KOMUNIKAT PRASOWY

Warszawa, 10.01.2012

GAZ-SYSTEM S.A. i Towarowa Giełda Energii S.A. rozpoczynają współpracę w celu stworzenia
giełdowego rynku gazu w Polsce
GAZ-SYSTEM S.A. i Towarowa Giełda Energii S.A. rozpoczynają współpracę w zakresie stworzenia giełdowego rynku
gazu w Polsce, zgodnie z zapisami III Pakietu Energetycznego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT). W ramach współpracy zostały powołane w spółkach
zespoły robocze, które zajmą się przygotowaniem rozwiązań prawnych, organizacyjnych oraz technicznych w celu
stworzenia giełdowego obrotu gazem. Obecnie przygotowywany jest projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej uwzględniający wprowadzenie węzła wymiany handlowej (tzw. punktu wirtualnego) oraz współpracy
z TGE S.A. Propozycje zmian do Instrukcji zostaną wkrótce przedstawione uczestnikom rynku do konsultacji.
„Obrót gazem na giełdzie jest jednym z elementów budowania konkurencyjnego rynku gazu. Wspólnie z Towarową
Giełdą Energii S.A. chcielibyśmy już wkrótce udostępnić takie rozwiązanie dla uczestników rynku gazu w Polsce
i przyczynić się do jego liberalizacji.” – powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.
„Proces tworzenia wolnego rynku gazu jest procesem złożonym i wymaga współpracy wszystkich jego uczestników.
Podobnie jak PSE Operator w elektroenergetyce, GAZ-SYSTEM jest najważniejszym elementem infrastruktury
techniczno-logistycznej rynku gazu, natomiast TGE infrastruktury handlowej, będącej gwarantem przejrzystości
zawieranych transakcji. Podjęcie współpracy przez obie firmy jest ważnym krokiem ku liberalizacji polskiego rynku
gazu.” – dodaje Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA.
***
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką polskiej gospodarki, odpowiedzialną
za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Firma zarządza majątkiem wartości ok. 5 miliardów złotych, na który
składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 15
tłoczni, 56 węzłów oraz 970 punktów wyjścia. Spółka zatrudnia ponad 2000 osób.
GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje do 2014 r. ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich
powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce (Szczecin-Lwówek, Świnoujście-Szczecin, Szczecin–Gdańsk,
Włocławek–Gdynia, Rembelszczyzna–Gustorzyn, Gustorzyn-Odolanów) oraz na Dolnym Śląsku (Polkowice-Żary,
Jeleniów-Dziwiszów). Rozbudowa sieci gazociągów w Polsce może stanowić ważny element gazowego Korytarza
Północ – Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem Adria LNG oraz gazociągiem
Nabucco za pomocą wewnętrznej infrastruktury przesyłowej krajów Europy Środkowej.
GAZ-SYSTEM S.A. rozbudował również gazociągi na Dolnym Śląsku, które pozwolą na odbiór zwiększonych ilości gazu
z kierunku zachodniego. Przez punkt w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej będzie można transportować do 1,5
mld m sześc. gazu rocznie (wcześniejsza przepustowość wynosiła 0,9 mld m sześc. gazu rocznie).
W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. ukończył budowę gazociągu Włocławek-Gdynia, Tłoczni gazu w Goleniowie oraz
Tłoczni Gazu w Jarosławiu. Spółka uruchomiła także nowe połączenie międzysystemowe Polska–Czechy, które
pozwoli na przesył ok. 0,5 mld m sześc. gazu rocznie.

Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku wraz z możliwością korzystania z usługi wirtualnego
rewersu na gazociągu jamalskim stworzyły techniczne możliwości importu do Polski ponad 3,3 mld m sześc. gazu
rocznie z nowych źródeł (około 30% obecnie realizowanego importu).
***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 30
czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia
Następnego. Obecnie TGE prowadzi następujące rynki: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z
fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw
Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych,
a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.
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