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Warszawa, 30 września 2016 r. 

 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

          Maciej Bando 

 

DRR.WIR.7129.4.1.2016.JF 

 

 

 

D E C Y Z J A 

 

Na podstawie art. 46 ust. 4 w związku z art. 46 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 

z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach 

przesyłowych (Dz. Urz. UE Nr L91 z 27.3.2014, s. 15), w związku z art. 23 ust. 2 pkt 11a oraz z art. 

30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 ze zm.) 

i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 868 ze zm.) 

 

po rozpatrzeniu wniosku 

 

przedsiębiorstwa Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie o wydanie decyzji o zatwierdzeniu ,,Sprawozdania dotyczącego planowanych do 

wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych w związku z wejściem w życie 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci 

dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych”, zawartego w piśmie z dnia 15 lipca 2016 r., 

znak PK.070.8.2014/57 i zmienionego pismami z dnia 23 sierpnia 2016 r. znak: PK.070.8.2014/61, 

z dnia 16 września 2016 r. znak PK.070.8.2014/65, z dnia 19 września 2016 r. znak  

PK.070.8.2014/66 oraz z dnia 26 września 2016 r. znak PK.070.8.2014/68 

 

postanawiam 

 

zatwierdzić przedłożone ,,Sprawozdanie dotyczące planowanych do wprowadzenia przez 

GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji 

(UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania 

gazu w sieciach przesyłowych”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, do stosowania na 

okres od godziny 6:00 dnia 1 października 2016 r. do godziny 6:00 dnia 1 października 2017 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 16 kwietnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 

26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych 

(zwane dalej ,,Rozporządzeniem 312/2014”). Rozporządzenie 312/2014 wprowadza przepisy 

z zakresu zasad bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, w tym m.in. nakłada szereg 
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obowiązków na operatorów systemów przesyłowych gazu (zwanych dalej ,,OSP”). Art. 45 ust. 1 

Rozporządzenia 312/2014 dopuszcza możliwość wdrożenia przez OSP odpowiednich środków 

tymczasowych w przypadku braku dostatecznej płynności hurtowego rynku gazu dla transakcji 

krótkoterminowych. Szczegółowe przepisy w zakresie wykorzystania ww. środków tymczasowych 

przez OSP znajdują się w rozdziale X (art. 47-50) Rozporządzenia 312/2014. 

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 46 ust. 3 Rozporządzenia 312/2014 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany 

dalej ,,Wnioskodawcą”) wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej: ,,Prezesem 

URE”) w piśmie z dnia 15 lipca 2016 r., znak PK.070.8.2014/57 z wnioskiem o zatwierdzenie 

,,Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków 

tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 

marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych” 

(zwanego dalej ,,Sprawozdaniem”). Do wniosku został dołączony projekt Sprawozdania. 

Wnioskodawca, działając w oparciu o art. 46 ust. 2 Rozporządzenia 312/2014, przeprowadził 

w dniach 5 - 12 lipca 2016 r. konsultacje proponowanego Sprawozdania z zainteresowanymi 

stronami, których wyniki przekazał Prezesowi URE.  

Prezes URE, po analizie przedstawionego projektu Sprawozdania oraz zgłoszonych przez 

uczestników rynku uwag w ramach ww. konsultacji, w pismach z dnia 4 sierpnia 2016 r., 

znak: DRR.WIR.7129.4.2.2016.JF, z dnia 8 września 2016 r. znak DRR.WIR.7129.4.1.2016.JF, z dnia 

22 września 2016 r.  znak DRR.WIR.7129.4.1.2016.JF wezwał Wnioskodawcę  do uzupełnienia oraz 

dokonania stosownych zmian w Sprawozdaniu, jak również do złożenia wyjaśnień i przekazania 

informacji koniecznych do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. W pismach z dnia 23 sierpnia 2016 r. 

znak: PK.070.8.2014/61, z dnia 16 września 2016 r. znak  PK.070.8.2014/65, z dnia 19 września 

2016 r. znak  PK.070.8.2014/66 oraz z dnia 26 września 2016 r. znak PK.070.8.2014/68 

Wnioskodawca odniósł się do  uwag Prezesa URE oraz poinformował o ich uwzględnieniu, a także 

przedstawił wymagane informacje oraz wyjaśnienia w zakresie uwag nieuwzględnionych. 

Jednocześnie Wnioskodawca przedłożył pismem z dnia 26 września 2016 r., znak PK.070.8.2014/68 

kolejny projekt Sprawozdania w skorygowanym brzmieniu, który stanowi przedmiot niniejszego 

rozstrzygnięcia. 

Mając na uwadze art. 46 ust. 5 w związku z art. 27 ust. 2 Rozporządzenia 312/2014 Prezes URE 

przekazał projekt Sprawozdania do konsultacji z organami regulacyjnymi sąsiednich państw 

członkowskich UE, jak również poinformował te organy o przeprowadzonych przez Wnioskodawcę 

konsultacjach Sprawozdania. W toku konsultacji do Prezesa URE nie wpłynęły uwagi tych organów. 

 

W toku niniejszego postępowania Prezes URE zważył, co następuje: 

Rozporządzenie 312/2014 ustanawia kodeks sieci, który zgodnie z treścią art. 1 określa zasady 

bilansowania gazu, w tym sieciowe zasady dotyczące procedur nominacji, opłat za niezbilansowanie, 

procedur rozliczeniowych związanych z opłatą za niezbilansowanie dobowe oraz bilansowania 

operacyjnego między sieciami operatorów systemów przesyłowych. Rozporządzenie to wiąże 

w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Zgodnie z pkt. 8 preambuły do Rozporządzenia 312/2014 dokument ten został przyjęty 

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego 

rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005 (zwanego dalej: ,,Rozporządzeniem 715/2009”) oraz 

uzupełnia to rozporządzenie i stanowi jego integralną część. Odniesienia do Rozporządzenia 
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715/2009 w innych aktach prawnych należy rozumieć jako odniesienia do Rozporządzenia 

312/2014. Zgodnie z art. 53 zd. 2 Rozporządzenia 312/2014, nie naruszając przepisów art. 28,  

art. 33 ust. 5, art. 38 ust. 1, art. 45 ust. 4, art. 46 ust. 3, art. 51 i 52, rozporządzenie to stosuje się od 

dnia 1 października 2015 r. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Rozporządzenia 312/2014 w przypadku braku dostatecznej płynności 

hurtowego rynku gazu dla transakcji krótkoterminowych OSP wdrażają odpowiednie środki 

tymczasowe, o których mowa w art. 47-50. Wykorzystanie środków tymczasowych ma na celu 

poprawę płynności hurtowego rynku gazu dla transakcji krótkoterminowych, a w konsekwencji 

umożliwiać pełne wdrożenie Rozporządzenia 312/2014 w horyzoncie pięcioletnim. Zgodnie 

z art. 46 ust. 1 Rozporządzenia 312/2014, jeżeli OSP przewiduje wprowadzenie stosowania 

środków tymczasowych, ma on obowiązek przygotować sprawozdanie zawierające: 

1) opis stanu rozwoju i płynności hurtowego rynku gazu dla transakcji krótkoterminowych 

w chwili sporządzania sprawozdania, zawierający następujące informacje, (o ile OSP dysponuje 

nimi): 

a) liczbę transakcji zawartych w wirtualnym punkcie obrotu oraz liczbę transakcji ogółem; 

b) różnice w cenie pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży oraz wolumeny ofert kupna 

i sprzedaży; 

c) liczbę uczestników rynku mających dostęp do hurtowego rynku gazu dla transakcji 

krótkoterminowych; 

d) liczbę uczestników rynku, którzy byli aktywni na hurtowym rynku gazu dla transakcji 

krótkoterminowych w ustalonym okresie czasu; 

2) środki tymczasowe, które mają być zastosowane; 

3) uzasadnienie stosowania środków tymczasowych: 

a) wyjaśnienie, dlaczego środki tymczasowe są wymagane ze względu na stan rozwoju 

hurtowego rynku gazu dla transakcji krótkoterminowych; 

b) ocenę dotyczącą tego, w jaki sposób środki tymczasowe zwiększą płynność hurtowego 

rynku gazu dla transakcji krótkoterminowych; 

4) określenie działań, które zostaną podjęte w celu wycofania środków tymczasowych, w tym 

kryteria dotyczące podejmowania tych działań, i oszacowanie dotyczące ich harmonogramu. 

Proponowane przez OSP sprawozdanie podlega konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz jest 

przedstawiane krajowemu organowi regulacyjnemu w celu jego zatwierdzenia. Pierwsze 

sprawozdanie winno było zostać przedłożone do dnia 16 października 2014 r. (art. 46 ust.  

2-4 Rozporządzenia 312/2014). Kolejne sprawozdania, zawierające w razie takiej potrzeby jego 

aktualizacje, przedstawiane są corocznie. Decyzja Prezesa URE z dnia 10 czerwca 2015 r. znak DRR-

7129-2(13)/2014/2015/AN/MSi zatwierdzająca ,,Sprawozdanie dotyczące planowanych do 

wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych w związku z wejściem w życie 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci 

dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych” obowiązuje w okresie od godziny 6:00 dnia 

1 października 2015 r. do godziny 6:00 dnia 1 października 2016 r. 

Możliwymi do zastosowania przez operatora systemu przesyłowego środkami tymczasowymi są: 

1) platforma rynku bilansującego, która oznacza platformę obrotu, na której OSP jest uczestnikiem 

obrotu w odniesieniu do wszystkich transakcji. Platformę rynku bilansującego ustanawia się dla 
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celów bilansowania operatora systemu przesyłowego (art. 47 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 6) 

Rozporządzenia 312/2014). Przesłankami zastosowania niniejszego środka tymczasowego jest 

przewidywana lub realna niedostateczna płynność hurtowego rynku gazu dla transakcji 

krótkoterminowych, lub też brak możliwości zamówienia na rynku, na racjonalnych warunkach, 

wymaganych przez OSP produktów na określony okres i produktów związanych z lokalizacją; 

2) rozwiązanie alternatywne do platformy rynku bilansującego, które dopuszcza możliwość 

wykorzystania usług bilansujących w przypadku, gdy OSP może wykazać, że na skutek 

niedostatecznej przepustowości połączeń wzajemnych pomiędzy obszarami bilansowania 

platforma rynku bilansującego nie jest w stanie zwiększać płynności hurtowego rynku gazu dla 

transakcji krótkoterminowych ani umożliwiać mu podejmowania efektywnych działań 

bilansujących (art. 48 Rozporządzenia 312/2014); 

3) tymczasowa opłata za niezbilansowanie, która zastępuje metodę kalkulacji opłaty za 

niezbilansowanie dobowe, o której mowa w rozdziale V Rozporządzenia 312/2014. Opłata ta 

może być ustalana na podstawie ceny administrowanej, wskaźnika zastępującego cenę rynkową 

lub ceny ustalonej w oparciu o transakcje zawarte na platformie rynku bilansującego. Przesłanką 

umożliwiającą zastosowanie niniejszego środka tymczasowego jest wykorzystanie innych 

określonych w art. 47-50 Rozporządzenia 312/2014 środków tymczasowych (art. 49 

Rozporządzenia 312/2014); 

4) tolerancja, której poziom określa maksymalną ilość gazu, która może zostać zakupiona lub 

sprzedana przez każdego użytkownika sieci po średnioważonej cenie. Stosowanie tolerancji 

może zmniejszyć narażenie użytkownika sieci na koszty finansowe z tytułu stosowania 

krańcowej ceny sprzedaży lub krańcowej ceny kupna w odniesieniu do części lub całości ilości 

niezbilansowania dobowego tego użytkownika sieci dla danej doby gazowej. Tolerancja może 

być stosowana tylko w przypadku, gdy użytkownicy sieci nie mają dostępu do: 

a) hurtowego rynku gazu dla transakcji krótkoterminowych mającego dostateczną płynność; 

b) gazu potrzebnego do zaspokojenia potrzeb wynikających z krótkookresowych wahań 

popytu lub podaży; lub  

c) dostatecznych informacji dotyczących ilości dostarczanych i ilości odbieranych przez 

użytkowników sieci. 

Tolerancja może być stosowana w odniesieniu do ilości niezbilansowania dobowego 

użytkowników sieci, w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny oraz tylko w zakresie i przez 

tak krótki okres, jak jest to konieczne. Poziom tolerancji powinien być ustalany w taki sposób, 

aby (1) odzwierciedlał elastyczność sieci przesyłowej i potrzeby użytkownika sieci; (2) 

odzwierciedlał poziom ryzyka, które wiąże się dla użytkownika sieci z zarządzaniem saldem 

ilości dostarczanych i ilości odbieranych przez niego; (3) nie osłabiał rozwoju hurtowego rynku 

gazu dla transakcji krótkoterminowych; (4) nie powodował nadmiernie wysokiego wzrostu 

kosztów ponoszonych przez OSP z tytułu działań bilansujących (art. 50 Rozporządzenia 

312/2014). 

Wnioskodawca posiada koncesję na przesyłanie paliw gazowych do 31 grudnia 2030 r. udzieloną 

decyzją Prezesa  URE z dnia 30 czerwca 2004 r. Nr PPG/95/6154/W/2/2004/MS z późniejszymi 

zmianami. Przedmiotem powyższej koncesji jest wykonywanie działalności gospodarczej  

polegającej na przesyłaniu paliw gazowych, sieciami przesyłowymi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
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Prezes URE decyzją z dnia 23 czerwca 2006 r., znak: DPE-47-4(2)/6154/2006/BT z późniejszymi 

zmianami wyznaczył Gaz-System S.A. operatorem systemu przesyłowego gazowego na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej na okres do dnia 31 grudnia 2030 r. Zakresem tej decyzji zostały objęte 

należące do Wnioskodawcy sieci przesyłowe w obszarze krajowego systemu przesyłowego gazu 

wysokometanowego (dalej: „KSPWM”) oraz w obszarze krajowego systemu przesyłowego gazu 

zaazotowanego (dalej: „KSPZA”). 

Ponadto, Prezes URE decyzją z dnia 17 listopada 2010 r., znak: DPE-4720-4(8)/2010/ 6154/BT 

wyznaczył z urzędu Gaz-System S.A. operatorem systemu przesyłowego na znajdującym się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał-Europa Zachodnia (dalej: „SGT) 

na okres do dnia 31 grudnia 2025 r. Właścicielem tej sieci gazowej jest spółka System Gazociągów 

Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Przedłożone, do zatwierdzenia przez Prezesa URE, Sprawozdanie przewiduje wdrożenie 

następujących środków tymczasowych: 

1. w odniesieniu do obszaru bilansowania obejmującego KSPWM – platformę rynku 

bilansującego oraz tolerancję; 

2. w odniesieniu do obszaru bilansowania obejmującego KSPZA – platformę rynku 

bilansującego oraz tymczasową opłatę za niezbilansowanie; 

3. w odniesieniu do obszaru bilansowania SGT - platformę rynku bilansującego oraz 

tymczasową opłatę za niezbilansowanie. 

 

Po przeprowadzeniu analizy zebranego materiału dowodowego Prezes URE ustalił co 

następuje.  

I. Przedstawione do zatwierdzenia Sprawozdanie spełnia przesłanki określone w art. 46 

Rozporządzenia 312/2014 oraz zostało poddane przez Wnioskodawcę procesowi konsultacji 

z zainteresowanymi stronami. 

II. Zastosowanie środków tymczasowych przewidzianych do wprowadzenia zgodnie ze 

Sprawozdaniem jest uzasadnione we wszystkich obszarach bilansowania systemu gazowego 

w Polsce, tj. w obszarze bilansowania: 

a.  KSPWM; 

b. KSPZA; 

c. SGT; 

Ad. I 

Wnioskodawca, jako wyznaczony operator dla Krajowego Systemu Przesyłowego oraz znajdującego 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinka gazociągu Jamał-Europa Zachodnia, był 

uprawniony do przedłożenia Sprawozdania do zatwierdzenia przez Prezesa URE, zgodnie z art. 46 

Rozporządzenia 312/2014. Sprawozdanie zawiera wymagane przez art. 46 ust. 1 Rozporządzenia 

312/2014 elementy tj. 

a) opis stanu rozwoju i płynności hurtowego rynku gazu dla transakcji krótkoterminowych 

z chwili jego sporządzenia. W tym zakresie wskazuje ono liczbę transakcji 

krótkoterminowych dla Rynku Dnia Następnego oraz Rynku Dnia Bieżącego zrealizowanych 

na giełdzie gazu prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dalej: „Giełda Gazu”), 
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liczbę uczestników rynku mających dostęp do hurtowego rynku gazu dla transakcji 

krótkoterminowych oraz liczbę uczestników rynku, którzy byli aktywni na hurtowym rynku 

gazu dla transakcji krótkoterminowych.  Sprawozdanie nie zawiera informacji w zakresie 

różnic w cenie pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży oraz dotyczącej wolumenu ofert kupna 

i sprzedaży. Wnioskodawca, zgodnie z wyjaśnieniami, nie dysponuje takimi informacjami, 

tym samym zgodnie z art. 46 ust. 1 lit a) Rozporządzenia 312/2014 był zwolniony od ich 

przedstawienia. 

b) wskazuje środki tymczasowe, które mają być zastosowane (zagadnienie to jest szerzej 

opisane w Ad. II niniejszej decyzji); 

c) uzasadnienie stosowania środków tymczasowych (zagadnienie to jest szerzej opisane 

w Ad. II niniejszej decyzji); 

d) określenie działań, które zostaną podjęte w celu wycofania środków tymczasowych, w tym 

kryteria dotyczące podejmowania tych działań, i oszacowanie dotyczące ich harmonogramu 

(zagadnienie to jest szerzej opisane w Ad. II niniejszej decyzji). 

Projekt Sprawozdania został skonsultowany przez Wnioskodawcę z zainteresowanymi stronami.  

Ad. II a) 

W zakresie krajowego systemu przesyłowego gazu wysokometanowego – KSPWM 

Sprawozdanie przewiduje zastosowanie środków tymczasowych w postaci platformy rynku 

bilansującego oraz tolerancji. Szczegółowy opis tych środków został zawarty w treści Sprawozdania, 

które stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

Zastosowanie platformy rynku bilansującego uzasadnione jest niedostateczną płynnością 

hurtowego rynku dla transakcji krótkoterminowych, brakiem dostępności produktów związanych 

z lokalizacją na Giełdzie Gazu oraz ograniczonym czasem trwania sesji na Giełdzie Gazu w ciągu doby 

gazowej. Platforma rynku bilansującego ma zostać jednak ograniczona wyłącznie do produktów 

lokalizowanych dotyczących połączeń międzysystemowych z operatorami sieci przesyłowych 

znajdujących się poza obszarem UE. Platforma rynku bilansującego zwiększy bezpieczeństwo 

bilansowania systemu przesyłowego, nie mając jednocześnie negatywnego wpływu na płynność 

rynku hurtowego. Stosowanie platformy rynku bilansującego jako środka tymczasowego pozwoli na 

efektywne funkcjonowanie systemu gazowego dzięki możliwości korzystania na zasadach 

rynkowych z produktów lokalizowanych niezbędnych w procesie bilansowania fizycznego 

w sytuacjach nagłego niedoboru/nadmiaru paliwa gazowego w sieci przesyłowej.  

Pełne wykorzystanie transakcji krótkoterminowych dla potrzeb bilansowania systemu 

przesyłowego zależy od przewidywalnej dostępności na Giełdzie Gazu odpowiednich ilości gazu, 

które pokrywać będą zapotrzebowanie uczestników rynku, jak i Wnioskodawcy. Konieczne jest 

także wydłużenie czasu trwania sesji na Giełdzie Gazu, w sposób umożliwiający OSP efektywną 

reakcję na zmianę zapotrzebowania użytkowników systemu gazowego w ciągu danej doby gazowej. 

Z uwagi na występowanie ograniczeń w poszczególnych obszarach systemu przesyłowego, 

konieczne jest również wprowadzenie do obrotu giełdowego produktów związanych z lokalizacją, 

tzn. produktów dotyczących dostaw gazu w konkretnie wskazanych punktach wyjścia/wejścia do 

systemu przesyłowego.    

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego postępowania dowodowego hurtowy rynek gazu dla 

transakcji krótkoterminowych, na który składa się Rynek Dnia Następnego oraz Rynek Dnia 

Bieżącego w ramach Giełdy Gazu, jest rynkiem wykazującym dużą dynamikę wzrostu. Do lipca 

2014 r. liczba transakcji krótkoterminowych nie przekraczała 300 miesięcznie. Począwszy od 
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sierpnia 2014 r. nastąpił istotny wzrost liczby zawieranych transakcji. Największą liczbę transakcji 

na Rynku Dnia Bieżącego gazu (dalej: RDBg) odnotowano w październiku 2015 r. – zawarto 

wówczas 7254 transakcji.  Natomiast na Rynku Dnia Następnego gazu (dalej: RDNg) największą 

liczbę transakcji odnotowano w styczniu 2016 r. – zawarto wówczas 2742 transakcji. Ze wzrostem 

liczby transakcji wiąże się także wzrost wolumenu gazu, który był przedmiotem tych transakcji. 

W okresie od października 2015 r. można zauważyć wzrost wolumenów obrotu gazem na RDBg 

i RDNg w porównaniu do okresu sprzed wejścia w życie Rozporządzenia 312/2014. Najwyższy 

wolumen zarówno na RDBg, jak i RDNg odnotowano w styczniu 2016 r. – odpowiednio 0,64 TWh 

oraz 3,05 TWh. Wskazać należy także, że obrót na Giełdzie Gazu w odniesieniu do Rynku Dnia 

Następnego gazu, możliwy jest od godziny 09:00 do godziny 15:30, natomiast Rynku Dnia Bieżącego 

gazu od godziny 8:00 do godziny 15:30. Obrotowi na Giełdzie Gazu nie podlegają produkty związane 

z lokalizacją, tj. dotyczące dostaw gazu w konkretnie wskazanych punktach wyjścia/wejścia do 

systemu gazowego.  

Powyższe wskazuje, iż dla celów bilansowania systemu przesyłowego z wyłącznym 

wykorzystaniem transakcji giełdowych, konieczne jest zwiększenie obrotu w ramach transakcji 

krótkoterminowych na Giełdzie Gazu, rozszerzenie zakresu godzin funkcjonowania Giełdy Gazu do 

co najmniej 22 godzin w ciągu doby przez siedem dni w tygodniu  oraz wprowadzenie do obrotu na 

rynku krótkoterminowym produktów związanych z lokalizacją. Takie też działania zostały 

przewidziane przez Wnioskodawcę w harmonogramie wycofania zastosowanych środków 

tymczasowych w Sprawozdaniu. Do tego czasu uzasadnione jest stosowanie wskazanego przez 

Wnioskodawcę środka tymczasowego w postaci platformy rynku bilansującego.  

Zastosowanie tolerancji uzasadnione jest występowaniem ograniczeń dla użytkowników sieci 

w zakresie dostępności gazu potrzebnego dla zaspokojenia ich potrzeb wynikających 

z krótkookresowych wahań popytu lub sprzedaży oraz w zakresie dostępności informacji 

dotyczących ilości gazu dostarczanych/odbieranych przez użytkowników sieci w danej dobie 

gazowej. Zastosowanie tolerancji jako środka tymczasowego zmniejsza narażenie użytkowników 

sieci na koszty finansowe z tytułu stosowania krańcowej ceny sprzedaży lub krańcowej ceny kupna 

w odniesieniu do części lub całości ilości niezbilansowania dla danej doby gazowej. 

Określenie tolerancji na poziomie 5% w pierwszym sprawozdaniu rocznym odpowiadało 

dotychczasowemu dobowemu limitowi niezbilansowania paliwa gazowego dostarczanego 

i pobranego z systemu przesyłowego gazowego, zgodnie z § 27 pkt 1) rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. (t.j.  Dz. U. z 2014 r., poz. 1059). Dodatkowo, wdrożenie przepisów 

Rozporządzenia 312/2014 z wykorzystaniem tolerancji, miało ułatwić wejście na rynek nowym 

podmiotom, a w konsekwencji przełożyć się na wzrost aktywnych podmiotów funkcjonujących na 

rynku krótkoterminowym na Giełdzie Gazu.  

W zależności od rozwoju rynku gazu w Polsce, poziom tolerancji miał podlegać aktualizacji 

w kolejnych latach, co wynika z decyzji Prezesa URE z dnia 10 czerwca 2015 r. znak DRR-7129-

2(13)/2014/2015/AN/MSi zatwierdzającej Sprawozdanie dotyczące planowanych do 

wprowadzenia przez Gaz-System SA środków tymczasowych. W trakcie prowadzonych konsultacji 

aktualizacji Sprawozdania uczestnicy rynku jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko zmniejszeniu 

poziomu tolerancji do 4% i wnosili o utrzymanie dotychczasowego poziomu tolerancji. Zgodnie 

z art. 50 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia 312/2014 tolerancja może być stosowana tylko w koniecznym 

zakresie i tylko przez tak krótki okres, jak jest to konieczne. Kryterium poziomu płynności rynku 

warunkujące możliwość wycofania środków tymczasowych dla obszaru bilansowania gazu 

wysokometanowego E zostało spełnione, jednak czas dostępności tego rynku na Giełdzie Gazu jest 

niewystarczający do potrzeb, a mechanizm przekazywania użytkownikom systemu prognoz ilości 
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gazu odbieranych przez nich w punktach mierzonych rzadziej niż codziennie funkcjonuje dopiero 

od 1 września 2016 r. Zgodnie z propozycją Wnioskodawcy należy dać uczestnikom rynku 

odpowiedni okres przejściowy do adaptacji, umożliwiający w pierwszej kolejności wypracowanie 

mechanizmów umożliwiających wykorzystanie otrzymywanych danych w zakresie prognoz zużycia 

do podejmowania właściwych działań bilansujących, jak również umożliwiający ocenę 

prawidłowości i precyzyjności otrzymywanych prognoz. Wnioskodawca proponuje przyjęcie 5% 

limitu niezbilansowania w okresie od godziny 6:00 dnia 1 października 2016 r. do godziny 6:00 dnia 

1 października 2017 r. W chwili obecnej poziom tolerancji 5% odzwierciedla elastyczność sieci 

przesyłowej i potrzeby użytkowników sieci.  

Ad. II b) 

W odniesieniu do krajowego systemu przesyłowego gazu zaazotowanego KSPZA Sprawozdanie 

przewiduje zastosowanie środków tymczasowych w postaci platformy rynku bilansującego oraz 

tymczasowej opłaty za niezbilansowanie. Szczegółowy opis tych środków został zawarty w treści 

Sprawozdania, które stanowi załącznik do niniejszej decyzji.  

Z dniem 1 marca 2016 r. uruchomiony został punkt wirtualny, co umożliwia dokonywanie transakcji 

związanych z przenoszeniem prawa własności (w ramach transakcji na rynku pozagiełdowym). 

W tym obszarze nie działa Giełda Gazu. W systemie gazu KSPZA źródła gazu należą obecnie do 

jednego dostawcy i do czasu pojawienia się źródeł gazu innych dostawców, niezwykle trudne jest 

osiągnięcie płynności krótkoterminowego rynku gazu. Jednak Wnioskodawca będzie podejmował 

działania mające na celu doprowadzenie do rozwinięcia się płynnego rynku krótkoterminowego 

w KSPZA. W tym celu Wnioskodawca będzie prowadził uzgodnienia z Giełdą Gazu zmierzające do 

uruchomienia rynku krótkoterminowego, w ramach którego możliwe będzie nabywanie gazu 

zaazotowanego.  

W obecnej sytuacji, niezbędnym jest  wprowadzenie odpowiednich narzędzi zapewniających dostęp 

do gazu na potrzeby bilansowania KSPZA oraz rozwiązań dotyczących rozliczeń dobowego 

niezbilansowania uczestników rynku, w postaci platformy rynku bilansującego oraz tymczasowej 

opłaty za niezbilansowanie. Utrzymanie platformy rynku bilansującego zwiększy bezpieczeństwo 

bilansowania systemu przesyłowego określając wartość rozliczenia potencjalnego 

niezbilansowania na zasadach rynkowych. Analogiczne zastosowanie tymczasowej opłaty za 

niezbilansowanie odniesionej cen do transakcji dokonywanych na platformie rynku bilansującego 

umożliwi zastosowanie mechanizmu obiektywnej wyceny wartości potencjalnego 

niezbilansowania.  

Ad. II c) 

W zakresie znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinka gazociągu 

Jamał  - Europa Zachodnia - SGT Sprawozdanie przewiduje zastosowanie środków tymczasowych 

w postaci platformy rynku bilansującego oraz tymczasowej opłaty za niezbilansowanie.  

1 marca 2016 r. został utworzony wirtualny punkt obrotu gazem umożliwiający użytkownikom sieci 

zawieranie transakcji przenoszących prawo własności gazu pomiędzy dwoma portfelami 

bilansowymi w obrębie obszaru bilansowania SGT.  Obecnie brak jest możliwości wyznaczenia 

wskaźnika płynności krótkoterminowej dla SGT, ponieważ od marca 2016 r. do czerwca 2016 r. nie 

zawarto żadnej transakcji na rynku krótkoterminowym SGT. Jednak powoli rośnie zainteresowanie 

możliwościami platformy obrotu w ramach obszaru SGT. Giełda Gazu prowadzi notowania na Rynku 

Dnia Następnego gazu dla obszaru bilansowania SGT w godz. 9:00-15:30. Brak jest jednak płynności 

obrotu w ramach tego instrumentu. Do momentu pojawienia się płynności obrotu oraz zwiększenia 
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czasowej dostępności handlu krótkoterminowego gazem na platformie obrotu w zakresie SGT, 

w tym również uruchomienia Rynku Dnia Bieżącego gazu dla obszaru bilansowania SGT, a także 

wprowadzenia możliwości prowadzenia handlu gazem przez całą dobę na rynkach 

krótkoterminowych w ramach obszaru SGT, konieczne jest stosowanie środków tymczasowych. 

Wnioskodawca w ramach podejmowanych działań w celu wycofania środków tymczasowych ma 

przygotować harmonogram połączenia obszaru bilansowania KSPWM oraz obszaru bilansowania 

SGT w jeden obszar bilansowania gazu wysokometanowego, a także prowadzić uzgodnienia z Giełdą 

Gazu zmierzające do zwiększenia czasowej dostępności giełdy w celu umożliwienia prowadzenia 

handlu krótkoterminowego gazem w szerszym spektrum czasowym.  

W obecnej sytuacji, niezbędnym jest wprowadzenie odpowiednich narzędzi zapewniających dostęp 

do gazu na potrzeby bilansowania SGT oraz rozwiązań dotyczących rozliczeń dobowego 

niezbilansowania uczestników rynku, w postaci platformy rynku bilansującego oraz tymczasowej 

opłaty za niezbilansowanie. Platforma rynku bilansującego zwiększy bezpieczeństwo bilansowania 

systemu przesyłowego. Zastosowanie tymczasowej opłaty odniesionej do cen giełdowych 

w sąsiadujących obszarach bilansowania umożliwi zastosowanie mechanizmu obiektywnej wyceny 

wartości potencjalnego niezbilansowania. 

 

Podejmując decyzję o zatwierdzeniu Sprawozdania, Prezes URE dokonał oceny stanowiska 

Wnioskodawcy przedstawionego w Sprawozdaniu pod kątem jego wpływu na harmonizację 

systemów bilansowania, ułatwienie integracji rynku oraz zapewnienie niedyskryminacji, skutecznej 

konkurencji i efektywnego funkcjonowania rynku gazu. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

312/2014 Wnioskodawca wskazał w Sprawozdaniu Rynek Dnia Następnego oraz Rynek Dnia 

Bieżącego, funkcjonujące w ramach Giełdy Gazu, jako podstawowe platformy służące 

Wnioskodawcy do prowadzenia bilansowania systemu. Platforma rynku bilansującego 

wykorzystywana będzie jako rynek rezerwowy, w przypadku braku płynności na rynkach 

krótkoterminowych Giełdy Gazu. Wprowadzenie platformy rynku bilansującego, zważywszy na fakt, 

że stanowić będzie jedynie środek uzupełniający działania bilansujące Wnioskodawcy w sytuacjach, 

w których nie mógłby on skorzystać z hurtowego rynku krótkoterminowego, nie będzie miało 

znaczącego wpływu na płynność Giełdy Gazu. Zastosowanie tolerancji w KSPWM pozwoli skuteczniej 

konkurować na rynku nowym podmiotom, jak również przyczyni się do zwiększenia liczby 

podmiotów aktywnie korzystających z hurtowego rynku gazu dla transakcji krótkoterminowych. 

Proponowane przez Wnioskodawcę środki tymczasowe przyczynią się do harmonizacji przepisów 

w zakresie bilansowania we wszystkich trzech obszarach bilansujących w polskim  systemie 

przesyłowym gazu ziemnego. Pozwolą także na wzmocnienie konkurencji na hurtowym rynku gazu 

dla transakcji krótkoterminowych oraz zwiększenie jego płynności, a także jego rozwój na 

obszarach, na których dotychczas nie występuje. Nadto, środki tymczasowe przewidziane 

w Sprawozdaniu są zgodne z ogólnymi zasadami określonymi w Rozporządzeniu 312/2014.  

Zapisy Rozporządzenia 312/2014, regulujące zasady bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, 

podlegają zastosowaniu począwszy od dnia 1 października 2015 r. Kolejne sprawozdania, 

zawierające w razie potrzeby aktualizacje Sprawozdania, przedstawiane są corocznie do 

zatwierdzenia przez Prezesa URE. W związku z końcem okresu obowiązywania decyzji Prezesa URE 

z dnia 10 czerwca 2015 r. znak DRR-7129-2(13)/2014/2015/AN/MSi ustalonym na godzinę 6:00 

dnia 1 października 2016 r., przedłożona do zatwierdzenia aktualizacja Sprawozdania będzie 

znajdować zastosowanie dla roku gazowego 2017/2018 i obowiązuje od godziny 6:00 dnia 

1 października 2016 r. do godziny 6:00 dnia 1 października 2017 r.  
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Mając powyższe na względzie, Prezes URE postanowił orzec jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie 
– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne 
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy 
przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania 
cywilnego). 

 

 

/-/ Maciej Bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1: ,,Sprawozdanie dotyczące planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. 
środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 
312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący 
bilansowania gazu w sieciach przesyłowych” 

 

Otrzymuje: 

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 

2. a/a 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł 

na rachunek  
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 

              /-/Joanna Filipkowska 
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