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NOWA IRIESP I IRIESP SGT

► Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązują zaktualizowane:

► IRIESP 

► Zakończenie środków tymczasowych w zakresie bilansowania

► Wprowadzenie mechanizmu sprzedaży rezerwowej (od 18 czerwca)

► IRIESP SGT 

► Zakończenie stosowania środków tymczasowych w zakresie 

bilansowania

► Uściślenie realizacji zapasów obowiązkowych z zagranicy przez SGT
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POSTĘPOWANIE ACER W SPRAWIE WYBORU PLATFORMY 
DLA POŁĄCZENIA POLSKA-NIEMCY

► 16 października 2018 – Decyzja ACER 11/2018 o 

wyborze Platformy GSA do alokacji przepustowości na 

granicy polsko-niemieckiej w punktach GCP GAZ-

SYSTEM/ONTRAS i Mallnow

► 14 grudnia 2018  - odwołanie platformy PRISMA GmbH 

od decyzji ACER 11/2018 z 16 października 2018 do 

Komisji Odwoławczej ACER (BoA) 

► 14 lutego 2019 – Decyzja Komisji Odwoławczej ACER 

(BoA) o anulowaniu decyzji 11/2018 z 16 października 

2018

PL-DE
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POSTĘPOWANIE ACER DOTYCZĄCE WYBORU PLATFORMY
DLA POŁĄCZENIA PL-DE

► 22 lutego 2019 – publikacja decyzji Komisji Odwoławczej ACER wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem trybu 

postępowania przy wydawaniu kolejnej decyzji

➢ Brak zarzutów wobec kryteriów wyboru przyjętych przez ACER oraz merytorycznych przesłanek do wyboru Platformy GSA 

➢ Uchylenie decyzji ze względów proceduralnych - brak udokumentowania przez ACER zastosowanych kryteriów ewaluacji

➢ Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ACER i wskazanie ACER 2 możliwych ścieżek postępowania: 

1) powtórzenie procedury od momentu ewaluacji lub 2) przeprowadzenie nowego postępowania 

PL-DE

► 22 lutego 2019 – komunikat ACER o rozpoczęciu nowego postępowania  

► 12 – 30 kwietnia 2019 – konsultacje ACER ws. kryteriów wyboru platformy 

► 8 maja 2019 – publikacja zapytania ofertowego ACER

► 7 czerwca 2019 - termin na zgłoszenie ofert platform 

► 14 sierpnia 2019 – wydanie nowej decyzji ACER o wyborze platformy 



PROJEKT INCREMENTAL 

Projekt przepustowości przyrostowej dla granicy obszaru rynkowego Polska – GASPOOL

23 października 2018 

GAZ-SYSTEM/ONTRAS 
przedłożyli 

propozycję projektu 
do Prezesa 
URE/BNetzA

w celu uzyskania  
skoordynowanych 

decyzji

22 lutego 2019 

Anulowanie decyzji ACER 
ws. wyboru GSA Platform 

dla punktu GCP GAZ-
SYSTEM/ONTRAS. 

17 kwietnia 2019  

warunkowa decyzja BNetzA o 
zatwierdzeniu projektu    

8 maja 2019 

decyzja Prezesa URE o umorzeniu 
postępowania ws. zatwierdzenia projektu

► Brak skoordynowanej decyzji oznacza, że
GAZ-SYSTEM i ONTRAS nie zaoferują
przepustowości incremental w punkcie GCP
GAZ-SYSTEM/ONTRAS w ramach aukcji
produktu rocznego w lipcu 2019

► Organem właściwym do wydania decyzji ws.
propozycji projektu jest obecnie ACER

► OSP analizują obecnie dalsze działania
dotyczące projektu

► Projekt dot. zwiększenia przepustowości GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS (PL→DE)

► Projekt realizowany zgodnie z procedurą incremental wg CAM NC

GCP

Projekt uznany za zgodny z CAM NC 

Brak podstaw w prawie PL do wydania 
decyzji warunkowej i upływ 6-mies. terminu 

na wydanie skoordynowanych decyzji 
podstawą do umorzenia postępowania i 

przekazania sprawy do ACER

Komunikat ACER o rozpoczęciu 
nowego postępowania

Warunek osiągnięcia porozumienia ws. 
platformy przez OSP lub wydanie przez ACER 

decyzji ws. platformy do 30.04.2019 - nie został 
spełniony.                      

Wygaśnięcie decyzji BNetzA w dniu 30.04.2019



PROCES WYZNACZANIA METODOLOGII

28 sierpnia - 31 października 2018 roku -
GAZ-SYSTEM, zgodnie z NC TAR, 

przeprowadził dwumiesięczne konsultacje

dot. metodologii wyznaczania cen 

referencyjnych

GAZ-SYSTEM uzyskał pozytywną opinię ACER 
dotyczącą przedstawionego 

dokumentu konsultacyjnego 
i uproszczonych modeli taryfowych, 

a co za tym idzie proponowanej metodologii 

wyznaczania cen referencyjnych

Spółka uzyskała odpowiedzi 
od 3 podmiotów, które są opublikowane 

wraz z podsumowaniem

na stronie internetowej 

www.gaz-system.pl 

29 marca 2019 r. Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki

zatwierdził metodologię wyznaczania 

cen referencyjnych w zakresie sieci GAZ-SYSTEM 

na lata 2020 - 2022

Równolegle z konsultacjami prowadzonymi przez GAZ-SYSTEM, Urząd Regulacji Energetyki, 

zgodnie z zapisami NC TAR, prowadził konsultacje, w zakresie rabatów 

oraz poziomu mnożników i współczynników sezonowych dla produktów krótkoterminowych



PLATFORMA DO PUBLIKACJI INFORMACJI 
WEWNĘTRZNEJ REMIT DLA GAZU ZIEMNEGO

opracowana zgodnie z wytycznymi Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) 

Pierwsza ogólnodostępna platforma do publikacji informacji 
wewnętrznej REMIT (Urgent Market Messages)

Usługa publikacji UMM poprzez dedykowany formularz lub 
Webservice

Powiadomienia o publikacji UMM za pośrednictwem RSS, SMS 
oraz e-mail

Więcej informacji: 
administrator@giip.pl

www.gasinsideinformationplatform.pl

Szczegóły oferty oraz usług świadczonych przez GIIP zostaną 

zaprezentowane w trakcie wrześniowego GAZ-SYSTEM FORUM

mailto:administrator@giip.pl


MONITOROWANIE RYNKU ZGODNIE Z REMIT

GAZ-SYSTEM pełni funkcję PPATs, czyli podmiotu
zawodowo pośredniczącego w zawieraniu
transakcji w odniesieniu do segmentu bilansowania
oraz przydziału przepustowości przesyłowej poprzez
Platformę GSA

GAZ-SYSTEM prowadzi bieżący monitoring 
rynku w zakresie naruszeń Rozporządzenia 
REMIT poprzez powołany do  tego celu 
Komitet ds. Monitorowania Rynku oraz 
wewnętrzne procedury

PPATs – Persons Professionally Arranging Transactions

Każde potencjalne naruszenie REMIT 
podlega analizie i w przypadku podejrzenia 
popełnienia przestępstwa manipulacji 
rynkowej lub nieuprawnionego wykorzystania 
informacji wewnętrznej, jest zgłaszane do 
Prezesa URE

Temat monitorowania rynku oraz roli, którą pełni GAZ-SYSTEM 
jako PPATs zostanie szczegółowo omówiony w trakcie 

wrześniowego GAZ-SYSTEM FORUM



KRAJOWY DZIESIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU 

AKCJA ANKIETOWA 2018 2019

MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

PRACE WSTĘPNE I 

KONSULTACJE 

PRZYGOTOWANIE 

PROJEKTU PLANU 

ROZWOJU 

PRZYGOTOWANIE 

WYCIĄGU DO 

KONSULTACJI

UZGODNIENIE PLANU 

ROZWOJU 

Zgodnie z postanowieniami zapisów art. 16 ust 2 Ustawy Prawo Energetyczne i zgodnie z rozdziałem 4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

GAZ–SYSTEM S.A. opracowuje Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju na lata 2020-2029 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania

na paliwa gazowe.

UZGODNIENIE PLANU ROZWOJU

➢ Uzgodnienie z EuroPolGaz części B Planu Rozwoju 2020-2029;

➢ Uzgodnienie ostatecznej treści dokumentu i załączników wewnątrz Spółki;

➢ Informacja na Zarząd (wyciąg z KDPR 2020-2029, zakres, nakłady, karty projektów);

➢ Złożenie Planu Rozwoju na lata 2020-2029 do Prezesa URE (do 31.03.2019);

➢ Uzgodnienie Planu Rozwoju z Prezesem URE;

➢ Analiza i wprowadzenie uwag URE do KDPR.



PLAN ROZWOJU – AKTUALNY STATUS PRAC 

➢ 31 marca 2019 - złożenie Planu Rozwoju na lata
2020-2029 do Prezesa URE

➢ Uzgodnienie Planu Rozwoju z Prezesem URE

➢ Przekazanie przez Prezesa URE projektu KDPR 2020-

2029 oraz załączników wojewódzkich z prośbą o

opinię poszczególnych województw

➢ Analiza i wprowadzenie uwag URE do KDPR
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RAMOWY HARMONOGRAM PROJEKTU BALTIC PIPE



PODPISANIE UMOWY NA UNIJNE 

WSPARCIE DLA BALTIC PIPE

➢ GAZ-SYSTEM podpisał z unijną Agencją
Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA)
umowę na dofinansowanie prac budowlanych
dla Baltic Pipe w ramach instrumentu „Łącząc
Europę”. Uroczystość podpisania umowy na
wsparcie finansowe, którego maksymalna
wysokość wynosi blisko 215 mln Euro, odbyła się
15 kwietnia 2019 r. w Brukseli.

➢ Łączna kwota przyznanego dotychczas
unijnego wsparcia dla projektu Baltic Pipe
wynosi maksymalnie 266,8 mln Euro.



PROCEDURA POZWOLENIOWA – STATUS PRAC

➢ We wszystkich trzech krajach (Dania, Szwecja, Polska), przez których

obszary morskie będzie przebiegał gazociąg podmorski, złożone

zostały raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

➢ maj 2019 r. - decyzje lokalizacyjne dla części projektu - „Budowa

gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000”.

➢ 17 maja 2019 r. decyzja środowiskowa pn. „Inwestycja stanowiąca

infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu

Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów

przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część

lądowa”.

➢ Niedawno zakończono drugą fazę konsultacji publicznych

związanych z oceną oddziaływania na środowisko dla całego

projektu Baltic Pipe w Danii, a odpowiednie organy rozpatrują wnioski

zgodnie z ustawodawstwem krajowym w celu wydania pozwoleń.



ANKIETY

➢ Podczas rejestracji otrzymaliście Państwo ankiety, dot. GAZ-SYSTEM FORUM.

➢ Prośba o ich wypełnienie i oddanie organizatorom podczas przerwy kawowej

➢ Chcielibyśmy aby kolejne edycje GAZ-SYSTEM FORUM jeszcze lepiej spełniały Państwa

oczekiwania, dlatego też w szczególności zależy nam na odpowiedzi na ostatnie pytanie

ankiety dot. tematów, którymi jesteście zainteresowani.

➢ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak pod koniec dzisiejszego

spotkania rozlosujemy 3 zestawy upominków wśród osób, które zwróciły nam wypełnioną

ankietę.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


