Warszawa,•dnia•29•marca•2019•r.•
•

PREZES•
URZ•DU•REGULACJI•ENERGETYKI•
DRG.DRG-2.745.3.2019.JDo1•

DE CYZ JA •
Na• podstawie• art.• 27• ust.• 4• rozporz•dzenia• Komisji• (UE)• 2017/460• z• 16• marca• 2017• r.•
ustanawiaj•cego•kodeks•sieci•dotycz•cy•zharmonizowanych•struktur•taryf•przesy owych•dla•gazu•
(Dz.•Urz.•UE•L•72•z•17.03.2017•r.•s.•29)•oraz•art.•104•i•art.•108•§•1•ustawy•z•dnia•14•czerwca•1960•r.•
-•Kodeks•post!powania•administracyjnego•(Dz.•U.•z•2018•r.•2096,•z•pó"n.•zm.),•w•zwi•zku•z•art.•30•
ust.•1•i•art.•23•ust.•2•pkt•11a•ustawy•z•dnia•10•kwietnia•–•Prawo•energetyczne•(Dz.•U.•z•2018•r.•poz.•
755,•z•pó"n.•zm.),••
po•przeprowadzeniu•post!powania•administracyjnego•wszcz!tego•z•urz!du••
w•dniu•18•stycznia•2019•r.,•wobec••
Operatora•Gazoci gów•Przesy!owych•GAZ-SYSTEM•Spó!ka•Akcyjna•z•siedzib •w•Warszawie,•
zwanego•dalej•„Operatorem”,••
uzupe nionego•przez•Operatora•pismami•z•dnia:•21•stycznia•2019•r.•znak:•2019-11810•
PF.3113.1.2019.1,•5•lutego•2019•r.•znak:•2019-20341•PF.3113.5.2018.16•oraz•z•6•marca•2019•r.•
znak:•2019-38329•PF.3113.5.2018.30••
postanawiam•
I. zatwierdzi•• Metod•• wyznaczania• cen• referencyjnych• nr• 1/SGT• w• zakresie• sieci•
przesy owej•b•d!cej•w asno"ci!•przedsi•biorstwa•energetycznego•System•Gazoci!gów•
Tranzytowych•EuRoPol•GAZ•S.A.•z•siedzib!•w•Warszawie•na•okres:•od•dnia•1•stycznia•
2020•r.•do•dnia•31•grudnia•2022•r.,•stanowi c •za! cznik•do•niniejszej•decyzji,••
II. nada••decyzji•rygor•natychmiastowej•wykonalno•ci.•
UZASADNIEN IE •
W•dniu•16•lipca•2018•r.•Prezes•Urz du•Regulacji•Energetyki•(zwany•dalej:•„Prezes•URE”)•decyzj!•nr•
DRG.DRG-2.7129.5.2018.JDo1•wyznaczy"•Operatora•podmiotem•odpowiedzialnym•za•wykonywanie•
nast puj!cych• obowi!zków• okre•lonych• w•rozporz!dzeniu• Komisji• (UE)• 2017/460• z• 16• marca•
2017•r.•ustanawiaj!cym•kodeks•sieci•dotycz!cy•zharmonizowanych•struktur•taryf•przesy"owych•dla•
gazu•(Dz.•Urz.•UE•L•72•z•17.03.2017•r.•s.•29),•zwanego•dalej•„Kodeksem•taryfowym”•lub•„NC•TAR”,•
1)• przeprowadzanie•konsultacji,•o•których•mowa•w•art.•26•ust.•1•Kodeksu•taryfowego,•dotycz!cych•
m.in.• metody• wyznaczania• cen• referencyjnych• (zwanej• tak#e:• „metod!• RPM”• lub• „RPM”)1,•
obejmuj!cych• przygotowanie• dokumentu• konsultacyjnego,• jego• publikacj • oraz• publikacj •
odpowiedzi•otrzymanych•w•ramach•tych•konsultacji•i•ich•podsumowania,•
2)• przekazywanie•Agencji•ds.•Wspó"pracy•Regulatorów•Energii•(zwanej•dalej:•„ACER”)•dokumentów•
konsultacyjnych•po•rozpocz ciu•ww.•konsultacji,•stosownie•do•art.•27•ust.•1•Kodeksu•taryfowego,•
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Ang. Reference price methodology.

3)• przeprowadzanie• ocen• alokacji• kosztów,• o• których• mowa• w• art.• 5• Kodeksu• taryfowego,• i• ich•
publikowanie•w•ramach•ww.•konsultacji,•
w• zakresie• jego• w asnej• sieci• przesy owej• oraz• sieci• przesy owej• b•d•cej• w asno•ci••
przedsi•biorstwa• energetycznego• System• Gazoci•gów• Tranzytowych• EuRoPol• GAZ• S.A.• (zwany•
dalej:•„EuRoPol•GAZ”),•na•której•funkcj••operatora•pe ni•Operator•Gazoci•gów•Przesy owych•GAZSYSTEM•S.A.••
Powy$sze•konsultacje•powinny•trwa%•co•najmniej•2•miesi•ce•i•obejmowa%•nast•puj•ce•informacje:••
a)•opis•proponowanej•metody•RPM•oraz•poni$sze•elementy:••
§ indykatywne•informacje,•o•których•mowa•w•art.•30•ust.•1•lit.•a)•Kodeksu•taryfowego,•w•tym•
uzasadnienie•zastosowanych•parametrów•zwi•zanych•z•charakterystyk••techniczn••systemu•
oraz• stosowne• informacje• dotycz•ce• odpowiednich• warto•ci• takich• parametrów• oraz•
przyj•tych•za•o•e•,•
§ warto•ci•proponowanych•dostosowa••taryf•przesy•owych•opartych•na•zdolno•ci,•o•których•
mowa•w•art.•9•Kodeksu•taryfowego,••
§ indykatywne•ceny•referencyjne•podlegaj•ce•konsultacji,•
§ wyniki•i•cz••ci•sk•adowe•oceny•alokacji•kosztów,•okre•lonej•w•art.•5•Kodeksu•taryfowego,•oraz•
szczegó•owe•dane•dotycz ce•jej•cz••ci•sk•adowych,•
§ ocen••proponowanej•metody•RPM•w•zakresie•zgodno•ci•z•art.•7•Kodeksu•taryfowego,•
§ porównanie•proponowanej•metody•RPM•z•metod •odleg•o•ci•wa#onej•zdolno•ci •w•zakresie•
indykatywnych• cen• referencyjnych,• w• przypadku,• gdy• proponowana• metoda• ró#ni• si•• od•
metody•odleg•o•ci•wa#onej•zdolno•ci ,•
b)• indykatywne• informacje,• o• których• mowa• w• art.• 30• ust.• 1• lit.• b)• ppkt• (i),• (iv)• i• (v)• Kodeksu•
taryfowego,••
c)•nast•puj ce•informacje•na•temat•taryf•nieprzesy•owych:••
§ metody•wyznaczania•taryf•za•przedmiotowe•us•ugi•nieprzesy•owe,•
§ udzia•• dozwolonych• lub• docelowych• przychodów• przewidywanych• do• odzyskania• z• takich•
taryf,•
§ sposób• uzgadniania• przychodów• zwi•zanych• ze• •wiadczeniem• us•ug• nieprzesy•owych,• o•
których•mowa•w•art.•17•ust.•3•Kodeksu•taryfowego,••
§ indykatywne•taryfy•dotycz•ce•us•ug•nieprzesy•owych••wiadczonych•na•rzecz•u•ytkowników•
sieci,•
d)•indykatywne•informacje,•o•których•mowa•w•art.•30•ust.•2•Kodeksu•taryfowego.•
Operator• opracowa•• stosowny• dokument• konsultacyjny• i• w• dniach• od• 28• sierpnia• do•
31•pa dziernika•2018•r.•przeprowadzi••ww.•konsultacje•w•zakresie•sieci•przesy•owej•nale••cej•do•
EuRoPol•GAZ.•W•ramach•konsultacji•nie•wp•yn!•y•uwagi•u•ytkowników•systemu•przesy•owego.•
Stosownie• do• postanowie"• art.• 27• ust.• 3• Kodeksu• taryfowego• w• dniu• 13• grudnia• 2018• r.• ACER•
opublikowa•a• oraz• przes•a•a• Operatorowi• wnioski• z•analizy• dokumentu• konsultacyjnego,•
przeprowadzonej•zgodnie•z•ust.•2•ww.•przepisu.•Wnioski•ACER•obejmowa•y•uwagi•do•dokumentu•
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konsultacyjnego•oraz•zalecenia•dla•Organu•Regulacyjnego•do•uwzgl•dnienia•w•ostatecznej•decyzji•
dotycz cej•metody•RPM,•tj.:•
a)

dokonania•oceny•modyfikacji•zastosowanych•w•proponowanej•metodzie• RPM•w•zakresie•ich•
zgodno•ci•z•zasadami•okre•lonymi•w•Kodeksie•taryfowym•i•w•przypadku,•gdyby•okaza y•si!•one•
niezgodne• z• tymi• zasadami• ACER• zaleca a• Organowi• Regulacyjnemu• przyj!cie• prostszej•
i•bardziej• transparentnej• metody• opartej• na• odleg•o•ci,• w•celu• osi•gni•cia• wymaganego•
kompromisu• pomi•dzy• zasadami• okre•lonymi• w• art.• 7• Kodeksu• taryfowego• i• po#•danymi•
celami•polityki•regulacyjnej,•

b)

przedstawienia• szczegó•owego• opisu• wszystkich• etapów• metody• RPM• oraz• wyczerpuj cego•
wyja•nienia• w• jaki• sposób• cele• metody• odnosz • si"• do• proponowanych• modyfikacji,• które•
w•ocenie• ACER• nie• mie•ci•y• si"• w• zakresie• dostosowa#• okre•lonych• w• art.• 6• ust.• 4• Kodeksu•
taryfowego,••

c)

przedstawienia• bardziej• szczegó•owego• uzasadnienia• dotycz cego• zgodno•ci• proponowanej•
metody• RPM• z• kryteriami• okre•lonymi• w• art.• 7• Kodeksu• taryfowego,• uwzgl"dniaj c• ocen"•
spójno•ci• proponowanych• modyfikacji• z• zasad • odzwierciedlania• kosztów• oraz• unikania•
nadmiernego•subsydiowania•skro•nego,•

d) okre•lenia•kryteriów•zastosowanych•do•wyznaczenia•podzia•u•wej•cia/wyj•cia;•w•ocenie•ACER•
nie• by•o• jasne• czy• proponowany• podzia•• jest• parametrem• wej•ciowym• czy• te • wyj•ciowym•
w•proponowanej•metodzie,•w•zwi!zku•z•tym,• e•wydawa••si"•by#•zale ny•od•wielko•ci•zdolno•ci•
zarezerwowanej• w• poszczególnych• punktach• systemu• przesy•owego• i• w• konsekwencji•
uniemo liwia•• u ytkownikom• systemu• dokonanie• w•a•ciwej• prognozy• cen• referencyjnych•
w•przysz•o•ci,•
e)

okre•lenia• okresu,• na• który• proponowana• metoda• RPM• oraz• parametry• s • ustalane• lub•
przedstawienia•kryteriów,•które•spowoduj••rozpocz!cie•nowego•procesu•konsultacji,•

f)

opublikowania• uproszczonego• modelu• taryfowego• umo•liwiaj•cego• u•ytkownikom• sieci•
zmian•• za•o•e•• dotycz•cych• rezerwacji• zdolno ci• w• poszczególnych• punktach• systemu• oraz•
uszczegó•owienia• wyja nie•• dotycz•cych• zasad• ustalania• podzia•u• wej cia/wyj cia• i• jego•
wp•ywu•na•ceny•referencyjne.•

Ponadto,•w•swojej•opinii•ACER•stwierdzi•a,••e•dokument•konsultacyjny•jest•niekompletny•poniewa••
brakuje• w• nim• kluczowych• aspektów• opisu• metody• RPM,• wskazanych• w•pkt• b)-f)• powy•ej.•
W•zwi•zku•z•brakiem•spójnej•oceny•proponowanej•metody• RPM,•ACER•stwierdzi•a,••e•dokument•
konsultacyjny•nie•spe•nia•okre lonych•w•art.•7•Kodeksu•taryfowego,•w•szczególno ci:•
a)

proponowane• modyfikacje• sprawiaj•,• •e• rola• czynników• kosztotwórczych• (zdolno•ci•
i•odleg o•ci)• jest• niejasna,• co• ogranicza• mo•liwo•!• ACER• dokonania• oceny• odzwierciedlania•
kosztów•przez•metod"•RPM,•jak•równie••istnienia•subsydiowania•skro•nego•i•zak ócania•obrotu•
transgranicznego,•

b)

ryzyko• wolumenowe• nie• musi• by•• przedmiotem• analizy,• poniewa•• nie• ma• odbiorców•
ko•cowych• przy••czonych• do• sieci• nale••cej• do• EuRoPol• GAZ-u• i•tym• samym• nie• wyst puje•
sytuacja,•w•której•znacznie•wi ksza•ilo!••gazu•jest•transportowana•ni••zu•ywana,•

c)

mo•liwo•••przewidywania•przez•u•ytkowników•sieci•cen•referencyjnych•jest•utrudniona•przez•
brak•przejrzysto•ci•w•opisie•proponowanej•metody•RPM•w•zakresie•okresu,•w•którym•metoda•
b dzie•stosowana,•oraz•w•sposobie•ustalania•podzia!u•wej•cia/wyj•cia•po•roku•2020,•
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d) w• ocenie• ACER• przyj•cie• ceny• referencyjnej• na• punkcie• Mallnow-wej cie• na• tym• samym•
poziomie• co• Mallnow-wyj cie• jest• niezgodne• z• wymaganiami• Kodeksu• taryfowego• i• mo•e•
potencjalnie• skutkowa"• utrudnieniami• w• obrocie• transgranicznym,• w• szczególno ci• dla• gazu•
wprowadzanego• w• punkcie• Mallnow• (Niemcy)• i• wychodz•cego• w• PWP• (Polska),• w• zwi•zku•
z•czym•rekomendowane•by•o•uwzgl•dnienie•punku•Mallnow-wej cie•w•scenariuszu•przep•ywu,•
w•przypadku•gdyby•zastosowane•dostosowania•w•tym•punkcie•by•y•niezgodne•z•wymaganiami•
Kodeksu•taryfowego.•
W• podsumowaniu• swojego• raportu• ACER• odnios•a• si•• do• konfiguracji• polskiej• sieci• przesy•owej,•
która• jest• podzielona• na• dwa• systemy• wej cia/wyj cia:• sie"• krajow•• oraz• gazoci•g• nale!•cy• do•
EuRoPol• GAZ-u.• Skutkiem• tego• dostawy• gazu• na• Polski• rynek• przez• gazoci•g• EuRoPol• GAZ-u• s••
dro!sze• ni!• przez• inne• wej cia• do• sieci• krajowej.• Ró!nica• jest• okre lona• przez• dwie• dodatkowe•
stawki•wynikaj•ce•z•taryfy•dla•gazoci•gu•EuRoPol•GAZ:•
§ od•gazu•wprowadzonego•do•sieci•krajowej•pobierana•jest•jednakowa•stawka•na•punktach•wej•cia•
wynikaj•ca•z•taryfy•Operatora•(3,517•PLN/MWh/h)2•dla•jego•w asnej•sieci,•
§ od•gazu•wprowadzanego•do•sieci•krajowej•przez•gazoci•g•EuRoPol•GAZ-u•pobierana•jest•stawka•
za• wej cie• do• tego• gazoci•gu• na• granicy• z• Bia•orusi•• (1,3885• PLN/MWh/h)• oraz• stawka• za•
wyj cie•do•Polski•(0,4597•PLN/MWh/h).•"•cznie•stawki•te•wynosz••1,8482•PLN/MWh/h•i•nale#y•
do•nich•doda$•stawk%•za•wej cie•do•sieci•krajowej.•Dodatkowa•op!ata•za•dostarczanie•gazu•na•
Polski•rynek•przez•gazoci•g•EuRoPol•GAZ-u•stanowi•nadwy#k%•w•wysoko ci•52&•w•porównaniu•
do• standardowych• op!at•wej ciowych• pobieranych• przy• wprowadzaniu• gazu• bezpo rednio• do•
sieci•krajowej.••
W• zwi•zku• z• powy•szym• ACER• rekomendowa a• organowi• regulacyjnemu• oszacowanie•
kosztów•i•korzy!ci•wynikaj•cych•z•po •czenia•tych•dwóch•systemów•wej!cia/wyj!cia.•
Zgodnie• z• art.• 27• ust.• 5• Kodeksu• taryfowego,• procedura• obejmuj•ca• ostateczn•• konsultacj%•
w•sprawie•metody•RPM,•o•której•mowa•w•art.•26,•wydanie•przez•Prezesa•URE•decyzji•w•sprawie•
konsultowanych•elementów•na•podstawie•art.•27•ust.•4,•kalkulacj%•taryfy•na•podstawie•tej•decyzji•
oraz•publikacj%•taryfy,•musi•zosta$•zako'czona•najpó*niej•do•dnia•31•maja•2019•r.•Procedura•ta•
jest•powtarzana•co•najmniej•raz•na•pi%$•lat,•pocz•wszy•od•dnia•31•maja•2019•r.•
W• my l• art.• 27• ust.• 4• Kodeksu• taryfowego,• Prezes• URE• w• terminie• 5• miesi%cy• od• zako'czenia•
ostatecznych• konsultacji• (tj.• do• dnia• 31• marca• 2019• r.)• jest• obowi•zany• podj•$• i• opublikowa$•
uzasadnion•• decyzj%• dotycz•c•• metody• RPM,• obejmuj•cej• elementy• okre lone• w• art.• 26• ust.• 1•
Kodeksu•taryfowego,•w•zakresie•sieci•przesy!owej•Operatora•oraz•sieci•b%d•cej•w!asno ci••EuRoPol•
GAZ-u.• Decyzje• zatwierdzaj•ce• ww.• metody• po• ich• opublikowaniu• zostan•• przes!ane• do• ACER•
i•Komisji•Europejskiej.•
Maj•c• na• uwadze• powy#sze,• w• dniu• 18• stycznia• 2019•r.• Prezes• URE• zawiadomi!• Operatora•
o•wszcz%ciu•z•urz%du•post%powania•w•sprawie•zatwierdzenia•metody•RPM,•obejmuj•cej•elementy•
okre lone• w• art.• 26• ust.• 1• Kodeksu• taryfowego,• w• zakresie• sieci• przesy!owej• b%d•cej• w!asno ci••
EuRoPol• GAZ-u,• na• której• Operator• pe!ni• funkcje• operatora• systemu• przesy!owego• gazowego• na•
podstawie•decyzji•Prezesa•URE•z•dnia•17•listopada•2010•r.•znak:•DPE-4720-4(8)/2010/6154/BT.•
W•tym• samym• dniu• do• EuRoPol• GAZ-u• zosta!a• skierowana• informacja• o•wszcz%ciu• ww.•

ciu•wynikaj•ca•z•dokumentu•konsultacyjnego•dotycz•cego•sieci•Operatora•przy•za!o#eniu•
podzia!u• wej cie/wyj cie• w• wysoko ci• 50/50.• W• ostatecznej• wersji• metody• RPM• dla• sieci• Operatora• przyj%ty• zosta!•
podzia!•wej cia/wyj cia•równy•45/55,•skutkuj•cy•zmian••indykatywnych•stawek•op!at.•

2•Indykatywna•stawka•na•wej
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post•powania• wobec• Operatora,• wskazuj•ca• na• konieczno•#• bezpo•redniej• wspó•pracy•
z•Operatorem• w• tym• zakresie• celem• realizacji• obowi•zków• wynikaj•cych• z• Kodeksu• taryfowego.•
Na•gruncie• formalnym• podstaw•• do• takiej• wspó•pracy• jest• art.• 9h• ust.• 11• ustawy• –• Prawo•
energetyczne,• który• stanowi,• %e• w•a•ciciel• sieci• przesy•owej• (…)• jest• obowi•zany• udost•pnia#•
operatorowi,• wyznaczonemu• zgodnie• z• ust.• 1• lub• 9,• informacje• oraz• dokumenty• niezb•dne• do•
realizacji•zada&•operatora•oraz•wspó•dzia•a#•z•tym•operatorem.•Do•takich•zada&•Operatora•nale%y•
w•szczególno•ci•obowi•zek•opracowania•metody•RPM.•
Jednocze•nie• Operator• zosta•• wezwany• do• przed•o%enia,• w• terminie• 7• dni• od• dor•czenia•
zawiadomienia,•nast•puj•cych•wyja•nie&•i•uzupe•nie&•w•zakresie•w•zakresie•RPM:•
a)

przed•o•enia•wyja•nie••Operatora•dotycz•cych•wniosków•zawartych•w•analizie•ACER3,•

b)

przedstawienia•wyja•nie••dotycz•cych•nieuwzgl•dnienia•w•metodzie•faktu•pokrywania•przez•
przychód• regulowany/dozwolony• przychodów• z• tytu•u• •wiadczenia• us•ug• na• dodatkowe•
zlecenie•odbiorcy•oraz•przychodów•z•tytu•u•op•at•za•przekroczenia•mocy•umownych,•stosownie•
do• §• 10• ust.• 1• pkt• 2• i• 3• rozporz•dzenia• Ministra• Energii• z• dnia• 15• marca• 2018• r.• w• sprawie•
szczegó•owych• zasad• kszta•towania• i• kalkulacji• taryf• oraz• rozlicze•• w• obrocie• paliwami•
gazowymi•(Dz.•U.•z•2018•r.•poz.•640),•zwanego•dalej•„rozporz•dzeniem•taryfowym”,•

c)

przed•o•enia• wyja•nie•• w• zakresie• aktualnie• stosowanej• metody• alokacji• kosztów• oraz•
porównania•jej•do•metody•odleg•o•ci•wa•onej•przepustowo•ci••(CWD4),•••

d) przed•o•enia•uzasadnienia•dla•utworzenia•punktu•wirtualnego•PWP,•
e)

przed•o•enia• wyja•nie•• dotycz•cych• sposobu• ustalania• wielko•ci• mocy• umownych•
przyjmowanych• do• kalkulacji• taryfy• oraz• nieuwzgl•dniania• w• tej• kalkulacji• mocy•
krótkoterminowych,••

f)

przedstawienia•opisu•us•ug••wiadczonych•przez•Operatora•i•EuRoPol•GAZ•na•sieci•przesy•owej•
b d!cej•w•asno•ci!•EuRoPol•GAZ-u•oraz•zasad•wzajemnych•rozlicze",•

g)

przed•o•enia•opisu•konta•regulacyjnego•oraz•zasad•jego•uzgadniania•w•okresie•obowi•zywania•
metody,•stosownie•postanowie••art.•17,•18,•19•i•20•Kodeksu•taryfowego.•

Pismem• z• dnia• 21• stycznia• 2019•r.• Operator• wyst•pi•• z• wnioskiem• o• wyd•u•enie• 7-dniowego•
terminu•na•udzielenie•odpowiedzi•na•ww.•wezwanie•do•dnia•5•lutego•2019•r.,•uzasadniaj•c•swoj••
pro b!•zakresem•danych•koniecznych•do•przygotowania.•Prezes•URE•w•pi mie•z•dnia•28•stycznia•
2019•r.•przychyli••si!•do•wniosku•Operatora.•
W•dniu•5•lutego•2019•r.•wp•yn!•a•odpowied",•w•której•Operator•przedstawi••w•asne•wyja nienia•
w•zakresie•pkt•d,•f•(w•cz! ci•dotycz•cej•us•ug• wiadczonych•przez•Operatora)•oraz•pkt•g,•natomiast•
w•pozosta•ym•za••czy••wyja nienia•uzyskane•od•EuRoPol•GAZ-u:•
a) EuRoPol• GAZ• podkre•li•,• •e• ewentualne• odst pstwa• od• wzorcowej• metody• CWD• s!• prawnie•
dozwolone,•w•zwi!zku•z•czym•mo•e•by"•zaproponowana•ka•da•inna•metoda•RPM•o•ile•spe•nia•
ona• warunki• okre•lone• w• art.• 7• Kodeksu• taryfowego• i• dlatego• nie• podzieli•• zastrze•e#• ACER•
przedstawionych• w• pkt• 4.1.1(21)• opinii,• •e• • „proponowane• modyfikacje• nie• wi•••• si••
z•jakimikolwiek•korektami•przewidzianymi•w•art.•6•(4)•NC•TAR”.•Wskaza••na•przepis•art.•6•ust.•4•

3•https://www.acer.europa.eu/en/Gas/Framework%20guidelines_and_network%20codes/Pages/Harmonised-

transmission-tariff-structures.aspx•
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Ang.•Capacity•weighted•distance•-•metoda•okre•lona•w•art.•8•Kodeksu•taryfowego.
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lit.•a)•Kodeksu•taryfowego,•który•umo•liwia•dokonanie•dostosowania•metody•RPM•stosowanej•
do• wszystkich• punków• wyj•cia• i• punktów• wej•cia• w• oparciu• o• analiz!• porównawcz"•
przeprowadzon"• przez• krajowy• organ• regulacyjny,• przy• czym• ceny• referencyjne• w• danym•
punkcie• wej•cia• lub• punkcie• wyj•cia• maj"• by•• tak• dostosowane,• aby• otrzymane• warto•ci•
odpowiada•y•konkurencyjnemu•poziomowi•cen•referencyjnych.•Podkre•li•,••e•w•proponowanej•
metodzie•RPM•zak•ada•si!•zrównanie•cen•referencyjnych•na•wej•ciach•do•systemu•(tj.•w•punktach•
Kondratki• i• Mallnow)• dokonane• poprzez• korekt!• podzia•u• wej•cie/wyj•cie• (50/50).• W• uj!ciu•
matematycznym•korekt!•t!•opisuj"•wzory:•
RatioEn=Wc•Mallnow*CAPKondratki/(2*CAPMallnow)•
RatioEx=100%-RatioEn•
gdzie:•
RatioEn•–•udzia••przychodów•na•wej•ciu•[%],•
RatioEx•–•udzia••przychodów•na•wyj•ciu•[%],•
Wc•Mallnow•–•waga•kosztów•dla•punktu•wyj•cia•Mallnow•przed•korekt",•
CAPKondratki•–•zdolno•••zakontraktowana•w•punkcie•wej•cia•Kondratki,•
CAPMallnow•-•zdolno•••zakontraktowana•w•punkcie•wyj•cia•Mallnow.•
b) je•eli• chodzi• o• proponowan • modyfikacj!• wag• kosztów• alokowanych• do• poszczególnych•
punktów• wej"cia/wyj"cia• to,• zdaniem• EuRoPol• GAZ-u,• mia#a• ona• na• celu• ujednolicenie• dla•
ka•dego•odbiorcy•# cznej•op#aty•za•wej"cie•i•wyj"cie•do•systemu•przesy#owego•przeliczonej•na•
jednostk!• zakontraktowanej• zdolno"ci• przesy#owej• oraz• na• jednostk!• odleg#o"ci• mi!dzy•
odpowiednimi• punktami• wej"cia• i• wyj"cia• (wyra•onej• w• PLN/MWh/100• km).• Takie• podej"cie•
mia#o•na•celu•wyeliminowanie•dyskryminacji•odbiorcy•korzystaj cego•z•us#ug•przesy#ania•gazu•
na•krótszym•dystansie.•Powy•sz •korekt!•wag•opisuje•wzór:•
W’c,Ex•=•Wc,Ex•–•(CAPEx/CAP$Ex•–•Wc,Ex)•x•R$En/R$Ex•
gdzie:•
W’c,Ex•–•skorygowana•waga•kosztów•dla•danego•punktu•wyj"cia•(PWP•lub•
Mallnow),•
Wc,Ex•–•waga•kosztów•dla•danego•punktu•wyj"cia,•
CAPEx•–•zdolno"%•zakontraktowana•w•danym•punkcie•wyj"cia,•
CAP$Ex•–•zdolno"%•zakontraktowana•we•wszystkich•punktach•wyj"cia,•
R$En•–•przychody•odzyskiwane•w•punktach•wej"cia,•
R$Ex•–•przychody•odzyskiwane•w•punktach•wyj"cia.•
c) EuRoPol• GAZ• nie• podzieli•• zastrze•e•• ACER• dotycz cych• wy• czenia• punktu• wej!cia• Mallnow•
z•metody• RPM,• gdy•• jego• zdaniem• by•o• ono• skutkiem• za•o•enia,• •e• indykatywna• moc•
zakontraktowana•w•tym•punkcie•wynosi•zero.•Nale•y•bowiem•zauwa•y",••e•zgodnie•z•przyj#tym•
scenariuszem• przep•ywu• gazu• w• gazoci gu• EuRoPol• GAZ-u,• w•proponowanej• RPM• nie•
przewiduje•si#•w•tym•punkcie•wej!cia•do•systemu•!wiadczenia•us•ug•przesy•owych,•dla•których•
cena•referencyjna•jest•cen •za•produkt•z•zakresu•zdolno!ci•ci g•ej•o•czasie•trwania•wynosz cym•
jeden• rok• (zgodnie• z• definicj • ceny• referencyjnej• wg• NC• TAR).• Natomiast• w• indykatywnej•
6•

prognozie•w•punkcie•wej•cia•Mallnow•zak•ada•si••uzyskiwanie•przychodów•za•us•ugi•oparte•na•
zdolno•ci••wiadczonej•na•zasadzie•rewersu•wirtualnego•-•dla•których•zgodnie•z•obowi zuj cymi•
przepisami•krajowymi•cena•bazowa•stanowi•20%•ceny•referencyjnej,•
d) odno•nie• braku• wystarczaj•cego• opisu• metody• RPM• EuRoPol• GAZ• wskaza ,• !e• w• trakcie•
konsultacji,• na• !yczenie• ACER,• przekaza•• do• Operatora• wyja•nienia• do• dokumentu•
konsultacyjnego• wraz• z•kompletnym• obliczeniem• cen• referencyjnych• zgodnie• z• proponowan••
metod•,• w• tym• wzory• opisuj•ce• modyfikacje• metody• CWD,• co• znalaz•o• swoje• potwierdzenie•
w•pkt• 4.1.1.• wiersz• 20• opinii• ACER;• przekazany• zosta•• równie!• zaktualizowany• uproszczony•
model•taryfowy,•
e) w•zakresie•uwagi•ACER•dotycz•cej•wy•szych•kosztów•(52%)•zwi•zanych•z•dostarczaniem•gazu•
na• Polski• rynek• przez• gazoci•g• EuRoPol• GAZ-u• w• porównaniu• do• standardowych• op at•
wej•ciowych•pobieranych•przy•wprowadzaniu•gazu•bezpo•rednio•do•sieci•krajowej•EuRoPol•GAZ•
wskaza ,• •e• op aty• za• korzystanie• z• gazoci•gu• b"d•cego• jego• w asno!ci•• nie• stanowi••
nieuzasadnionego• „narzutu”• lecz• pokrywaj•• koszty• uzasadnione• ponoszone• na• utrzymanie• i•
eksploatacj"•sieci•przesy owej•i•wynikaj••z•taryf•skalkulowanych•przy•za o•eniu•jednolitej•op aty•
na• jednostk"• zakontraktowanej• zdolno!ci• i• jednostk"• odleg o!ci• dla• ka•dego• u•ytkownika•
(PLN/MWh/100km),•
f) odno•nie•uwzgl•dnienia•w•kalkulacji•taryfy•przychodów•z•us ug•dodatkowych,•o•których•mowa•
w•§•10•rozporz!dzenia•taryfowego,•EuRoPol•GAZ•o•wiadczy ,•"e•nie•osi!ga•takich•przychodów,•
a•jedyn!•us ug!••wiadczon!•sporadycznie•jest•us uga•podniesienia•ci•nienia,•której••wiadczenie•
jest• uzale"nione• od• ci•nienia• gazu• dostarczanego• do• punktu• wej•cia• i• w• 2018• r.• nie• osi!gn! •
przychodów•z•tego•tytu u•oraz•"e•nie•dysponuje•informacjami•dotycz!cymi•przekrocze#•mocy,•
g) EuRoPol• GAZ• przedstawi•• wyja•nienia• dotycz•ce• aktualnie• stosowanej• metody• RPM,• sposobu•
okre•lania•wielko•ci•mocy•umownych•przyjmowanych•do•kalkulacji•taryfy•(coroczne•aneksy•do•
zawartych•umów)•i•sposobu•rozlicze••z•Operatorem,•natomiast•w•zakresie•konta•regulacyjnego•
odwo•a••si!•do•wiedzy•eksperckiej•Operatora,••
h) Operator•wyja•ni•,••e•Punkt•Wzajemnego•Po••czenia•(PWP)•zosta••utworzony•w•2013•r.•poprzez•
po••czenie• dwóch• fizycznych• punktów• (W•oc•awek• i• Lwówek)• ••cz•cych• krajowy• system•
przesy•owy• z•systemem• przesy•owym• EuRoPol• GAZ-u,• co• wynika•o• g•ównie• z• implementacji•
europejskich•regulacji•dotycz•cych•zasad•alokacji•zdolno•ci5.•Ponadto•utworzenie•tego•punktu•
upraszcza•o•korzystanie•z•systemu•przesy•owego•przez•u•ytkowników•sieci•dzi ki•uczestnictwu•
w• jednej• aukcji• zamiast• w• dwóch• i• w• konsekwencji• sk•adaniu• jednej• nominacji/renominacji.•
Istotne• by•o• równie•• zniwelowanie• wyst powania• ogranicze!• technicznych• z• uwagi• np.• na•
prowadzone•prace•remontowe•czy•konserwacyjne•na•jednym•z•punktów•fizycznych,•
i) Operator•poinformowa•,••e••wiadczy•us•ugi•na•rzecz•EuRoPol•GAZ-u•w•oparciu•o•2•umowy:•
§ umow•• na• wykonanie• obs•ugi• eksploatacyjnej• cz••ci• liniowej• Systemu• Gazoci•gów•
Tranzytowych•z•dnia•29•stycznia•2019•r.•oraz••

dziernika•2013•r.•ustanawiaj•cego•kodeks•
sieci• dotycz•cy• mechanizmów• alokacji• zdolno•ci• w• systemach• przesy•owych• gazu• i• uzupe•niaj•cego• rozporz•dzenie•
Parlamentu•Europejskiego•i•Rady•(WE)•nr•715/2009•(Dz.•Urz.•UE.•L•273•z•15.10.2013•r.•s.•5)•–•dalej•„rozporz•dzenie•
984”,• je!eli• co• najmniej• dwa• punkty• po••cze"• mi•dzysystemowych• ••cz•• te• same• dwa• s•siaduj•ce• systemy•
wej•cia/wyj•cia,• w•a•ciwi• operatorzy• s•siaduj•cych• systemów• przesy•owych• oferuj•• dost•pne• zdolno•ci• w• punktach•
po••cze"•mi•dzysystemowych•poprzez•jeden•wirtualny•punkt.•

5•Zgodnie•z•art.•19•pkt•9•rozporz•dzenia•Komisji•(UE)•nr•984/2013•z•dnia•14•pa
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§ umow•• o• powierzeniu• obowi•zków• Operatora• na• polskim• odcinku• Systemu• Gazoci•gów•
Tranzytowych• Jama•• -• Europa• z• dnia• 25• pa dziernika• 2010• roku,• na• podstawie• której•
Operator• zajmuje• si•• równie!• obs•ug•• handlow•• u!ytkowników• systemu• korzystaj•cych•
z•us•ug• przesy•ania• (niewykorzystanych• przez• tzw.• kontrakty• historyczne)• w• kierunku•
zwrotnym• i• podstawowym• oraz• dokonuje• rozlicze"• (w• tym• z• tytu•u• us•ugi• rewersu•
wirtualnego),•
j) w•zakresie•konta•regulacyjnego•Operator•wskaza••na•istnienie•kilku•mo•liwych•rozwi•za••oraz•
zg•osi•• gotowo• • wspó•pracy• z• Regulatorem• w• tym• zakresie,• podkre•li•• równie•,••e• w• ramach•
prac•nad•zmian••rozporz•dzenia•taryfowego•zaproponowa•,••eby•saldo•konta•regulacyjnego•po•
raz•pierwszy•by•o•rozliczane•przy•ustalaniu•przychodu•regulowanego•na•2021•r.•
Po•analizie•materia•u•dowodowego•zgromadzonego•w•toku•post!powania,•w•tym•ww.•informacji,•
w•dniu• 22• lutego• 2019•r.• do• Operatora• zosta•o• skierowane• kolejne• wezwanie• do• przed•o•enia•
wyja•nie••i•uzupe•nie••w•zakresie•metody•RPM•dla•sieci•przesy•owej•b!d•cej•w•asno•ci••EuRoPol•
GAZ-u:•
a) przed•o•enia•projektu•metody•RPM•na•okres•od•dnia•1•stycznia•2020•r.•do•31•grudnia•2022•r.,•
obejmuj cej• elementy• okre•lone• w• art.• 26• ust.• 1• Kodeksu• taryfowego• oraz• uwzgl"dniaj•cej•
wnioski•zawarte•w•analizie•ACER,•w•uk•adzie•zgodnym•z•za••czonym•wzorem,•z•zastrze•eniem,•
•e•w•ww.•projekcie•powinny•znajdowa#•si"•wy••cznie•informacje,•które•nie•stanowi••tajemnicy•
przedsi"biorstwa,•
b) przed•o•enia•opisu•systemu•przesy•owego•gazu•b•d•cego•w•asno•ci••EuRoPol•GAZ-u,•w•formie•
za••cznika•do•tej•metody,•uwzgl•dniaj•cego•uproszczony•schemat•tego•systemu,•
c) przed•o•enia•informacji•dotycz•cej•parametrów•jakie•powinien•spe•nia••gaz•wprowadzony•do•
sieci• przesy•owej• EuRoPol• GAZ-u• oraz• ewentualnych• op•at• pobieranych• w• przypadku• ich•
niespe•nienia•w•2017•i•2018•r.,•
d) wyja•nienia,• w• jaki• sposób• s•• alokowane• zdolno•ci• na• poszczególnych• punktach• systemu•
przesy•owego• EuRoPol• GAZ-u,• a• w• przypadku• korzystania• z• platformy• GSA6• przed•o!enia•
równie!•informacji•o•kosztach•z•tego•tytu•u•poniesionych•w•2017•i•2018•r.,•
e) uzupe•nienia• informacji• dotycz•cych• mocy• technicznych• i• umownych• dla• poszczególnych•
miesi•cy•2017•i•2018•r.,•
f) rozwa•enia• zmiany• proponowanej• metody• RPM• (zmodyfikowana• metoda• CWD)• na• metod •
stosowan••w•kalkulacji•dotychczas•zatwierdzonych•taryf,•maj•c•na•uwadze•spe•nienie•wymaga#•
okre•lonych•w•art.•7•Kodeksu•taryfowego•oraz•zalece#•wyra•onych•w•opinii•ACER•sugeruj!cych•
m.in.•przyj cie•uproszczonej•metody•alokacji•przychodów;•
W• wezwaniu• zwrócono• uwag ,• •e• w• dotychczasowej• metodzie• podzia"• przychodów• na•
wej•cia/wyj•cia• by"• wynikowy,• przy• za"o•eniu• warunku• jednolitego• poziomu• jednostkowego•
kosztu• transportu• gazu• odniesionego• do• mocy• i•odleg"o•ci• (z"/MWh/100• km)• dla• g"ównych•
u•ytkowników•sieci,•co•nie•wymaga"o•dostosowywania•cen•referencyjnych,•które•kwestionowa"•
ACER• jako• niezgodne• z• Kodeksem• taryfowym.• Wskazano• równie•• na• rekomendacj •
zamieszczon!•na•stronie•2•analizy•dokumentu•konsultacyjnego•wykonanej•przez•ACER:•„…•eby•
przyj••• prostsz•• i• bardziej• transparentn•• metod•• bazuj•c•• na• odleg•o ci• w• celu• osi•gni•cia•

6•Gaz-System•Aukcje•-•platforma•informatyczna•powsta"a•w•lipcu•2014•r.•w•zwi!zku•z•wymogami•rozporz!dzenia•984•

(por.•przypis•nr•5)•
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kompromisu• pomi•dzy• zasadami• okre•lonymi• w• art.• 7• NC• TAR• oraz• po••danymi• celami• polityki•
regulacyjnej”.•
g) uzupe•nienia• wyja•nie•• dotycz•cych• us•ug• wirtualnego• przesy•ania• zwrotnego• (rewers)•
w•zakresie:•
§

przed•o•enia•informacji•dotycz•cej•przychodów•osi•gni•tych•ze••wiadczenia•tych•us•ug•oraz••
mocy•zamówionych•na•wej•ciu•Mallnow•oraz•wyj•ciu•PWP•w•2017•i•2018•r.,•

§

wyja•nienia,•maj•c•na•uwadze•definicj••wirtualnego•przesy•ania•zwrotnego•zawart••w•§•2•
pkt• 24• rozporz•dzenia• taryfowego• oraz• postanowienia• §• 14• tego• rozporz•dzenia,• czy•
w•przypadku••wiadczenia•tej•us•ugi•Operator•stosuje•wspó•czynnik•0,2•zarówno•do•stawki•
wej•ciowej•w•punkcie•Mallnow•jak•i•wyj•ciowej•w•punkcie•PWP,•

§

przedstawienia• analizy• kosztów• jednostkowych• transportu• gazu• w• ramach• rewersu•
(z•/MWh/100•km)•i•porównania•ich•z•kosztami•dla•kierunku•podstawowego,•

h) uzupe•nienia• wyja•nie•• dotycz•cych• niestosowania• wspó•czynników• korekcyjnych• dla•
krótkoterminowych• us•ug• przesy•ania• gazu• •wiadczonych• sieci•• EuRoPol• GAZ-u,•
przedstawionych•w•pi•mie•z•dnia•8•lutego•2019•r.•znak:•2019-22467•PF.3113.5.2018.19,•maj•c•
na•uwadze•obowi•zuj•ce•przepisy•prawa,•
i) przed•o•enia• analizy• •wiadczonych• przez• Operatora• us•ug• przesy•owych• i• nieprzesy•owych,•
maj•c• na• uwadze• ich• definicje• zawarte• w• art.• 3• pkt• 12• i• 15• Kodeksu• taryfowego,• oraz• us•ug•
•wiadczonych• w• ramach• dzia•alno•ci• nieregulowanej• i• stosownego• uzupe•nienia• projektu•
metody•RPM.•
Ponadto,• EuRoPol• GAZ• zosta•• wzywany• do• przed•o•enia• kalkulacji• stawek• dla• •wiadczonych•
us•ug•nieprzesy•owych•(m.in.•spr!•ania•gazu),•stosownie•do•wymaga"•okre•lonych•w•art.•4•ust.•
4•Kodeksu•taryfowego,••
j) uwzgl•dnienia• w• metodzie• RPM• faktu• pokrywania• przez• przychód• regulowany/dozwolony•
przychodów•z•tytu•u••wiadczenia•us•ug•na•dodatkowe•zlecenie•odbiorcy,•przychodów•z•tytu•u•
op•at• za• przekroczenia• mocy• umownych• oraz• za• bilansowanie• systemu• i• zarz•dzanie•
ograniczeniami•systemowymi,•stosownie•do•§•10•ust.•1•pkt•2,•3•i•5•oraz•ust.•3•rozporz•dzenia•
taryfowego,••
k) przed•o•enia•oblicze••zakresu•zmienno•ci•podzia•u•wej•cie/wyj•cie•dla•okresu•obowi•zywania•
metody•RPM,•uzale•nionego•od•zmienno•ci•mocy•umownych,•dla•dwóch•wariantów:•
§

z•uwzgl•dnieniem•przychodów•z•us•ug•rewersowych,•

§

bez•uwzgl•dniania•ww.•przychodów,•

l) przed•o•enia•modelu• taryfowego,• o• którym•mowa• w• art.• 30• ust.• 2• lit.• b)• Kodeksu• taryfowego,•
spe•niaj•cego•wymagania•ACER•(w•formie•pliku•xlsx),•
m) przed•o•enia• oceny• alokacji• kosztów,• o• której• mowa• w• art.• 5• Kodeksu• taryfowego,• traktuj•c•
przesy•anie•gazu•przez•punkt•PWP•jako•wewn•trzsystemowe•wykorzystanie•sieci•przesy•owej.••
W•dniu•6•marca•2019•r.•wp•yn •a•odpowied!•Operatora•na•wezwanie,•do•której•zosta••za••czony•
projekt•metody•RPM•dla•sieci•przesy•owej•b d•cej•w•asno"ci••EuRoPol•GAZ-u•na•okres•od•1•stycznia•
2020•r.•do•31•grudnia•2022•r.•Ponadto,•Operator:•
a) przed•o•y••opis•systemu•przesy•owego•EuRoPol•GAZ-u,•••cznie•z•uproszczonym•schematem,•
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b) przed•o•y•••wykaz•parametrów,•które•powinien•spe•nia••gaz•wchodz•cy•od•sieci•oraz•o•wiadczy•,•
•e•w•latach•2017•i•2018•nie•pobiera••op•at•z•tytu•u•niedotrzymania•paramentów•jako•ciowych•
przesy•anego•paliwa•sieci••EuRoPol•GAZ-u,•
c) w• zakresie• alokacji• zdolno•ci• Operator• wskaza•,• "e• zdolno•#• otrzymana• na• mocy• umowy•
o•powierzenie• wykonywania• obowi•zków• operatora• w• zakresie• produktów• rocznych,•
kwartalnych,• miesi%cznych• i• dobowych• w• ramach• dost%pnej• zdolno••• na• zasadach• ci•g•ych•
i•przerywanych,• a• tak•e• produktów• •róddziennych• w• ramach• dost%pnej• zdolno••• na• zasadach•
ci•g•ych• w•fizycznych• punktach• wej•cia• i• fizycznych• punktach• wyj•cia,• oraz• PWP• nast%puje•
w•ramach•procedury•aukcyjnej•(zgodnie•z•pkt.•8.6•IRiESP•EuRoPol•GAZ-u•zatwierdzonego•przez•
Prezesa• URE),• z• uwagi• na• fakt,• •e• wszystkie• te• punkty• s•• traktowane• jako• punkty• po••cze&•
mi%dzysystemowych.•
Alokacja•zdolno•ci,•której•dysponentem•jest•EuRoPol•GAZ•nast%puje•w•oparciu•o•postanowienia•
tzw.•kontraktów•historycznych,•jednak•Operator•nie•posiada•szczegó•owej•wiedzy•na•ten•temat.•
d) przed•o•y••informacje•dotycz•ce•mocy•technicznych•i•umownych•dotycz•cych•sieci•przesy•owej•
EuRoPol•GAZ-u,•
e) uwzgl•dni•• zmian•• metody• RPM• ze• zmodyfikowanej• metody• CWD,• przyj•tej• w• dokumencie•
konsultacyjnym,• na• metod•• opart • na• mocach• zakontraktowanych• i•odleg•o!ciach• stosowan •
w•kalkulacji•dotychczas•zatwierdzanych•taryf,•••
f) przed•o•y•• informacje• dotycz ce• przychodów• na• punkcie• wej!cia• Mallnow• i• w• tym• zakresie•
wyj!cia• PWP• osi gni•tych• ze• •wiadczenia• us•ug• wirtualnego• przesy•ania• zwrotnego• w• 2017•
i•2018•r.•oraz•wyja•nienie,••e•wspó•czynnik•0,2•(rabat•w•wysoko•ci•80%)•stosuje•si"•zarówno•do•
stawki•dla•wej•cia•Mallnow,•jak•i•wyj•cia•PWP•w•zakresie•wykorzystania•wej•cia•Mallnow,•
g) uzupe•ni•• wyja•nienia• dotycz ce• niestosowania• wspó•czynników• korekcyjnych• dla•
krótkoterminowych• us•ug• przesy•ania• gazu• •wiadczonych• sieci•• EuRoPol• GAZ-u,•
przedstawionych•w•pi•mie•z•dnia•8•lutego•2019•r.•znak:•2019-22467•PF.3113.5.2018.19:•
§ zgodnie• z• art.• 8• pkt.• 7a• NC• CAM• zdolno••• wynosz•ca• co• najmniej• 10• %• istniej•cej• zdolno•ci•
technicznej•w•ka•dym•punkcie•po••czenia•mi dzysystemowego•jest•oferowana•nie•wcze•niej•
ni•• w• czasie• corocznej• aukcji• zdolno•ci• kwartalnej,• przeprowadzanej• zgodnie• z•kalendarzem•
aukcji• podczas• roku• gazowego• poprzedzaj•cego• pocz•tek• odpowiedniego• roku• gazowego.•
Na•podstawie• umowy• o• powierzenie• obowi•zków• operatora,• Operator• mo•e• zaoferowa••
jedynie•4%•zdolno•••technicznej•sieci•EuRoPol•GAZ-u•w•kierunku•podstawowym•(Kondratki•–•
Mallnow),•co•oznacza,••e•ca•••zdolno••,•któr••dysponuje,•mo•e•udost pni••jedynie•w•ramach•
produktów• krótkoterminowych.• U•ytkownik• sieci• przyst puj•cy• do• procedury• aukcyjnej• na•
punkcie•wej•cia•Kondratki•i•na•punkcie•wyj•cia•Mallnow•nie•mia••wi c•mo•liwo•ci•nabywania•
mocy•umownej•na•zasadach•d•ugoterminowych.•Dlatego•Operator•przyj•••dla•rozlicze!•zasad ,•
zgodnie•z•któr••u•ytkownik•nabywaj•cy•4•nast puj•ce•po•sobie•produkty•kwartalne•(••cznie•
12-miesi cy)• w• czasie• trwania• tej• samej• procedury• aukcyjnej• b dzie• rozliczany• na• zasadach•
przewidzianych• dla• produktów• rocznych• –• czyli• bez• zastosowania• wspó•czynników•
korekcyjnych•dla•umów•krótkoterminowych;•
§ w• zakresie• rozliczania• us•ugi• rewersu• wirtualnego• EuRoPol• GAZ• wskaza•,• e• z• uwagi• na•
post•powania•odwo•awcze•od•decyzji•Prezesa•URE•zatwierdzaj•cych•taryfy•na•lata•2018•i•2019,•
aktualnie•jest•stosowana•taryfa•z•roku•2017•(tj.•taryfa•zatwierdzona•decyzj••Prezesa•URE•z•dnia•
16•grudnia•2016•r.•nr•RG.DRG-2.4212.57.2016.IR#•zmieniona•decyzj••z•dnia•29•wrze$nia•2017•r.•
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nr• DRG.DRG-2.4212.53.2017.IR•),• która• nie• przewiduje• stosowania• wspó•czynników•
korekcyjnych•dla•us•ug•krótkoterminowych•wirtualnego•przesy•ania•zwrotnego,•
h) wyja•ni•,••e•na•sieci•przesy•owej•EuRoPol•GAZ-u•nie•s ••wiadczone•us•ugi•nieprzesy•owe,•
i) odnosz•c• si•• do• kwestii• uwzgl•dnienia• w• metodzie• RPM• faktu• pokrywania• przez• przychód•
regulowany/dozwolony• przychodów• z• tytu u• !wiadczenia• us ug• na• dodatkowe• zlecenie•
odbiorcy,• przychodów• z• tytu u• op at• za• przekroczenia• mocy• umownych• oraz• za• bilansowanie•
systemu•i•zarz•dzanie•ograniczeniami•systemowymi,•Operator•zwróci •uwag•,•i"•zgodnie•z•art.•
26• Kodeksu• taryfowego,• okresowe• konsultacje• opisuj•• metodologi•• kalkulacji• cen•
referencyjnych.• W• jego• ocenie• przepisy• te• nie• odnosz•• si•• do• sposobu• kalkulacji• przychodu•
regulowanego• oraz• poszczególnych• elementów• sk adaj•cych• si•• na• •czn•• kwot•• tego•
przychodu,•tylko•traktuj••o•sposobie•jego•podzia u•pomi•dzy•punkty•systemu•przesy owego,•
j) EuRoPol•GAZ•nie•przed•o•y••oceny•alokacji•kosztów,•o•której•mowa•w•art.•5•Kodeksu•taryfowego,•
wyja•niaj•c,••e•punkt•PWP•jest•punktem•po••czenia•mi•dzysystemowego• -•zgodnie•z•definicj••
zawart•• w• art.• 3• rozporz•dzenia• 4597.• Tym• samym• w• sieci• EuRoPol• GAZ-u• nie• ma• punktów•
wewn•trzsystemowych• i• nie• istnieje• wewn•trzsystemowe• wykorzystanie• tej• sieci.•
W•konsekwencji•przepisy•art.•5•Kodeksu•taryfowego•dotycz•ce•oceny•alokacji•kosztów•nie•maj••
zastosowania.•
Do•powy•szych•wyja•nie •Operator•za••czy••schemat•systemu•przesy•owego.•
Pismem• z• dnia• 25• marca• 2019• r.• znak:• DRG.DRG-2.745.3.2019.JDo1• Prezes• URE• zawiadomi••
Operatora• o• zako czeniu• post•powania• administracyjnego• oraz• o• mo•liwo•ci• zapoznania• si••
z•materia•em• dowodowym• zgromadzonym• w• niniejszej• sprawie• w• terminie• do• dnia• 27• marca•
2019•r.• Przedsi•biorstwo• w• dniu• 25• marca• 2019• r.• odebra•o• zawiadomienie• o• zako czeniu•
post•powania•dowodowego•i•nie•skorzysta•o•z•przys•uguj•cego•mu•prawa.•
W•toku•niniejszego•post•powania•Prezes•URE•zwa•y•,•co•nast•puje:••
Operator•posiada•koncesj••na•przesy•anie•paliw•gazowych•na•terytorium•Rzeczypospolitej•Polskiej,•
udzielon•• decyzj•• Prezesa• URE• z• dnia• 30• czerwca• 2004• r.• znak:• PPG/95/6154/W/2/2004/MS•
(ze•zmianami).• EuRoPol• GAZ• posiada• koncesj•• na• przesy•anie• paliw• gazowych• na• terytorium•
Rzeczypospolitej• Polskiej• do• 31• grudnia• 2025• r.,• udzielon•• decyzj•• Prezesa• URE• z• dnia• 18• lipca•
2008•r.•znak:•PPG/102/3863/W/2/2008/BP.•
Decyzj•• z• dnia• 23• czerwca• 2006• r.• znak:• DPE-47-4(2)/6154/2006/BT,• zmienion•• decyzj•• z• dnia•
18•grudnia• 2006• r.• znak:• DPE-47-10(5)/6154/2006/MW,• decyzj•• z• dnia• 9• grudnia• 2009• r.• znak:•
DPE-47-109(2)/6154/2009/BP,• decyzj•• z• dnia• 13• pa!dziernika• 2010• r.• znak:• DPE-47203(7)/6154/2010/BT,• oraz• decyzj•• z• dnia• 6• grudnia• 2018• r.,• znak:• DRG.DRG-1.4720.1.2018.KL,•
Prezes• URE• wyznaczy•• OGP• Gaz-System• S.A.• operatorem• systemu• przesy•owego• gazowego• na•
obszarze•Rzeczypospolitej•Polskiej•na•sieciach•b•d•cych•jego•w•asno•ci••na•okres•do•dnia•6•grudnia•
2068•r.•Natomiast•decyzj••z•dnia•17•listopada•2010•r.•znak:•DPE-4720-4(8)/2010/6154/JL•Prezes•
URE•z•urz•du•wyznaczy••OGP•operatorem•systemu•przesy•owego•gazowego•na,•znajduj•cym•si••na•
terytorium• Rzeczypospolitej• Polskiej,• odcinku• gazoci•gu• Jama•• –• Europa• Zachodnia,• którego•
w•a•cicielem•jest•System•Gazoci•gów•Tranzytowych•EuRoPol•GAZ•S.A.,••na•okres•do•dnia•31•grudnia•
2025•r.••
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rozporz•dzenie• Komisji• (UE)• nr• 2017/459• z• dnia• 16• marca• 2017• r.• ustanawiaj•cego• kodeks• sieci• dotycz•cy•
mechanizmów• alokacji• zdolno•ci• w• systemach• przesy•owych• gazu• i• uchylaj•ce• rozporz•dzenie• (UE)• nr• 984/2013•
(Dz.•Urz.•UE•L•72•z•17.03.2017•r.•s.•1)•
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Decyzj•• z• dnia• 22• wrze•nia• 2014• r.• znak:• DRG-4720-1(13)/2014/6154/KF,• Prezes•URE• przyzna••
Operatorowi•certyfikat•spe•niania•kryteriów•niezale•no•ci,•o•którym•mowa•w•art.•9h1•ust.•1•ustawy•
–• Prawo• energetyczne,• w• zwi"zku• z• wykonywaniem• funkcji• operatora• systemu• przesy•owego• na•
sieciach• w•asnych.• Natomiast• decyzj"• z• dnia• 19• maja• 2015• r.• znak:• DRG-47202(28)/2014/2015/6154/KF•przyzna••mu•certyfikat•spe•niania•kryteriów•niezale•no•ci•w•zwi"zku•
z•wykonywaniem• funkcji• operatora• systemu• przesy•owego• w• formule• ISO• na• sieci• przesy•owej•
b•d"cej•w•asno•ci"•SGT•EuRoPol•GAZ•S.A.•
W• my•l• art.• 47• ust.• 1• ustawy• –• Prawo• energetyczne,• przedsi•biorstwa• energetyczne• posiadaj"ce•
koncesje•ustalaj"•taryfy•dla•paliw•gazowych,•które•podlegaj"•zatwierdzeniu•przez•Prezesa•URE•oraz•
proponuj"•okres•ich•obowi"zywania.••
Stosownie•do•art.•23•ust.•2•pkt•11a•ustawy•–•Prawo•energetyczne,•do•zakresu•dzia•ania•Prezesa•URE•
nale•y• m.in.• (…)• wykonywanie• obowi"zków• organu• regulacyjnego• wynikaj"cych• z• rozporz"dze$•
przyj•tych• na• podstawie• art.• 8• oraz• art.• 23• rozporz"dzenia• 715/2009• (w• tym• tak•e• Kodeksu•
taryfowego).•
Kodeks•taryfowy•wszed••w••ycie•w•dniu•6•kwietnia•2017•r.,•z•wyj"tkiem•przepisów•rozdzia•ów•VI•
i•VIII,• które• s"• stosowane• od• dnia• 1• pa%dziernika• 2017• r.• oraz• rozdzia•ów• II,• III• i• IV,• które• b•d"•
stosowane• od• dnia• 31• maja• 2019• r.• Kodeks• taryfowy• wi"•e• w• ca•o•ci• oraz• jest• stosowany•
bezpo•rednio•we•wszystkich•pa$stwach•cz•onkowskich•UE.•
W•my•l•art.•27•ust.•4•Kodeksu•taryfowego•(rozdzia••VII•stosowany•od•dnia•wej•cia•w••ycie),•Prezes•
URE•w•terminie•5•miesi•cy•od•zako$czenia•ostatecznych•konsultacji•(tj.•do•dnia•31•marca•2019•r.)•
jest• obowi"zany• podj"&• i• opublikowa&• uzasadnion"• decyzj•• dotycz"c"• metody• RPM,• obejmuj"c"•
elementy• okre•lone• w• art.• 26• ust.• 1• Kodeksu• taryfowego,• w• zakresie• sieci• przesy•owej• b•d"cej•
w•asno•ci"•EuRoPol•GAZ-u.•Decyzja•ta•po•jej•opublikowaniu•zostanie•przes•ana•do•ACER•i•Komisji•
Europejskiej.••
Jak•ju••wskazano•wcze•niej•dokument•konsultacyjny•metodologii•wyznaczania•cen•referencyjnych•
w•zakresie•sieci•b•d"cej•w•asno•ci"•EuRoPol•GAZ-u,•w•zwi"zku•z•art.•27•ust.•3•Kodeksu•taryfowego,•
by••przedmiotem•analizy•ACER.•Opini••t••ACER•opublikowa•a•w•dniu•13•grudnia•2018•r.•W•opinii•
zosta•o•sformu•owane•szereg•uwag•ACER•a•tak•e•zalece$•dla•organu•regulacyjnego• -•zalecenia•te•
zosta•y•przedstawione•na•str.•3•i•4•niniejszej•decyzji.••
Odnosz"c•si••do•tych•uwag,•sformu•owanych•na•gruncie•postanowie$•Kodeksu•taryfowego,•Prezes•
URE• uzupe•niaj"co• wskazuje,• •e• zasady• ustalania• taryf• w•przypadku• sieci• b•d"cej• przedmiotem•
niniejszego• post•powania• nie• w• pe•ni• odzwierciedlaj"• zasady• wynikaj"ce• z• Kodeksu• taryfowego.•
Wynika•to•z•faktu,•i••w•przypadku•sieci•b•d"cej•w•asno•ci"•EuRoPol•GAZ-u•taryfa•kalkulowania•jest•
nie•tylko•w•oparciu•zasady•wynikaj"ce•z•Kodeksu•taryfowego.•Na•obecny•sposób•funkcjonowania•
cz••ci• systemu• przesy•owego• b•d"cego• w•asno•ci"• EuRoPol• GAZ• wp•yw• maj"• mianowicie• tak•e•
prawa• nabyte• zwi"zane• z• tzw.• kontraktami• historycznymi• oraz• porozumienie• mi•dzyrz"dowe•
mi•dzy•Rzeczpospolit"•Polsk"•i•Federacj"•Rosyjsk".•••
W•szczególno•ci•art.•4•Protoko•u•Dodatkowego•do•Porozumienia•mi•dzy•Rz"dem•Rzeczypospolitej•
Polskiej•a•Rz"dem•Federacji•Rosyjskiej•o•budowie•systemu•gazoci"gów•dla•tranzytu•rosyjskiego•gazu•
przez• terytorium• Rzeczypospolitej• Polskiej• i• dostawach• rosyjskiego• gazu• do• Rzeczypospolitej•
Polskiej•z•25•sierpnia•1993•r.•(M.P.•z•z•2011•Nr•46,•poz.•516)•stanowi,••e•kalkulacja•stawki•taryfowej•
za:•
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-

przesy•• gazu• ziemnego,• przez• terytorium• Rzeczypospolitej• Polskiej• oraz• w• celu• dostaw•
odbiorcom• w• Rzeczypospolitej• Polskiej,• która• jest• zatwierdzana• decyzj • Prezesa• Urz!du•
Regulacji• Energetyki• Rzeczpospolitej• Polskiej• lub• przez• inny• organ• reguluj•cy• w•adzy•
pa"stwowej• Rzeczypospolitej• Polskiej• uprawniony• do• podejmowania• decyzji•
o•zatwierdzaniu• stawek• taryfowych,• (zwanym• dalej• Organem• Reguluj•cym)• dokonuje• si!•
w•taki•sposób,•aby•zapewni#•m.in.•docelow••wielko•#•corocznego•zysku•netto•EuRoPol•Gaz•
spó•ka• akcyjna• na• poziomie• 21• mln• z•otych• polskich,• waloryzowan•• •redniorocznym•
wska%nikiem• wzrostu• cen• towarów• i• us•ug• konsumpcyjnych,• og•aszanym• w• komunikacie•
Prezesa• G•ównego• Urz!du• Statystycznego• w• roku• kalendarzowym• poprzedzaj•cym• rok•
z•o&enia•wniosku•taryfowego.•Je&eli•rzeczywista•wielko•#•rocznego•zysku•netto•EuRoPol•Gaz•
spó•ka• akcyjna• ró&ni•si!•od• poziomu• docelowego,•to• ró&nica•mi!dzy• wielko•ci•• faktyczn••
i•docelow••zysku•netto•uwzgl!dnia•si!•przy•kalkulacji•stawki•taryfowej•na•nast!pny•rok;•

-

us•ugi•EuRoPol•Gaz•spó•ka•akcyjna•oraz•sk•adanie•wniosku•o•jej•zatwierdzenie•do•organu•
reguluj•cego• w• okresie• obowi•zywania• Kontraktów• na• przesy•• realizowane• jest• przez•
EuRoPol•Gaz•spó•ka•akcyjna.•

Kwesti!•stosowania•kontraktów•historycznych•reguluje• natomiast•ustawa•z•dnia•26•lipca•2013•r.•
o•zmianie•ustawy•-•Prawo•energetyczne•oraz•niektórych•innych•ustaw•(Dz.•U.•z•2013•r.•poz.•984)•–•
dalej• „ustawa• zmieniaj•ca”.• Zgodnie• z• art.• 22• ust.• 1• ustawy• zmieniaj•cej,• przedsi!biorstwa•
energetyczne,•b!d•ce•w•dniu•3•wrze•nia•2009•r.•w•a•cicielami•sieci•przesy•owej,•zachowa•y•prawo•
do•realizacji•umów•o••wiadczenie•us•ug•przesy•ania•paliw•gazowych,•zawartych•przed•tym•dniem,•
do• czasu• ich• wyga•ni!cia• bez• mo•liwo•ci• ich• przed•u•enia.• Jednocze•nie,• w• art.• 23• tej• ustawy•
przes dzono,• i•• do• umów• o• powierzenie• wykonywania• obowi zków• operatora• systemu•
przesy•owego•gazowego,•zawartych•przed•dniem•wej•cia•w••ycie•ustawy•zmieniaj cej,•stosuje•si!•
przepisy•dotychczasowe•do•czasu•wyga•ni!cia•umów,•o•których•mowa•w•art.•22•tej•ustawy•(czyli•
tzw.• kontraktów• historycznych).• Potrzeba• wprowadzenia• takich• zasad• wynika•a• z•konieczno•ci•
ochrony•praw•nabytych.•Rozwi zanie•to•zosta•o•zaakceptowane•w•procesie•certyfikacji•Operatora•
przez•Komisj!•Europejsk .•
W•efekcie,•w•zwi zku•z•postanowieniami•Kodeksu•taryfowego,•stron •niniejszego•post!powania•jest•
Operator,• który• wykonuje• swoje• zadania• zarówno• na• w•asnej• sieci• przesy•owej,• jak• i• sieci•
stanowi cej• w•asno•$• EuRoPol• GAZ-u,• natomiast• w• okresie• przej•ciowym• (tj.• w• okresie•
obowi zywania• historycznych• kontraktów• na• przesy•anie• gazu,• czyli• do• 31• grudnia• 2022• r.),• to•
EuRoPol• GAZ,• kalkuluje• odr!bn • taryf!• w•zakresie• w•asnej• sieci• przesy•owej• z• uwzgl!dnieniem•
uwarunkowa%• wynikaj cych• z• ww.• porozumie%• mi!dzyrz dowych• i• kontraktów• historycznych•
oraz•przedk•ada•j •Prezesowi•URE•do•zatwierdzenia.•Nale•y•doda$,••e•w•zwi zku•z•postawieniami•
ww.• Protoko•u,• w• przypadku• EuRoPol• GAZ-u• taryfa• skalkulowana• jest• na• poziomie• ni•szym• ni••
wynika•oby• to• z• zastosowania• Kodeksu• taryfowego• bez• ogranicze%• wynikaj cych• z• ww.•
uwarunkowa%• historycznych• (ograniczenie• wielko•$• rocznego• zysku• netto• wynikaj ce• z• ww.•
Protoko•u).••
W• kontek•cie• uwag• ACER• oraz• za• czonej• metodologii• taryfowej• doda$• nale•y,• •e• z• kontraktów•
historycznych•wynika•równie••za•o•enie•stosowane•w•kalkulacji•taryfy•EuRoPol•GAZ-u•–•jednakowy•
poziom•jednostkowych•kosztów•przesy•ania•gazu•odniesionych•do•jego•ilo•ci•i•odleg•o•ci•dla•stron•
dwóch•kontraktów•historycznych•w•tej•sieci.•
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W•kwestii•zalecanego•przez•ACER•sprecyzowania•okresu,•na•który•RPM•oraz•parametry•s••ustalane•
nale•y• stwierdzi ,• •e• niniejsz•• decyzj•• ustala• si!• okres• stosowania• metody• RPM• w• przedziale•
czasowym• od• 1•stycznia• 2020•r.• do• 31• grudnia• 2022•r.• Jest• to• okres• krótszy• ni•• maksymalny•
dopuszczalny• okres• pi cioletni,• okre!lony• w• art.• 27• ust.• 5• Kodeksu• taryfowego,• ale• ustalaj•c• ten•
okres• wzi to• pod• uwag • faktu,• i•• z• dniem• z• dniem• 31•grudnia• 2022•r.• wygasa• ostatni• z• dwóch•
kontraktów•historycznych•na•przesy•anie•gazu•ziemnego.•Je•eli•chodzi•o•drugi•kontrakt•(wygasaj"cy•
w•dniu•17•maja•2020•r.),•to•na•potrzeby•kalkulacji•indykatywnych•cen•referencyjnych•w•metodzie•
RPM•przyj to•za#o•enie•kontynuacji•rezerwacji•przepustowo!ci•obj tych•tym•kontraktem.••
Metoda• RPM,• sporz•dzona• zgodnie• z• wymaganiami• Kodeksu• taryfowego,• w• tym• w•zakresie•
zgodno!ci•z•warunkami•okre!lonymi•w•art.•7,•stanowi•za#•cznik•do•niniejszej•decyzji.•W•dokumencie•
tym,•zgodnie•z•sugesti••ACER,•zosta#a•uwzgl dniona•i•szczegó#owo•opisana,•prostsza•metoda•RPM•
bazuj•c•• na• czynnikach• kosztotwórczych• mocy• umownej• i•odleg#o!ci,• która• uwzgl dniaj•c•
przedstawione•powy•ej•uwarunkowania:•
§ nie•wymaga•zastosowania•korekt•wag•kosztów•alokowanych•do•wyj•cia•PWP•i•wyj•cia•Mallnow,•
które•wywo ywa y•w•tpliwo•ci•w•zakresie•zgodno•ci•z•dostosowaniami•przewidzianymi•w•art.•6•
ust.•4•Kodeksu•taryfowego,•
§ gwarantuje•spe•nienie•warunku•jednakowego•poziomu•jednostkowych•kosztów•przesy•ania•gazu•
odniesionych• do• jego• ilo ci• i•odleg•o ci• (wyra!onych• w• z•/MWh/100km)• dla• stron• dwóch•
kontraktów•historycznych•w•tej•sieci,•
§ ze•wzgl•du•na•znikomy•udzia••przychodów•osi•ganych•z•us•ug•rewersu•wirtualnego•(ok.•1,3%)•
zastosowano• uproszczone• podej cie,• zgodnie• z• którym• przychody• osi•gane• z• tego• tytu•u•
pomniejszaj•• przychód• przyjmowany• do• kalkulacji• stawek• przesy•owych,• wp•ywaj•c• w• ten•
sposób•na•obni!enie•stawek•op•at•dla•u!ytkowników•korzystaj•cych•z•sieci•przesy•owej•EuRoPol•
GAZ-u• w• kierunku• podstawowym• –• zgodnie• z• za•o!onym• scenariuszem• przep•ywu•
w•proponowanej•metodzie•RPM.•Stawka•wej cia•Mallnow•zosta•a•ustalona•na•poziomie•równym•
stawce•wej cia•w•punkcie•Kondratki.•Nale!y•podkre li",•!e•ze•wzgl•du•zastosowanie•(zgodnie•z•
§•14• rozporz•dzenia• taryfowego)• na• punkcie• wej cia• Mallnow• i• w• tym• zakresie• wyj cia• PWP•
wspó•czynnika•0,2•(oznaczaj•cego•rabat•w•wysoko ci•80%)8•w•przypadku•rewersu•wirtualnego,•
rozwi•zanie•to•w•!adnym•stopniu•nie•utrudnia•obrotu•transgranicznego,•lecz•przeciwnie•stanowi•
zach•t••do•jego•rozwijania,•
§ ostateczny• podzia•• wej•cie/wyj•cie• jest• wynikowy• i• uzale•niony• od• planowanej• rezerwacji•
zdolno•ci.•
Uproszczony• model• taryfowy• umo•liwiaj cy• u•ytkownikom• sieci• prognoz!• zmian• cen•
referencyjnych• poprzez• zmian!• za•o•e"• dotycz cych• rezerwacji• zdolno•ci• w• poszczególnych•
punktach•systemu•oraz•przychodu•zostanie•opublikowany•na•stronie•internetowej•Operatora.
Odnosz c• si!• natomiast• do• sugerowanego• przez• ACER• po• czenia• istniej cych• w• Polsce• dwóch•
systemów• wej•cia• wyj•cia:• nale• cego• do• Operatora• oraz• do• EuRoPol-• GAZ• u.,• nale•y• mie#• na•
uwadze,••e••-•jak•ju••wskazano•powy•ej•-•w•przypadku•systemu•przesy•owego•b!d cego•w•asno•ci •
EuRoPol•GAZ-u•,•z•dniem•31•grudnia•2022•r.•zako"czy•si!•okres•przej•ciowy•wyznaczony•przez•dat!,•
po•której•wygasn •umowy•przesy•owe,•zawarte•przez•w•a•ciciela•przed•dniem•3•wrze•nia•2009•r.•

8

Zgodnie•z•§•14•rozporz dzenia•taryfowego•w•przypadku••wiadczenia•us•ug•wirtualnego•przesy•ania•zwrotnego•stawki•
op•aty•sta•ej•za•te•us•ugi•stanowi •iloczyn•ustalonych•w•taryfie•stawek•op•aty•sta•ej•oraz•wspó•czynnika,•którego•warto•#•
wynosi•0,2.•
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(tzw.•kontrakty•historyczne).•Istotne•jest•równie•,••e•obecnie•Operator•w•zakresie•jego•w•asnej•sieci•
przesy•owej• prowadzi•szereg• inwestycji,• które• w•znacz•cy•sposób• wp•yn••na• funkcjonowanie• tej•
sieci•(systemu•przesy•owego•b•d•cego•jego•w•asno!ci•).•Oddanie•do•u"ytkowania•zasadniczej•cz•!ci•
elementów• systemu• przesy•owego• b•d•cych• efektem• tych• inwestycji• planowane• jest• pod• koniec•
2022•r.••
W•!wietle•powy"szego,•wydaje•si••uzasadnione,•aby•stosowne•analizy•(w•trosce•o•wiarygodno!#•ich•
wyników)• by•y• dokonane• po• wyja!nieniu• sytuacji• dotycz•cej• -• z• jednej• strony• warunków•
brzegowych• funkcjonowania• systemu• przesy•owego• Operatora,• z• drugiej• za!• -• po• wyja!nieniu•
sytuacji•ewentualnych•zamówie$•przepustowo!ci•aktualnie•wykorzystywanych•na•podstawie•tzw.•
kontraktów•historycznych.••
Odnosz•c• si•• do• nadanego• decyzji• rygoru• natychmiastowej• wykonalno!ci,• wskaza#• nale"y,• "e•
zgodnie• z• art.• 108• §• 1• Kpa• decyzji,• od• której• s•u"y• odwo•anie,• mo"e• by#• nadany• rygor•
natychmiastowej• wykonalno!ci,• gdy• jest• to• niezb•dne• ze• wzgl•du• na• ochron•• zdrowia• lub• "ycia•
ludzkiego•albo•dla•zabezpieczenia•gospodarstwa•narodowego•przed•ci•"kimi•stratami•b•d%•te"•ze•
wzgl•du•na•inny•interes•spo•eczny•lub•wyj•tkowo•wa"ny•interes•strony.••
W• doktrynie• podnosi• si•,• "e• podstawowym• kryterium• nadania• rygoru• natychmiastowej•
wykonalno!ci• jest• „niezb•dno!#”• niezw•ocznego• wdro"enia• decyzji• w• "ycie.• Niezb•dno!#•
niezw•ocznego• dzia•ania• „mo"e• nast•pi#• w• takim• przypadku,• w• którym• nie• mo"na• si•• obej!#•
w•danym•czasie•i•istniej•cej•sytuacji•bez•wykonania•praw•lub•obowi•zków,•o•których•rozstrzyga•si••
w•decyzji,•poniewa"•zw•oka•w•ich•wykonaniu•zagra"a•dobrom•chronionym•okre!lonym•w•art.•108•
§•1• Kpa.• Zagro"enie• to• musi• mie#• realny• charakter,• a• nie• mo"e• by#• tylko• teoretycznie•
prawdopodobne.”• (vide• B.• Adamiak,• J.• Borkowski,• Kodeks• post•powania• administracyjnego,•
Komentarz,• Warszawa• 2009,• s.• 420).• Powy"szy• pogl•d• znajduje• aprobat•• w• orzecznictwie• (vide•
wyrok•NSA•z•dnia•19•lutego•1998•r.•sygn.•V•SA•686/97•LEX•nr•34040,•wyrok•NSA•z•dnia•28•kwietnia•
1998•r.•sygn.•V•SA•677/97•LEX•nr•59221,•wyrok•NSA•w•Warszawie•z•dnia•30•czerwca•2006•r.•sygn.•I•
OSK•116/06•LEX•nr•266225).••
Jedn•• z• przes•anek• uzasadniaj•cych• nadanie• decyzji• rygoru• natychmiastowej• wykonalno!ci• jest•
ochrona•dobra•w•postaci•„innego•interesu•spo•ecznego”.•W•pi!miennictwie•wskazuje•si•,•"e•„nie•ma•
trwa•ej,•sta•ej•definicji•interesu•spo•ecznego,•tre!#•tego•poj•cia•trzeba•ustala#•w•ka"dym•przypadku•
z• osobna”• (vide• M.• Wyrzykowski,• Poj•cie• interesu• spo•ecznego• w• prawie• administracyjnym,•
Warszawa•1986,•s.•209).•Jest•to•zatem•poj•cie•nieokre!lone,•którego•tre!#•nadaje•organ•orzekaj•cy•
(Ibidem).• Nale"y• wskaza#,• "e• interes• spo•eczny• podlega• szczególnej• trosce• i• ochronie• organów•
pa$stwowych,•które•w•procesie•stosowania•prawa•dokonuj••jego•ustalenia•i•konkretyzacji.•Interes•
spo•eczny•winien•by#•uto"samiany•z•dobrem•publicznym,•interesem•zbiorowo!ci•czy•te"•interesem•
ogólnym• (vide• uzasadnienie• wyroku• Trybuna•u• Konstytucyjnego• z• dnia• 12• marca• 2007• r.,• sygn.•
K.54/05•LEX•nr•257765,•wyrok•TK•z•dnia•31•marca•2005•r.,•sygn.•SK•26/02•LEX•nr•149944,•wyrok•
WSA•w•Warszawie•z•dnia•3•sierpnia•2004•r.,•sygn.•V•SA•5175/03•Lex•Polonica•nr•370990).•
Analizuj•c•prawa•i•obowi•zki•wynikaj•ce•z•niniejszej•decyzji•w•kontek!cie•przes•anek•wskazanych•
w• art.• 108• §• 1• Kpa• nale"y• wskaza#• "e• celem• regulacji• art.• 27• ust.• 4• Kodeksu• taryfowego• jest•
zwi•kszenie• przejrzysto!ci• struktur• taryf• przesy•owych• i• procedur• ich• ustalania• poprzez• m.in.•
publikacj•• informacji• dotycz•cych• ustalania• przychodów• operatorów• systemów• przesy•owych•
i•okre!lania• tych• taryf.• Wymogi• te• maj•• umo"liwi#• u"ytkownikom• sieci• lepsze• zrozumienie• taryf•
ustalonych• dla• us•ug• przesy•owych• i•nieprzesy•owych• oraz• zrozumienie• zmian• wprowadzanych•
w•tych•taryfach,•sposobu•ich•ustalania•i•mo"liwo!ci•ich•zmiany•a•tak"e•popraw••mo"liwo!ci•rozwoju•
konkurencji.• W• zakresie• procedur• Kodeks• taryfowy• zawiera• tak"e• regulacje• dotycz•ce• terminów•
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przeprowadzania•konsultacji•i•publikacji•taryf•i•innych•danych•dobranych•tak,•aby•u•ytkownicy•sieci•
przesy•owych• mieli• mo•liwo••• korzystania• z• tych• sieci• na• równych,• przejrzystych•
i•niedyskryminacyjnych• zasadach.• W• tym• kontek•cie• istotne• jest,• •e• w••wietle• ust.• 5• powo•anego•
przepisu,•wydanie•pierwszej•decyzji•po•wej•ciu•w••ycie•Kodeksu•taryfowego•przez•krajowy•organ•
regulacyjny•zgodnie•z•ust.•4,•obliczenie•taryf•na•podstawie•tej•decyzji•oraz•publikacja•taryf•(…)•musi•
zosta••zako czone•najpó!niej•do•dnia•31•maja•2019•r.•Wynika•to•z•faktu,•i••zgodnie•z•art.•32•lit.•a)•
Kodeksu• taryfowego• publikacja• zatwierdzonej• taryfy• musi• nast"pi•• nie• pó!niej• ni•• 30• dni• przed•
coroczn"• aukcj"• zdolno•ci• rocznej• (co• do• zasady• odbywaj"cej• si#• w• pierwszy• poniedzia•ek• lipca•
ka•dego•roku).••
Powy•sze•oznacza,••e•bezzw•oczne•przed•o•enie•taryfy•skalkulowanej•na•podstawie•przedmiotowej•
metody•oraz•jej•publikacja••w•terminie•do•31•maja•2019•r.•le•y•w•interesie•u•ytkowników•systemu•
przesy•owego•a•ewentualne•opó!nienia•w•tym•zakresie•godzi•yby•w•interes•spo•eczny.•
Prezes• URE• jako• organ• administracji• publicznej,• zobowi"zany• jest•sta•• na•stra•y• praworz"dno•ci•
realizuj"c•tym•samym•podstawow"•–•wyra•on"•w•art.•7•Konstytucji•RP•i•powtórzon"•w•art.•6•Kpa•–•
zasad#•praworz"dno•ci,•w•my•l•której•organy•w•adzy•publicznej•dzia•aj"•na•podstawie•i•granicach•
prawa.•Dlatego•te••Prezes•URE•zobowi"zany•jest•do•podj#cia•wszelkich•dzia•a •maj"cych•na•celu•
dotrzymanie• terminów• umo•liwiaj"cych• u•ytkownikom• sieci• przesy•owej• realizacj#• ich• praw,•
zagwarantowanych•w•Kodeksie•taryfowym.••
Maj"c• na• uwadze• harmonogram• wynikaj"cy• z• terminów• wyznaczonych• w• Kodeksie• taryfowym•
zauwa•y•• nale•y,• •e• EuRoPol• GAZ• w• oparciu• o• metod#• RPM• stanowi"c"• za•"cznik• do• niniejszej•
decyzji• jest•obowi"zany• do• kalkulacji• taryfy• na• 2020•r.• i• bezzw•ocznego• przed•o•enia• do• Prezesa•
URE•wniosku•o•jej•zatwierdzenie.••
Tym• samym• potrzeba• zagwarantowania• realizacji• praw• u•ytkowników• systemu• przesy•owego,•
zapewnienia•mo•liwo•ci•rozwoju•konkurencji•i•realizacji•zada •wynikaj"cych•z•Kodeksu•taryfowego•
stanowi• przes•ank#• zarówno• konieczn"• jak• i•wystarczaj"c"• do• nadania• niniejszej• decyzji• rygoru•
natychmiastowej• wykonalno•ci.• Niezb#dno••• ww.• niezw•ocznego• dzia•ania• powodowana• jest•
potrzeb"•ochrony•interesu•spo•ecznego•oraz•dba•o•ci"•o•rozwój•konkurencji.•
Maj"c•powy•sze•na•uwadze,•orzekam•jak•w•sentencji.••
•
POUC ZENIE •
1. Od•niniejszej•decyzji•przys•uguje•odwo•anie•do•S•du•Okr•gowego•w•Warszawie•–•S•du•Ochrony•
Konkurencji•i•Konsumentów•(SOKiK),•za•moim•po rednictwem,•w•terminie•dwutygodniowym•od•
dnia•jej•dor•czenia•(art.•30•ust.•2•i•3•ustawy•–•Prawo•energetyczne•w•zwi•zku•z•art.•47946•pkt•1•
i•nast.• Kodeksu• post•powania• cywilnego• –• Dz.• U.• z• 2018• r.• poz.• 155,• z• pó!n.• zm.).• Odwo•anie•
nale"y•przes•a#•na•adres•Urz•du•Regulacji•Energetyki,•Al.•Jerozolimskie•181,•02-222•Warszawa.••
2. Odwo•anie•od•decyzji•powinno•czyni••zado•••wymaganiom•przepisanym•dla•pisma•procesowego•
oraz• zawiera•• oznaczenie• zaskar•onej• decyzji• i• warto•ci• przedmiotu• sporu,• przytoczenie•
zarzutów,•zwi•z•e•ich•uzasadnienie,•wskazanie•dowodów,•a•tak•e•zawiera••wniosek•o•uchylenie•
albo•zmian••decyzji•w•ca•o•ci•lub•cz••ci•(art.•47949•Kodeksu•post•powania•cywilnego).••
3. Odwo•anie•od•decyzji•Prezesa•URE•podlega•op•acie•sta•ej•w•kwocie•100•z•otych•(art.•32•ust.•3•
w•zwi zku•z•art.•3•ust.•2•pkt•9•ustawy•z•dnia•28•lipca•2005•r.•o•kosztach•s dowych•w•sprawach•
cywilnych•–•Dz.•U.•z•2018•r.•poz.•300,•z•pó!n.•zm.).•Op•at••uiszcza•si••na•konto•bankowe•S du•
Okr•gowego• w•Warszawie• XVII• Wydzia•u• Ochrony• Konkurencji• i• Konsumentów.• Strona• mo•e•
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ubiega•• si•• o•zwolnienie• od• kosztów• s dowych• stosownie• do• przepisów• art.• 101• i• nast•pne•
ustawy•o•kosztach•s dowych•w•sprawach•cywilnych,•oraz•o•przyznanie•pomocy•prawnej•poprzez•
ustanowienie• adwokata• lub• radcy• prawnego,• stosownie• do• przepisu• art.• 117• Kodeksu•
post•powania•cywilnego.•
4. W• trakcie• trwania• biegu• terminu• do• wniesienia• odwo•ania• strona• mo•e• zrzec• si•• prawa• do•
wniesienia• odwo•ania• do• SOKiK• wobec• Prezesa• URE• (art.• 127a• §• 1• Kodeksu• post•powania•
administracyjnego).• Z• dniem• dor•czenia• organowi• administracji• publicznej• o•wiadczenia•
o•zrzeczeniu• si•• prawa• do• wniesienia• odwo•ania• przez• stron•,• decyzja• staje• si•• ostateczna•
i•prawomocna•(art.•127a•§•2•Kodeksu•post•powania•administracyjnego).•
5. Decyzja•podlega•wykonaniu•przed•up•ywem•terminu•do•wniesienia•odwo•ania,•je•eli•jest•zgodna•
z• ••daniem• wszystkich• stron• lub• je•eli• wszystkie• strony• zrzek•y• si•• prawa• do• wniesienia•
odwo•ania•(art.•130•§•4•Kodeksu•post•powania•administracyjnego).••
6. Stosownie• do• art.• 27• ust• 4.• Kodeksu• taryfowego,• niniejsza• decyzja• zostanie• skierowania• do•
og•oszenia•w•„Biuletynie•Bran•owym•Urz•du•Regulacji•Energetyki•–•Paliwa•gazowe”.•
•
Prezes•
Urz•du•Regulacji•Energetyki•
•
•
•

•
Maciej•Bando•
•
•
•
•
•
Otrzymuje:•
1. Operator•Gazoci•gów•Przesy•owych••
GAZ-SYSTEM•S.A.•
ul.•Mszczonowska•4,•02-336•Warszawa•
2. a/a•
Do•wiadomo•ci:•
1. European•Commission•
DG•Energy••
24-26,•rue•Jean-André•de•Mot•
B-1049•Bruxelles/Brussel•
Belgique•/Belgium•
2. Agency•for•the•Cooperation•of•Energy•Regulators•
Trg•republike•3•
1000•Ljubljana,•Slovenia•
3. System•Gazoci•gów•Tranzytowych•
EuRoPol•GAZ•S.A.•
ul.•Topiel•12•
00-342•Warszawa•
•
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