3.1.8, 3.1.9 (3.1.9.1, 
3.1.9.2, 3.1.9.3 wykreślone), 
3.1.10.3 (wykreślony), 3.1.13.3 
(wykreślony), 3.9, 3.9.1, 3.9.2 
(3.9.2.1, 3.9.2.2, 3.9.2.8), 3.10, 
7.1.5,  7.2.9, 7.4.15, 7.4.16, 7.4.21 
(7.4.20.2), 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 
8.1.14, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 
8.2.9, 8.2.10, 9.2, 11.2 (cały), 
11.7, 11.2 (wykreślony), 14.6.1.1, 
14.6.1.2, 14.6.2, 16.1.5, 16.2.7,  
16.3, 16.3.1, 16.3.2, 16.3.3, 16.3.4, 
16.3.5, 16.3.6, 16.3.7, 16.3.8, 
16.3.9. 19.1.2.1, 19.1.2.3, 20.22.1, 
20.22.3, 21.4.13, 21.6.1.9,  

Wprowadzenie 
grup bilansowych 

Zgodnie z postulatami rynku, wprowadzono mechanizm 
funkcjonowania grup bilansowych. Takie rozwiązanie umożliwi 
podjęcie współpracy pomiędzy ZUP, w ramach której jeden ZUP 
będzie odpowiedzialny za bilansowanie innych ZUP. W IRiESP 
wprowadzono zasady tworzenia grup bilansowych, 
przystępowania do grup bilansowych, występowania z grup 
bilansowych a także likwidacji grup bilansowych. 
Wprowadzono również zapisy, które szczegółowo regulują 
zasady odpowiedzialności za bilansowanie całej grupy 
bilansowej, również w zakresie przekazywanych przez OSP 
informacji.  

1.3, 19.4 (cały), 21.4.6,  

Terminy 
przekazywania 
danych 
operatywnych oraz 

W związku z postanowieniami Rozporządzenia KE Nr 312/2014 z 
26 marca 2014, od 1 października 2015 będzie obowiązek 
przekazywania danych operatywnych dwukrotnie w trakcie 
trwania doby gazowej. Przyjęte w projekcie zmian IRIESP 

16.2.10.1, 16.3.8.1, 19.2.4, 21.4.8, 
17.9.3 
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dostosowanie do 
projektu NC BAL 

rozwiązanie ma na celu sukcesywne przygotowanie się 
uczestników do spełniania tych wymogów.  

Stosowanie IRiESP w 
wersji polsko i 
angielskojęzycznej. 

Wprowadzono zmiany w IRiESP w celu doprecyzowania zakresu 
związania IRiESP oraz dokumentów uzupełniających w polskiej 
lub angielskiej wersji językowej. 

2.1.10 

Opłaty nakładane 
na ZUP w IRiESP 

Kwestie regulujące rozliczanie usługi przesyłania umieszczone 
są w postanowieniach Taryfy OSP i dotyczą relacji pomiędzy 
OSP a Użytkownikami Sieci. Wszelkie opłaty nakładane na ZUP 
uregulowane są natomiast na poziomie IRiESP. 

2.4.1 

Prawa odbiorcy Zgodnie z postulatami rynku, wprowadzono zapisy 
uprawniające odbiorcę do otrzymywania od OSP informacji o 
ilości przepustowości zamówionej przez Użytkowników Systemu 
w punkcie, z którego zasilany jest dany odbiorca. 

2.5.1.9 

Dane 
telemetryczne 
dostępne dla 
Użytkowników Sieci 

Doprecyzowano zapisy dotyczące udostępniania danych 
telemetrycznych Użytkownikom Systemu. Wprowadzone 
rozwiązanie warunkuje udostępnienie takich danych od zgody 
OSW lub odbiorcy końcowego, którego instalacje lub 
urządzenia przyłączone są do systemu przesyłowego.   

3.5.1 

Ogólne warunki 
przyłączania do 
sieci przesyłowej 

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie zapisów 
IRiESP do znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 
700 z późn. zm.). 

5.1.5 

Przydział 
przepustowości w 
punktach wyjścia 
do odbiorców 
końcowych 

Zmiany wprowadzone w IRiESP dotyczą doprecyzowania zasad 
dokonywania alokacji przepustowości przez odbiorców w 
przypadku, gdy suma zamówionych przepustowości przekracza 
dostępną przepustowość. 

7.4.20 (7.4.20.1,7.4.20.2) 

Przydział 
przepustowości w 

Zaproponowane zmiany IRiESP ułatwiają zawarcie przydziału 
przepustowości dla produktów krótkoterminowych w trakcie 

7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.8.5 
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trakcie roku 
gazowego 

roku gazowego. Wprowadzenie zaproponowanych 
mechanizmów pozwoli m.in. na przydzielenie kilku kolejnych 
produktów w trakcie roku gazowego. 

Procedura 
udostępniania 
przepustowości 

Zgodnie z postulatami rynku wydłużono okno czasowe w którym 
możliwe jest składanie wniosków o przydział przepustowości, dla 
punktów w których przydział nie następuje w drodze aukcji.  

7.8.2,  

Zmiana przydziału 
przepustowości 

Zmiana dotycząca zasad zmniejszania przydziału 
przepustowości w trakcie trwania roku gazowego została 
ograniczona do odbiorców końcowych ze względu na to, że 
do innych kategorii punktów zastosowanie mają postanowienia 
rezygnacji opisane w punkcie 20.19. Jednocześnie w związku z 
wprowadzeniem zasad opartych o mechanizm rezygnacji 
zrezygnowano z obowiązku oferowania niewykorzystywanych 
przepustowości na „Tablicy Ofert”. 

3.1.7.1.1.3, 7.10.5.3, 7.9.6 
(wykreślony) 

Przydział zdolności 
dla WPWEGG i 
WPWYGG oraz 
WPWEOTC i 
WPWYOTC 

Zgodnie z postulatami rynku, wprowadzono zmiany w IRiESP 
dotyczące przydziału zdolności dla punktu wejścia z Giełdy 
Gazu (WPWEGG), punktu wyjścia do Giełdy Gazu (WPWYGG), 
punktu wejścia z rynku OTC (WPWEOTC) oraz punktu wyjścia do 
rynku OTC (WPWYOTC) na czas nieokreślony.  

8.1.20, 8.2.2 

Przydział zdolności 
dla podmiotów 
działających na 
rynku usług 
bilansujących. 

W celu ułatwienia korzystania z rynku usług bilansujących 
wprowadzono zasadę, w myśl której przydział zdolności dla 
WPWE/YOSP, w którym realizowane są usługi systemowe, 
następuje wraz z zawarciem umowy o udział w rynku usług 
bilansujących i nie wymaga pisemnego aneksowania 
załącznika do umowy przesyłowej PP/PZ. 

8.1.21, 8.1.23, 8.2.2 

Udostępnianie 
usług na okres 
jednej doby 
gazowej dla OSD i 
OSM 

Zmiana wprowadzona w związku z ujednoliceniem zapisów 
dotyczących zdolności udostępnianej ZUP na podstawie 
przepustowości przydzielonym OSD i OSM.  

9.3 
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Zmiana 
sprzedawcy 

Zgodnie z postulatami rynku wprowadzono zmiany w zapisach 
dotyczących zmiany sprzedawcy, ułatwiające dokonanie 
zmiany sprzedawcy w trakcie roku gazowego. Wprowadzone 
zmiany mają na celu uniknięcie rozbieżności interpretacyjnych 
oraz jasne wskazanie trybu zmiany sprzedawcy w trakcie 
obowiązywania przydziału przepustowości.  

11.1.4, 11.1.6 (wykreślony), 
11.1.7,  

Brak nominacji dla 
WPWE/YOSD 

W celu ułatwienia korzystania z systemu przesyłowego, 
wprowadzono zmiany do IRiESP, które znoszą obowiązek 
składania nominacji na punkty przejścia pomiędzy siecią 
dystrybucyjną oraz siecią przesyłową.  

15.2.1, 15.5.2 (15.5.2.1, 15.5.2.2, 
15.5.2.3), 15.5.3 (15.5.3.1, 
15.5.3.2), 20.21.3.1 (wykreślony), 
21.6.1.2 (wykreślony) 

Warunki 
współpracy z OSM 

Dostosowano zapisy IRiESP do aktualnie funkcjonujących relacji 
umownych pomiędzy OSP i OSM. 

17.7 (wykreślenie) 

Funkcjonowanie 
rynku usług 
bilansujących 

Zgodnie z postulatami rynku, wprowadzono mechanizm 
umożliwiający publikowanie przez OSP zapotrzebowania na 
określone usługi systemowe. Dzięki wprowadzonym zmianom, 
podmioty działające na rynku usług bilansujących będą mogły 
dowiedzieć się jakimi usługami systemowymi OSP może być 
potencjalnie zainteresowany. Wydłużono również czas na 
składanie ofert. Ponadto dostosowano postanowienia IRiESP w 
wyniku uwag zgłoszonych przez uczestników rynku na etapie 
negocjacji umowy o udział w rynku usług bilansujących. 

18.1.5, 18.2.6, 18.2.7, 18.5.2 

Zasady 
udostępniania i 
odsprzedaży 
przepustowości 

Wprowadzono zmiany w IRiESP mające na celu 
usystematyzowanie zagadnień dotyczących udostępniania 
oraz odsprzedaży przepustowości. Ujednolicono wymogi 
formalne oraz zasady realizacji procesu odsprzedaży i 
rezygnacji z przepustowości,  

20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 
20.9.6 (wykreślony), 20.10.2 
(wykreślony), 20.12, 20.19.5. 

Opłata za 
niedotrzymanie 
ciepła spalania 

Dokonano zmian w zapisach IRiESP w celu ujednolicenia 
sposobu wyliczenia opłat  i bonifikat z Taryfą OSP. 

20.24.6 
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Usunięcie zapisów 
dotyczących 
bonifikat 

 Zapisy o bonifikatach są zawarte w Taryfie OSP. 20.22.10.5  - 20.22.10.12 
(wykreślony), 20.24.10 

Plany ograniczeń  W związku z wprowadzeniem od 1 sierpnia 2014  przydziału 
przepustowości wyłącznie w jednostkach energii istnieje 
konieczność przeniesienia transpozycji kryterium określonego w 
przepisach prawa w jednostkach objętości na jednostki energii. 
Zmiana dotycząca informowania o odbiorcach podlegających 
ograniczeniom według Planu Ograniczeń wynika z 
dostosowania postanowień do sytuacji gdy ograniczany 
odbiorca jest zasilany przez kilku ZUP. 

22.5.2, 22.5.3 (wykreślony) 

 


