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List PrzewodniczĄcego rady nadzorczeJ

jerzy molak
Przewodniczący rady nadzorczej

obecność Polski w unii europejskiej stawia przed 
spółką nowe wyzwania. realizacja unijnych strate-
gii, wypełnianie obowiązujących dyrektyw, między-
narodowe projekty i porozumienia prowadzą do 
postrzegania polskich firm jako ważnych partnerów 
w budowaniu europejskiej gospodarki. współpra-
ca krajowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo energetyczne z firmami państw 
członkowskich ue ma coraz szerszy charakter.

operator gazociągów Przesyłowych gaz-system s.a. 
aktywnie włącza się w tę współpracę. w roku obro-
towym 2007/2008 spółka podpisała międzynarodo-
wą umowę w sprawie gazociągu łączącego Polskę 
i danię, a także ustaliła porozumienia operatorskie ze 
swoimi zachodnimi i wschodnimi partnerami.

w latach 2007/2008 rada nadzorcza operatora 
gazociągów Przesyłowych gaz-system s.a., zgod-
nie z zakresem swoich kompetencji, wspierała pro-
ces realizacji kluczowych inwestycji wynikających 

z rządowego programu „Polityka dla przemysłu 
gazu ziemnego”. wartość prac wykonanych w la-
tach 2007/2008 w zakresie modernizacji i rozbudowy 
gazociągów wysokiego ciśnienia wyniosła prawie 
280 mln złotych.

w minionym roku obrotowym skarb Państwa przeka-
zał spółce kolejną transzę majątku w formie aportu, 
dzięki któremu wartość materialna spółki wzrosła do 
ponad 2 miliardów złotych. Pozycję firmy umocniło 
także umieszczenie gaz-system s.a. na liście przed-
siębiorstw państwowych o znaczeniu strategicznym 
dla gospodarki Polski oraz bezpieczeństwa publicz-
nego kraju.

członkowie rady nadzorczej brali udział w komi-
tetach realizujących zadania długoterminowe, 
istotne dla działalności spółki, między innymi ko-
mitecie ds. strategii. we wrześniu 2007 roku rada 
nadzorcza pozytywnie zaopiniowała „zarys strate-
gii działania operatora gazociągów Przesyłowych 
gaz-system s.a.”. realizacja przygotowanych w ra-
mach „zarysu” programów, umożliwi podniesienie 
efektywności operacyjnej spółki, a w końcowym 
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efekcie pozwoli również na lepsze wypełnienie stra-
tegicznych zadań i wzmocnienie pozycji firmy na eu-
ropejskim rynku gazu. 

składam podziękowania za pracę wszystkim człon-
kom rady nadzorczej operatora gazociągów Prze-
syłowych gaz-system s.a., zarządowi oraz Pracow-
nikom spółki, którzy w minionym roku przyczynili się 
do osiągnięcia przez firmę bardzo dobrych wyników 
finansowych oraz jej znaczącej pozycji w gospo-
darce polskiej i europejskiej. dziękuję także za pro-

fesjonalizm i zaangażowanie, które przyczyniają się 
do rozwoju spółki, wzrostu jej wartości i podnoszenia 
jakości świadczonych usług.

jerzy molak
Przewodniczący rady nadzorczej
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Skład Rady Nadzorczej*:
1. zbigniew marek – członek rady nadzorczej 2. agnieszka godula – członek rady nadzorczej 
3. włodzimierz wolski – sekretarz rady nadzorczej 4. marzanna kwiecień – członek rady nadzorczej  
5. Jerzy molak – Przewodniczący rady nadzorczej 
6. monika kacprzyk-wojdyga – zastępca Przewodniczącego rady nadzorczej (nieobecna na fotografii)

* skład rady nadzorczej powołanej 21 kwietnia 2008 roku. 
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do 20.04.2008 roku  rada nadzorcza gaz-system s.a. pełniła obowiązki w składzie:  andrzej Herman – Przewodniczący rady nadzorczej, 
michał kurtyka – zastępca Przewodniczącego rady nadzorczej, krzysztof kowalik – sekretarz rady nadzorczej,  
Jakub kozera – członek rady nadzorczej, monika kacprzyk-wojdyga – członek rady nadzorczej.
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List Prezesa zarzĄdu

w imieniu zarządu jest mi niezmiernie miło przeka-
zać kolejny raport roczny operatora gazociągów 
 Przesyłowych gaz-system s.a.

motywem przewodnim towarzyszącym tegoroczne-
mu wydawnictwu jest most – symbol struktury, która 
łączy i spaja. Jest on miejscem spotkania dwóch 
stron, umożliwia pokonywanie przeszkód i prze-
kraczanie granic, a także kontynuowanie podróży 
w poszukiwaniu nowych rozwiązań oraz osiąganiu 
założonych celów.

dla gaz-system s.a. i jego działań symbol mostu to 
miejsce dialogu z naszymi partnerami biznesowymi, 
strategiczna pozycja spółki na rynku energetycznym 
i jej wzrost poprzez inwestycje oraz rozbudowę infra-
struktury przesyłowej. 

wydawnictwo, które trzymacie Państwo w ręku 
jest podsumowaniem realizacji zadań i projektów 
w okresie od maja 2007 roku do kwietnia 2008 roku. 
to także dowód wykonania wyznaczonych wcześ-
niej celów w zakresie budowania długofalowej stra-
tegii działania gaz-system s.a., prowadzącej do 
rozwoju firmy i podnoszenia jej wartości.

rok obrotowy 2007/2008 był dla nas czasem wyzwań. 
na mocy rozporządzenia rady ministrów z dnia 7 li-
stopada 2007 roku operator gazociągów Przesyło-
wych gaz-system s.a. został wpisany na listę przed-
siębiorstw państwowych o znaczeniu strategicznym 
dla gospodarki Polski oraz bezpieczeństwa publicz-
nego kraju. takie decyzje zobowiązują  – czujemy się 
szczególnie odpowiedzialni za to, aby transport pa-
liw gazowych strategicznymi gazociągami odbywał 
się w sposób ciągły i niezawodny, a jakość świadczo-
nych usług zachowała najwyższe standardy. 

gaz-system s.a. przygotował plan inwestycyjny, 
który zakłada budowę ponad 600 kilometrów no-
wych gazociągów w rejonie północno-zachodniej 
Polski. Pozwoli to na zwiększenie przesyłanych ilości 
gazu ziemnego do klientów, dostawę ekologicz-
nego paliwa na obszary dotąd niezgazyfikowane 
oraz umożliwi odbiór gazu z nowych źródeł dostaw 
na polskim wybrzeżu. działania te zapewnią po-
prawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

dzięki współpracy międzynarodowej spółka pod-
pisała porozumienie operatorskie z firmą ontras- 
-Vng gastransport gmbH regulujące warunki tech-
niczne stacji granicznych, na których odbywa się 
pomiar ilości i jakości gazu przesyłanego do Polski, 
a także trójstronną umowę z duńską firmą energi-

igor wasilewski 
Prezes zarządu
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net.dk oraz Pgnig sa o współpracy przy projekcie 
gazociągu łączącego Polskę i danię (Baltic Pipe). 
dla spółki jako operatora gazowego systemu prze-
syłowego zlokalizowanie źródła dostaw gazu w pół-
nocnej Polsce poprawi efektywność przesyłu gazu 
ziemnego oraz umożliwi jego transport dla potrzeb 
nowych odbiorców w tym regionie. 

do wzrostu wartości spółki z pewnością przyczyniły 
się zarówno podwyższenie kapitału zakładowego 
o ponad 850 mln złotych – wysokość majątku prze-
syłowego będącego własnością gaz-system s.a. 
wzrosła do ponad 2 mld złotych, jak i działania 
spółki skupione wokół utrzymania oraz doskona-
lenia wysokich standardów świadczonych usług. 
gaz-system s.a. otrzymał certyfikat zintegrowane-
go systemu zarządzania w zakresie organizacji i za-
bezpieczenia  transportu gazu ziemnego siecią gazo-
ciągów wysokiego ciśnienia, a także równoważenia 
bilansu pracy sieci przesyłowej, w tym zapewnienie 
bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyło-
wego gazu ziemnego w sposób przyjazny dla środo-
wiska naturalnego. 

uwzględniając oczekiwania klientów, w minionym 
roku obrotowym gaz-system s.a. starał się opty-
malizować koszty własnej działalności. dzięki temu 
wprowadzona nowa „taryfa dla usług przesyła-
nia paliw gazowych nr 2” została średnio obniżona 
o 8,5% w porównaniu ze stawkami obowiązującymi 
wcześniej.

obecność Polski w unii europejskiej sprawia, że spół-
ka, będąca krajowym operatorem gazociągów 
przesyłowych, jest postrzegana jako ważny partner 
w kształtowaniu europejskiego rynku energetycz-
nego. Przedstawiciele gaz-system s.a. brali ak-
tywny udział w pracach międzynarodowych insty-
tucji, co przyczyniło się do wymiany doświadczeń 
i informacji w zakresie stosowania nowoczesnych 
technologii oraz planowania inwestycji ważnych 
dla rozwoju sektora gazowniczego. w minionym 
roku gaz-system s.a. przygotowywał się do otwar-
cia stałego przedsta wicielstwa spółki w Brukseli. 
w przyszłości zapewni to skuteczną reprezentację 
interesów firmy na forum europejskim oraz bieżące 
monitorowanie wydarzeń gazowniczych i procesów 
legislacyjnych wpływających na przyszłość sektora 
energetycznego. 

osiągnięcia gaz-system s.a. otwierają przed spół-
ką kolejne możliwości rozwoju. wyzwaniem stały 

się dla nas ambitne plany o znaczeniu strategicz-
nym, związane z rozbudową systemu przesyłowe-
go, których realizacja pozwoli rozwinąć rynek gazu 
ziemnego w Polsce oraz poprawi bezpieczeństwo 
energetyczne. założeniem perspektywicznym jest 
rozwój nowych usług dostosowanych swoim zakre-
sem i jakością obsługi do oczekiwań rynku i coraz 
bardziej wymagających klientów. chcemy budo-
wać firmę spójną i zintegrowaną organizacyjnie, 
ze zmotywowanymi i zaangażowanymi Pracowni-
kami. 

spółka będzie kontynuowała prace związane z rea-
liza cją funkcjonalnych programów określonych 
w „zarysie strategii działania operatora gazocią-
gów Przesyłowych gaz-system s.a.”. wyznaczone 
zadania obejmują: optymalizację struktury mająt-
ku, podniesienie efektywności działania, wdrożenie 
systemów informatycznych usprawniających zarzą-
dzanie i funkcjonowanie spółki, przygotowanie i re-
alizację strategicznych zadań inwestycyjnych oraz 
rozwój jednego z najważniejszych kapitałów firmy – 
Pracowników. realizacja tych planów będzie służyć 
budowie silnej pozycji gaz-system s.a. na konkuren-
cyjnym rynku gazu. 

mam nadzieję, że niniejszy raport roczny przybliży 
Państwu ważne dla operatora gazociągów Prze-
syłowych gaz-system s.a. wydarzenia minionego 
roku oraz przyczyni się do poszerzenia wiedzy na te-
mat działalności spółki. wierzę, że podjęte działania 
spełniły oczekiwania zarówno partnerów bizneso-
wych, jak i klientów. 

dziękuję Pracownikom gaz-system s.a. za wkład 
i zaangażowanie w realizację celów spółki, a Part-
nerom Biznesowym za okazane zaufanie.

Życzę Państwu i sobie, aby symboliczny most współ-
pracy przyczynił się do realizacji wyznaczonych ce-
lów i osiągnięcia długotrwałego sukcesu.

igor wasilewski 
Prezes zarządu
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Skład Zarządu:
1. Paweł stańczak – członek zarządu ds. technicznych 2. igor wasilewski – Prezes zarządu  
3. krzysztof rogala – członek zarządu ds. Finansowych

11
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2007

kaLendarium wydarzeŃ

29
Vi

Podpisanie porozumienia operator-
skiego z ontRas-Vng gastransport 
gmbH w niemczech.

2
Vii

Podpisanie porozumienia z Pgnig sa 
oraz operatorami systemów dystrybu-
cyjnych w sprawie wyłączenia ele-
mentów majątku o charakterze dys-
trybucyjnym z umowy leasingowej.
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2008

Przedłużenie przez Prezesa urzędu 
regulacji energetyki okresu obowią-
zywania instrukcji ruchu i eksploatacji 
sieci Przesyłowej w części dotyczącej 
bilansowania systemu przesyłowego 
i zarządzania ograniczeniami syste-
mowymi do dnia 1 sierpnia 2008 roku.

zawarcie z Pgnig sa umów na prze-
syłanie gazu ziemnego zaazotowa-
nego i wysokometanowego na okres  
ponad trzech lat do 31 grudnia 2010 
roku.

wzrost wartości majątku przesyło-
wego do ponad 2 miliardów złotych 
(przejęcie majątku aportem od skar-
bu Państwa w ramach dywidendy 
rzeczowej od Pgnig sa).

Podpisanie umowy o współpracy po-
między gaz-system s.a., Pgnig sa 
oraz energinet.dk dotyczącej projek-
tu gazociągu Baltic Pipe.

Przyznanie gaz-system s.a. przez ko-
mitet techniczny Polskiego centrum 
Badań i certyfikacji s.a. ważnego na 
dwa lata certyfikatu zintegrowanego 
systemu zarządzania w okresie za-
bezpieczenia i organizacji transportu 
gazu ziemnego siecią gazociągów 
wysokiego ciśnienia w skali całego 
kraju.

Podpisanie umowy na wdrożenie 
w spółce systemu kolekcji danych 
pomiarowych.

Prezes urzędu regulacji energetyki 
zatwierdza, uzgodnione  w drodze 
publicznych konsultacji, zmiany do 
instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 
Przesyłowej w części dotyczącej bi-
lansowania systemu przesyłowego 
i zarządzania ograniczeniami syste-
mowymi.

21
iV

Powołanie przez nadzwyczajne wal-
ne zgromadzenie gaz-system s.a. 
nowej rady nadzorczej spółki.

zatwierdzenie przez Prezesa urzę-
du regulacji energetyki „taryfy dla 
usług przesyłania paliw gazowych 
nr 2” na okres 12 miesięcy od 1 maja 
2008 roku.

iV
11
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operator gazociągów Przesyłowych gaz-system s.a. 
to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo od-
powiedzialne za transport paliw gazowych siecią 
przesyłową na terenie całego kraju.

Powstanie w 2004 roku gaz-system s.a. było wyni-
kiem przyjęcia przez radę i Parlament europejski po-
stanowień dyrektywy gazowej, która zobowiązuje 
przedsiębiorstwa gazownicze do rozdzielenia tech-
nicznego przesyłu paliw gazowych od obrotu oraz 
do równoprawnego traktowania wszystkich pod-
miotów pragnących skorzystać z usług przesyłania 
gazu ziemnego sieciami przesyłowymi. 

30 czerwca 2004 roku Prezes urzędu regulacji ener-
getyki udzielił spółce koncesji na przesyłanie i dystry-
bucję gazu na lata 2004–2014, natomiast 18 grudnia 
2006 roku wyznaczył gaz-system s.a. na operatora 
systemu przesyłowego do 1 lipca 2014 roku. 

celem działania gaz-system s.a., jako krajowego 
operatora gazowego systemu przesyłowego, jest 
świadczenie usługi transportu paliw gazowych stra-
tegicznymi gazociągami w Polsce.

na mocy rozporządzenia rady ministrów z dnia 
7 listopada 2007 roku operator gazociągów Prze-
syłowych gaz-system s.a. został wpisany na listę 
przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zna-
czeniu dla gospodarki Polski. ministerstwo skarbu 
Państwa utrzymało gaz-system s.a. na liście spółek 
o istotnym znaczeniu dla porządku lub bezpieczeń-
stwa publicznego.

w 2007 roku spółka została wyróżniona nagrodą 
„Perła Polskiej gospodarki”, w rankingu opraco-
wanym przez instytut nauk ekonomicznych Polskiej 

akademii nauk, za konsekwentną realizację poli-
tyki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera 
wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych 
firm w Polsce. Pozycję wiodącego przedsiębiorstwa 
gaz-system s.a. potwierdził drugim miejscem w ran-
kingu sektora infrastrukturalnego.

do oBowiĄzków sPółki naLeŻy  
między innymi:

prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoor-
dynowany i efektywny, z zachowaniem wyma-
ganej niezawodności dostarczania paliw gazo-
wych oraz ich jakości,

zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci 
przesyłowej podmiotom uczestniczącym w ryn-
ku gazu,

eksploatacja, remonty oraz rozbudowa instala-
cji przesyłowych, przy należnym poszanowaniu 
środowiska naturalnego,

dostarczanie każdemu operatorowi systemu: 
przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjne-
go oraz systemu Lng dostatecznej ilości infor-
macji gwarantujących możliwość prowadzenia 
transportu i magazynowania gazu ziemnego 
w sposób właściwy dla bezpiecznego i efek-
tywnego działania połączonych systemów,

dostarczanie użytkownikom systemu przesyło-
wego informacji potrzebnych dla uzyskania sku-
tecznego dostępu do systemu.

nadzór właścicielski nad spółką pełni skarb Pań-
stwa, który posiada 100% akcji. 

kapitał zakładowy gaz-system s.a. wynosi obecnie 
2 069 399 602 złotych.

poRtRet fiRmy
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1. Przemysław kotwicki – zastępca dyrektora Pionu wsparcia 2. grzegorz stępniak – dyrektor Pionu informatyki 
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3. andrzej gregorczyk – dyrektor Pionu audytu, ochrony i BHP 4. Bożena mikołajczyk – dyrektor Pionu Handlowego 
5. Jerzy sobczak – dyrektor Pionu Personalnego
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zmiany zostały spowodowane kilkoma czynnika-
mi, wśród których najważniejszą było uchwalenie 
„ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postę-
powania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku nafto-
wym” wraz z odpowiednimi przepisami wykonaw-
czymi. gaz-system s.a. dostosował odpowiednie 
procedury działania w przypadkach zagrożenia 
bezpieczeństwa energetycznego ze szczególnym 
uwzględnieniem planów wprowadzania ograniczeń 
oraz zapasów obowiązkowych. 

Jako rezultat dotychczasowych doświadczeń 
i uzgodnień wynikających z zawartych porozumień 
międzyoperatorskich, w instrukcji ruchu i eksploata-
cji sieci Przesyłowej zaktualizowane zostały posta-
nowienia dotyczące nominacji, renominacji, a tak-
że alokacji na punktach wejścia i wyjścia z systemu 
przesyłowego. część iriesP dotyczącą ograniczeń 

gaz-system s.a. zarządza siecią gazociągów prze-
syłowych o długości 9777 kilometrów, którą w roku 
obrotowym 2007/2008 przesłano około 14,9 mld 
metrów sześciennych gazu ziemnego (z uwzględ-
nieniem przesyłu do podziemnych magazynów 
gazu).

spółka nadzoruje również pracę elementów syste-
mu przesyłowego, który obejmuje między innymi 
14 tłoczni, 57 węzłów gazowych i 970 punktów wyj-
ścia. 

całkowita wartość majątku będącego własnością 
gaz-system s.a. wynosi ponad 2 mld złotych. Pozo-
stałą częścią majątku spółka zarządza na podsta-
wie długoletniej umowy leasingowej z Pgnig sa.

instrukcJa rucHu i eksPLoatacJi 
sieci PrzesyłoweJ (iriesP)

w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji sie  - 
ci przesyłowej oraz utrzymania świadczonych usług 
na wysokim poziomie gaz-system s.a. opracował 
instrukcję ruchu i eksploatacji sieci Przesyłowej 
(iriesP). dokument ten stanowi regulamin w zakresie 
korzystania z oferty przesyłania paliwa gazowego, 
uwzględniający wymagania prawne, techniczne 
i organizacyjne. instrukcja obejmuje zasięgiem całą 
infrastrukturę techniczną zarządzaną przez opera-
tora oraz wskazuje prawa i obowiązki podmiotów 
uczestni czących w procesie przesyłania paliwa ga-
zowego.

mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania 
prawne oraz dbając o zapewnienie nieprzerwa-
nych dostaw gazu ziemnego dla swoich klientów, 
w minionym roku obrotowym gaz-system s.a. do-
konał aktualizacji instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 
Przesyłowej (iriesP) część ii.

system Przesyłowy

9777 km
długość sieci  
gazociągów  
przesyłowych

14,9 mld m3

ilość gazu ziemnego  
przesłana w okresie  
od 1.05.2007 roku 
do 30.04.2008 roku
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system gazociĄgów PrzesyłowycH

Gazociągi gazu wysokometanowego (E)

Gazociągi gazu zaazotowanego (Ls)

Gazociągi gazu zaazotowanego (Lw)

Podziemne magazyny gazu

Gazociągi gazu wysokometanowego (E)

Gazociągi gazu zaazotowanego (Ls)

Gazociągi gazu zaazotowanego (Lw)

Podziemne magazyny gazu
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kontraktowych rozszerzono o zasady handlu nabyty-
mi prawami do zdolności przesyłowej oraz procedu-
ry ich udostępniania. 

Ponadto zostały uzupełnione zasady naliczania 
opłat i bonifikat z tytułu niedotrzymania temperatu-
ry punktu rosy wody oraz opłat związanych z niedo-
trzymaniem ciśnienia w punkcie wejścia do systemu 
przesyłowego. 

Projekty zmian poddano publicznej konsultacji 
z użytkownikami systemu przesyłowego. 27 marca 
2008 roku Prezes urzędu regulacji energetyki (Prezes 
ure) zatwierdził uzgodnione zmiany. 

PLany ograniczeŃ 

gaz-system s.a. jako operator gazociągów przesy-
łowych zobowiązany jest do opracowywania planu 
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemne-
go oraz corocznego jego aktualizowania i przedkła-
dania do zatwierdzenia Prezesowi urzędu regulacji 
energetyki. 

20 grudnia 2007 roku Prezes ure zatwierdził „Plan 
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemne-
go nr 1/2007” – był to pierwszy plan gaz-system s.a. 
sporządzony zgodnie z nowymi regulacjami praw-
nymi wynikającymi z „ustawy o zapasach ropy naf-
towej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń 
na rynku naftowym”.

aktualizacja „Planu wprowadzania ograniczeń” zo-
stała zatwierdzona przez Prezesa ure 23 kwietnia 
2008 roku. dokument ten uwzględnia wyłączenie 
z umowy leasingowej fragmentów sieci przesyłowej 
o charakterze dystrybucyjnym. 

Przekazanie maJĄtku  
opeRatoRom systemu 
dystRybucyjnego

realizacją postanowień unijnej dyrektywy ga-
zowej, która zobowiązuje przedsiębiorstwa ener-
getyczne do rozdzielenia działalności dystry-
bucyjnej od działalności obrotu i utworzenia 
operatorów systemu, oraz postanowień „Polityki dla 
przemysłu gazu ziemnego”, przyjętej przez radę 
ministrów 20 marca 2007 roku, było wyłączenie 
przez gaz-system s.a. elementów systemu przesy-

łowego o charakterze dystrybucyjnym z majątku 
leasingowanego. gaz-system s.a. wyłączył tylko 
te elementy sieci, które nie są niezbędne do pra-
cy operatora systemu przesyłowego. Proces ten nie 
miał wpływu na zdolność przesyłową i bezpieczną 
pracę gazociągów. zmniejszyła się liczba punktów 
wyjścia z systemu, czyli miejsc odbioru gazu ziemne-
go z systemu przesyłowego. Po wyłączeniu elemen-
tów sieci przesyłowej gaz-system s.a. skupił się na 
zarządzaniu kluczowymi gazociągami i rozbudowie 
krajowego systemu przesyłowego.

bezpieczna eksploatacja  
– nowoczesne rozwiĄzania 

za eksploatację sieci przesyłowej odpowiedzialnych 
jest sześć oddziałów gaz-system s.a. na terenie ca-
łej Polski.

Bezpieczny przesył gazu ziemnego jest możliwy dzię-
ki stałemu monitoringowi i udoskonalaniu pracy ele-
mentów systemu przesyłowego. w roku obrotowym 
2007/2008 na inwestycje, modernizację oraz prace 
remontowe infrastruktury przesyłowej przeznaczono 
kwotę prawie 280 mln złotych.

dążąc do zachowania najwyższych standardów 
przesyłu paliwa gazowego, gaz-system s.a. wyko-
rzystuje najlepsze dostępne na rynku rozwiązania 
technologiczne w zakresie między innymi kontroli sie-
ci przesyłowej, pomiaru parametrów przesyłanego 
gazu ziemnego oraz modernizacji gazociągów wy-
sokiego ciśnienia. w tym celu w spółce wykorzysty-
wane są między innymi: 

badania diagnostyczne gazociągów wysokie-
go ciśnienia za pomocą inteligentnych tłoków 
– celem inspekcji jest ocena stanu techniczne-
go sieci gazowej, a w szczególności wykrycie 
defektów. dzięki tego typu badaniom pracow-
nicy gaz-system s.a. minimalizują ewentualne 
ryzyko bezpośredniego zagrożenia bezpieczeń-
stwa pracy systemu, 

wysokiej klasy technologia hermetyczna t.d. wil-
liamson – usługa ta polega na przewiercaniu 
czynnych rurociągów w celu włączania nowych 
odcinków gazociągów, podłączania obiektów 
gazowych, usuwania skutków awarii oraz wyko-
nywania remontów. technologia t.d. williamson 
jest przyjazna środowisku i pozwala na przepro-
wadzanie wyżej wymienionych prac bez ko-
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nieczności zakłócania przepływu gazu ziem-
nego, 

samochody technicznego pogotowia gazowe-
go – pojazdy te są wyposażone w najwyższej 
klasy urządzenia techniczne i ratownicze, po-
zwalające na sprawne przeprowadzenie akcji 
ratunkowej,

gazomierz ultradźwiękowy, sześciościeżkowy – 
zaletą tego typu urządzenia jest możliwość po-
miaru przepływającego gazu w obydwu kie-
runkach oraz w przypadku uszkodzenia sondy 
ultradźwiękowej szybka naprawa bez koniecz-
ności wyłączania gazomierza z eksploatacji.

w celu zapewnienia sprawności technicznej syste-
mu przesyłowego gaz-system s.a. inicjuje prace 

badawcze. w minionym roku obrotowym przepro-
wadzono testowanie metod do zdalnej detekcji 
metanu w trakcie oblotów tras gazociągów. Pilota-
żowy program łączył pracę badawczą dotyczącą 
laserowych metod wykrywania metanu z czynno-
ściami eksploatacyjnymi określonymi przez proce-
dury zawarte w systemie eksploatacji sieci Przesy-
łowej. 

w trakcie kontroli tras gazociągów wykonywa-
ne były pomiary przy użyciu systemu laserowego 
wykrywającego wycieki metanu aLma oraz spe-
cjalistycznego oprogramowania Pergam-retuis. 
 wyniki pracy zawierają dokładne dane lokaliza-
cyjne miejsc wycieku metanu w postaci współ-
rzędnych gPs oraz wartości stężenia chmury me-
tanowej.

Badanie diagnostyczne gazociągu. Gazomierz ult radźwiękowy.
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system eksploatacji sieci 
PrzesyłoweJ (sesP)

gaz-system s.a. opracował, na podstawie krajo-
wych i europejskich wymagań prawnych, zasady 
postępowania przy prowadzeniu eksploatacji ga-
zociągów wysokiego ciśnienia – system eksploatacji 
sieci Przesyłowej (sesP).

zbiór procedur i instrukcji eksploatacyjnych sesP po-
dzielony jest między innymi na następujące bloki te-
matyczne:

część liniowa,

stacje gazowe,

ochrona przeciwkorozyjna,

tłoczenie gazu, 

osuszanie gazu.

stosowanie procedur systemu eksploatacji sieci 
Przesyłowej zapewnia bezpieczną eksploatację 
obiektów i gazociągów wysokiego ciśnienia. 

system ewidencJi sieci PrzesyłoweJ  
(ewista)

w minionym roku obrotowym gaz-system s.a. 
prze prowadził rozbudowę systemu ewidencji sieci 
przesyłowej ewista pozwalającego na rejestrację 
(w jednej, centralnej bazie) informacji o elemen-
tach infrastruktury sieci przesyłowej, w tym o urzą-
dzeniach zainstalowanych na stacjach gazowych, 
a także umożliwiającego analizowanie wprowa-

Samochód gazowego pogotowia technicznego.
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dzonych danych poprzez generowanie raportów 
i zestawień.

system został udoskonalony poprzez wprowadzenie 
między innymi następujących funkcji:

harmonogramy czynności eksploatacyjnych na 
obiektach sieci gazowej,

gromadzenie dokumentów systemu eksploata-
cji sieci Przesyłowej (sesP) – dotyczącego zasad 
postępowania przy prowadzeniu eksploatacji 
gazociągów wysokiego ciśnienia,

ewidencja gazociągów.

system koLekcJi danycH 
PomiarowycH
spółka rozpoczęła wdrażanie systemu kolekcji da-
nych pomiarowych – rozwiązania wspierającego 
pracę operatora systemu przesyło wego w komplek-

sowej obsłudze procesu kolekcji danych ze stacji 
pomiarowych. system umożliwi zarządzanie zgroma-
dzonymi danymi, replikację, archiwizację, prezenta-
cję i udostępnianie danych w ujednoliconym forma-
cie innym systemom operatora. wdrożenie obejmie 
swym zakresem obszar całej sieci przesyłowej spółki 
zlokalizowanej na terenie kraju. 

system zarzĄdzania rucHem sieci 
(scada)

gaz-system s.a. kontynuuje wdrożenie projektu no-
wego systemu scada niezbędnego dla nowoczes-
nego i bezpiecznego sterowania strumieniami gazu 
ziemnego w systemie przesyłowym. system, poprzez 
nowoczesne rozwiązania informatyczne, umożliwia 
zarządzanie ruchem sieci przesyłowej oraz stały mo-
nitoring pracy obiektów systemu zarówno w normal-
nym układzie ruchu, jak i w sytuacjach krytycznych. 
system scada zawiera także zaawansowane apli-
kacje do prognozowania i symulacji pracy systemu 
przesyłowego.

system paszpoRtyzacji

realizując założenia „strategii i architektury syste-
mów teleinformatycznych w spółce gaz-system s.a.  
w latach 2006–2009” kontynuowano prace nad sys-
temem paszportyzacji – rozwiązaniem informatycz-
nym wspomagającym procesy eksploatacji infra-
struktury przesyłowej oraz inwestycji i rozwoju poprzez 
bieżącą ewidencję elementów systemu. 

Porozumienie o wsPółPracy 
z ontras-Vng gastransPort gmBH 

29 czerwca 2007 roku gaz-system s.a. podpisał 
porozumienie operatorskie z firmą ontras-Vng 
gastransport gmbH o współpracy na stacjach gra-
nicznych Lasów, gubin i kamminke.

dokument ten reguluje kwestie związane z warun-
kami technicznymi dotyczącymi stacji granicznych, 
na których odbywa się pomiar ilości i jakości gazu. 
Porozumienie określa także sposoby i procedury wy-
miany informacji między operatorami oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

Podobne porozumienia gaz-system s.a. pod-
pisał w 2007 roku z operatorem na Białorusi (fir-
mą oao Bieltransgaz) oraz na ukrainie (z firmą 
ukrtransgaz nak naftogaz).
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kLuczowym zadaniem oPeratora gazociĄgów 
PrzesyłowycH gaz-system s.a. Jest tRanspoRt paliw 
gazowycH sieciĄ PrzesyłowĄ na terenie całego kraJu, 
w ceLu icH dostarczenia do sieci dystryBucyJnycH  
oraz do odBiorców koŃcowycH PodłĄczonycH  
do systemu Przesyłowego.

Tłocznia gazu w Jarosławiu.
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1

2

3

1. mikołaj sztenke – dyrektor oddziału w rembelszczyźnie 2. Jerzy Leszczyński – dyrektor oddziału w świerklanach 

3. roman roszak – dyrektor oddziału w Poznaniu
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5

6

4. andrzej Lisowski – dyrektor oddziału we wrocławiu 5. eugeniusz Berwald – dyrektor oddziału w gdańsku 

6. ryszard ryba – dyrektor oddziału w tarnowie

4
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usługi

główną usługą świadczoną przez gaz-system s.a. 
jest usługa przesyłania paliwa gazowego od wybra-
nych przez zleceniodawcę usługi przesyłowej (zuP) 
punktów wejścia do wybranych przez niego punktów 
wyjścia, na podstawie zawartej umowy przesyłowej.  
Pozytywne rozpatrzenie wniosku o świadczenie usługi 
przesyłania i przedłożenie dokumentów określonych 
w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci Przesyłowej są 
warunkiem zawarcia umowy.

w przypadku braku przyłącza lub zbyt małej prze-
pustowości istniejącego punktu wyjścia z systemu 
przesyłowego zleceniodawca usługi składa wnio-
sek o określenie warunków przyłączenia zgodnie 
z zapisami Prawa energetycznego. Przyłączenie no-
wego punktu następuje na podstawie umowy zawar-
tej między gaz-system s.a. a podmiotem, dla które-
go zostały określone warunki przyłączenia. 

w roku obrotowym 2007/2008 operator gazocią-
gów Prze syłowych gaz-system s.a. realizował usłu-
gę przesyłania gazu ziemnego na podstawie dwóch 
umów zawartych z Polskim górnictwem naftowym 
i gazownictwem sa, umowy przesyłowej zawar-
tej z mazowiecką spółką gazownictwa sp. z o.o., 
wielkopolską spółką gazownictwa sp. z o.o., a tak-
że umowy przesyłowej zawartej z Handen sp. z o.o. 
gaz-system s.a. rozpatrzył 4 wnioski o świadczenie 
usługi przesyłania, 90 wniosków o określenie warun-
ków przyłączenia, określił 77 warunków przyłączenia 
i zawarł 25 umów o przyłączenie.

HandeL naBytymi Prawami  
do zdoLności PrzesyłoweJ 

działając zgodnie z postanowieniami rozporządze-
nia Parlamentu europejskiego i rady nr 1775/2005, 

 operator gazociągów Przesyłowych gaz-system s.a. 
umożliwił swoim klientom handel nabytymi prawami 
do zdolności przesyłowej.

klienci spółki mogą zgłaszać możliwości odsprze-
daży wolnych zdolności przesyłowych lub zapotrze-
bowania na zdolność przesyłową. zainteresowany 
klient przesyła pocztą elektroniczną odpowiedni for-
mularz, którego wzór znajduje się na korporacyjnej 
stronie www.gaz-system.pl. 

w przypadku zgłoszenia odsprzedaży wolnych 
zdolności przesyłowych, gaz-system s.a. weryfi-
kuje nadesłaną tabelę. następnie oferta zostaje 
opublikowana na stronie internetowej w zakładce 
„tabela ofert” (Bulletin Board) i oczekuje na zgło-
szenie zainteresowanego klienta. również w tej 
zakładce znajduje się wniosek podmiotu zgłasza-
jącego zapotrzebowanie na zdolność przesyłową. 

wsPółPraca z kLientami

gaz-system s.a. 
rozPatrzył 4 wnioski 
o świadczenie 
usługi Przesyłania, 
90 wniosków 
o okreśLenie warunków 
PrzyłĄczenia, okreśLił 
77 waRunków 
PrzyłĄczenia i zawarł 
25 umów o PrzyłĄczenie. 
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Jeżeli klienci są zainteresowani ofertami zamiesz-
czonymi w „Tabeli ofert”, następuje tzw. matching, 
czyli dopasowanie ofert odsprzedaży do odpo-
wiednich zgłoszeń zapotrzebowania. Zaintereso-
wane strony wspólnie składają do GAZ-SYSTEM S.A. 
wniosek o przeniesienie praw do zdolności przesy-
łowej. 

Szczegółowe informacje odnośnie procedur zwią-
zanych z funkcjonowaniem wtórnego rynku handlu 
prawami do zdolności przesyłowej znajdują się na 
stronie internetowej www.gaz-system.pl w zakładce 

„Rynek wtórny” oraz „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Przesyłowej”.

SYSTEM WYMIAnY InfoRMAcJI (SWI)

GAZ-SYSTEM S.A. wypełnia nałożone przez orga-
ny Unii Europejskiej oraz Urząd Regulacji Energetyki 
obowiązki prawne w zakresie publikacji i wymiany 
danych z uczestnikami rynku. W tym celu planuje 
wdrożenie platformy informatycznej – System Wymia-
ny Informacji (SWI). Głównym celem SWI jest publika-
cja oraz wymiana informacji technicznych i handlo-
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wych pomiędzy operatorem systemu przesyłowego 
a uczestnikami rynku (zleceniodawcą usługi przesy-
łowej, operatorem systemu dystrybucyjnego). dzia-
łanie systemów wymiany informacji oparte jest na 
standardach umożliwiających wszystkim podmiotom 
dostosowanie własnych rozwiązań informatycznych 
do wymogów stawianych przez operatora systemu 
przesyłowego.

niewątpliwymi korzyściami z funkcjonowania swi 
będą:

dostęp on-line do informacji o zdolności przesy-
łowej,

skrócenie czasu rozpatrywania wniosku (dopusz-
czenie złożenia wniosku on-line poświadczone-
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

poprawa jakości składanych wniosków o okre-
ślenie warunków przyłączenia oraz wniosków 
o świadczenie usługi przesyłania. 

wymogi stawiane gaz-system s.a. w zakresie 
publikacji, udostępniania i wymiany informacji 
zawarte są między innymi w: rozporządzeniu Par-
lamentu europejskiego i rady nr 1775/2005, dyrek-
tywie  gazowej, wytycznych dobrych praktyk tPa, 
instrukcji ruchu i eksploatacji sieci Przesyłowej, Pra-
wie energetycznym oraz „Programie wprowadza-
nia konkurencyjnego rynku gazu w Polsce i harmo-
nogramie jego wdrażania” przyjętego przez radę 
ministrów.

badanie satysfakcji klienta

gaz-system s.a. corocznie przeprowadza Badania 
satysfakcji klienta, pozwalające na ciągłe doskona-
lenie jakości świadczonych usług oraz uwzględniają-
ce wzajemne oczekiwania. 

w badaniu przeprowadzonym w 2007 roku klienci 
gaz-system s.a. docenili przede wszystkim:

profesjonalizm i kompetencję pracowników,

kulturę obsługi klienta, 

indywidualne podejście do problemów klienta,

komunikatywność pracowników. 

zgłoszone podczas badania uwagi  i sugestie klien-
tów są dla spółki cenną wiedzą, którą wykorzystuje 
do poprawy jakości współpracy z obecnymi i przy-
szłymi partnerami biznesowymi. 
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umowa o świadczenie usługi 
Przesyłania PaLiwa gazowego  
na warunkacH PrzerywanycH

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, 
gaz-system s.a. przygotował i wdrożył standardo-
wą umowę o świadczenie usługi przesyłania paliwa 
gazowego na warunkach przerywanych. dokument 
został przygotowany zgodnie z zapisami znajdujący-
mi się w „taryfie dla usług przesyłania paliw gazo-
wych nr 2” oraz spełnia wymogi prawne wynikające 
z rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady 
nr 1775/2005. 

świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego 
na warunkach przerywanych pozwala na optymal-
ne wykorzystanie technicznie dostępnej przepusto-
wości sieci przesyłowych oraz umożliwia przyłącze-
nie nowych odbiorców w obszarach sieci, gdzie 
świadczenie usługi na zasadach ciągłych nie jest 
możliwe. wpływa także na zwiększenie poziomu 

zamówionych mocy i odbioru paliwa gazowego 
u dotychczasowych odbiorców, którym świadczona 
będzie nowa usługa. 

do przygotowywanej umowy wykorzystano wyniki 
analizy porównawczej w zakresie identyfikacji moż-
liwych rozwiązań funkcjonowania kontraktów prze-
rywanych na podstawie wybranych operatorów 
systemów przesyłowych państw członkowskich unii 
europejskiej: Belgii, Francji, Holandii, włoch oraz danii. 

spotkanie z paRtneRami biznesowymi 

w celu wymiany doświadczeń i budowania dialogu 
z partnerami biznesowymi, 20 września 2007 roku 
gaz-system s.a. zorganizował oficjalne spotkanie 
z klientami oraz przedstawicielami firm i instytucji 
współpracujących ze spółką. wydarzenie to było 
okazją do zaprezentowania działań spółki oraz przed-
stawienia planów inwestycyjnych gaz-system s.a. 
i zapoczątkowania nowych form współpracy.

Podpisanie porozumienia operatorsk iego z f i rmą ONTRAS-VNG Gastransport GmbH
Od lewej:  Paweł Stańczak, Igor Wasi lewski  – Członkowie Zarządu GAZ-SySTem S.A.,  
Uve Ringel,  Torsten Bayer – Członkowie Zarządu ONTRAS-VNG Gastransport GmbH.
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InTERAkTYWnA STRonA InTERnEToWA 
WWW.GAZ-SYSTEM.Pl JEST noWocZESnYM 
koMPEndIUM WIEdZY nA TEMAT SPółkI 
oRAZ śWIAdcZonYch PRZEZ nIą USłUG.

pośrednictwem strony internetowej spółki możliwy 
jest również handel nabytymi prawami do zdolności 
przesyłowej.

na mapach systemu przesyłowego publikowanych 
w portalu www.gaz-system.pl zainteresowane pod-
mioty mogą sprawdzić trasy przebiegu gazociągów, 
lokalizację, nazwę oraz numer ewidencyjny punktów 
wejścia i wyjścia z systemu przesyłowego. Poprzez 
stronę internetową można także sprawdzić, czy w wy-
branym punkcie wejścia/wyjścia istnieje rezerwa zdol-
ności przesyłowej.

STRonA InTERnEToWA  
WWW.GAZ-SYSTEM.Pl 

Zmodernizowana na początku 2008 roku interak-
tywna strona internetowa www.gaz-system.pl jest 
nowoczesnym kompendium wiedzy na temat spółki 
oraz świadczonych przez nią usług. Zainteresowany 
użytkownik portalu znajdzie tu informacje dotyczą-
ce aktualnej działalności GAZ-SYSTEM S.A., doku-
menty prawne regulujące pracę operatora, dane 
dotyczące elementów systemu przesyłowego oraz 
obowiązujące taryfy i cenę referencyjną gazu. Za 



m o s t  d o  t w o j e g o  s u k c e s u34



2007/2008
RapoRt Roczny

35

inwestycje

w trosce o zapewnienie prawidłowej pracy syste-
mu przesyłowego oraz zgodnie z założeniami „Pla-
nu inwestycyjnego gaz-system s.a.”, w minionym 
roku obrotowym spółka dokonała szeregu prac in-
westycyjnych, modernizacyjnych i remontowych 
przeprowadzonych na majątku własnym i leasingo-
wanym. na realizację powyższych działań wydano 
prawie 280 mln złotych.

w zakresie rozbudowy infrastruktury  realizowano za-
dania inwestycyjne, których podstawowym celem 
było:

zmodernizowanie systemu przesyłowego i przy-
gotowanie go do współpracy z planowanymi 
nowymi źródłami dostaw gazu ziemnego w Pol-
sce północno-zachodniej (gazociąg Baltic Pipe 
i terminal skroplonego gazu ziemnego Lng),

likwidacja ograniczeń przepustowości w po-
szczególnych odcinkach systemu przesyłowego 
wynikających z istnienia tzw. wąskich gardeł 
oraz z całkowitego wykorzystania dostępnej 
technicznej mocy przesyłowej,

rozbudowa systemów pomiarowo-telemetrycz-
nych, mająca na celu poprawę obsługi odbior-
ców uprawnionych do korzystania z dostępu do 
sieci przesyłowej,

przygotowanie do budowy połączeń między-
systemowych.

wśród realizowanych zadań uwzględniono inwe-
stycje kontynuowane, a także przygotowanie i roz-
poczęcie projektów ujętych w „Programie opera-
cyjnym infrastruktura i środowisko” działanie 10.1 
– Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfika-
cja źródeł energii.

Ponadto w grupie istotnych dla systemu przesyłowe-
go prac ujęto również projekt budowy nowej tłoczni 
systemowej w goleniowie, która umożliwi zwiększe-

w minionym Roku 
obRotowym  
na pRace inwestycyjne, 
modeRnizacyjne 
i Remontowe 
pRzeznaczono  
kwotę Prawie  
280 mLn złotycH. 
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nie przepustowości systemu w rejonach o ograni-
czonych rezerwach przepustowości. 

w ramach realizacji założonych planów inwesty-
cyjnych w roku obrotowym 2007/2008 oddano do 
użytku między innymi następujące elementy syste-
mu przesyło wego:

gazociąg nowogard–Płoty,
 odgałęzienie od gazociągu mogilno–gustorzyn 
do miejscowości radzie jów,

 gazociąg szczutków–Lubaczów,
 przyłączenie ośrodka zbioru gazu Żołynia,
 odgałęzienie od gazociągu oświęcim–świerkla-
ny do stacji redukcyjno-Pomiarowej stara wieś,
  odgałęzienie od gazociągu kluczbork–opole–
Przywory do stacji redukcyjno-Pomiarowej Bo-
gacica,
 odgałęzienie od gazociągu szobiszowice–Bla-
chownia do stacji redukcyjno-Pomiarowej kę-
dzierzyn-koźle.
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LEGENDA

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – Stan na lipiec 2007r.

Gazociągi gazu wysokometanowego (E)

Gazociągi gazu zaazotowanego (Ls)

Gazociągi gazu zaazotowanego (Lw)

Podziemne magazyny gazu

LEGENDA

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – Stan na lipiec 2007r.

Gazociągi gazu wysokometanowego (E)

Gazociągi gazu zaazotowanego (Ls)

Gazociągi gazu zaazotowanego (Lw)

Podziemne magazyny gazu

Zaawansowanie prac nad realizacją kluczowych projektów inwestycyjnych 
GAZ-SySTem S.A. w latach 2007/2008.

gazociĄg szczecin–gdaŃsk
•  etap i i ii Płoty-karlino-koszalin – konsultacje 

w sprawie wprowadzenia inwestycji do miejscowego 
Planu zagospodarowania Przestrzennego

•  etap iii i iV koszalin–słupsk–wiczlino – opracowywanie 
koncepcji programowo-przestrzennej

gazociĄg  
szczecin–lwówek
•  rozpoczęcie prac 

planistycznych 
i przedprojektowych na 
terenie gmin kłodawa, 
santok, deszczno

gazociĄg świnouJście–szczecin
•  opracowanie koncepcji programowo- 

-przestrzennej gazociągu oraz wstępnego studium 
wykonalności projektu w zakresie technicznym

•  konsultacje w sprawie wprowadzenia inwestycji do 
miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego 

•  wstępne opinie środowiskowe 
•  opracowanie dokumentacji wpływu inwestycji na 

obszary natuRa 2000

gazociĄg  
Rembelszczyzna–gustoRzyn
•  opracowywanie studium 

wykonalności gazociągu  
w części programowo-  
-analitycznej

tłocznia goLeniów
•  opracowanie koncepcji 

programowo-przestrzennej 
•  wystąpienie o pozwolenie 

na budowę tłoczni

gazociĄg gustorzyn–odoLanów
•  opracowanie studium wykonalności 

gazociągu w części analitycznej 
oraz technicznej

gazociĄg  
włocławek–gdynia
•  realizacja techniczna projektu 

na terenie gmin gniew i Pelpin
•  procedura uzyskania 

pozwolenia na budowę na 
terenie gminy tczew

Płoty
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2

1. adam nowakowski – dyrektor Pionu eksploatacji 2. tadeusz abramowski – dyrektor Pionu krajowa dyspozycja gazu
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3

4

5

3. adam Bryszewski – dyrektor Pionu Finansowego 4. rafał wittmann – dyrektor Pionu rozwoju i inwestycji  

5. anna Llas – główna księgowa
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Pracownicy operatora gazociągów Przesyłowych 
gaz-system s.a. to jeden z najważniejszych kapita-
łów spółki. tworzy go zespół 1939 osób zatrudnio-
nych w centrali oraz sześciu oddziałach terenowych. 
dzięki swej kreatywności, profesjonalizmowi i różno-
rodności kompetencji pracownicy spółki mają zna-
czący wpływ na rozwój firmy i przyczyniają się do jej 
sukcesów. 

gaz-system s.a. dba o budowanie dobrych kon-
taktów interpersonalnych między pracownikami na 
różnych szczeblach organizacji oraz docenia ich za-
angażowanie podczas realizacji celów i zadań no-
woczesnego przedsiębiorstwa. 

polityka peRsonalna

Laureaci konkursu „Siedmiu Wspaniałych”. 
Od lewej:  marek F iedorowicz – Oddział 
w Gdańsku, Robert miękus – Oddział  
w Rembelszczyźnie, Joanna Teske – Centrala,  
ewa Świtula – Oddział w Świerklanach,  
Grzegorz Kachelek – Oddział w Poznaniu,  
Grzegorz Jasnosz – Oddział w Tarnowie,  
Beata Potyrała – Oddział we Wrocławiu. 

konkuRs 

Już po raz drugi w 2007 roku spółka prze-
prowadziła konkurs „siedmiu wspaniałych” 
o tytuł Pracownika roku. do konkursu wy-
typowanych zostało siedmiu pracowników 
gaz-system s.a., reprezentujących centra-
lę i oddziały. w wyniku przeprowadzonego 
głosowania Pracownikiem roku 2007 zo-
stała Joanna teske z centrali, która opra-
cowała i wdrożyła szereg innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie kontrolingu. 

Pracownicy gaz-system s.a. dążą do ciągłego 
doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności. spółka 
stwarza możliwość rozwoju zawodowego oraz pod-
wyższania kompetencji, oferując szeroki wachlarz 
szkoleń. gaz-system s.a. dokłada starań, by ofero-
wane pracownikom programy szkoleniowe dostoso-
wane były do ich potrzeb i oczekiwań. 

gaz-system s.a. dba  
o Budowanie doBrycH 
kontaktów między 
pRacownikami 
oraz docenia icH 
zaangaŻowanie 
podczas Realizacji 
ceLów i zadaŃ.
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spółka zapewnia środowisko pracy, które chroni 
zdrowie pracowników zgodnie z zachowaniem naj-
wyższych dostępnych standardów bezpieczeństwa. 
gaz-system s.a. umożliwia także swoim pracowni-
kom dostęp do pakietu świadczeń dodatkowych, 
w zakres których wchodzą: profesjonalna opieka 
medyczna, organizacja i dofinansowywanie wypo-
czynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz po-
moc finansowa dla rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. 

w minionym roku obrotowym polityka personalna 
gaz-system s.a. skupiała się przede wszystkim na 
wspieraniu strategii firmy poprzez ujednolicanie we-

wnętrznych regulacji oraz dostarczaniu kadrze kie-
rowniczej narzędzi wspierających zarządzanie spół-
ką. w ramach powyższych założeń zrealizowano 
następujące projekty:

wprowadzanie ujednoliconych procedur re-
krutacji i zatrudnienia oraz szkoleń i rozwoju za-
wodowego,

uzgodnienie treści regulaminu Pracy z organi-
zacjami związków zawodowych,

przeprowadzenie pierwszej edycji systemu 
okresowych ocen Pracowniczych (sooP).

420 kobiet

1519 mężczyzn

stRuktuRa 
zatRudnienia*

stRuktuRa 
wykształcenia*

*dane na 30 kwietnia 2008 roku.
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liczne zawody spoRtowe, w którycH uczestniczy 
gaz-system s.a., integruJĄ Pracowników oraz 
sPrzyJaJĄ rozwoJowi zainteresowaŃ.
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wsPółPraca 
z organizacJami BranŻowymi

dzięki swoim przedstawicielom w organizacjach 
unijnych gaz-system s.a. jest aktywnym członkiem 
europejskiego forum, na którym toczy się dysku-
sja dotycząca kształtu europejskiego rynku gazu. 
wynikiem tej debaty są konkretne uregulowania 
prawne, które wpływają na warunki, w jakich dzia-
ła spółka. 

gaz-system s.a. jest zaangażowany w prace mię-
dzynarodowych organizacji branżowych, do któ-
rych należą: gie-gas infrastructure europe (w tym 
gte-gas transmission europe), easee-gas – euro pe-
an association for the streamlining of energy exchan-
ge, gerg – european gas research group oraz 
BaLtic gas. organizacje te powstały dla wspierania 
rozwoju ekonomicznego państw ue, między innymi 
poprzez identyfikację problemów  inwestycyjnych, 
doradztwo czy pomoc szkole niową. 

udział przedstawicieli spółki w warsztatach oraz se-
sjach plenarnych poszczególnych organizacji,  po-
zwala na dostarczanie spółce informacji o przygo-
towywanych w unii europejskiej planach rozwoju 
branży gazowniczej oraz analizowanie wpływu eu-
ropejskiej legislacji na polski rynek gazu. umożliwia 
także skuteczną reprezentację interesów polskiego 
gazownictwa na arenie międzynarodowej, ułatwia 
podejmowanie decyzji oraz starania o wsparcie 
unijne dla projektów ważnych dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. 

wynikiem prac w międzynarodowych zespołach 
ekspertów branży gazowniczej są zawierane umo-
wy i porozumienia, np. dotyczące urządzeń korela-
cyjnych do wyznaczania wartości ciepła spalania 
gazu. 

Przedstawiciele spółki uczestniczyli między innymi 
w posiedzeniu ii komitetu Programowego gerg 
„transmission&storage” oraz spotkaniu ekspertów 
w sprawie uruchomienia wspólnego projektu orga-
nizacji dotyczącego inspekcji gazociągów nietłoko-
walnych. uczestnicy spotkania omówili także wyniki 
badania prototypu kamery na podczerwień, ocenili 
wiarygodność systemu ae (acoustic emission) w nor-
malnych warunkach eksploatacji znajdującego się 
w ziemi gazociągu (Vigilant system instaLLation) 
oraz oszacowali możliwości wykorzystania tej tech-
niki do wykrywania i lokalizowania wad rurociągów 
(Vigilant system anaLysis). gaz-system s.a. zapre-
zentował zaawansowanie prac w ramach projektu 

aktywność międzynarodowa

udział PrzedstawicieLi 
gaz-system s.a. 
w warsztatacH oraz 
sesJacH PLenarnycH 
umoŻLiwia skutecznĄ 
rePrezentacJę 
inteResów polskiego 
gazownictwa na aRenie 
międzynarodoweJ, 
ułatwia starania 
o wspaRcie unijne dla 
ProJektów waŻnycH 
dLa BezPieczeŃstwa 
energetycznego PoLski.



m o s t  d o  t w o j e g o  s u k c e s u46

„Pomiar cząsteczek pyłu metodami optycznymi” 
oraz uzgodnienia dotyczące projektu identyfikacji 
metod pomiaru wycieków metanu. tematem spot-
kania były również nowe projekty: ocena nowej 
metody spawania, porównanie możliwości zastoso-
wania różnych metod wykorzystania światłowodów 
do identyfikacji ingerencji strony trzeciej (tPi) oraz 
badanie polowe działania systemu threadscan 
(ge-Pii), który wykrywa i lokalizuje uderzenia w gazo - 
ciąg z odległości większej niż kilometr. 

internationaL gas union (igu)

w ramach prac international gas union (igu) 
gaz-system s.a. uczestniczył w badaniach doty-
czących zrównoważonego rozwoju oraz identyfi-
kujących metody i najlepsze praktyki redukowania 

wpływu działalności operatora systemu przesyłowe-
go na środowisko. wyniki badań zostaną oficjalnie 
zaprezentowane w ramach podsumowania prac 
igu „2006–2009 triennial work Programme” podczas 
24. międzynarodowej konferencji gazowniczej, któ-
ra odbędzie się w 2009 roku w Buenos aires.

metHane to markets PartnersHiP

dbając o ochronę środowiska naturalnego, 
gaz-system s.a. bierze udział w programach 
methane to markets Partnership (m2m) – mię-
dzynarodowej platformy współpracy powołanej 
w waszyngtonie (usa) w celu odzyskiwania i wy-
korzystywania metanu jako czystego źródła ener-
gii. współpraca spółki z m2m jest prowadzona   
w ramach programu natura gas star, który obej-
muje między innymi przygotowanie raportu poświę-
conego metodom, procedurom oraz technikom 
pozwalającym na redukcję emisji gazu. 

umowa z energinet.dk  
oRaz pgnig sa

gaz-system s.a. podpisał z energinet.dk, duńskim 
operatorem systemów przesyłowych energetycz-
nych i gazowniczych, oraz Pgnig sa trójstronną 
umowę o współpracy w sprawie gazociągu łą-
czącego Polskę i danię. dla gaz-system s.a., jako 
operatora gazowego systemu przesyłowego, zloka-
lizowanie źródła dostaw gazu w północnej Polsce 
umożliwi przesyłanie gazu dla potrzeb nowych od-
biorców w tym regionie. działania te w istotny spo-
sób przyczynią się do poprawy efektywności przesy-
łu gazu ziemnego w Polsce. 

dBaJĄc o ocHronę środowiska naturaLnego 
gaz-system s.a. Bierze udział w ProgramacH 
metHane to markets PartnersHiP (m2m) – 
międzynarodoweJ PLatFormy wsPółPracy 
PowołaneJ w waszyngtonie w ceLu  
odzyskiwania i wykoRzystywania metanu  
Jako czystego źródła energii.

Spotkanie grupy roboczej GTe Strategy TF.
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pRzedstawicielstwo w bRukseli

w minionym roku obrotowym operator gazocią-
gów Przesyłowych gaz-system s.a. przygotowywał 
się  do otwarcia stałego przedstawicielstwa spółki 
w Brukseli. 

Przedstawicielstwo gaz-system s.a. w Brukseli umoż-
liwi skuteczną reprezentację interesów spółki na fo-
rum instytucji unijnych oraz bieżące monitorowanie 
wydarzeń gazowniczych w unii europejskiej i pro-
cesów legislacyjnych wpływających na przyszłość 
sektora energetycznego. ułatwi także wymianę 

doświadczeń pomiędzy operatorami gazowych sys-
temów przesyłowych działających na terenie unii 
europejskiej, między innymi w zakresie realizacji in-
westycji i stosowania nowych technologii. aktywny 
udział spółki na forum unii europejskiej pozwoli także 
na ujednolicenie standardów stosowanych w po l- 
skim systemie przesyłowym ze standardami stoso-
wanymi bądź wprowadzanymi przez europejskich 
operatorów.

Bruksela

Warszawa
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nowa taRyfa

gaz-system s.a. dąży do ciągłego doskonalenia 
jakości świadczonych usług, uwzględniając ocze-
kiwania klientów. z myślą o nich, spółka optymali-
zuje koszty własnej działalności – w minionym roku 
obrotowym taryfa została średnio obniżona o 8,5% 
w porównaniu z taryfą obowiązującą wcześniej.

„taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych nr 2” 
spółka wprowadziła 1 maja 2008 roku. Jest to już dru-
ga samodzielna taryfa gaz-system s.a. regulująca, 
zgodnie z wymogami unijnymi, opłaty za świadcze-
nie usług przesyłowych. taryfa przewiduje stawki gru-
powe oraz wydzielenie opłat za nawanianie paliw 
gazowych, umożliwia zawieranie umów krótkotermi-
nowych i umów przesyłania na zasadach przerywa-
nych. opłaty zawarte w wyżej wymienionym doku-
mencie będą obowiązywać przez 12 miesięcy.

„taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych 
nr 2” została opracowana zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie Prawo energetyczne z dnia 
10 kwietnia 1997 roku oraz przepisami rozporządze-
nia ministra gospodarki z dnia 6 lutego 2008 roku 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami 
gazowymi.

nowe rozPorzĄdzenie taryFowe

spółka brała udział w pracach nad przygoto-
waniem nowego rozporządzenia taryfowego 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami 

gazowymi (dz.u. nr 28, poz. 165).  najważniejszą dla 
gaz-system s.a., jako operatora systemu przesy-
łowego, zmianą wprowadzoną w nowym rozpo-
rządzeniu było uporządkowanie kwestii wyliczenia 
uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowane-
go, który jest podstawą do kalkulacji taryf. 

dotychczas wartość zwrotu z kapitału zaangażo-
wanego była ustalana przez Prezesa urzędu re-
gulacji energetyki. obecnie zwrot ten obliczany 
będzie zgodnie z formułą średnioważonego kosztu 
kapitału (z ang. wacc – weighted average cost of 
capital) od wartości netto majątku trwałego i ob-
rotowego przedsiębiorstw. 

Powyższy sposób ustalania wartości zwrotu z kapi-
tału jest zgodny z europejską i światową praktyką 
regulacyjną i prowadzi do zmniejszenia ryzyka re-
gulacyjnego, obniża koszt pozyskiwanego kapitału 
zewnętrznego oraz umożliwia bardziej precyzyjne 

infoRmacje ekonomiczne

sPółka oPtymaLizuJe 
koszty własneJ 
działaLności. 
w minionym Roku 
obRotowym taRyfa 
została średnio 
oBniŻona o 8,5%.
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prognozowanie finansowe długoterminowych pro-
cesów inwestycyjnych.

wprowadzenie, opartej na teorii ekonomii, metody 
wynagradzania kapitału zaangażowanego ozna-
cza zmniejszenie ryzyka regulacyjnego firm z bran-
ży oraz bardziej precyzyjne prognozowanie finan-
sowe.  w nowym rozporządzeniu znalazły się również 
inne istotne zmiany:

wprowadzenie tzw. opłat sieciowych kalkulo-
wanych przez podmiot świadczący usługę 
kompleksową (sprzedaży i transportu gazu ziem-
nego), 

nowy sposób obliczania opłat za przekroczenia 
mocy,

prostsze, oparte na ilościach ryczałtowych, za-
sady karania podmiotów gospodarczych do-
puszczających się nielegalnego poboru paliw 
gazowych.

platfoRma contRolling on-line
w latach 2007/2008 gaz-system s.a. wdrożył w ca-
łej spółce platformę „controlling on-Line” wspoma-
gającą proces budżetowania. system ten pozwala 
na kompleksowe zarządzanie procesami finansowy-
mi w całej spółce, co usprawniło prace nad: plano-
waniem, bieżącym monitoringiem, raportowaniem 
oraz kontrolą budżetów.
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społeczna odpowiedzialność jest integralną czę-
ścią zarządzania przedsiębiorstwem. operator ga-
zociągów Przesyłowych gaz-system s.a. prowadzi 
długofalową strategię, w której świadomie anga-
żuje się w odpowiedzialny dialog z klientami i intere-
sariuszami, podwyższa standardy świadczonych 
usług oraz wdraża politykę środowiskową. dzięki tym 
działaniom możliwe są: wzrost wartości społecznej 
spółki oraz ciągłe doskonalenie relacji pomiędzy 
gaz-system s.a. a otoczeniem.

w celu wymiany doświadczeń i budowania dialogu 
z partnerami biznesowymi, gaz-system s.a. organi-
zuje coroczne spotkania dla firm i instytucji współ-
pracujących ze spółką. spotkania te są okazją do 
omówienia podjętych przedsięwzięć i zapoczątko-
wania nowych form działania.

dążąc do poznania oczekiwań klientów, spółka 
 przeprowadziła Badanie satysfakcji klienta, w którym 
respondenci docenili przede wszystkim profesjona-
lizm i kompetencję pracowników gaz-system s.a., 
kulturę obsługi, a także udzielanie pełnych i rzeczo-
wych informacji. 

dbając o ciągłe podwyższanie świadczonych na 
niedyskryminacyjnych zasadach usług, spółka zaktu-
alizowała instrukcję ruchu i eksploatacji sieci Przesy-
łowej. 

gaz-system s.a. na mocy obowiązującej ustawy 
Prawo energetyczne zobowiązany jest do przygo-
towania, wdrożenia i monitoringu „Programu zgod-
ności operatora systemu Przesyłowego”. dokument 
określa podstawowe przedsięwzięcia, jakie firma  
musi podjąć w celu zapewnienia niedyskrymina-
cyjnego i równoprawnego traktowania użytkow-
ników systemu przesyłowego, definiuje obowiązki 

pracowników spółki dla osiągnięcia tego celu oraz 
formułuje metody monitorowania i kontroli reali-
zacji „Programu”. złożone przez gaz-system s.a. 
oświadczenia potwierdziły, że w minionym roku 
obrotowym nie stwierdzono naruszeń „Programu”, 
a kadra  pracownicza nie złamała jego postano-
wień. 

spółka przygotowała także sprawozdanie z funkcjo-
nowania „Programu zgodności operatora systemu 
Przesyłowego”, które zostało opublikowane w biule-
tynie urzędu regulacji energetycznej. 

gaz-system s.a. dba o rozwój, zdrowie i bezpieczeń-
stwo swoich pracowników, przestrzegając zasad 
BHP, zapewniając pakiety szkoleń oraz roz szerzoną 
opiekę medyczną. dodatkowe świadczenia – zaję-

odpowiedzialny biznes

gaz-system s.a. 
Prowadzi długoFaLowĄ 
strategię, w któRej 
świadomie angaŻuJe 
się w odPowiedziaLny 
dialog z klientami 
i inteRe saRiuszami, 
PodwyŻsza standardy 
świadczonycH usług 
oraz wdraŻa PoLitykę 
środowiskowĄ.
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cia sportowe, kursy językowe i spotkania integracyj-
ne – umożliwiają pracownikom rozwijanie pasji i zain-
teresowań oraz sprzyjają efektywnej współpracy. 

w ramach członkostwa w stowarzyszeniach euro-
pejskich i światowych gaz-system s.a. inicjuje pra-
ce badawcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
i pełnej sprawności technicznej systemu przesyło-
wego. 

polityka koRpoRacyjnego 
zarzĄdzania ryzykiem

wynikiem kolejnego etapu projektu wdrożenia sys-
tematycznego i nowoczesnego podejścia do ryzyka 
w procesie zarządzania organizacją było opraco-
wanie i przyjęcie przez spółkę „Polityki korporacyjne-
go zarządzania ryzykiem w gaz-system s.a.”. „Po-
lityka” została oparta na najlepszych światowych 
standardach erm (enterprise risk management) 
i swoim aspektem obejmuje ryzyko we wszystkich 
obszarach działalności spółki. dokument definiuje 
infrastrukturę zarządzania ryzykiem, wyznacza role 
i zakres odpowiedzialności, zawiera niezbędne pro-

cedury określające proces erm oraz wskazuje drogę 
doskonalenia przyjętych standardów.

z chwilą przyjęcia dokumentu, w spółce rozpoczęto 
stopniowe jego wdrażanie. Po wprowadzeniu w ży-
cie zawartych w „Polityce” zasad identyfikowania, 
oceny i raportowania ryzyka, kadra zarządzająca 
będzie dysponować bardziej kompleksową informa-
cją o zagrożeniach i szansach wynikających z dzia-
łalności spółki. tym samym będzie mogła podjąć 
działania z odpowiednim wyprzedzeniem.

kolejnym krokiem do pełnej funkcjonalności założeń 
„Polityki” jest wdrożenie specjalistycznego systemu 
informatycznego wspierającego proces zarządza-
nia ryzykiem. 

docelowo system zarządzania ryzykiem będzie 
jednym z narzędzi wykorzystywanych do zarządza-
nia strategicznego i operacyjnego oraz wzmocnie-
nia skuteczności realizacji prowadzonych w spółce 
projektów. Pozwoli to na dostosowanie spółki do 
wiodących praktyk globalnych oraz wyprzedze-
nie polskich i europejskich zmian regulacyjnych 



2007/2008
RapoRt Roczny

55

pn-n- 
-18001:2004

„systemy zarządzania 
bezpieczeństwem 
i higieną pracy.
wymagania”

pn-en iso 
9001-2001

„systemy zarządzania 
jakością. wymagania”

pn-en iso 
14001:2005

„systemy zarządza-
nia środowiskowego. 
wymagania i wytycz-
ne stosowania”

gaz-system s.a. spełnia wymagania następujących norm:

związanych z zarządzaniem ryzykiem w sektorze 
publicznym.

system zarzĄdzania JakościĄ

gaz-system s.a. dąży do osiągnięcia pozycji no-
woczesnej oraz efektywnie zarządzanej firmy zaj-
mującej się świadczeniem usług przesyłowych na 
europejskim poziomie, z uwzględnieniem ekologicz-
nych i bezpiecznych rozwiązań technologicznych.

w dniu 19 listopada 2007 roku komitet technicz-
ny Polskiego centrum Badań i certyfikacji s.a. 
przyznał operatorowi gazociągów Przesyłowych 
gaz-system s.a. certyfikat zintegrowanego syste-
mu zarządzania w zakresie: organizacja i zabez-
pieczenie transportu gazu ziemnego siecią gazo-
ciągów wysokiego ciśnienia w skali całego kraju, 
a także równoważenie bilansu pracy sieci przesyło-
wej, w tym zapewnienie bezpieczeństwa funkcjo-
nowania systemu przesyłowego gazu ziemnego 
w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego 
w całej spółce. tym samym została potwierdzo-
na zgodność obowiązujących w gaz-system s.a. 
procedur i instrukcji postępowania z wymaganiami 
następujących norm: Pn-en iso 14001:2005 – „sys-
temy zarządzania środowiskowego. wymagania 
i wytyczne stosowania” oraz Pn-n-18001:2004 

– „systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy. wymagania”.

system zarządzania BHP oraz system zarządzania 
środowiskowego potwierdziły, że strategiczny cel 
spółki, którym jest transport gazu ziemnego siecią 
przesyłową w skali całego kraju – niezależnie od źró-
deł jego pochodzenia, a także równoważenie bilan-
su pracy sieci przesyłowej, realizowany jest w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania sys-
temu przesyłowego oraz z poszanowaniem środowi-
ska naturalnego.

w minionym roku obrotowym przeprowadzo-
ny został audyt nadzoru, funkcjonującego już 
w gaz-system s.a., systemu zarządzania Jakością 
w zakresie obsługi klienta obejmującej w szcze-
gólności: udzielania informacji publicznych, wy-
dawania warunków przyłączenia do sieci prze-
syłowej,  zawierania umów o przyłączenie i umów 
przesyłania paliwa gazowego oraz rozliczanie 
świadczonych usług, potwierdzających spełnienie 
wymagań normy Pn-en iso 9001-2001 – „systemy 
zarządzania jakością. wymagania”. audyt zakoń-
czył się pozytywną oceną wydaną przez Polskie 
centrum  Badań i certyfikacji. gaz-system s.a. 
utrzymał tym samym uzyskany w ubiegłym roku 
certyfikat.
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tak, jak most umożliwia pokonywanie przeszkód 
i otwiera możliwości, tak nowe wyzwania, jakie 
podejmuje gaz-system s.a. pozwalają zarówno 
na realizację przyjętej strategii oraz wyznaczonych 
celów, jak i przyczyniają się do rozwoju firm branży 
gazowniczej oraz spełniania oczekiwań klientów 
i partnerów biznesowych spółki. 

w nadchodzącym roku obrotowym 2008/2009 
działania gaz-system s.a. będą skupiały się 
przede wszystkim wokół realizacji inwestycji stra-
tegicznych dla bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. gaz-system s.a. przygotowuje krajowy sys-
tem przesyłowy do odbioru gazu z nowych źródeł 
dostaw – terminalu Lng i bezpośredniego gazo-
ciągu na polskie wybrzeże. konsekwencją rozpo-
czętych już projektów będą prace związane z roz-
wojem i modernizacją systemu, które mają na celu 
zwiększenie zdolności przesyłowych, warunkujące 
wzrost liczby klientów korzystających z usług ope-
ratora gazociągów przesyłowych. 

26 września 2007 roku rada nadzorcza pozytywnie 
zaopiniowała „zarys strategii działania operato-
ra gazociągów Przesyłowych gaz-system s.a.”, 
który zawiera programy funkcjonalne wraz z pro-
pozycjami wskaźników pozwalających ocenić sto-
pień zaawansowania realizacji każdego z działań. 
realizacja przygotowanych programów umożliwi 
 podniesienie efektywności operacyjnej oraz po-
prawę wizerunku spółki, a w końcowym efekcie 
pozwoli na wypełnienie strategicznych zadań, 
wzmocnienie pozycji gaz-system s.a. na euro-
pejskim rynku gazu i poprawę bezpieczeństwa 
energetycznego. wyzwaniem dla spółki jest bu-
dowa firmy spójnej, zintegrowanej organizacyjnie 
z przejrzystym podziałem kompetencji i elastycz-
nym systemem wynagrodzeń, ze zmotywowanymi 
i zaangażowanymi pracownikami. założeniem per-

spektywicznym jest rozwój nowych usług dostosowa-
nych swoim zakresem i jakością obsługi do oczeki-
wań rynku i coraz bardziej wymagających klientów. 

strategia gaz-system s.a. jest oparta na sześciu 
funkcjonalnych programach działania: 

OPtima: optymalizacja struktury majątku, 

Giga: podniesienie efektywności działania, 

It start:  wdrożenie systemów informatycznych 
usprawniających zarządzanie i funkcjo-
nowanie spółki,

EFekt:  zachowanie przez gaz-system s.a. do-
minującej pozycji na rynku usług przesy-
łowych, 

ProJekt:  przygotowanie i realizacja strategicz-
nych zadań inwestycyjnych, 

EmocJe:  rozwój jednego z najważniejszych kapi-
tałów firmy – pracowników. 

gaz-system s.a. angażuje się w ciągły rozwój 
konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Polsce. 
czyni to poprzez swoją aktywną obecność na eu-
ropejskim forum branży gazowniczej, efektywną 
współpracę z unijnymi operatorami, wdrażanie 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz 
wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom 
klientów. 

wyzwania

gaz-system s.a. 
pRzygotowuje system 
Przesyłowy do odbioRu 
gazu z nowycH źródeł.
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dane finansowe

oPinia niezaLeŻnego Biegłego 
Rewidenta

do akcjonariusza i rady nadzorczej operatora gazocią-
gów Przesyłowych gaz-system s.a.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania 
finansowego spółki operator gazociągów Przesyłowych 
gaz-system s.a. z siedzibą w warszawie, ulica Bohomol - 
ca 21, obejmującego:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2008 roku, któ-
ry po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
4.786.715.458,39 zł,

rachunek zysków i strat za okres od 1 maja 2007 roku 
do 30 kwietnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwo-
cie 324.275.895,26 zł,

zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 
1 maja 2007 roku do 30 kwietnia 2008 roku wykazu- 
ją ce zwiększenie kapitału własnego w kwocie 
1.159.474.279,26 zł,

rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 maja 
2007 roku do 30 kwietnia 2008 roku wykazujący zwięk-
szenie stanu środków pieniężnych w kwocie 
19.275.104,16 zł,

dodatkowe informacje i objaśnienia.

za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego 
odpowiedzialność ponosi zarząd spółki. naszym zadaniem 
było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości 
i jasności tego sprawozdania oraz prawidłowości ksiąg ra-
chunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i prze - 
prowadziliśmy stosownie do postanowień: 

 rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o ra-
chunkowości (dz.u. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. 
zmianami), 

 norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wy-
danych przez krajową radę Biegłych rewidentów 
w Polsce 

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną wystarczającą pod-
stawę do wyrażenia opinii, czy sprawozdanie finansowe nie 

zawiera istotnych błędów. Badanie obejmowało w szcze-
gólności sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową 
– dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty 
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a także 
ocenę zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości, do-
konanych przez zarząd spółki znaczących szacunków oraz 
ogólną ocenę prezentacji sprawozdania finansowego. Je-
steśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas badanie 
zapewniło nam wystarczającą podstawę do wyrażenia 
opinii.

w naszej opinii zbadane sprawozdanie finansowe spółki 
operator gazociągów Przesyłowych gaz-system s.a. za 
okres od 1 maja 2007 roku do 30 kwietnia 2008 roku zostało 
sporządzone we wszystkich istotnych aspektach:

zgodnie, co do formy i treści z wymogami ustawy 
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i statu-
tem spółki,

zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi tą usta-
wą i polityką rachunkowości przyjętą przez spółkę,

na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg ra-
chunkowych 

i odzwierciedla ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje 
istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej 
spółki na dzień 30 kwietnia 2008 roku, jak też jej wyniku fi-
nansowego za okres od 1 maja 2007 roku do 30 kwietnia 
2008 roku.

sprawozdanie z działalności spółki za okres od 1 maja 2007 
do 30 kwietnia 2008 roku jest kompletne w rozumieniu art. 49 
ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, 
zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania 
finansowego, są z nim zgodne.

deloitte audit sp. z o.o.

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 
wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewiden-
cyjnym 73 prowadzoną przez krBr

Piotr sokołowski
Biegły rewident, nr ewid. 9752/7281

warszawa, 23 czerwca 2008 roku
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RachuNek ZySków i StRat 2007/2008 2006/2007

(w mln złotych)

a PRZychody Netto Ze SPRZedaży i ZRówNaNe Z Nimi, w tym: 1 555,47 1 457,52

i
ii
iii
iV

Przychody netto ze sprzedaży produktów
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

1 538,42
16,29

0,35
0,41

1 451,69
5,26
0,22
0,35

B koSZty dZiałalNości oPeRacyjNej 974,36 1 018,78

i
ii
iii
iV
V
Vi
Vii
Viii

amortyzacja
zużycie materiałów i energii
usługi obce
Podatki i opłaty
wynagrodzenia
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
wartość sprzedanych towarów i materiałów

365,52
102,75
211,09
128,90
110,85

40,65
14,29

0,31

381,19
105,57
238,05
133,59
109,63

39,10
11,21

0,44

c ZySk (StRata) Ze SPRZedaży (a–B) 581,11 438,74

d PoZoStałe PRZychody oPeRacyjNe 99,75 25,13

i
ii
iii

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
dotacje
inne przychody operacyjne

0,31
0,00

99,44

0,07
0,00

25,06

E PoZoStałe koSZty oPeRacyjNe 64,95 11,26

i
ii
iii

strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
inne koszty operacyjne

0,54
4,47

59,94

0,25
9,78
1,23

F ZySk (StRata) Z dZiałalNości oPeRacyjNej (c+d–e) 615,91 452,61

G PRZychody fiNaNSowe 33,55 13,63

i
ii
iii
iV
V

dywidendy i udziały w zyskach
odsetki
zysk ze zbycia inwestycji
aktualizacja wartości inwestycji
inne

0,00
33,54

0,00
0,00
0,01

0,00
13,62

0,00
0,00
0,01

h koszty finansowe 190,87 244,88

i
ii
iii
iV

odsetki
strata ze zbycia inwestycji
aktualizacja wartości inwestycji
inne – odsetki z tytułu Leasingu Finansowego

0,11
0,00
0,00

190,76

0,47
0,00
0,00

244,41

I ZySk (StRata) Z dZiałalNości goSPodaRcZej (f+g–h) 458,59 221,36

j wyNik ZdaRZeń NadZwycZajNych (j.i.–j.ii.) (0,02) 0,06

i
ii

zyski nadzwyczajne
straty nadzwyczajne

0,04
0,06

0,58
0,52

k ZySk (StRata) BRutto (i±j) 458,57 221,42

l Podatek dochodowy 80,88 41,60

m PoZoStałe oBowiąZkowe ZmNiejSZeNie ZySku (ZwiękSZeNia StRaty) 53,41 24,99

N ZySk (StRata) Netto (k–l–m) 324,28 154,83
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RachuNek PRZePływów PieNiężNych 
(metoda pośrednia)

2007/2008 2006/2007

(w mln złotych)
a PRZePływy śRodków PieNiężNych Z dZiałalNości oPeRacyjNej

I
II
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
III

Zysk (strata) netto
korekty razem
amortyzacja
zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
zmiana stanu rezerw
zmiana stanu zapasów
zmiana stanu należności
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (i ± ii)

324,28
601,42
365,52

0,01
265,34
(97,05)

51,09
(2,00)

9,96
32,77

(22,73)
(1,49)

925,70

154,83
596,96
381,19
(0,00)

276,41
(16,19)

5,83
(1,17)
79,75

(122,03)
(12,00)

5,17
751,79

B PRZePływy śRodków PieNiężNych Z dZiałalNości iNweStycyjNej

I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
III

wpływy
zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
z aktywów finansowych
inne wpływy inwestycyjne
wydatki
nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
na aktywa finansowe
inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (i–ii)

0,19
0,19
0,00
0,00
0,00

482,85
71,08

0,00
411,37

0,40
(482,66)

0,32
0,32
0,00
0,00
0,00

359,90
56,01

0,00
303,67

0,22
(359,58)

c PRZePływy śRodków PieNiężNych Z dZiałalNości fiNaNSowej

I
1

2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III

wpływy
wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych  
oraz dopłat do kapitału
kredyty i pożyczki
emisja dłużnych papierów wartościowych
inne wpływy finansowe
wydatki
nabycie udziałów (akcji) własnych
dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 
spłaty kredytów i pożyczek
wykup dłużnych papierów wartościowych
z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
odsetki
inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (i–ii)

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

423,76
0,00

75,63
11,40

0,00
0,00
0,00

152,85
183,88

0,00
(423,76)

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

464,25
0,00

32,65
9,00
0,00
0,00
0,00

197,40
225,20

0,00
(464,25)

d PRZePływy PieNiężNe Netto, RaZem (a.iii ± B.iii ± ciii) 19,28 (72,04)

E BilaNSowa ZmiaNa StaNu śRodków PieNiężNych 19,27 (72,04)

F śRodki PieNiężNe Na PocZątek okReSu 212,16 284,20

G śRodki PieNiężNe Na koNiec okReSu (f±d) 231,44 212,16
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BilaNS – PaSywa 2007/2008 2006/2007

(w mln złotych)

a kaPitał (fuNduSZ) właSNy 2 670,31 1 510,83

i
ii
iii
iV
V
Vi
Vii
Viii
iX

kapitał (fundusz) podstawowy
należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
kapitał (fundusz) zapasowy
kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
zysk (strata) z lat ubiegłych
zysk (strata) netto
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

2 069,40
0,00
0,00

276,63
0,00
0,00
0,00

324,28
0,00

1 219,40
0,00
0,00

148,14
0,00
0,00

(11,54)
154,83

0,00

B ZoBowiąZaNia i ReZeRwy Na ZoBowiąZaNia 2 116,41 3 694,97

i
ii
iii
iV

rezerwy na zobowiązania
zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

105,91
1 595,20

373,22
42,08

54,83
3 241,31

365,92
32,91

 PaSywa RaZem 4 786,72 5 205,80

BilaNS – aktywa 2007/2008 2006/2007

(w mln złotych)

a aktywa tRwałe 3 613,44 4 520,79

i
ii
iii
iV
V

wartości niematerialne i prawne
rzeczowe aktywa trwałe
należności długoterminowe
inwestycje długoterminowe
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6,79
3 551,21

0,00
0,00

55,44

4,77
4 474,81

0,00
0,00

41,21

B aktywa oBRotowe 1 173,28 685,01

i
ii
iii
iV

zapasy
należności krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

35,57
134,18
971,49

32,04

33,58
112,90
523,59

14,94

 aktywa RaZem 4 786,72 5 205,80
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PioNy: telefoN: faX: e-mail:
Finansowy

Handlowy

krajowa dyspozycja gazu

eksploatacji

rozwoju i inwestycji

Personalny

wsparcia

informatyki

audytu, ochrony i BHP

rzecznik Prasowy

022 560 18 19

022 560 18 27

022 532 49 44

022 560 18 25

022 560 18 22

022 560 18 15

022 560 18 09

022 560 18 13

022 560 17 59

022 560 17 55

022 560 16 94

022 560 16 38

022 532 49 42

022 560 16 61

022 560 17 45

022 560 17 44

022 560 17 70

022 560 17 63

022 560 17 16

022 560 17 44

sekretariat.pf@gaz-system.pl 

sekretariat.ph@gaz-system.pl 

sekretariat.pk@gaz-system.pl

sekretariat.pe@gaz-system.pl

sekretariat.pr@gaz-system.pl

sekretariat.pp@gaz-system.pl

sekretariat.pw@gaz-system.pl

sekretariat.pi@gaz-system.pl

sekretariat.pa@gaz-system.pl

pr@gaz-system.pl

oddZiały:
operator gazociągów Przesyłowych gaZ-SyStem S.a. 
oddział w gdańsku
ul. Podstoczna 10/11, 80-860 gdańsk
ul. wałowa 41/43, 80-858 gdańsk (do korespondencji) 
tel. 058 323 05 00, fax 058 323 05 01
sekretariat.gdansk@gaz-system.pl

operator gazociągów Przesyłowych gaZ-SyStem S.a. 
oddział w świerklanach
ul. wodzisławska 54, 44-266 świerklany
tel. 032 439 25 00, fax 032 439 25 60
sekretariat.swierklany@gaz-system.pl

operator gazociągów Przesyłowych gaZ-SyStem S.a. 
oddział w Poznaniu
ul. grobla 15, 61-859 Poznań
tel. 061 854 43 10, fax 061 854 43 12
sekretariat.poznan@gaz-system.pl

operator gazociągów Przesyłowych gaZ-SyStem S.a. 
oddział w tarnowie
ul. Bandrowskiego 16a, 33-100 tarnów
tel. 014 622 53 00, fax 014 621 37 31
sekretariat.tarnow@gaz-system.pl

operator gazociągów Przesyłowych gaZ-SyStem S.a. 
oddział w Rembelszczyźnie
ul. Jana kazimierza 3, 05-126 nieporęt, rembelszczyzna
tel. 022 767 08 01, fax 022 767 09 52
sekretariat.rembelszczyzna@gaz-system.pl

operator gazociągów Przesyłowych gaZ-SyStem S.a. 
oddział we wrocławiu
ul. gazowa 3, 50-513 wrocław
tel. 071 335 31 00, fax 071 335 31 01
sekretariat.wroclaw@gaz-system.pl

adReS SiedZiBy:
operator gazociągów Przesyłowych  
gaZ-SyStem S.a.

ul. Bohomolca 21, 01-613 warszawa

tel. 022 560 18 00

fax 022 560 16 06

e-mail: pr@gaz-system.pl

www.gaz-system.pl 

ZaRZąd:
Prezes Zarządu 
tel. 022 560 18 01 
fax 022 560 17 10
e-mail: sekretariat.p@gaz-system.pl

członek Zarządu ds. technicznych 
tel. 022 560 18 05 
fax 022 560 17 98
e-mail: sekretariat.t@gaz-system.pl

członek Zarządu ds. finansowych 
tel. 022 560 18 07 
fax 022 560 17 98
e-mail: sekretariat.f@gaz-system.pl

kontakt
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wydawca:

operator gazociągów Przesyłowych gaz-system s.a.
ul. Bohomolca 21
01-613 warszawa

tel. 022 560 18 00, fax 022 560 16 06
e-mail: pr@gaz-system.pl

autorzy zdjęć: ryszard nater (14, 18, 25, 34, 52, fotografie obiektów systemu przesyłowego na okładce),  
Jacek szewczyk (24), andrzej tyszko (31, 36, 40, 50, 54), arkadiusz ziółek (48), stockxpert (28),  
shutterstock (5, 10, 12, 44, 56, 58, fotografia mostu na okładce), archiwum gaz-system s.a.

materiał przekazano do druku 3 września 2008 roku.
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operator gazociągów Przesyłowych 
gaz-system s.a.

ul. Bohomolca 21
01-613 warszawa
tel. 022 560 18 00
fax 022 560 16 06
www.gaz-system.pl
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