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1. Wstęp 

 

Niniejszy dokument przedstawia wyciąg z wytycznych do „Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 w sprawie warunków dostępu do 

sieci przesyłowych Gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005” (dalej 

Rozporządzenie), dotyczący publikacji: informacji technicznych niezbędnych dla 

użytkowników sieci, określenia rodzaju informacji oraz harmonogramu ich publikacji dla 

wszystkich właściwych punktów (stref) w celu spełnienia wymogów w zakresie przejrzystości.  

 

Pod każdym, z zacytowanych w niniejszym dokumencie, punktów Rozporządzenia 

znajduje się sposób ich realizacji przez Operatora Gazociągów Przesyłowych   

GAZ-SYSTEM S.A. (dalej OSP lub Operator) z chwilą wdrożenia Systemu Wymiany Informacji 

(dalej SWI), wraz z przykładami publikowanych danych. Sposoby realizacji postanowień 

Rozporządzenia zaznaczono kolorem niebieskim. Dodatkowo teksty wyróżnione 

podkreśleniem są linkami do odpowiednich zakładek na stronie internetowej Operatora 

(www.gaz-system.pl). 

 

Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dostosowaniu się Operatora do 

wymogów publikacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych 

gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w kształcie opublikowanym 

właśnie w 2009 roku, nie uwzględniającym ostatnich zmian załącznika do niniejszego 

Rozporządzenia. 

Nadmieniamy również, że obecnie trwają prace i analizy wewnętrznych systemów 

informatycznych Operatora, umożliwiające przystosowanie Systemu Wymiany Informacji do 

zmienionych wytycznych do ww. Rozporządzenia opublikowanych w dniu 10 listopada 2010 

(Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca rozdział 3 załącznika I do 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaz-system.pl/�
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Rozporzadzenie_715_2009.pdf�
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Rozporzadzenie_715_2009.pdf�
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Rozporzadzenie_715_2009.pdf�
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Decyzja_Komisji_zm_715_2009_rozdz_3_PL.pdf�
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Decyzja_Komisji_zm_715_2009_rozdz_3_PL.pdf�
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Decyzja_Komisji_zm_715_2009_rozdz_3_PL.pdf�
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2. System Wymiany Informacji (SWI) 
 

Głównym zadaniem Systemu Wymiany Informacji (SWI) jest publikacja oraz wymiana 

informacji technicznych i handlowych pomiędzy Operatorem Systemu Przesyłowego (dalej 

OSP) a uczestnikami rynku m.in.: zleceniodawcą usługi przesyłowej, operatorem systemu 

dystrybucyjnego, odbiorcom końcowym, podmiotom zainteresowanym przyłączeniem do 

sieci przesyłowej zarządzanej przez OSP,. Działanie systemów wymiany informacji oparte jest 

na standardach wymiany informacji, umożliwiających wszystkim podmiotom dostosowanie 

własnych rozwiązań informatycznych do wymogów stawianych przez OSP.  

 System Wymiany Informacji będzie podzielony logicznie na trzy strefy. Pierwsza tzw. 

Strefa Klienta, dostępna po uwierzytelnieniu, umożliwi dostęp do danych związanych z 

realizacją kontraktów i usług dla Klienta. Druga Strefa dostępna bez logowania, w niej będą 

publikowane informacje ogólnodostępne na stronie internetowej Spółki (www.gaz-system.pl). 

Trzecia Strefa dla użytkowników wewnętrznych, którzy będą mieli dostęp jako operatorzy 

realizujący przydzielone uprawnieniami zadania w systemie. 

 

W dniu 4 stycznia 2010 roku podpisana została umowa na zakup i wdrożenie SWI.  

Obecnie trwają końcowe prace wdrożeniowe i testy odbiorowe a także prowadzona jest 

eksploatacja próbna systemu. Planowany termin uruchomienia platformy to I kwartał 2011 

roku. 

 

Wśród korzyści jakie można będzie zauważyć po wdrożeniu SWI należy wymienić: 

• wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na OSP w zakresie transparentności, 

publikacji informacji i wymiany danych z uczestnikami rynku, wymaganych przez 

organy Unii Europejskiej oraz Urząd Regulacji Energetyki,  

• możliwość uzyskania  informacji on-line o dostępnej zdolności przesyłowej, 

• możliwość wypełnienia i wysłania do wniosków w postaci elektronicznej, 

poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

• dostęp dla Klienta do pełnej bazy danych dotyczącej realizacji jego kontraktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaz-system.pl/�
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3. Określenie informacji technicznych potrzebnych użytkownikom sieci do 

uzyskania skutecznego dostępu do systemu 
 

3.1. Operatorzy systemów przesyłowych publikują przynajmniej następujące informacje o 

swoich systemach i usługach:  

 

a) szczegółowy i wszechstronny opis różnych rodzajów oferowanych usług i opłat za te 

usługi; 

Na stronie www.gaz-system.pl publikowany jest opis usług podstawowych (przesyłanie paliwa 

gazowego, przyłączanie do sieci przesyłowej) oraz usług dodatkowych (np. nawanianie 

paliwa gazowego, dokonywanie pomiarów) oferowanych przez OSP oraz taryfy dla usług 

przesyłania paliw gazowych (zakładka Taryfa).  

 

b) różne rodzaje umów przesyłowych dostępnych w odniesieniu do tych usług oraz, w 

stosownych przypadkach, kodeks sieci lub standardowe warunki określające prawa i 

obowiązki wszystkich użytkowników sieci, w tym zharmonizowane umowy przesyłowe 

oraz inne odpowiednie dokumenty; 

Publikacja na stronie internetowej projektów wzorcowych umów: 

- o świadczenie usługi przesyłania 

- o świadczenie usługi przesyłania na warunkach przerywanych 

- o świadczenie usługi nawaniania paliwa gazowego, 

w zakładce „Projekty wzorcowych umów”. 

 

Kodeks sieci określający prawa i obowiązki wszystkich użytkowników sieci czyli Instrukcja 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej ,dalej „IRiESP” - publikowany na stronie internetowej 

Operatora w zakładce IRiESP. 

 

c) zharmonizowane procedury stosowane przy korzystaniu z systemu przesyłowego wraz 

z definicjami najważniejszych warunków; 

Informacje te zawarte są w IRiESP 

 

d) przepisy dotyczące alokacji zdolności, zarządzania ograniczeniami i procedur 

zapobiegania akumulacji rezerw zdolności oraz procedur dotyczących jej 

ponownego wykorzystania; 

Informacje te zawarte są w IRiESP 

 

 

http://www.gaz-system.pl/uslugi/uslugi-podstawowe.html�
http://www.gaz-system.pl/uslugi/uslugi-dodatkowe.html�
http://www.gaz-system.pl/taryfa/taryfa-i-stawki-oplat.html�
http://www.gaz-system.pl/do-pobrania/projekty-wzorcowych-umow.html�
http://www.gaz-system.pl/do-pobrania/projekty-wzorcowych-umow.html�
http://www.gaz-system.pl/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej.html�
http://www.gaz-system.pl/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej.html�
http://www.gaz-system.pl/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej.html�
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e) zasady mające zastosowanie w stosunku do operatora systemu przesyłowego w 

handlu zdolnością na rynku wtórnym; 

Informacje te zawarte są w IRiESP, a także dostępne na stronie internetowej GAZ-SYSTEM w 

zakładce Rynek Wtórny. 

 

f) jeśli ma to zastosowanie — poziomy elastyczności i tolerancji stosowane w usługach 

przesyłowych i innych usługach bez oddzielnych opłat, jak również oferowana 

dodatkowo elastyczność i związane z nią opłaty; 

Informacje te zawarte są w IRiESP 

 

g) szczegółowy opis systemu gazowego zarządzanego przez operatora systemu 

przesyłowego wskazujący wszystkie właściwe punkty łączące jego system z systemem 

przesyłowym innego operatora systemu przesyłowego lub z infrastrukturą gazową, 

taką jak infrastruktura skroplonego gazu ziemnego (LNG), oraz infrastrukturą 

niezbędną do świadczenia usług pomocniczych określonych w art. 2 pkt 14 dyrektywy 

2009/73/WE; 

Publikacja w Katalogu Punktów Systemu (KPS) następujących danych odnoszących się do 

wszystkich właściwych punktów: typ punktu, ID punktu, nazwa punktu, oddział, rodzaj gazu, 

rodzaj punktu.  

Natomiast na mapach systemu przesyłowego prezentowane są następujące informacje 

opisujące system gazowy – ID punktu, nazwa punktu, typ punktu, dostępna przepustowość 

punktu właściwego, rodzaj punktu oraz średnice gazociągów. 

 

h) zasady mające zastosowanie przy przyłączaniu do systemu zarządzanego przez 

operatora systemu przesyłowego; 

Informacje te zawarte są w IRiESP 

 

i) wszelkie, podawane na czas, informacje dotyczące proponowanych lub faktycznych 

zmian w usługach lub warunkach, w tym zmian elementów wymienionych w lit. a)–i). 

Proponowane zmiany w IRiESP konsultowane są z użytkownikami sieci w ramach kart 

aktualizacji IRiESP. 

 

3.2.  Określenie wszystkich właściwych punktów w celu spełnienia wymogów 

przejrzystości 

 

Właściwe punkty obejmują co najmniej: 

a) wszystkie punkty wejścia do sieci zarządzanej przez operatora systemu przesyłowego; 

http://www.gaz-system.pl/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej.html�
http://www.gaz-system.pl/uslugi/rynek-wtorny.html�
http://www.gaz-system.pl/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej.html�
http://www.gaz-system.pl/nc/system-przesylowy/katalog-punktow-systemu.html�
http://www.gaz-system.pl/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej.html�
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b) wszystkie najważniejsze punkty wyjścia i strefy wyjścia posiadające co najmniej 50 % 

całkowitej zdolności wyjściowej sieci danego operatora systemu przesyłowego, w tym 

również wszystkie punkty wyjścia lub strefy wyjścia posiadające ponad 2 % całkowitej 

zdolności punktu wyjścia sieci; 

c) wszystkie punkty łączące różne sieci operatorów systemów przesyłowych; 

d) wszystkie punkty łączące sieć operatora systemu przesyłowego z terminalem LNG; 

e) wszystkie istotne punkty w sieci danego operatora systemu przesyłowego wraz z punktami 

połączenia z węzłami sieci gazowej. Wszystkie punkty uznawane za istotne, co do których, na 

podstawie doświadczenia, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia ograniczeń fizycznych; 

f) wszystkie punkty łączące sieć danego operatora systemu przesyłowego z infrastrukturą 

niezbędną do świadczenia usług pomocniczych, określonych w art. 2 pkt. 14 dyrektywy 

2009/73/WE. 

 

Wszystkie publikowane informacje prezentowane będą w agregacji dla właściwych punktów 

(stref) po wdrożeniu SWI. 

 

3.2.1. System gazociągów przesyłowych – gazu E 

 

3.2.1.1. Import  

Informacje publikowane będą dla wszystkich punktów wejścia, w których gaz przekazywany 

jest z Importu.  

 

3.2.1.2. Produkcja krajowa  

Informacje dla obiektów produkcyjnych publikowane będą w formie zagregowanej, dla 

każdego obszaru bilansowego (system gazu wysokometanowego). Dane będą publikowane 

dla jednej strefy właściwej dla systemu gazu wysokometanowego (E)  - Produkcja krajowa (E) 

 

3.2.1.3. Punkty wyjścia 

Informacje dla punktów wyjścia publikowane będą w formie zagregowanej dla określonej 

liczby punktów właściwych (stref). Sposób łączenia poszczególnych punktów wyjścia  

uwzględnia  kierunki zasilania tych punktów oraz rozpływy gazu w sieci przesyłowej w 

okresach zimowych, przejściowych oraz letnich.  

Na podstawie wieloletniego doświadczenia zaproponowano takie połączenie punktów 

wyjścia w punkty właściwe (strefy), który  umożliwi wskazanie miejsca gdzie mogą  wystąpić 

fizyczne ograniczenia w przesyle. Wszystkie punkty wyjścia są przypisane do odpowiednich 

punktów właściwych – tzw. stref. Liczbę stref i przynależność do stref wyznacza Operator. 
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3.2.1.4. Punkty wyjścia przyłączone do pojedynczego odbiorcy końcowego: 

Informacje dla punktów wyjścia przyłączonych do pojedynczego odbiorcy końcowego 

publikowane będą w formie zagregowanej, dla każdego obszaru bilansowania (system gazu 

wysokometanowego i gazu zaazotowanego).  

Dane będą publikowane dla jednej strefy właściwej dla systemu gazu wysokometanowego 

(E) – Pojedynczy odbiorca końcowy (E)  

 

3.2.1.5. Eksport 

Informacje publikowane będą oddzielnie dla każdego punktu wyjścia, w którym paliwo 

gazowe przekazywane  jest  do innego kraju.  

Uwzględnione zostaną również punkty wyjścia gdzie świadczona jest świadczona usługa 

przesyłania zwrotnego.  

 

3.2.1.6. Wszystkie punkty łączące sieć operatora systemu przesyłowego obiektami 

magazynowymi 

Informacje publikowane będą dla każdego magazynu współpracującego z siecią 

przesyłową oddzielnie z uwzględnieniem funkcji zatłaczania do magazynu (punktu wyjścia) i 

odbioru z magazynu (punkt wejścia).  

 

3.2.1.7. Punkty łączące sieć operatora systemu przesyłowego z terminalem LNG: 

 Dla  punktu łączącego sieć Operatora z Terminalem LNG  wydzielony zostanie nowy punkt 

właściwy . Na dzień składania wniosku: uwzględniony zostanie tylko w publikacji informacji na 

10 lat do przodu. 

  

3.2.2. System gazociągów przesyłowych – gazu L 

 

3.2.2.1. Produkcja krajowa 

Informacje dla obiektów produkcyjnych publikowane będą w formie zagregowanej, dla 

każdego obszaru bilansowego (system gazu zaazotowanego).  

Dane będą publikowane dla jednej strefy właściwej dla s systemu gazu zaazotowanego (Lw) 

- Produkcja krajowa (Lw). 

 

3.2.2.2. Punkty wyjścia 

Informacje dla punktów wyjścia publikowane będą w formie zagregowanej dla określonej 

liczby punktów właściwych (stref). Sposób łączenia poszczególnych punktów wyjścia  

uwzględnia  kierunki zasilania tych punktów oraz rozpływy gazu w sieci przesyłowej w 

okresach zimowych, przejściowych oraz letnich.  
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Na podstawie wieloletniego doświadczenia zaproponowano takie połączenie punktów 

wyjścia w punkty właściwe (strefy), który  umożliwi wskazanie miejsca gdzie mogą  wystąpić 

fizyczne ograniczenia w przesyle. Wszystkie punkty wyjścia są przypisane do odpowiednich 

punktów właściwych – tzw. stref. Liczbę stref i przynależność do stref wyznacza Operator. 

 

3.2.2.3. Punkty wyjścia przyłączone do pojedynczego odbiorcy końcowego: 

Informacje dla punktów wyjścia przyłączonych do pojedynczego odbiorcy końcowego 

publikowane będą w formie zagregowanej, dla każdego obszaru bilansowania (system gazu 

wysokometanowego i gazu zaazotowanego).  

Dane będą publikowane dla jednej strefy właściwej dla systemu gazu zaazotowanego (Lw) - 

Pojedynczy odbiorca końcowy (Lw). 

 

W sytuacji gdy w systemie przesyłowym gazu L zostaną przyłączone punkty łączące sieć 

operatora systemu przesyłowego obiektami magazynowymi lub punkty eksportowe, 

importowe czy punkty łączące sieć operatora systemu przesyłowego z terminalem LNG, 

zostaną one opublikowane w sposób analogiczny jak dla systemu gazociągów przesyłowych 

- gazu (E). 

 

3.2.3. System Gazociągów Tranzytowych (SGT) 

 

3.2.3.1. Import 

Informacje publikowane będą dla wszystkich punktów wejścia, w których gaz przekazywany 

jest z Importu, oddzielnie dla każdego punktu.  

  

3.2.3.2. Eksport 

Informacje publikowane będą oddzielnie dla każdego punktu wyjścia, w którym paliwo 

gazowe przekazywane  jest  do innego kraju. Uwzględnione zostaną również punkty wyjścia 

gdzie świadczona jest świadczona usługa przesyłania zwrotnego.  

 

3.2.3.3. Punkty wyjścia 

Informacje dla punktów wyjścia publikowane będą w formie zagregowanej dla określonej 

liczby punktów właściwych (stref). Wszystkie punkty wyjścia są przypisane do odpowiednich 

punktów właściwych – tzw. stref. Liczbę stref i przynależność do stref wyznacza Operator. 
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3.3. Informacje, które mają być publikowane w odniesieniu do wszystkich właściwych 

punktów i harmonogram publikowania tych informacji 

 

W odniesieniu do wszystkich właściwych punktów, operatorzy systemów  przesyłowych 

publikują w Internecie, w sposób regularny i z zachowaniem ciągłości, w przyjaznej dla 

użytkownika i znormalizowanej formie, następujące informacje o dziennym stanie zdolności: 

 

3.3.1. Zdolność techniczna w obu kierunkach 

Zdolność techniczna oznacza zdolność ciągłą, jaką operator systemu przesyłowego może 

zaoferować użytkownikom sieci, biorąc pod uwagę integralność systemu i wymagania 

eksploatacyjne sieci przesyłowej oraz danej strefy. Zdolność techniczna  w poszczególnych 

punktach wyjścia w danej strefie nie jest równa zdolności technicznej strefy. Zmiana 

zakontraktowanych ilości w jednej strefie może mieć wpływ na zdolność techniczną 

pozostałych stref.   

 

Publikacja poprzez SWI na stronie internetowej Operatora w postaci tabel (jak w pkt. 3.3 

poniżej) oraz na mapach systemu przesyłowego. 

 

3.3.2.  Całkowita zakontraktowana zdolność ciągła i przerywana w obu kierunkach 

Zdolność zakontraktowana oznacza zdolność, jaką operator systemu przesyłowego przydzielił 

użytkownikowi sieci  na podstawie zawartych umów przesyłowych i przyłączeniowych .  

 

Publikacja poprzez SWI na stronie internetowej Operatora w postaci tabel (jak w pkt. 3.3 

poniżej) oraz na mapach systemu przesyłowego. 

 

3.3.3.  Dostępna zdolność ciągła i przerywana w obu kierunkach 

 

Dostępna zdolność oznacza część zdolności technicznej strefy, która nie została przydzielona 

i w danym momencie jest nadal dostępna w ramach systemu. 

Przydzielona (czyt. zakontraktowana) zdolność, w rozumieniu definicji (715/Artykuł  2 pkt. 19) 

nie uwzględnia podpisanych umów o przyłączenie natomiast podpisane umowy o 

przyłączenie zobowiązują OSP do zarezerwowania przepustowości systemu, umożliwiającej 

przesłanie ilości gazu zgodnie z Umową przyłączeniową dlatego też uwzględniono je w 

obliczeniach dostępnej zdolności. Do czasu zrealizowania umowy o przyłączenie zdolność 

techniczna zarezerwowana w ramach danego przyłączenia będzie mogła być 

udostępniona na zasadach przerywanych lub w umowach przesyłowych krótkoterminowych. 

Dodatkowo uwzględniono wszystkie  przekroczenia mocy umownych na punktach wyjścia, w  

dobie, w której odnotowano szczytowe zapotrzebowanie odbiorców na gaz. Takie podejście 
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umożliwia Operatorowi określenie dostępnej przepustowości, którą może udostępnić innym 

Podmiotom, zachowując bezpieczeństwo dostaw gazu do wszystkich odbiorców.  

Dostępna zdolność w poszczególnym punkcie wyjścia, w danej strefie ograniczona jest  

przepustowością  układu techniczno – pomiarowego stacji dodatkowo należy uwzględnić 

lokalne ograniczenia elementów liniowych (małe średnice  gazociągów przyłączeniowych). 

Dostępna zdolność w poszczególnym punkcie wyjścia, w danej strefie nie jest równa 

dostępnej zdolności strefy. 

 

Przykładowe publikacje zdolności na stronie internetowej Operatora 

ID  Strefy 
Nazwa Strefy 

 

zdolność 

techniczna w 

obu 

kierunkach 

całkowita 

zakontraktowana 

zdolność ciągła w 

obu kierunkach 

dostępna 

zdolność ciągła w 

obu kierunkach 

- - m3/h m3/h m3/h 

1 2 3 4 5 

1234 E/Gustorzyn – Gdańsk 197 676 181 145 
(197 676 - 181 145) 

16 531 

 

Zdolność techniczna przerywana  w obu kierunkach publikowana dla IV poziomu pewności 

dostaw będzie odpowiadała, aktualnie publikowanej wielkości tj. przepustowości technicznej 

stacji (punktu wejścia/wyjścia) zagregowanej do punktów właściwych (stref). Całkowita 

zakontraktowana zdolność przerywana w obu kierunkach wynikać będzie zawartych umów 

przesyłowych.  

 

3.4. Publikacja informacji dotyczących dostępnej przepustowości na okres 18 następnych 

miesięcy 

Dla wszystkich właściwych punktów, operatorzy sytemu przesyłowego publikują informacje 

dotyczące dostępnej zdolności na okres obejmujący przynajmniej 18 następnych miesięcy i 

uaktualniają te informacje przynajmniej co miesiąc lub częściej, w miarę otrzymywania 

nowych informacji. 

 

Po wdrożeniu SWI prognozy dostępnej zdolności przesyłowej na 18 miesięcy publikowane 

będą w formie tabelarycznej na stronie internetowej oraz na mapie systemu przesyłowego 

(przykład) z częstotliwością przynajmniej 1 miesięczną. 
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Przykładowe publikacje prognoz 18-miesięcznych na stronie internetowej Operatora 

ID 

Strefy/ 

Nazwa 

strefy 

2011-01 2011-02 … … 

1 2 3 

Q techn. Q zakontr. Q dost. Q techn. Q zakontr. Q dost. Q techn. Q zakontr. Q dost. 

 m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 … … … 

930003 800 600 200 800 700 100    

923704 3 000 2000 1000 3 000 2500 500    

950007 1 000 900 100 1 000 500 500    

800002 1 200 1200 0 1 200 1000 200    

 

 

Po wdrożeniu SWI prognozy dostępnej zdolności przesyłowej dla okresu dziesięcioletniego 

publikowane będą w formie tabelarycznej na stronie internetowej oraz na mapie systemu 

przesyłowego z częstotliwością przynajmniej raz na rok. 

 

Przykładowe publikacje prognoz 10-letnich na stronie internetowej Operatora 

ID 

Strefy/ 

Nazwa 

strefy 

2011 2012 … 

1 2 3 

Q techn. Q zakontr. Q dost. Q techn. Q zakontr. Q dost. Q techn. Q zakontr. Q dost. 

 m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 … … … 

930003 800 600 200 800 700 100    

923704 3 000 2000 1000 3 000 2500 500    

950007 1 000 900 100 1 000 500 500    

800002 1 200 1200 0 1 200 1000 200    

 

 

 

3.5. Wskaźniki maksymalnego i minimalnego miesięcznego i rocznego wykorzystania 

zdolności przesyłowych 

Operatorzy systemów przesyłowych publikują w sposób ciągły wskaźniki maksymalnego i 

minimalnego miesięcznego wykorzystania zdolności, jak również średni roczny przepływ we 

wszystkich właściwych punktach za okres ostatnich trzech lat. 
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Publikacja na stronie internetowej Operatora w zakładce Zdolność przesyłowa miesięcznych 

wskaźników maksymalnego i minimalnego wykorzystania zdolności przesyłowej oraz 

wskaźników średniego rocznego wykorzystania zdolności przesyłowej. Po wdrożeniu SWI 

publikacja możliwa będzie w postaci liczbowej. 

 

3.6. Kalkulatory opłat 

Operatorzy systemów przesyłowych zapewniają przyjazne dla użytkownika instrumenty 

umożliwiające kalkulację taryf za dostępne usługi i sprawdzanie on-line dostępnej zdolności. 

 

Na stronie internetowej dostępne są dla użytkowników różne rodzaje kalkulatorów opłat za 

usługi oferowane przez Operatora (zakładka Taryfa). 

 

3.7. Informacje ex post i ex ante dotyczące podaży i popytu oparte na nominacjach, 

prognozach oraz zrealizowanych przepływach do i z systemu  

Operator systemu przesyłowego podaje do wiadomości publicznej informacje ex-post i ex-

ante dotyczące podaży i popytu, oparte na nominacjach, prognozach oraz zrealizowanych 

przepływach do i z systemu. Krajowy organ regulacyjny zapewnia, aby wszystkie tego rodzaju 

informacje były podawane do wiadomości publicznej. Poziom szczegółowości informacji 

podawanych do wiadomości publicznej odzwierciedla informacje, którymi dysponuje 

operator systemu przesyłowego. 

 

Publikacja ta odbywać się będzie poprzez system SWI. Generowane będą  raporty 

zawierające dane pogrupowane na punkty wejścia i wyjścia oraz wg kategorii punktu 

(produkcja, importy, przejścia do PMG, punkty zasilające sieć dystrybucyjną i odbiorcę 

końcowego itd.) zgodnie z wytycznymi ENTSOG. Raporty te obejmować będą: 

 

• prognozę podaży – ex ante 

• prognozę popytu – ex ante, 

• dane o realizacjach (alokacjach) na punktach wejścia – ex post, 

• dane o realizacjach (alokacjach) na punktach wyjścia- ex post, 

• aktualny przepływ fizyczny – ex post. 

 

Ponieważ system gazu wysokometanowego  (E) oraz system gazu zaazotowanego (L) to są 

dwa oddzielne systemy, stanowiące dwie oddzielne strefy bilansowania, to publikacje te 

będą oddzielnie prezentowane dla gazu wysokometanowego, dla gazu zaazotowanego 

oraz dla strefy SGT, z odpowiednim podziałem na kategorie punktów. 

 

http://www.gaz-system.pl/system-przesylowy/zdolnosc-przesylowa.html�
http://www.gaz-system.pl/taryfa/kalkulatory-oplat.html�
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3.8. Planowane okresy konserwacji i remontów 

Operatorzy systemów przesyłowych publikują przynajmniej raz w roku, we wcześniej 

określonym terminie, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkie planowane okresy 

konserwacji i remontów, które mogą mieć wpływ na prawa użytkowników sieci wynikające z 

umów przesyłowych, a także związane z nimi informacje dotyczące eksploatacji. Obejmuje 

to niezwłoczne i niedyskryminacyjne podawanie do wiadomości publicznej informacji o 

wszelkich zmianach okresów konserwacji i remontów oraz powiadamianie o nieplanowanych 

konserwacjach i remontach, niezwłocznie po uzyskaniu tych informacji przez operatora 

systemu przesyłowego. W okresach konserwacji i remontów, operatorzy systemów 

przesyłowych regularnie publikują uaktualnione informacje dotyczące szczegółów, 

spodziewanego czasu trwania i rezultatu konserwacji i remontów. 

 

Publikacja zatwierdzonego planu remontów raz w roku, we wcześniej określonym terminie 

wynikającym z zapisów IRiESP. Publikacja będzie aktualizowana na bieżąco w zakresie prac 

uzgodnionych w miarę otrzymywania aktualnych informacji (po wdrożeniu SWI). 

 

4. Dodatkowe informacje w zakresie publikacji danych  
 

Niezbędne jest opublikowanie informacji, które pojawią się w pkt. 3.3., 3.4., 3.5. i 3.8. tego 

dokumentu. Dodatkowo należy uwzględnić zapisy informujące, że: 

 

• Informacja o dostępnej zdolności przesyłowej zamieszczone w plikach poniżej, mają 

jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. 

Kodeksu Cywilnego. 

• Zgodnie z Rozporządzeniem MG z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie funkcjonowania 

systemu przesyłowego, w przypadku zmiany dotychczasowych warunków lub 

parametrów technicznych pracy urządzeń instalacji lub sieci dla wnioskodawcy 

zaliczanego do grupy A i B podgrupa II konieczne jest określenie punktu wejścia do 

systemu, w którym przekazywane będzie paliwo do przesyłania.  Zdolność 

techniczna czy też dostępna zdolność mogą być zweryfikowane po określeniu 

punktu wejścia do sytemu. 

• Przykład Informacji uzupełniającej do publikowanych danych liczbowych: 

„ Dla punktów w strefie Dolny Śląsk, od czasu uruchomienia i oddania gazociągów 

(Gazociąg DN 500 MOP 8,4MPa o długości ok. 32 km relacji Taczalin – Radakowice) 

oraz inwestycji związanych z rozbudową punktu wejścia Lasów dostępna 

przepustowość możliwa będzie do określenia  po zakończeniu procedury alokacji  

dodatkowej przepustowości, której przeprowadzenie planowane jest na  III kw. 

2011r.”. 
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5. Załączniki: 
1. Mapa systemu gazociągów przesyłowych - str 1 

2. Wykaz stref systemu gazociągów przesyłowych str. 2 

3. Wykaz przynależności punktów wyjścia do stref systemu gazociągów 

przesyłowych str. 24 

4. Wykaz przynależności punktów wejścia do stref systemu gazociągów 

przesyłowych str. 2 

5. Mapa systemu gazociągów tranzytowych str 1  

6. Wykaz stref systemu gazociągów tranzytowych str. 1 

7. Wykaz przynależności punktów wyjścia do stref systemu gazociągów 

tranzytowych str. 1 

8. Wykaz przynależności punktów wejścia do stref systemu gazociągów 

tranzytowych str. 1 
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