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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 art. 16 ust. 2 Ustawy Prawo Energetyczne i z rozdziałem 4 IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. przystąpił do opracowania Krajowego
Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2020-2029 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa
gazowe

► Przygotowanie wyciągu do konsultacji zgodnie z art. 16 ust 15 Ustawy Prawo Energetyczne

► Ocena realizacji Planu Rozwoju 2018-2027

► Konsultacje publiczne wyciągu z KDPR 2020-2029 części A; informacja odnośnie procesu konsultacji została podana do szerokiej
wiadomości za pośrednictwem popularnych branżowych portali internetowych, a także za pośrednictwem komunikatu w SWI

► Zakończenie konsultacji 7 lutego 2019 roku (8 - ilość uczestników konsultacji)

► Zebranie i analiza uwag zgłoszonych w ramach konsultacji

PLAN ROZWOJU SIECI PRZESYŁOWEJ GAZU NA LATA 2020 –2029



AKTUALIZACJA OWU ORAZ WZORCA UMOWNEGO

► Zmiana zasad określania wysokości zabezpieczeń finansowych, uwzględniających mechanizm neutralności

kosztowej bilansowania (Decyzja Prezesa URE z 15 grudnia 2018), oraz terminów ich obowiązywania

► Modyfikacja procedury zmiany OWU

► Wprowadzenie numerów rachunków bankowych stron oraz zapisów o ochronie danych osobowych

i powierzeniu przetwarzania danych osobowych (RODO)



POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY GAZ -SYSTEM I PSE

W październiku 2018 roku PSE oraz GAZ-SYSTEM podpisali porozumienie o współpracy

Konieczność stworzenia platformy do koordynacji pracy PSE i GAZ-SYSTEM oraz prowadzenia wspólnych działań 

Obszary współpracy:

► Koordynacja rozwoju systemów elektroenergetycznego i gazowego

► Koordynacja rozwoju zasad rynku energii elektrycznej i rynku gazu

► Koordynacja prowadzenia ruchu w systemach elektroenergetycznym i gazowym

Zmieniające się otoczenie 
gospodarcze 
i regulacyjne 

w Unii Europejskiej

Konieczność wykonania 
przez Polskę zobowiązań 

klimatycznych i 
środowiskowych  

Przemiany w systemie 
energetycznym 

Obowiązek wdrożenia 
Rynku Mocy na polskim 

rynku energii elektrycznej 

Rola OSP 
w rozwoju rynków energii 

elektrycznej 
i gazu 



EUROPEJSKI WYMIAR PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH GAZ-SYSTEM

► Status PCI przyznawany przez Komisję Europejską
inwestycjom infrastrukturalnym o szczególnym znaczeniu z
perspektywy budowy bezpiecznego, konkurencyjnego i
zintegrowanego rynku gazu oraz realizacji celów
środowiskowych UE

► Obecne trwają prace nad selekcją projektów
priorytetowych, które zostaną umieszczone na 4 liście PCI

► GAZ-SYSTEM ubiega się o przyznanie statusu PCI w dwóch
gazowych inicjatywach regionalnych:

► Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych
na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP)

► Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-
Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i
Południowo-Wschodniej (NSI EAST GAS)

► Publikacja 4 listy PCI przez Komisję Europejską planowana
pod koniec 2019 roku

► Równolegle prowadzone są prace nad przygotowywaniem
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci o zasięgu
wspólnotowym (Ten Year Network Development Plan –

TYNDP

► Konsultacje projektu TYNDP z uczestnikami rynku będą
trwały do 29 marca 2019
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PLATFORMA GSA W LICZBACH

► 3 – liczba OSP: (GAZ-SYSTEM, GAZ-SYSTEM ISO, NET4GAS) 

► 73 – liczba ZUP (Użytkownicy Systemu)

► 266 – liczba użytkowników (Użytkownicy Platformy) 

► 114 489 – liczba przeprowadzonych aukcji w 2018 r.

► 162 287 GWh/h – zaoferowana przepustowość w 2018 r. (łącznie ciągła i przerywana)

► 740 GWh/h – zaalokowana przepustowość w 2018 r. (łącznie w ramach produktów długo i 

krótkoterminowych)

► 60 – liczba ofert odsprzedaży przepustowości na rynku wtórnym w 2018 r. (53 oferty zakończyły 

się transakcją odsprzedaży)
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POSTĘPOWANIE ACER DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA PL-DE

► 16 października 2018– Decyzja ACER 11/2018 o 

wyborze Platformy GSA do alokacji przepustowości na 

granicy polsko-niemieckiej 

► 14 lutego 2019 – Decyzja Komisji Odwoławczej ACER 

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

2018 o wyborze Platformy GSA do alokacji 

przepustowości na granicy polsko-niemieckiej 

► 22 lutego 2019 – publikacja decyzji Komisji 

Odwoławczej ACER wraz z uzasadnieniem oraz 

komunikatu dot. trybu postępowania przy wydawaniu 

kolejnej decyzji w tej sprawie

PL-DE



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


