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Nr  Tekst uwagi ogólnej do IRiESP krajowego 
Uwzględniona / 

Nieuwzględniona 
Komentarz GAZ-SYSTEM 

Nazwa 

podmiotu 

zgłaszająceg

o 
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Zaproponowanie regulacji wskazujących na wydzielenie obszaru 

bilansowania dla systemu gazociągu tranzytowego niezależnego od 

obszaru bilansowania krajowego systemu przesyłowego budzi szereg 

wątpliwości. Jaka była intencja oraz jakie argumenty przemawiały za 

takim rozwiązaniem? Nawet szczegółowe zapisy projektu IRIESP 

wskazują, że obszar ten nie ma samodzielnych możliwości 

bilansowania systemu, gdyż chociażby przewidują możliwość 

dokonywania przez interwencji OSGT w zakresie korygowania 

złożonych zleceń transportowych w celu zbilansowania systemu. 

Należy zauważyć, że utworzenie jednego wspólnego obszaru 

bilansowania wspólnego z obszarem systemu krajowego 

wprowadziłoby sporo udogodnień dla uczestników rynku gazu, takich 

jak chociażby brak konieczności pozyskiwania PP/PZ oraz 

nominowania w PWP (utratę przychodów z tego tytułu OSGT/OSP 

mogłyby zrekompensować niewielkim zwiększeniem stawek 

taryfowych w innych punktach), czy ułatwieniami w zakresie 

zbilansowania swoich poborów z dostawami. Nie bez znaczenia ma 

również fakt, że w aspekcie powstającego gazoportu, połączony 

obszar bilansowania zwiększyłby możliwości wykorzystania gazoportu 

na rynku krajowym oraz rynkach ościennych. Nie znając wszystkich 

argumentów związanych z kwestią wyodrębnienia jednego lub 

dwóch obszarów bilansowania gazu E, wnosimy  o ponowne 

przeanalizowanie tego zagadnienia, w szczególności pod kątem 

rozwoju rynku gazu w Polsce oraz bezpieczeństwa i ciągłości dostaw 

gazu. 

Wyjaśnienie  Zaproponowane 

rozwiązanie jest 

adekwatne do 

obecnego stanu 

zaawansowania rozwoju 

rynku.  

ENiGAZ Sp. z 

o.o. 
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TGE w październiku 2015 planuje  uruchomienie RDNg dedykowanego 

SGT, z chwilą uruchomienia publikowany będzie indeks TGEsgtDA. 

Docelowo proponujemy przyjąć jako CSRB dedykowany dla SGT 

indeks TGEsgtID, rynek dnia bieżącego (RDBg SGT)  planowany jest on 

do wprowadzenia przez TGE do 1.X.2016 

Wyjaśnienie Zgodnie z zapisami IRiESP 

SGT CSRB będzie 

odniesiony do indeksu 

TGEsgt po zaistnieniu 

transakcji na tym rynku. 

Towarowa 

Giełda 

Energii S.A. 
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Zwracamy się z prośbą o podanie terminu pojawianie się regulaminu 

dotyczącego zasad aukcji jednej ceny na Państwa stronie 

internetowej, zawierającego informacje dotyczące w szczególności 

zasad nabywania ilości oraz co w przypadku gdy dostępnej 

przepustowości jest mniej niż chętnych skoro w IRiESP zawarli Państwo 

informacje, że będzie to aukcja jednej ceny.   

Wyjaśnienie Zasady zgodnie, z 

którymi zostanie 

przeprowadzona aukcja 

dla produktów 

dobowych została 

opisana w sposób 

szczegółowy w NC 

CAM. Natomiast 

regulamin dotyczący 

kwestii technicznych 

aukcji zostanie 

opublikowany w 

październiku 2015r.  

DUON 

Marketing 

and Trading 

S.A. 
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W IRiESP SGT przewidują Państwo przydział zdolności w wirtualnym 

punkcie giełda gazu oraz OTC. Wnioskujemy o doprecyzowanie czy 

te punkty są tożsame z punktami, o których mowa w IRiESP dla KSG. 

Jeżeli tak to prosimy o zawarcie w IRiESP SGT postanowień 

informujących jak będzie liczony DIN czy będzie on zawierał punkty 

wspomniane powyżej. W przypadku podwójnego liczenia ilości w 

wspomnianych powyżej punktach ZUP będzie niezbilansowany w 

systemie SGT jeżeli dokonuje również transakcji na giełdzie gazu bądź 

punkcie OTC na potrzeby działań w KSG nie przesyłając jednocześnie 

gazu poprzez SGT. Dodatkowo prosimy przedstawienie rozwiązań dla 

ZUP, które posiadają umowy zarówno w systemie KSG jak i SGT. Jeżeli 

powyższe punkty w SGT i KSG nie są tożsame to zwracamy się z prośbą 

Wyjaśnienie Informujemy, iż obszar 

bilansowania KSP 

pozostaje odrębny od 

obszaru bilansowania 

SGT. W związku z tym dla 

obszaru bilansowania 

SGT utworzone zostały 

na podstawie IRiESP SGT: 

punkt wirtualny, w tym 

punkt wirtualny dla 

transakcji OTC. 

Odnosząc się do 

DUON 

Marketing 

and Trading 

S.A. 
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o wyjaśnienie dotyczące giełdy gazu. Obecnie transakcje zawierane 

na TGE realizowane są tylko i wyłącznie w obszarze KSG. Czy 

planowane jest stworzenie oddzielnych rozwiązań dla SGT w tym 

zakresie tj. oddzielnych produktów.  

stanowiska TGE 

wyrażonego w uwadze 

nr 2 należy wskazać, 

planowane 

uruchomienie transakcji 

giełdowych dla 

punktów wirtualnego w 

SGT jako oddzielnego 

produktu. Zatem ZUP, 

którzy planują prowadzić 

działalność na punkcie 

wirtualnym SGT i na 

punkcie wirtualnym KSP 

muszą posiadać 

odrębne umowy 

ramowe oraz przydziały 

przepustowości dla 

punktu wirtualnego SGT i 

KSP. Natomiast 

dokonanie transakcji 

pomiędzy punktem 

wirtualnym KSP i 

punktem wirtualnym SGT 

będzie wymagało 

transportu przez punkt 

PWP. Dodatkowo 

pragniemy zwrócić 

uwagę, że DIN stanowi 

różnicę pomiędzy 

realizacjami punktu 

wejścia i wyjścia. 

Natomiast w SGT nie 



4 

występuje DLN. 
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W nawiązaniu do powyższej uwagi wnioskujemy o wskazanie celu 

wprowadzenia punktów wirtualnych giełdy gazu i OTC w systemie 

SGT. 

Wyjaśnienie Punktu wirtualne OTC 

wprowadzone zostały w 

celu rozwoju 

krótkoterminowego 

hurtowego rynku gazu, 

co czyni za dość 

wymogom NC BAL. 

DUON 

Marketing 

and Trading 

S.A. 
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Wnosimy o deregulację  z poziomu IRiESP współczynników 

krótkoterminowych dla produktów na okresy krótsze niż rok gazowy. 

Używanie takich współczynników jest rynkowo nieuzasadnione. 

Wprowadzone procedury aukcyjne ciągną za sobą mechanizmy 

popytu wg których wyższe stawki za produkty o krótszym okresie 

powinny kształtować się naturalnie przez biorących udział w licytacji. 

Dodatkowe opłaty płynące ze sztywno określonych współczynników 

hamują elastyczność rynku oraz zniechęcają do korzystania z 

dodatkowych przepustowości.  

Wyjaśnienie Kwestie dotyczące 

zasady rozliczania za 

produkty 

krótkoterminowe określa 

Taryfa SGT. Jest ona 

przygotowywana przez 

właściciela SGT i 

zatwierdzana przez 

Prezesa URE. 

Hermes 

Energy 

Group S.A. 

 


