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Regulamin Gas Inside Information Platform (GIIP) 

Definicje: 

ACER – Agency for Cooperation of Energy Regulators - unijna agencja z siedzibą w Lublanie, utworzona 

na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 

Administrator – osoba działająca z upoważnienia Operatora, odpowiedzialna za obsługę techniczną 

Platformy, w tym nadawanie uprawnień Użytkownikom. 

Formularz – formularz służący do wprowadzania treści Komunikatu do opublikowania na Platformie, 

zamieszczony na Koncie Użytkownika i dostępny po zalogowaniu. 

Informacja Wewnętrzna – informacja podlegająca publikacji na podstawie art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 

REMIT. 

Klient – Uczestnik Rynku, który zgodnie z Umową uzyskał dostęp do możliwości publikowania 

Komunikatów na GIIP.  

Komunikat, Pilny Komunikat Rynkowy – Informacja Wewnętrzna opublikowana na Platformie. 

Konto – spersonalizowana dla każdego Użytkownika strona internetowa służąca do publikacji i 

aktualizacji Komunikatów.  

Odbiorca – dowolna osoba, która wchodząc na stronę internetową Platformy odczytuje treść 

Komunikatów. 

Operator – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Platforma GIIP, Platforma – prowadzona przez Operatora platforma Gas Inside Information Platform 

służąca do publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych, zgodnie z wymaganiami ACER. 

REMIT, Rozporządzenie REMIT - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 

z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. 

Uczestnik Rynku – uczestnik hurtowego rynku energii zgodnie z definicją art. 2 ust. 7 Rozporządzenia 

REMIT. 

Umowa – umowa świadczenia usługi publikacji Komunikatów na Platformie. 

Usługa – usługa publikacji Komunikatów na Platformie. 

Usługa Webservice – usługa publikacji Komunikatów na Platformie polegająca na automatycznym 

imporcie danych z systemów informatycznych Klienta. Szczegółowe wymagania techniczne i opis usługi 

Operator udostępnia na prośbę Klienta. 

Użytkownik – wskazany w Umowie przedstawiciel Klienta, upoważniony do publikacji w jego imieniu 

Komunikatów, dla którego zostało nadane indywidualny login i hasło przez Administratora Platformy.  

Wniosek – złożony przez Uczestnika Rynku wniosek o dostęp do Platformy. 
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Informacja o Platformie 

1. Platforma jest publicznie dostępną dla uczestników hurtowego rynku energii stroną internetową 

dedykowaną do publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. 

2. Operatorem Platformy GIIP jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą 

w Warszawie, przy ulicy Mszczonowskiej 4.  

Usługi 

1. Operator świadczy usługę publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia REMIT i wymaganiami ACER. 

2. Usługa jest świadczona w sposób ciągły, z wyłączeniem czasu niezbędnego na przeprowadzenie 

prac serwisowych przez Operatora. 

Rejestracja 

1. Klientem Platformy może zostać Uczestnik Rynku, podlegający obowiązkowi publikacji 

informacji wewnętrznej zgodnie z art. 4.1. Rozporządzenia REMIT. 

2. W celu podpisania Umowy Uczestnik Rynku zobowiązany jest do złożenia Wniosku, który jest 

dostępny na stronie www Platformy. 

3. Operator Platformy ocenia Wniosek Uczestnika Rynku w terminie 21 dni od dnia jego wpłynięcia 

do siedziby Operatora. 

4. W przypadku zastrzeżeń do treści Wniosku, Operator Platformy informuje Uczestnika Rynku o 

uwagach do Wniosku drogą elektroniczną na adres podany we Wniosku. 

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku i podpisaniu Umowy, Operator przekazuje 

Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą wiadomości tekstowej SMS hasło oraz 

login dostępu do Konta, na adresy i numery kontaktowe Użytkowników podane we Wniosku. 

6. Dostęp do Konta posiadają tylko osoby wymienione przez Użytkownika we Wniosku i w Umowie. 

 

Obsługa Konta Użytkownika 

1. Użytkownik zamieszcza Komunikat poprzez Formularz, logując się na swoje Konto lub za pomocą 

Usługi Webservice. 

2. Login i hasło dostępu do Konta nie mogą być przekazywane innym osobom. 

3. Z chwilą przekazania danych do logowania (login i hasło) Użytkownikowi, Użytkownik ponosi 

odpowiedzialność za dane wprowadzone z jego konta do Formularza lub za pomocą Usługi Webservice 

i opublikowane w jego imieniu na Platformie w formie Komunikatu.  

4. Administrator może zablokować konto Użytkownika w przypadku: 

1. wykrycia przez Użytkownika uzyskania przez inną osobę dostępu do loginu i hasła 

Użytkownika,  

2. zagubienia loginu lub hasła przez Użytkownika, 

3. lub naruszenia postanowienia Regulaminu lub Umowy przez Użytkownika. 

5. W przypadku wykrycia przez Użytkownika przypadków, o których mowa w punkcie 4.1 i 4.2 

powyżej Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu Operatora Platformy, 

w sposób wskazany w Umowie.  

6. Formularze oraz mechanizm Usługi Webservice służące do publikacji Komunikatów są 

przygotowane przez Operatora zgodnie z wytycznymi ACER i zamieszczone na Koncie Użytkownika. 
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Odpowiedzialność 

1. Wyłączną odpowiedzialność za treść Pilnych Komunikatów Rynkowych ponosi Klient w imieniu 

którego opublikowano Komunikat.  

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje i skutki decyzji podjęte przez Odbiorcę w 

oparciu o treść Komunikatów zamieszczonych na Platformie. 

3. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie treści Komunikatów zamieszczonych na Platformie należy 

kierować do Klienta, w imieniu którego Komunikat został opublikowany. 

4. Operator Platformy może usunąć Komunikat, którego treść łamie przepisy prawa polskiego i 

umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę. Operator bezzwłocznie informuje Klienta o 

usunięciu Komunikatu, w sposób wskazany w Umowie. 

5. W celu zachowania przejrzystości i równości w dostępie do informacji dla wszystkich Odbiorców, 

treść Komunikatów będzie opublikowana na Platformie niezwłocznie po ich przekazaniu do publikacji 

przez Użytkownika za pomocą Formularza lub Usługi Webservice. 

6. Operator oświadcza, że treści Komunikatu przekazanego do publikacji przez Użytkownika za 

pomocą Formularza lub Usługi Webservice nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji 

biznesowych przez Operatora Platformy przed ich publikacją na Platformie. 

Opłaty 

1. Usługa publikacji Komunikatów jest płatna, zgodnie z cennikiem, który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

2. Operator nie pobiera opłat za dostęp Odbiorców do Platformy. 

Prace serwisowe/niedostępność 

1. Operator zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac serwisowych na Platformie, które mogą 

skutkować tymczasowym ograniczeniem jej funkcjonalności. 

2. W przypadku prowadzenia prac serwisowych lub niedostępności Platformy, Operator 

poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników i Odbiorców Platformy.  

3. W przypadku prac serwisowych lub awarii uniemożliwiających publikację Komunikatu na 

Platformie, Klient zobowiązany jest do publikacji treści Komunikatu we własnym zakresie. Po 

zakończeniu prac serwisowych na Platformie które uniemożliwiły publikację Komunikatu jest on 

publikowany przez Klienta na Platformie w ciągu 48 godzin od czasu usunięcia przez Operatora 

awarii/zakończenia prac. W polu „Remarks” Użytkownik podaje link do strony www, na której treść 

Komunikatu zamieścił we własnym zakresie.  

Postanowienia końcowe 

1. Każdy Użytkownik i Odbiorca jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem 

Platformy. 

2. Logo i nazwa Platformy są prawnie zastrzeżone. Operator Gazociągów Przesyłowych  

GAZ- SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa oświadcza, że 

jest wyłącznie uprawniony do znaku towarowego Platformy. 

3. Operator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Platformy, o czym informuje 

Użytkowników i Odbiorców Platformy na stronie internetowej Platformy. 

4. Prawem właściwym dla działalności Platformy jest prawo polskie oraz ratyfikowane przez Polskę 

umowy międzynarodowe. 

5. Platforma prowadzona jest w języku angielskim, zgodnie z wytycznymi ACER.  

6. Regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2021 r. 

http://we/

