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PROCEDURA INCREMENTAL WG CAM NC

► ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/459 (CAM NC) wprowadziło w 2017 roku nowy cykliczny i zharmonizowany na

poziomie UE mechanizm badania zapotrzebowania rynku na przepustowości przyrostowowe (tzw. procedura

incremental)

► Procedura incremental ustandaryzowała:

► sposób i terminarz wskazywania przez uczestników rynku zapotrzebowania na zdolność przyrostową (co dwa

lata po aukcji rocznej);

► zasady alokacji przepustowości przyrostowej (udostępnianie razem z istniejącą przepustowością w ramach

jednej aukcji jako tzw. poziom oferty);

► proces określania ekonomicznej opłacalności inwestycji (test ekonomiczny w celu oceny rentowności projektu).

► „Zdolność przyrostowa”, która może powstać w wyniku realizacji procedury incremental oznacza:

► zwiększenie przepustowości technicznej w istniejących punktach połączeń międzysystemowych;

► utworzenie nowego punktu połączenia międzysystemowego lub nowych punktów połączeń

międzysystemowych;

► udostępnienie fizycznych rewersów na połączeniach międzysystemowych, które nie były wcześniej oferowane.



PROCEDURA INCREMENTAL – FAZY I HARMONOGRAM 



PROCEDURA INCREMENTAL 2017-2019  

Pierwsza procedura incremental:

► GAZ-SYSTEM przeprowadził pierwszą ocenę zapotrzebowania rynku na przepustowości przyrostowe

w 2017 r.

► Na podstawie otrzymanych niewiążących zgłoszeń pomiędzy systemami wejścia-wyjścia Polska-

Gaspool, Polska-Czechy, Polska-Litwa, GAZ-SYSTEM i sąsiadujący OSP opracowali wspólne raporty z

oceny zapotrzebowania rynku (DAR)

► W raportach oszacowano potencjalne zapotrzebowanie na przepustowość przyrostową w ramach

danej strefy entry-exit i określono, czy należy zainicjować realizację projektu zdolności przyrostowej

► Na postawie otrzymanego zgłoszenia zapotrzebowania pomiędzy obszarem rynkowym Polska-

GASPOOL, GAZ-SYSTEM i ONTRAS rozpoczęli realizację projektu incremental w punkcie wyjścia GCP

GAZ-SYSTEM/ONTRAS



PROCEDURA INCREMENTAL W IRIESP

► Proces uzyskiwania przepustowości przyrostowej (faza niewiążąca i wiążąca) został

uwzględniony w IRiESP i IRiESP SGT

► Procedura incremental ma zastosowanie na połączniach z sąsiadującymi systemami

przesyłowymi

► OSP może zastosować procedurę również na połączeniach z systemami przesyłowymi

spoza UE



PROCEDURA INCREMENTAL 2019-2021
NIEWIĄŻĄCE BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA 

► W 2019 r. GAZ-SYSTEM przeprowadzi drugie niewiążące badanie zapotrzebowania rynku na

przepustowość przyrostową pomiędzy polskim i sąsiadującymi systemami przesyłowymi

► Procedura rozpocznie się 2 lipca 2019 roku i potrwa 8 tygodni

► Niewiążąca procedura oceny zapotrzebowania rynku zostanie po raz pierwszy przeprowadzona

za pośrednictwem nowej funkcjonalności Platformy GSA

► Sąsiadujące systemy przesyłowe objęte badaniem zostaną także opublikowane 2 lipca 2019



PROCEDURA INCREMENTAL 2019-2021
NIEWIĄŻĄCE BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA  

Informacje wymagane do wskazania przez Użytkowników Systemu w ramach niewiążącego badania

zapotrzebowania:

► Systemy wejścia-wyjścia (po jednej stronie lub po obu stronach punktu połączenia międzysystemowego)

oraz kierunek przepływu, którego dotyczy zapotrzebowanie;

► okres na jaki zgłaszane jest zapotrzebowanie (rok gazowy/lata gazowe – max 15 lat gazowych od

rozpoczęcia eksploatacji);

► ilość przepustowości przyrostowej na jaką zgłaszane jest zapotrzebowanie;

► informacje na temat niewiążącego zapotrzebowania, które zostały lub zostaną przedłożone odpowiednim

OSW;

► wskazanie czy zapotrzebowanie jest uzależnione od jakiś warunków (np. rezerwacja przepustowości w innym

IP, warunek rezerwacji określonej lub minimalnej ilości przepustowości).



PROCEDURA INCREMENTAL 2019-2021
SPRAWOZDANIA Z OCENY ZAPOTRZEBOWANIA  

► Na podstawie otrzymanych zgłoszeń GAZ-SYSTEM wspólnie z sąsiadującymi OSP oszacuje

poziom zapotrzebowania uczestników rynku na zdolność ciągłą pomiędzy polskim

systemem przesyłowym oraz sąsiadującymi systemami przesyłowymi

► Do końca października 2019 r. GAZ-SYSTEM i sąsiadujący OSP opublikują wspólne

sprawozdanie z oceny zapotrzebowania rynku dla danej strefy entry-exit (DAR)

► W raporcie określone zostanie:

► wielkość niewiążącego zapotrzebowania złożonego przez Użytkowników Systemu;

► przewidywane kierunki, wielkości i okres trwania zapotrzebowania na przepustowość

przyrostową;

► konkluzja czy należy zainicjować projekt przepustowości przyrostowej i dla jakich

zdolności oraz decyzja o rozpoczęciu analiz technicznych.

Sprawozdanie jest podstawą do rozpoczęcia projektowania tych inwestycji, 

które zostaną ocenione w raporcie jako uzasadnione
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PROCEDURA INCREMENTAL 2019-2021
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PROCEDURA BADANIA ZAINTERESOWANIA PRZEPUSTOWOŚCIĄ 
PRZYROSTOWĄ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY GSA

GAZ-SYSTEM przeprowadzi tegoroczną procedurę oceny zapotrzebowania rynku na 

przepustowość przyrostową pomiędzy polskim i sąsiadującymi systemami przesyłowymi 

za pośrednictwem nowej funkcjonalności Platformy GSA

Ankieta do wskazywania niewiążących zgłoszeń zapotrzebowania poprzez Platformę 

GSA jest przygotowana wg wymagań kodeksu sieci CAM oraz w oparciu o niewiążący 

wzór kwestionariusza opracowany przez ENTSOG w 2017 r. 

Zgodnie z CAM NC procedura zostanie uruchomiona niezwłocznie po rozpoczęciu 

aukcji zdolności rocznej, która odbędzie się 1 lipca 2019 roku 
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JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO PLATFORMY GSA- SHIPPER

Dokonanie rejestracji na stronie 
Platformy GSA oraz  

akceptacja regulaminu

Przesłanie pełnomocnictwa do 
rejestracji Użytkownika Systemu 

na Platformie GSA oraz 
aktualnego odpisu KRS

Aktywacja konta przez 
administratora Platformy GSA
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PROCEDURA BADANIA ZAINTERESOWANIA PRZEPUSTOWOŚCIĄ 
PRZYROSTOWĄ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY GSA

Platforma GSA

Operator Użytkownik systemu

Składanie niewiążących 
zgłoszeń zapotrzebowania w 
procedurze badania rynku

Zarządzanie procedurą badania 
zapotrzebowania rynku

Zakładka „Przepustowość 
przyrostowa”

Raport z przeprowadzonego 
badania

Ocena zapotrzebowania rynku na zdolność 
przyrostową (Demand Assesment Report) 
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CZYNNOŚCI OPERATOR-SHIPPER                                      
W ZAKRESIE BADANIA RYNKU NA PLATFORMIE GSA

Shipper

•Nawiązanie  współpracy z Operatorem           
w zakresie badania rynku w celu 
uzyskania uprawnień do udziału w 
badaniu

Operator
•Akceptacja nawiązania współpracy z Użytkownikiem 

Systemu w zakresie badania rynku i potwierdzenie 
uprawnień do składania zgłoszeń w badaniu

Operator
•Zdefiniowanie systemów wejścia-wyjścia,                                         

których dotyczyć będzie procedura badania rynku

•Dodanie nowej procedury badania rynku

Shipper

•Złożenie niewiążących zgłoszeń  
zapotrzebowania w badaniu rynku 
udostępnionym przez Operatora poprzez 
wypełnienie ankiety

Operator
•Podgląd złożonych zgłoszeń i 

raport z przeprowadzonego 
badania
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NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z OPERATOREM W ZAKRESIE BADANIA RYNKU

Użytkownik Systemu

W przypadku, gdy 

Użytkownik Systemu posiada 

już dostęp do prowadzonych 

przez OSP badań rynku, 

ikonka „Badanie rynku” nie 

będzie widoczna. 
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AKCEPTACJA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY W RAMACH BADANIA RYNKU 
PRZEZ OPERATORA

Operator
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DEFINIOWANIE SYSTEMÓW WEJŚCIA -WYJŚCIA,                          
KTÓRYCH DOTYCZYĆ BĘDZIE PROCEDURA BADANIA RYNKU

Operator
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NOWA PROCEDURA BADANIA RYNKU

Operator
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SKŁADANIE NIEWIĄŻĄCYCH ZGŁOSZEŃ W BADANIU ZAPOTRZEBOWANIA

Użytkownik Systemu

Aby złożyć niewiążące 

zgłoszenie zapotrzebowania 

w badaniu rynku 

prowadzonym przez 

Operatora należy wypełnić 

ankietę
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SKŁADANIE NIEWIĄŻĄCYCH ZGŁOSZEŃ W BADANIU ZAPOTRZEBOWANIA

Użytkownik Systemu

Istnieje możliwość edycji    

i usunięcia ankiety do 

momentu zakończenia 

badania przez Operatora
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RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA RYNKU

Operator

Raport z badania możliwy 

będzie do 

wygenerowania dopiero 

po jego zakończeniu

Stały pogląd do aktywnych 

badań rynku oraz do 

wskazań zapotrzebowania 

składanych przez 

Użytkowników Systemu



PROCEDURA INCREMENTAL 2019-2021   

► Niewiążące badanie zapotrzebowania na przepustowość przyrostową pomiędzy polskim

i sąsiadującymi systemami przesyłowymi odbędzie się w lipcu i sierpniu 2019 r.

► Komunikat o rozpoczęciu procedury pojawi się na stronie GAZ-SYSTEM 2 lipca 2019 r.

ZAPRASZAMY ZAINTERSOWYCH UCZESTNIKÓW RYNKU DO PRZEKAZANIA NIEWIĄŻACYCH ZGŁOSZEŃ 

ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPUSTOWOŚĆ PRZYROSTOWĄ POPRZEZ PLATFORMĘ GSA 

Wszelkie pytania dotyczące tegorocznej procedury incremental prosimy kierować na adres 

e-mail: incremental@gaz-system.pl

mailto:incremental@gaz-system.pl


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


