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HISTORIA

➢ Drozdowicze

➢ Połączenie funkcjonuje od …

➢ 29.08.2006 porozumienie GAZ-SYSTEM z Ukrtransgaz

➢ Hermanowice

➢ 28.08.2012 Aneks wprowadzający Hermanowice

➢ 1.11.2012 Uruchomienie przesyłu w kierunku Ukrainy



STAN AKTUALNY

► Drozdowicze

➢ Wyłącznie przepływ z Ukrainy do 

Polski

➢ Realizowany kontrakt historyczny

►Hermanowice

➢ Przepływ z Polski w kierunku Ukrainy

➢ Rezerwowanie przepustowości  

➢ po stronie polskiej na Platformie GSA

► Alokacje

➢ wg nominacji dla poszczególnych dni

➢ korekta ilości miesięcznej według pomiaru

►Konto OBA w okresie miesięcznym



PRZYCZYNY ZMIAN

► Oczekiwania uczestników

► Rozwój rynku po obu stronach

► Zmiany zasad po stronie UA od stycznia 2020

➢ Implementacja kodeksów sieciowych w ramach Traktatu o 

Wspólnocie Energetycznej

➢ Wygasanie historycznych kontraktów tranzytowych po stronie 

ukraińskiej 



PROPONOWANE ZMIANY - HERMANOWICE

►Rezygnacja z korekty ilości miesięcznych wynikających z pomiaru

►Uruchomienie usług rewersowych

➢ Przepustowość na zasadach przerywanych

➢ Realizacja równa nominacji



PROPONOWANE ZMIANY – DROZDOWICZE 1/2

►Punkt dwukierunkowy

➢ Kierunek do Polski  - przepływ fizyczny 

➢ Kierunek na Ukrainę - rewers kontraktowy

►Ilości przesłane według Nominacji

►Przesył w jednostkach energii

►Doba gazowa 6/6



PROPONOWANE ZMIANY – DROZDOWICZE 2/2

►Przydział przepustowości według NC CAM

►Na zasadach ciągłych i przerywanych 

►Produkty wg CAM

►Przepustowość powiązana z UA do PL

➢ Wymagane jest, aby był ten sam podmiot po obu stronach

➢ Oferowana w zakresie, w którym nie została  zarezerwowana

► Oferowanie przepustowości:

➢ Propozycja  Platformy GSA

➢ Wyzwanie z dopasowaniem procedury do regulacji ukraińskiej



PROPONOWANE ZMIANY – OFEROWANE PRZEPUSTOWOŚCI

PL UA

Drozdowicze

Hermanowice

(T x 1)

(T x 1)

(przerywana warunkowo ciągła)

(ciągła)

(T x 1)

(przerywana)

167 tys. m3/h (1,46 mld m3/rok)

500 tys. m3/h (1,46 mld m3/rok)

650 tys. m3/h (5,69 mld m3/rok)

(T x 0,2)

(przerywana - rewersowa)

167 tys. m3/h (1,46 mld m3/rok)

(T x 0,2)

(przerywana - rewersowa)
350 tys. m3/h (3,07 mld m3/rok)



DALSZE DZIAŁANIA

Analiza 
ewentualnych 
uwag 
dotyczących 
prezentowanych 

rozwiązań

Uzgodnienie zmian do 
porozumienia 
międzyoperatorskiego

Poinformowanie o 
ostatecznie 
ustalonych 
rozwiązaniach

Ogłoszenie daty 
obowiązywania 
nowych  zasad

Zaoferowanie 
odpowiednich 
produktów 
przepustowości



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


