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IRIESP

► Od 18 czerwca 2019 uruchamiany może być mechanizm sprzedaży rezerwowej

► Potrzeba wskazania dostawcy rezerwowego w umowach sprzedaży 

► Przekazanie odpowiednich informacji i pełnomocnictw do OSP

► Zgodnie z zapisami obowiązującej IRiESP (pkt. 15.8) od dnia 1 maja 2019 weszły w życie

mechanizmy, które powinny zapobiegać różnicom pomiędzy alokacjami operatywnymi a

rozliczeniowymi przekazywanymi przez OSD, odbiorców końcowych i OSW – tzw. opłata za

niezgodność danych operatywnych w stosunku do danych rozliczeniowych

► Alokacje rozliczeniowe za maj będą już podlegać mechanizmowi analizy zgodności z

alokacjami operatywnymi



BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

Badanie prowadzone metodą wywiadów bezpośrednich, cyklicznie od 2006 roku.

➢ Rozpoczęcie tegorocznego badania zaplanowane jest na czerwiec br.

➢ Realizacja badania potrwa do września br.

I połowa czerwca

WYŁONIENIE
WYKONAWCY

WYSYŁKA INFORMACYJNYCH 

PISM DO KLIENTÓW

HARMONOGRAM

UZYSKANIE ZGÓD NA 

UDZIAŁ W BADANIU

PRZEKAZANIE WYKONAWCY 

DANYCH KONTAKTOWYCH do 

osób, które wyraziły zgodę na 

udział w badaniu

REALIZACJA BADANIA

lipiec- wrzesień

STRUKTURA BADANIA

Ankieta dot. Platformy GSA

Wywiad dot. jakości świadczonych 
usług, obsługi i komunikacji

Wywiad bezpośredni z osobą reprezentującą danego Klienta, 
która wyraziła zgodę na udział w badaniu  

Ankieta online, skierowana tylko do Użytkowników Platformy



KALENDARZ AUKCJI

https://gsaplatform.eu/auctionyearcalendars

Aukcje roczne 2019

➢ 1 lipca 2019 r. aukcja produktu 
rocznego ciągłego

➢ 15 lipca 2019 r. aukcja produktu 
rocznego przerywanego



WAŻNE TERMINY 

► Procedura składania wniosków w ramach procedury udostępniania przepustowości

► Nowe okna czasowe na składanie wniosków: od 25 czerwca do dnia 15 lipca

► Najbliższa procedura udostępniania przepustowości rozpocznie się 25 czerwca 2019

► Procedura badania zainteresowania rynku przepustowością przyrostową w ramach procedury

incremental 2019-2021

► Okno czasowe na składanie wskazań zapotrzebowania: lipiec i sierpień 2019

► Badania zainteresowania rynku rozpocznie się po aukcji rocznej w dniu 2 lipca 2019

► Decyzja ACER o wyborze platformy do rezerwowania przepustowości na granicy PL-DE

► Decyzja ma zostać wydana do 14 sierpnia 2019



ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ GAZ -SYSTEM

► Myślisz o gazie dla swojego zakładu energetycznego (PEC)?

► Myślisz o gazowym źródle energii dla swojego zakładu pracy?

► Myślisz o rozbudowie swojego przyłącza?

► Spółka-córka z Twojej grupy kapitałowej rozważa inwestycję gazową?

PRZYJDŹ NA KONFERENCJĘ GAZ-SYSTEM WE WRZEŚNIU 2019 

OPISUJĄCĄ PROCES PRZYŁĄCZENIOWY

► Jak zaplanować przyłączenie?

► Jak przygotować się do przyłączenia?

► Dokumenty, formalności, zgody, proces budowlano-inwestycyjny

► Z jakim wyprzedzeniem należy podjąć decyzję o przyłączu gazowym?
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