
Lp. Nazwa 
przedsiębiorstwa 

Wybór 
wariantu 

Uwagi 

1 Avrio Media Sp. z o.o Wariant 1 Spółka nie widzi możliwości wdrożenia pozostałych wariantów informacyjnych, wymagają one bowiem 
przygotowania prognoz w dobie poprzedniej dla całej doby następnej. Przygotowanie takich prognoz 
wymagałoby opracowania metody opracowania prognoz, a także wdrożenia odpowiednich narzędzi 
teleinformatycznych zarówno przez podmiot odpowiedzialny za prognozowanie, jak również przez 
przedsiębiorstwa energetyczne „zasilające” ten podmiot danymi, w szczególności przez tzw. małych 
operatorów dystrybucyjnych. 

2 DUON Dystrybucja S.A. Wariant  
Podstawowy 
(wstępnie) 

 
 

 
Wariant 2 

(docelowo) 

Wprowadzenie wariantu podstawowego wiąże się z koniecznością wprowadzenia najmniejszych zmian 
w stosunku do obecnie funkcjonujących zasad. Wariant ten niesie za sobą ryzyko związane 
z przekazywaniem użytkownikom systemu błędnych prognoz oraz ich statusu niezbilansowania. Spółka 
podkreśla, że podmiot sporządzający prognozy powinien ponosić za nie konsekwencje. Zdaniem spółki 
należy wprowadzić mechanizm zachęcający, o którym mowa w art. 39 ust. 4 BAL NC. 
 
Wariant ten będzie sprzyjał rozwojowi konkurencyjnego rynku gazu ziemnego. 

3 DUON Marketing and 
Trading S.A.  

Wariant  
Podstawowy 
(wstępnie) 

 
 

 
Wariant 2 

(docelowo) 

Wprowadzenie wariantu podstawowego wiąże się z koniecznością wprowadzenia najmniejszych zmian 
w stosunku do obecnie funkcjonujących zasad. Wariant ten niesie za sobą ryzyko związane 
z przekazywaniem użytkownikom systemu błędnych prognoz oraz ich statusu niezbilansowania. Spółka 
podkreśla, że podmiot sporządzający prognozy powinien ponosić za nie konsekwencje. Zdaniem spółki 
należy wprowadzić mechanizm zachęcający, o którym mowa w art. 39 ust. 4 BAL NC. 
 
Wariant ten będzie sprzyjał rozwojowi konkurencyjnego rynku gazu ziemnego. 

4 ENERGA-OBRÓT S.A. Wariant 1 Wariant ten wydaje się optymalny z zastrzeżeniem, iż różnica pomiędzy szacunkową alokacją (np. podaną 
w dniu n+2) a odczytanymi pomiarami rozliczona zostanie pomiędzy ZUP/ZUD a OSD na zasadach, 
w których ZUP/ZUD nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z bilansowaniem 
(za wyjątkiem rozliczenia kosztów paliwa po cenie rynkowej), gdyż to z winy OSD (błędnego wyznaczenia 
alokacji operatywnej/rozliczeniowej) wystąpiła konieczność rozliczenia tego niezbilansowania. 

5 HANDEN Sp. z o.o. Wariant 
podstawowy 

Przekazywanie informacji o wstępnym statusie niezbilansowania powinno następować do godziny 13:00, 
tak aby była możliwość zakupu/sprzedaży paliwa na TGE, gdzie sesja w chwili obecnej trwa do 13:30 



6 PGE S.A. Wariant 
podstawowy 

O wyborze niniejszego modelu bilansowania zadecydował fakt, iż wstępna szacunkowa alokacja nie będzie 
zgodnie z jego założeniami uznawana jako ostateczna alokacja, na podstawie której operator dokona 
rozliczeń z uczestnikami rynku gazu ziemnego, z tytułu świadczonej usługi transportu gazu ziemnego. 
W innym przypadku wszelkie rozbieżności pomiędzy tą alokacją a odczytanymi pomiarami rzeczywistymi, 
będą generowały dodatkowe rozliczenia z użytkownikami systemu. 

7 PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o. 

Wariant 1 Wariant ten jako jedyny w każdej kategorii ilości gazu, który wskazano w Komunikacie odnosi się do ilości 
zmierzonych w przeciwieństwie do pozostałych Wariantów gdzie w przypadku wskazywania ilości gazu 
ziemnego dla punktów mierzonych rzadziej niż codziennie lub codziennie stosuje się prognozy 
(aktualizowane bądź nie). Za Wariantem I przemawia również to, że ilości wskazane we wstępnej 
szacowanej alokacji  D+1 są uznawane za ostateczne i ostateczną ilość niezbilansowania dobowego. 
Rozwiązanie takie pozwala wszystkim podmiotom funkcjonującym na rynku gazu na działalność 
w otoczeniu mniej ryzykownym, gdyż znajomość poziomu niezbilansowania za poprzednią dobę jest 
bardzo ważna zarówno z punktu widzenia przyszłych płatności jak i z uwagi na konieczność modelowania 
przyszłego zapotrzebowania. 
 
Spółka wskazała, że Wariant I nie jest jednak pozbawiony wad i powinien zostać zmodyfikowany. 
Zaproponowała, aby pomiary i szacunki w dobie D nie były alokowane na ZUP przez operatora 
(operatorów). Takie podejście zmusza operatorów do dodatkowych działań, które mogą nie przynosić 
większych korzyści podmiotom ZUP ponieważ sama alokacja może być obarczona błędem. 

8 PGNiG S.A. Wariant 1 PGNiG S.A. postuluje wprowadzenie przez operatora modelu przekazywania danych wg Wariantu 1, przy 
czym w ocenie Spółki model powinien obejmować także: 
1. Obowiązek udostępniania przez operatora wszystkim użytkownikom sieci danych on-line: 
-zmierzonych przepływów gazu na poszczególnych punktach wyjścia z systemu przesyłowego do sieci 
dystrybucyjnych, 
-zmierzonych przepływów na poszczególnych punktach wyjścia z sieci dystrybucyjnych (dot. punktów 
w których dokonywany jest pomiar w trakcie doby), 
-zmierzonych przepływów na poszczególnych punktach wyjścia z systemu przesyłowego. 
2. Wprowadzenie na wszystkich punktach wejścia zasady wg której nominacja równa jest realizacji. 

9 RWE Polska S.A. Wariant 
Podstawowy 
(wstępnie) 

 
 

Zaletą tego wariantu jest najszerszy zakres czasowy przekazywanych danych. Wariant umożliwia tym 
samym wstępne ustalenie wielkości alokacji i niezbilansowania oraz wykorzystanie tej informacji w celu 
wyrównania pozycji bilansowej przed gazową dobą dostawy oraz w jej trakcie (poprzez giełdę gazu 
w transakcjach RDN i RDB w godzinach notowań TGE). 
 



 
 
 
 

 
Wariant 2 

(docelowo) 

Prognoza przedstawiana w dobie D-1 powinna być przedstawiana do godz. 12. Druga aktualizacja powinna 
być przedstawiana nie później niż o godz. 8:00 w dobie D+1. Dodatkowo powinno być przyjęte założenie, 
że przekazywane przez OSD alokacje nie są dodatkowo korygowane przez OSP. Dodatkowo powinna być 
wprowadzona możliwość bilansowania wstecznego w dobie D+1/D+2 dla doby dostawy D 
 
Zaletą tego wariantu jest znaczne uproszczenie przekazywania danych oraz procesu bilansowania po 
stronie uczestników rynku. Wariant ten wymaga jednak sprawdzonych narzędzi i algorytmów 
prognostycznych. Dodatkowo prognoza przedstawiana w dobie D-1 powinna być przedstawiana najpóźniej 
do godziny 12, ponieważ notowania ciągłe RDN na TGE prowadzone są tylko do godziny 13. 
 
Prognoza przedstawiana w dobie D-1 powinna być przedstawiana najpóźniej do godz. 12:00 (CET), gdyż 

notowania ciągłe RDN na TGE prowadzone są tylko do godz. 13:00 (CET) 
10 SIME Polska Sp. z o.o. Wariant 1 Prognozy przedstawiane w dobie D-1, dotyczące tylko grupy najmniejszych klientów nie są niezbędne dla 

poprawnego i skutecznego funkcjonowania spółek obrotu. Znacznie ważniejsze zawsze będzie dla spółek 
obrotu rzeczywiste wykonanie z ostatniej pełnej doby gazowej. 

11 TAURON Polska Energia 
S.A. 

Wariant 
Podstawowy 
(wstępnie) 

 
Wariant 1 

(docelowo) 

Wdrożenie Wariantu Podstawowego na tym etapie rozwoju Rynku Gazu wydaje się być łatwiejszym i 
tańszym rozwiązaniem do implementacji 
 
 
Oparcie się na ilościach mierzonego gazu, umożliwi każdemu użytkownikowi osobno a także tworzonym 
grupom bilansowym dokładniejsze zbilansowanie swoich potrzeb w ramach rynku gazu dnia bieżącego jak 
i ograniczenie ponoszonych kosztów przez Operatora/Operatorów niezbędnych do zbilansowania systemu 
gazowego. Jednocześnie zostanie zmniejszenia liczba iteracji rozliczeń zarówno pomiędzy Operatorem a 
użytkownikiem sieci jak i pomiędzy uczestnikami grupy bilansującej. 
 
Dodatkowo TAURON PE proponuje:  
1. w części „Dane przekazywane przez OSP w dobie gazowej D-1” wprowadzić zapis – podobnie jak w 
Wariancie Podstawowym oraz w Wariancie 2 - „prognoza odbieranych ilości gazu, mierzonych rzadziej niż 
codziennie, dla doby gazowej D, która będzie przedstawiana nie później   niż o godz. 13.00.” 
2. w części „Dane przekazywane przez OSP w dobie gazowej D” przyjąć następujące terminy przekazywania 
danych śróddziennych: 
 a. do godziny 8:00 dane o przepływach odbieranych ilości gazu za ostatnią dobę gazową.  



b. do godziny 13:00 dane o przepływach odbieranych ilości gazu za pierwsze 6 godzin doby gazowej (tj. 
pomiar od 6:00 – 12:00); 
c. do godziny 16:00 dane o przepływach odbieranych ilości gazu za kolejne 9 godzin doby gazowej (tj. 
pomiar od 6:00 – 15:00); 

 


