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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin GPI, określa zasady podawania do publicznej wiadomości
informacji wewnętrznych przez Uczestników rynku, w rozumieniu Artykułu 4
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1227/2011 z dnia
25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości rynku
hurtowego energii (REMIT) na Giełdowej Platformie Informacyjnej:
a) usługi
bezpośredniego
publikowania
za pośrednictwem systemu GPI;

informacji

wewnętrznych

b) usługi publikowania informacji wewnętrznych w systemie GPI w ramach kanału
RSS udostępnionego przez Uczestnika rynku;
c) usługa publikowania informacji wewnętrznych w systemie GPI w ramach
obowiązującej umowy o wymianie danych.
2. Publikowanie informacji wewnętrznych na Giełdowej Platformie Informacyjnej
ma na celu realizację obowiązku określonego w Artykule 4 Rozporządzenia
REMIT.
3. Publikowane na GPI dane i informacje przeznaczone są dla Uczestników rynku
energii. Każdy użytkownik tej strony używa informacji dostępnych na stronie
GPI na własne ryzyko.
4. Korzystanie z treści dozwolone jest do wyłącznego użytku osobistego,
niekomercyjnego, wyświetlanie treści w trybie offline i przygotowanie wydruku
części zawartości w postaci udostępnianych dla użytkowników formatach
do pobrania zawartości, jednak pod warunkiem, że taka działalność nie zmienia
strony i jej zawartości, a wszystkie odniesienia do praw autorskich, patentów,
znaków towarowych i innych praw własności zawarte w kopiach są wykonane.
5. Każde wykorzystanie komercyjne jest dozwolone jedynie po uzyskaniu
uprzedniej stosownej zgody TGE SA w formie pisemnej.
§2
DEFINICJE
1. Dla celów niniejszego Regulaminu GPI stosuje się następujące definicje:

ACER

Członek GPI

Dane osobowe

Agencja ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii
powołana
Rozporządzeniem
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 713/2009 z dnia
13.07.2009 r.
Uczestnik rynku, który w imieniu lub na rzecz
Uczestnika rynku, zawarł umowę z TGE zgodnie
z Regulaminem GPI.
Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie,
której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio
lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności
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Dzień roboczy

Giełdowa Platforma
Informacyjna / GPI

Hurtowy rynek energii

Informacje
wewnętrzne

Inside Information
Platform / IIP

Kanał RSS

na podstawie identyfikatora takiego jak: imię
i
nazwisko,
numer
identyfikacyjny,
dane
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden
bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej.
Dni powszednie, z wyłączeniem dni wolnych
od pracy zgodnie z rozporządzeniami Komisji
Europejskiej i decyzjami ACER oraz przepisami
prawa polskiego.
System informatyczny prowadzony przez TGE
będący certyfikowaną przez ACER platformą
transparentności IIP służący do publikacji przez
Uczestników rynku informacji wewnętrznych oraz
publikujący wybrane dane o systemach rynku
energii.
Każdy rynek w obrębie Unii Europejskiej, na którym
prowadzony jest obrót produktami energetycznymi
sprzedawanymi w obrocie hurtowym.
Informacja o szczegółowym charakterze zgodnie
z Rozporządzeniem REMIT, która nie została podana
do publicznej wiadomości, dotyczącą bezpośrednio
lub pośrednio jednego lub większej liczby
produktów
energetycznych
sprzedawanych
w obrocie hurtowym i która, jeżeli by została
podana do wiadomości publicznej, mogłaby
znacząco wpłynąć na ceny tych produktów
energetycznych
sprzedawanych
w
obrocie
hurtowym.
System elektroniczny ujęty w ramach oficjalnej listy
platform zarejestrowanych przez ACER służący do
publicznego
udostępniania
informacji
wewnętrznych zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia
REMIT.
W ramach Kanału RSS rozumie się:
1. Prowadzanie przez TGE w ramach platformy
GPI dedykowanego kanału RSS dostępnego
na potrzeby ACER.
2. Udostępnienie
kanałów
RSS
przez
Uczestników rynku w celu pobierania danych
na potrzebę ich publikacji na platformie GPI.

Kod ACER

Unikalny dla każdego
nadawany przez ACER.
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Przerwa techniczna
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Rozporządzenie REMIT

Rozporządzenie
wykonawcze REMIT

TGE / Giełda

Uczestnik rynku
Usługa bezpośredniego
publikowania
informacji
wewnętrznych za
pośrednictwem
systemu GPI
Usługa publikowania
informacji
wewnętrznych w
systemie GPI
dostarczanych kanałem
RSS
Usługa publikowania
informacji
wewnętrznych

Czasowe, planowane lub nieplanowane, wyłączenia
Członkom GPI przez TGE dostępu do systemu GPI,
w przypadku konieczności dokonania zmian,
usunięcia usterek, naprawy lub konserwacji
systemu GPI.
Niniejszy Regulamin na podstawie którego TGE
świadczy usługi na rzecz Członka GPI.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego
rynku energii.
Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1348/2014
z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania
danych wdrażające Art. 8 ust. 2 i 6 Rozporządzenia
REMIT Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1227/2011
w sprawie
integralności
i przejrzystości hurtowego rynku energii.
Towarowa Giełda Energii S.A.
z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy pod numerem KRS 000030144,
o kapitale zakładowym w wysokości złotych –
14 500 000,00 w całości opłaconym, posiadająca
NIP 5272266714, REGON 016165065;
podmiot
zajmujący
się
zawodowo
pośredniczeniem
w zawieraniu transakcji w rozumieniu Art. 8 ust. 2
pkt. d) Rozporządzenia REMIT z siedzibą w
Warszawie.
Uczestnik rynku w rozumieniu Art. 2 pkt. 7
Rozporządzenia REMIT.
Usługa świadczona przez TGE na rzecz Członka GPI,
która umożliwia Uczestnikowi rynku uzyskanie
dostępu do systemu WIT platformy GPI w celu
publikacji informacji wewnętrznych.

Usługa świadczona przez TGE na rzecz Członka GPI
która umożliwia Uczestnikowi rynku publikowanie w
systemie WIT platformy GPI swoich informacji
wewnętrznych dostarczanych kanałem RSS.

Usługa świadczona przez TGE na rzecz Członka GPI
TGE,
która
umożliwia
Uczestnikowi
rynku
przekazywanie informacji wewnętrznych w ramach
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w systemie GPI w
ramach obowiązującej
umowy o wymianie
danych
Użytkownik

System raportowania
WIT

Wnioskodawca

ustalonego kanału wymiany danych na podstawie
odrębnego porozumienia.

Osoba uprawniona do uzyskania dostępu do
systemu GPI niezależnie od zakresu usługi, która
została wskazana przez Wnioskodawcę.
Część
systemowa
Giełdowej
Platformy
Informacyjnej służąca do publikacji informacji
wewnętrznych przez Uczestnika rynku na platformie
GPI w formie komunikatów zgodnych z wytycznymi
ACER.
Uczestnik rynku, który wnioskuje do TGE na
podstawie złożonej przez siebie dokumentacji w
ramach GPI.
§3
CZŁONEK GPI

1. Uzyskanie dostępu do systemu GPI przez Uczestników rynku jest możliwe
po złożeniu przez niego wniosku, którego wzór określa Załącznik nr 1
do Regulaminu GPI.
2. Decyzję o przyznaniu dostępu do systemu GPI Wnioskodawca otrzymuje
wyłącznie w formie wiadomości elektronicznej, w postaci stosownego
komunikatu będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Wniosek i wszystkie wymagane załączniki składa się do TGE w formie pisemnej
na aktualny adres siedziby Towarowej Giełdy Energii S.A. lub w formie
elektronicznej wyłącznie w formacie pdf na adres gpi@tge.pl
4. Do każdego wniosku i wszystkich wymaganych załączników, należy dołączyć
pismo przewodnie wraz ze stosownym wnioskiem zawierającym oświadczenie
woli o zamiarze uzyskania statusu Członka GPI. W przypadku aktualizacji
wniosku lub załączników należy dołączyć pismo przewodnie wraz z dokładnym
opisem dokonywanych zmian.
5. Wnioski i wszystkie wymagane załączniki muszą być fizyczne podpisane
lub opatrzone bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy
pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów zgodnie z reprezentacją
Wnioskodawcy, do których należy dołączyć również aktualny odpis z KRS
lub wyciąg z innego właściwego rejestru publicznego.
6. TGE udziela dostępu do systemu GPI dla danego Uczestnika rynku w ciągu
10 dni od momentu złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku
i załączników, w tym aktualizacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
7. W ramach danego komunikatu będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego
Regulaminu, każdy Członek GPI otrzymuje numer wniosku, na który musi się
powoływać podczas aktualizacji załączników do wniosków i składania rezygnacji
z usługi. Numer wniosku nadawany jest bezterminowo, a komunikat zostaje
wysłany jednorazowo podczas uzyskania statusu Członka GPI.
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8. Jeśli Uczestnik rynku, który w przeszłości zrezygnował z danej usługi GPI,
zwraca się ponownie w sprawie nadania dostępu do tej usługi, otrzymuje
wyłącznie powiadomienie ze stosowną informacją wysyłane w formie
wiadomości elektronicznej. Numer wniosku zostaje ponownie przywrócony
dla Uczestniku rynku, który otrzymał podczas uzyskania statusu Członka GPI
po raz pierwszy.
9. Członek GPI musi dokonać aktualizacji wniosku, jeśli podane przez niego
wcześniej
dane są nieaktualne. Aktualizacja winna zostać dokonana
niezwłocznie.
10.
W przypadku uzupełnienia pól z wyborami oraz przy aktualizacji wniosków
lub załączników do wniosków, należy zaznaczyć ręcznie lub elektronicznie
symbol „X” dla wybranej opcji.
11.
Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, osoba
upoważniona przez danego Uczestnika Rynku uzyskuje indywidualne konto
użytkownika do zgłaszania informacji wewnętrznych w ramach systemu
raportowania WIT.
12.
TGE nie odsyła przekazanych przez
załączników do niniejszego Regulaminu.

Uczestników

rynku

wszystkich

§4
ZOBOWIĄZANIA CZŁONKA GPI
1. Członek GPI jest zobowiązany do:
a) przestrzegania Regulaminu GPI;
b) zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z dostępem do systemu
GPI;
c) niezwłocznego informowania TGE o wszelkich zmianach danych zawartych
we wniosku o członkostwo w GPI i przesyłania aktualizacji dokumentacji;
d) odbioru wszelkich informacji dotyczących systemu GPI przekazywanych
przez TGE;
e) monitorowania i weryfikowania kompletności, dokładności i terminowości
zgłaszanych informacji wewnętrznych w ramach GPI zgodnie z Art. 10
Rozporządzenia wykonawczego REMIT oraz niezwłocznego informowania TGE
o wszelkich zauważanych niezgodnościach w formie wiadomości elektronicznej
bezpośrednio na adres gpi@tge.pl ;
2. Uczestnicy rynku, zgodnie z rozporządzeniami wymienionymi i opisanymi w § 2,
skutecznie i w odpowiednim czasie zgłaszają w systemie raportowania WIT
posiadane przez nich informacje wewnętrzne dotyczące przedsiębiorstwa
lub instalacji, których dany Uczestnik Rynku lub jego jednostka dominująca,
lub jednostka powiązana jest właścicielem lub które kontroluje lub w stosunku,
do których dany Uczestnik Rynku lub taka jednostka, odpowiada za kwestie
operacyjne w całości lub w części.
3. Jeśli Członek GPI przekazuje do publikacji w systemie GPI informacje
wewnętrzne za pomocą kanału RSS, wówczas jest zobowiązany do spełnienia
wszystkich wytycznych ACER w tym zakresie.
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4. Członek GPI ma możliwość przekazywania informacji wewnętrznych na GPI
w ramach obowiązującego odrębnego porozumienia o wymianie danych z TGE.
W takim przypadku Członek GPI zobowiązuje się do spełnienia wszystkich
wytycznych ACER w tym zakresie.
5. Zgłaszanie informacji wewnętrznych przez Członka GPI odbywa się
bezpośrednio w GPI w ramach Komunikatów WIT i/lub przy wykorzystaniu
udostępnionego dla GPI kanału RSS zgodnie z wytycznymi ACER.
6. Login oraz hasło dla Użytkownika nie mogą być
nieupoważnionym osobom trzecim, należy je starannie
w zabezpieczonym miejscu.

udostępnianie
przechowywać

7. Członek GPI ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania
jego Użytkowników, w związku z przekazywaniem informacji wewnętrznych
oraz prawidłowym korzystaniem z systemu raportowania WIT.
8. Członek GPI we własnym zakresie zapewnia sprzęt i oprogramowanie
niezbędne do korzystania z systemu raportowania WIT.
9. Członkowie GPI korzystający z systemu raportowania WIT, zobowiązani są
do przestrzegania następujących zasad:
a) Zapewnienia poprawnego funkcjonowania swoich stacji roboczych.
b) Zapewnienia bezpieczeństwa pracy swoich stacji roboczych poprzez ochronę
przed wirusami komputerowymi i dostępem osób nieuprawnionych.
c) Wyznaczenia operatorów systemu GPI rynku energii elektrycznej oraz
bieżącego aktualizowania w formie pisemnej ich danych po każdej zmianie.
d) Stosowania się do zaleceń administratora systemu GPI rynku energii
elektrycznej w zakresie prawidłowego korzystania z systemu.
e) Bezwzględnego zakazu dokonywania lub podejmowania prób dokonania
w systemie GPI rynku energii elektrycznej operacji, które swoim zakresem
wybiegają poza czynności związane z prawidłowym zgłaszaniem informacji
wewnętrznych zgodnie z Rozporządzeniem REMIT.
10.
W przypadku nieprawidłowego korzystania przez Członka GPI z sytemu
raportowania WIT, TGE ma prawo pisemnie upomnieć Członka GPI a także
zawiesić jego dostęp do systemu raportowania WIT do czasu zaprzestania tych
działań.
§5
REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA GPI
1. Członek GPI ma prawo w każdym czasie do złożenia oświadczenia woli
o rezygnacji z członkostwa GPI z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
bez konieczności uzasadnienia tej decyzji.
2. Członek GPI składa rezygnację w formie pisemnej lub elektronicznej,
poprzez złożenie załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu dostępnego
na stronie internetowej TGE, pod rygorem nieważności.
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3. TGE może rozwiązać umowę o usługę określoną w §1 Regulaminu GPI
za wypowiedzeniem, w przypadku likwidacji przez TGE działalności GPI.
Oświadczenie woli o wypowiedzeniu przez TGE może zostać dokonane w formie
elektronicznego zawiadomienia lub komunikatu na stronie internetowej TGE.
§ 12 stosuje się odpowiednio.
4. Złożenie rezygnacji zgodnie z ust. 1 lub rozwiązanie umowy zgodnie z ust. 3
powyżej, nie zwalnia Członka GPI z obowiązku wypełnienia wszelkich jego
zobowiązań wynikających z działalności w GPI.
§6
PRAWO WŁAŚCIWE
1. Prawem właściwym dla wszelkich umów oraz oceny stosunków prawnych
pomiędzy TGE, a Członkiem GPI, jest prawo polskie.
2. Miejscem zawarcia umów jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Sąd Giełdowy, będący stałym sądem polubownym działającym przy TGE, ma
wyłączną jurysdykcję odnośnie wszystkich sporów wynikających ze wszystkich
umów oraz Regulaminu GPI.
4. Członek GPI ma możliwość wniesienia reklamacji związanej ze świadczeniem
usług raportowania danych przez TGE zgodnie z Regulaminem przyjmowania
i rozpatrywania skarg związanych z działalnością TGE, dostępnym na stronie
internetowej TGE.
§7
JĘZYK
1. Regulamin GPI jest sporządzony w języku polskim i angielskim.
2. W przypadku, gdy dokumenty są sporządzone w innym języku obcym (innym
niż język polski lub angielski), powinny zostać złożone w tłumaczeniu na język
polski przez tłumacza przysięgłego.
§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ TGE
1. TGE zapewnia wykonanie w imieniu i na rzecz Członka GPI możliwości realizacji
obowiązków publikacji informacji wewnętrznych zgodnie z Rozporządzeniem
REMIT.
2. TGE zapewnia terminowość, integralność i zgodność z wytycznymi ACER.
3. TGE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z utratą
kodu ACER i kodu EIC przez Uczestnika rynku lub dostępu do systemu GPI.
4. TGE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej Członkowi GPI
lub osobie trzeciej, w związku z niemożnością publikacji informacji
wewnętrznych zgodnie z Rozporządzeniem REMIT oraz Rozporządzeniem
Wykonawczym REMIT, z powodu awarii systemu informatycznego lub wszelkich
innych przyczyn niezależnych od TGE, chyba, że szkoda została wyrządzona
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa TGE.
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5. TGE nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe
publikowanie informacji wewnętrznych Członków GPI, jeżeli nieterminowość
lub nieprawidłowość wynika z przekazania do TGE przez Członka GPI
niepoprawnych lub nierzetelnych informacji wewnętrznych albo przekazania ich
z opóźnieniem z naruszeniem terminów określonych w Rozporządzeniu REMIT
i Rozporządzeniu wykonawczym REMIT. TGE nie ponosi odpowiedzialności za
kary nałożone na Członka GPI przez instytucje nadzoru w związku
z nieprawidłowym wykonywaniem przez Członka GPI obowiązków
informacyjnych.
6. TGE nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji przekazywanych
przez Członków GPI za pośrednictwem systemu raportowania WIT.
7. TGE nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody, które będą następstwem
korzystania przez innych Uczestników Rynku lub inne podmioty z informacji,
które zostały przekazane za pośrednictwem systemu raportowania WIT.
8. TGE nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za:
a) rzetelność
informacji
przekazywanych
przez
za pośrednictwem systemu raportowania WIT.

Uczestników

rynku

b) powstałe szkody, które będą następstwem korzystania przez innych
Uczestników Rynku lub inne podmioty z informacji, które zostały przekazane
za pośrednictwem systemu raportowania WIT.
§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE)
z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych,
z którym można się kontaktować pod adresem: daneosobowe@tge.pl.
3. TGE zbiera i przetwarza podane w załącznikach do niniejszego Regulaminu dane
osobowe Członków GPI, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
Rozporządzeniem REMIT, Rozporządzeniem wykonawczym REMIT oraz ustawą
z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia przez TGE
z Wnioskodawcą umowy o usługę określoną w Regulaminie GPI, a także w celu
obsługi systemu GPI, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46
(Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
§ 10
ŚRODKI DYSCYPLINUJĄCE
1. Do środków dyscyplinujących należą:
a) upomnienie;
b) pozbawienie członkostwa w GPI.
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§ 11
UPOMNIENIE
1. W przypadku, gdy Członek GPI narusza Regulamin GPI i zasady członkostwa
w GPI, TGE informuje Członka GPI o fakcie naruszenia oraz upomina Członka
GPI wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia stanu wynikającego
z naruszenia.
2. Po trzech upomnieniach wysłanych w formie wiadomości elektronicznej,
a następnie braku reakcji ze strony Członka GPI powyżej 3 dni roboczych
od daty ostatniego otrzymanego upomnienia, dostęp do systemu GPI zostaje
Członkowi GPI zablokowany do czasu wyjaśnienia sprawy.
§ 12
POZBAWIENIE CZŁONKOSTWA W GPI
1. W przypadku, gdy Członek GPI stwarza zagrożenie dla prawidłowego
funkcjonowania systemu GPI, dostarcza niestosowną dokumentację,
nie stosuje się do poleceń TGE i/lub nie odpowiada na sygnały ze strony TGE,
TGE może pozbawić Członka GPI jego członkostwa, a tym samym rozwiązać
każdą umowę o usługę ze skutkiem natychmiastowym. TGE informuje o takiej
decyzji w formie wiadomości elektronicznej.
§ 13
ODWOŁANIE OD NAŁOŻONYCH ŚRODKÓW DYSCYPLINUJĄCYCH
1. Członek GPI, na którego nałożono środki dyscyplinujące, o których mowa
w § 10 Regulaminu GPI, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
TGE, odwołać się do Rady Nadzorczej TGE.
2. Odwołanie składane jest za pośrednictwem TGE.
3. Uchwały Rady Nadzorczej TGE w przedmiocie odwołania podejmowane są
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Uchwały Rady
Nadzorczej TGE są ostateczne.
4. Zmiana okoliczności po wydaniu decyzji przez TGE w sprawie środków
dyscyplinujących, nie może stanowić podstawy uchylenia tej decyzji
lub uchwały. W tym wypadku Członek GPI może zwrócić się do TGE o ponowne
rozpatrzenie sprawy i ponowne uzyskanie statusu Członka GPI.
§ 14
PROCEDURY ACER
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie GPI, stosuje się przepisy zawarte
w załącznikach do niniejszego Regulaminu oraz w dokumentach ACER
w zakresie funkcjonowania Inside Information Platform (IIP).
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§ 15
PRZERWA TECHNICZNA
1. TGE umożliwia Członkom GPI
stały
w czasie 24 godzin przez 7 dni w tygodniu.

dostęp

do

systemu

GPI

2. TGE ma prawo do przerwy technicznej. TGE informuje Członków GPI, w miarę
możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem, o przerwie technicznej w drodze
stosownego komunikatu publikowanego bezpośrednio na stronie GPI.
3. Członkowie GPI obowiązani są uwzględnić przerwę techniczną w swoich
czynnościach podczas korzystania z systemu GPI.
4. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Regulaminu GPI, w okresie przerwy technicznej
dla Członków GPI, TGE wykonuje swoje usługi.
§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zarząd TGE może podejmować uchwały w sprawach bieżącego zarządzania
systemem GPI.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także inne komunikaty dotyczące
funkcjonowania systemu GPI, udostępniane są Członkom GPI niezwłocznie
w ramach stosownego komunikatu publikowanego bezpośrednio na stronie GPI
oraz na stronie internetowej TGE.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 powyżej, wchodzą w życie po upływie
jednego tygodnia od ich opublikowania, chyba że ze względu na potrzeby
funkcjonowania systemu GPI uzasadniona jest inna data ich wejścia w życie.
4. TGE zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat dla Członków GPI
w każdym czasie.
§ 17
ZMIANY REGULAMINU GPI
1. TGE ma prawo do zmian Regulaminu GPI w każdym czasie.
2. Zmiany Regulaminu GPI wchodzą w życie po upływie jednego tygodnia od dnia
ich opublikowania na stronie internetowej TGE, chyba, że ze względu na
potrzeby funkcjonowania systemu GPI uzasadniona jest inna data ich wejścia
w życie.
§ 18
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU GPI
1. Załącznik nr 1 do Regulaminu GPI – „GPI – WNIOSEK”.
2. Załącznik nr 2 do Regulaminu GPI – „GPI – KOMUNIKAT”.
3. Załącznik nr 3 do Regulaminu GPI – „GPI - REZYGNACJA”.
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