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Karta Aktualizacji  

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 

 

Data sporządzenia Karty Aktualizacji: 12 sierpnia 2022 r. 

Data udostępnienia Karty Aktualizacji na stronie 
internetowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.: 

12 sierpnia 2022 r. 

Termin przekazywania uwag do proponowanych 
zmian w IRiESD przez użytkowników systemu 
dystrybucyjnego: 

12 września 2022 r. 

Wersja IRiESD, której dotyczą zmiany: IRiESD nr 06  obowiązująca od dnia 6 kwietnia 
2021 r. 

Data udostępnienia na stronie internetowej 
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Karty Aktualizacji 
uwzględniającej uwagi wniesione przez 
użytkowników systemu w ramach konsultacji: 

03 październik 2022 r. 

Data wejścia w życie zmian do IRiESD 06 
wprowadzonych Kartą Aktualizacji: 

03 październik 2022 r. 

Opis zakresu zmian IRiESD: 

W ramach niniejszej Karty Aktualizacji planuje się wprowadzenie: 

a) zmiany mechanizmu ustalania Ceny Referencyjnej Gazu (CRG),  

b) procedury Wyrównania.  

ZMIANA W ZAKRESIE MECHANIZMU USTALANIA CRG 

zmiana pkt. 23.1.5. IRiESD 

Treść zmiany: 

23.1.5. CRG ustalane są na podstawie średniej ważonej ceny zakupu danego rodzaju Paliwa 
gazowego na potrzeby bilansowania, nielegalnego pobierania oraz uchodzenia paliw gazowych, w 
określonym obszarze sieci przez OSD w Miesiącu gazowym, w którego ostatnim dniu zostaną 
opublikowane na stronie internetowej OSD. Ceny te będą miały zastosowanie w Miesiącu 
gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym zostały opublikowane. Jeżeli w Miesiącu 
gazowym będącym podstawą wyznaczenia Ceny referencyjnej gazu nie nastąpił zakup Paliwa 
gazowego na wskazane powyżej potrzeby, obowiązuje poprzednia CRG. 

Uzasadnienie zmiany: 

Konieczność wprowadzenia modyfikacji w kwestii obliczania CRG podyktowana jest znaczną 
dynamiką wzrostu cen gazu na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy na rynku paliw gazowych, 
od których to cen uzależniona jest CRG. Wprowadzana zmiana pozwoli na dokładniejsze 
odzwierciedlenie aktualnej ceny rynkowej paliwa gazowego.  

WPROWADZENIE MECHANIZMU WYRÓWNANIA 

Zmiana pkt 1.2 IRiESD – definicje  

Treść dodawanych definicji: 

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania (CW) - Cena paliwa gazowego 
opublikowana na stronie internetowej OSD i wyznaczona odrębnie dla Obszaru dystrybucyjnego E 
oraz Obszaru dystrybucyjnego L, wykorzystywana przez OSD na potrzeby rozliczeń w ramach 
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procedury Wyrównania. 

Okres Wyrównania - Przedział czasu dla którego OSD dokonuje rozliczenia w ramach Wyrównania, 
obejmujący następujące po sobie 12 miesięcy, dla których dokonano odczytów liczników w 
punktach wyjścia z danego obszaru dystrybucyjnego  w ramach cykli odczytowych. 

Wyrównanie - Działalność OSD polegająca na określaniu oraz rozliczaniu różnicy pomiędzy sumą 
ilości Paliwa gazowego przypisaną ZUD w ramach Alokacji rozliczeniowych a sumą ilości Paliwa 
gazowego odebraną przez ZUD, ustaloną na potrzeby rozliczenia Usługi dystrybucji na podstawie 
wskazań Układów pomiarowych w Okresie Wyrównania. Wyrównania dokonuje się dla Obszarów 
dystrybucyjnych, dla których OSD nie wykonuje bilansowania. 

Zmiana pkt 1.3 IRiESD – Wykaz stosowanych skrótów. 

Treść dodawanych skrótów: 

CWE - Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania dla gazu E 

CWL - Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania dla gazu L 

HRW - Handlowy raport Wyrównania 

Zmiana pkt 4.1 IRiESD – dodanie pkt 4.1.17 

Treść dodawanych punktów: 

4.1.17. aktualną cenę referencyjną gazu na potrzeby rozliczania Wyrównania dla Obszaru 
dystrybucyjnego E lub L (CWE, CWL), 

Zmiana pkt 17.3 i dodanie pkt 17.3.3 IRiESD  

Treść zmienianych/dodawanych punktów: 

17.3. Sposób i terminy przekazywania informacji w ramach bilansowania i procedury 
Wyrównania. 

17.3.3. W ramach procedury Wyrównania OSD przekazuje ZUD raporty HRW w terminie 
określonym w pkt. 23.5.10.   

Zmiana pkt 23 IRiESD - dodanie pkt 23.6, 23.7, 23.8 IRiESD 

Treść dodawanych punktów: 

23.6. Procedura Wyrównania służy do ustalania oraz rozliczania różnic pomiędzy ustaloną, w 
wykonanych Alokacjach rozliczeniowych, sumą ilości Paliwa gazowego wprowadzonego w Okresie 
Wyrównania przez poszczególnych ZUD do danego obszaru dystrybucyjnego a ilością Paliwa 
gazowego odebraną przez tych ZUD w tym okresie w Punktach wyjścia z tego obszaru 
dystrybucyjnego, ustaloną na podstawie wskazań Układów pomiarowych lub metodologii 
szacowania określonej w pkt 20 IRiESD. 

 

23.7. Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania (CW) ustalana jest przez OSD 
odrębnie dla Obszaru dystrybucyjnego E (CWE) oraz dla Obszaru dystrybucyjnego L (CWL) zgodnie z 
następującymi zasadami: 

23.7.1. Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania dla gazu wysokometanowego 
grupy E (CWE) dla Obszaru dystrybucyjnego E określana jest na podstawie średniej ważonej ilością 
Paliwa gazowego wprowadzonego do Obszaru dystrybucyjnego E w każdej Dobie gazowej Okresu 
Wyrównania w Punktach wejścia (PWEOSP, PWEOSDW), ze wszystkich dobowych kursów indeksów 
TGEgasDA w ramach Rynku Dnia Następnego (RDNg) opublikowanych na stronie internetowej 
Towarowej Giełdy Energii S.A. dla Okresu Wyrównania. CWE jest publikowana na stronie 
internetowej OSD w każdym miesiącu, do 10 Dnia roboczego następującego po Okresie 
Wyrównania. W przypadku zmiany przez Towarową Giełdę Energii S.A. indeksu TGEgasDA, stosuje 
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się wprowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. indeks stanowiący odpowiednik TGEgasDA. 

23.7.2. Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania dla gazu zaazotowanego 
podgrupy L (CWL) dla Obszaru dystrybucyjnego L określana jest na podstawie średniej ważonej 
ilością Paliwa gazowego wprowadzonego do Obszaru dystrybucyjnego L w każdej Dobie gazowej 
Okresu Wyrównania w Punktach wejścia (PWEOSP, PWEOSDW), ze wszystkich dobowych kursów 
indeksów TGEglwDA w ramach Rynku Dnia Następnego (RDNg), opublikowanych na stronie 
internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A., dla Okresu Wyrównania. Przy czym w przypadku 
braku opublikowanych dobowych kursów indeksów TGEglwDA dla Okresu wyrównania, CWL 

określana jest na podstawie średniej ważonej ilością Paliwa gazowego wprowadzonego do Obszaru 
dystrybucyjnego L w każdej Dobie gazowej Okresu Wyrównania w Punktach wejścia (PWEOSP, 
PWEOSDW), ze wszystkich dobowych kursów indeksów TGEgasDA w ramach Rynku Dnia Następnego 
(RDNg) w każdym Miesiącu gazowym, opublikowanych na stronie internetowej Towarowej Giełdy 
Energii S.A., dla Okresu Wyrównania. CWL jest publikowana na stronie internetowej OSD w każdym 
miesiącu, do 10 Dnia roboczego następującego po Okresie Wyrównania. W przypadku zmiany 
przez Towarową Giełdę Energii S.A. indeksu TGEglwDA lub TGEgasDA, stosuje się odpowiednio 
wprowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. indeks stanowiący odpowiednik TGEglwDA lub 
TGEgasDA. 

23.7.3. OSD ustala CW w [gr/kWh] do trzech miejsc po przecinku. 

 

23.8. Procedura Wyrównania w danym obszarze dystrybucyjnym. 

23.8.1. W przypadku, gdy suma Alokacji rozliczeniowych określających ilość paliwa gazowego 
wprowadzonego przez ZUD w Punktach wejścia do danego obszaru dystrybucyjnego (połączonego 
z systemem przesyłowym lub innym systemem dystrybucyjnym połączonym z systemem 
przesyłowym) w Okresie Wyrównania jest różna od ilości paliwa gazowego pobranej w tym okresie 
przez ZUD w Punktach Wyjścia z tego Obszaru dystrybucyjnego lub wyniknie konieczność 
dokonania korekt odczytów Punktu WS lub WR, OSD dokonuje rozliczenia z ZUD w ramach 
procedury Wyrównania. 

23.8.2. W przypadku, gdy dla danego ZUD pobór paliwa gazowego w Punktach wyjścia w Okresie 
Wyrównania okazał się być większy niż ilości wynikające z sumy Alokacji rozliczeniowych w 
Punktach wejścia przypisanych danemu ZUD, albo gdy okazało się, że poprawny odczyt jest 
większy od wcześniej przyjętego, OSD przekazuje paliwo gazowe do ZUD w ramach Wyrównania.  

23.8.3. W przypadku, gdy dla danego ZUD pobór paliwa gazowego w Punktach wyjścia w Okresie 
Wyrównania okazał się być mniejszy niż ilości wynikające z sumy Alokacji rozliczeniowych w 
Punktach wejścia, albo gdy okazało się, że poprawny odczyt jest mniejszy od wcześniej przyjętego, 
OSD odbiera paliwo gazowe od ZUD w ramach procedury Wyrównania. 

23.8.4. Rozliczenia z ZUD w ramach procedury Wyrównania wykonywane są w Okresach 
Wyrównania, w oparciu o wartość CW ustaloną dla Okresu Wyrównania na zasadach określonych 
w pkt 23.7. 

23.8.5. Podstawą rozliczeń jest HRW. 

23.8.6. Jeżeli Umowa dystrybucyjna zostanie: 

23.8.6.1. rozwiązana w trakcie Okresu Wyrównania - przyjmuje się, że Okres Wyrównania na 
potrzeby rozliczenia ZUD będącego stroną tej umowy oraz na potrzeby ustalenia CW 
wykorzystywanej w ramach tego rozliczenia, ulega zakończeniu z dniem rozwiązania Umowy 
dystrybucyjnej; 

23.8.6.2. zawarta w trakcie Okresu Wyrównania - przyjmuje się, że Okres Wyrównania na potrzeby 
rozliczenia ZUD będącego stroną tej umowy oraz na potrzeby ustalenia CW wykorzystywanej w 
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ramach tego rozliczenia, rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy dystrybucyjnej. 

23.8.7. OSD może dokonać pierwszego rozliczenia w ramach procedury Wyrównania za Okres 
Wyrównania stanowiący przedział czasowy obejmujący 12 następujących po sobie Miesięcy 
gazowych, kończący się w dniu 1 stycznia 2023 r. godz. 6:00. Rozliczenie Wyrównania, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wykonane w oparciu o wartość CW ustaloną dla wskazanego 
w niniejszym punkcie Okresu Wyrównania. 

Zmiana pkt 23.5.3 i dodanie pkt 23.5.10 IRiESD 

Treść zmienianego/dodawanego punktu: 

23.5.3. Handlowe Raporty HRD,HRN i HRW stanowią podstawę wystawienia faktury. Raporty te 
udostępniane są ZUD oraz OSW, który współpracuje z OSD w danym punkcie. 

23.5.10. W terminie do dwudziestego piątego (25) dnia następującego po Okresie Wyrównania 
OSD sporządza i przekazuje ZUD HRW. W przypadku gdy w trakcie Okresu Wyrównania nastąpi 
rozwiązanie Umowy dystrybucyjnej zawartej z ZUD lub zostanie wszczęta procedura sprzedaży 
rezerwowej lub sprzedaży z urzędu, OSD sporządza i przekazuje ZUD HRW w terminie do 
dwudziestego (20) dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie 
Umowy dystrybucyjnej lub wszczęta została procedura sprzedaży rezerwowej lub sprzedaży z 
urzędu. 

Uzasadnienie wprowadzenia procedury Wyrównania: 

Obecnie bilansowanie handlowe systemu dystrybucyjnego w odniesieniu do obszarów 
dystrybucyjnych połączonych z systemem przesyłowym, prowadzone jest przez operatora systemu 
przesyłowego. Jednak różnice pomiędzy ilością paliwa gazowego wprowadzaną do systemu 
dystrybucyjnego, a ilością pobieraną przez odbiorców w punktach wyjścia z tego systemu nadal 
występują. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego OSD 
rozliczanie tej różnicy w ramach procedury Wyrównania. Jednocześnie z uwagi na to, że okres 
wyrównania to 12 następujących po sobie miesięcy, zasadne jest wprowadzenie przepisu 
przejściowego, który umożliwi OSD przeprowadzenie pierwszego rozliczenia w ramach procedury 
Wyrównania wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zatwierdzenia wprowadzanych zmian, tj. za 
Okres Wyrównania zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.  godz. 6:00. 

 


