
Lp. Zgłaszający
Nr pkt, którego dotyczy 

uwaga
Treść uwagi Uzasadnienie i/lub propozycje zmian w treści Stanowisko Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.

1. 
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
uwaga ogólna 

W podpunktach punktu 1.5 należy zaktualizować publikatory aktów 

prawnych ponieważ są nieaktualne:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 2020 r., 

poz. 755 833 tj. ze zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 2020 r. poz. 

1740 tj. ze zm.145)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 

gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 

2018 2020 r., poz. 1323 411 tj. ze zm.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 2020 r., poz. 

2166 541, tj.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2019 2020 r. poz. 1010 1913, tj.) 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 2020 r. 

poz. 134 287, tj. ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

paliwami gazowymi (Dz.U. z 2018 2021r., poz. 640 280, tj.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów Przedsiębiorczości i Technologii z 

dnia 13 22 marca 2019 r. kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli 

metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2017 2019 poz. 969 759)

Dziękuj

2.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
uwaga ogólna 

Dodany zapis w całości usunąć w pkt. 13.13.1.

"(…) Jeżeli wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego może 

skutkować powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub 

uszkodzeniem bądź zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy 

ZUD, ZUD wraz z wystawionym poleceniem wstrzymania dostarczania 

Paliwa gazowego jest zobowiązany do wskazania terminu, w którym 

możliwe będzie bezpieczne wstrzymanie dostarczania Paliwa 

gazowego do Odbiorcy ZUD”. 

OSD nie może obarczać ZUD obowiązkiem wskazania terminu, w którym możliwe 

będzie bezpieczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego, gdyż taki 

obowiązek nie wynika z przepisów Prawa energetycznego.

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

3.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
uwaga ogólna 

Proponujemy usunięcie poniżej przywołanego zdania w pkt. 13.13.6

"(…) W takim przypadku przed złożeniem kolejnego polecenia 

wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego ZUD zobowiązany jest do 

zapewnienia, że Odbiorca będzie realizował obowiązki określone w pkt 

8.1.3."

Przepisy Prawa energetycznego odnoszące się do wstrzymania odbiorcy 

dostarczania gazu, w szczególności art. 6b ust. 2 nie wskazują na obowiązek 

podjęcia przez OSD kontaktu z odbiorcą na etapie realizacji czynności 

wstrzymania dostaw. Tym samym kwestia kontaktu z klientem nie powinna 

warunkować realizacji przez OSD czynności wstrzymania.

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

4.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
uwaga ogólna 

W dniu 1 stycznia 2021r. weszły w życie przepisy rozszerzające 

ochronę konsumencką na osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą (w tym w formie spółek cywilnych). 

Zasadna jest analiza postanowień IRiESD pod kątem ewentualnego 

uwzględnienia uprawnień przysługujących ww. podmiotom przede wszystkim w 

zakresie prawa do odstąpienia od umowy, w przypadku zidentyfikowania takiej 

konieczności. Należy podkreślić, że rzeczone uprawnienie może mieć 

bezpośredni wpływ na zasady rozliczenia odbiorcy, także w zakresie opłaty 

dystrybucyjnej, który  z takiego prawa skorzysta.

Uwaga nie została uwzględniona poieważ jest zbyt ogólna. 

Zgłaszający nie wskazał, których konkretnie dotyczy punktów 

IRiESD i nie zaproponował zmian.

Załącznik nr 1 do Raportu OSD z konsultacji IRIESD 

Zestawienie uwag do IRiESD Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. oraz sposób ich uwzględnienia



5.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
1.2.

W definicji Nominalnej wartości Ciepła spalania proponujemy usunąć 

znak minus (-) przed wartością ciepłą spalania wyrażoną w kWh/m3 

ponieważ przyjmuje ona wartość dodatnią

Propozycja zmiany:

„Wartość Ciepła spalania wynosząca 10,972 kWh/m3 [39,5 MJ/m3] w przypadku 

Gazu ziemnego wysokometanowego grupy E.”

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego

6.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.

10.3.12.

10.3.12.1

10.3.12.2

10.3.12.3

Zmiana przepisów prawa:

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane 

oraz niektórych innych ustaw, została opublikowana w Dzienniku Ustaw 

18 marca 2020 r. - 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/471 - vacatio legis 

dla przepisów dotyczący warunków przyłączeniowych w zakresie 

energii elektrycznej to 6 m-cy. Przepisy te weszły w życie z dniem 

19.09.2020 r.  W zakresie paliwa gazowego vacatio legis to 12 m-cy i 

wejdą one w życie z dniem 19.03.2021 r.

W zakresie paliwa gazowego jednostka redakcyjna brzmi następująco:

uPE art. 8g2. 

16) Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją paliw gazowych jest obowiązane wydać warunki 

przyłączenia w terminie:

1) 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego 

do grupy przyłączeniowej B podgrupy I;

2) 60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego 

do grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupy II;

3) 90 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego 

do grupy przyłączeniowej C.

Propozycja zmian:

10.3.12. OSD wydaje warunki przyłączenia lub informuje o braku możliwości 

przyłączenia w terminach: 10.3.12.1. 30 dni od dnia złożenia kompletnego 

wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej B podgrupy 

I; 

10.3.12.2. 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę 

zaliczanego do grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupy II; 

10.3.12.3. 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę 

zaliczanego do grupy przyłączeniowej C. 

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego

7.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
11.6.6.

Mając na uwadze brzmienie pkt 11.7 powstaje wątpliwość kiedy 

wniosek – w oparciu o te same przesłanki – zostaje odrzucony, a kiedy 

będzie stanowił podstawę do odmowy zawarcia umowy dystrybucyjnej

W naszej ocenie koniecznej jest dookreślenie zasad. 

Uwaga nie została uwzględniona ponieważ w pkt. 11.5. i 11.6. 

zostały określone procedury i rodzaje dokumentów obwowiązujące 

przy składaniu przedmiotowego wiosku.

8.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
11.6.7./11.6.9./11.6.11

Dodanie w zapisach, że chodzi o Umowę dystrybucyjną. „Umowa” to 

także umowa kompleksowa lub o przyłączenie
Zasadne jest dookreślenie. Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

9. 
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
11.9.3. Pojęcie "Sprzedawca rezerwowy" jest niezdefiniowane w IRiESD.

Pojęcie "Sprzedawca rezerwowy" jest niezdefiniowane w IRiESD.

Propozycja zmiany:

„zapewnianie wszystkim Odbiorcom, przedsiębiorstwom zajmującym się 

sprzedażą Paliwa gazowego na rzecz Odbiorców, w tym sprzedawcom 

rezerwowym oraz Sprzedawcy z urzędu, na zasadzie równoprawnego 

traktowania, świadczenia usług Dystrybucji, na warunkach i w zakresie 

określonym w Ustawie Prawo energetyczne i IRiESD”

"Jeżeli PZD nie spełnia wymogów formalnych lub jeżeli w złożonym PZD 

występują błędy lub braki, OSD nie później niż 7 Dni (lub 5 Dni dla usług 

krótkoterminowych)".

Konieczne doprecyzowanie, czy chodzi o Dni robocze (co uzasadnia „dużą 

literę”, ale też dodanie wyrazu „robocze”) czy dni (kalendarzowe – wtedy powinna 

być „mała litera”).

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.



10.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
13.4.5.

"Jeżeli PZD nie spełnia wymogów formalnych lub jeżeli w złożonym 

PZD występują błędy lub braki, OSD nie później niż 7 Dni (lub 5 Dni dla 

usług krótkoterminowych)".

Konieczne doprecyzowanie, czy chodzi o Dni robocze (co uzasadnia „dużą 

literę”, ale też dodanie wyrazu „robocze”) czy dni (kalendarzowe – wtedy powinna 

być „mała litera”).

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

11.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
13.13.1.

Wątpliwości budzi obarczenie ZUD obowiązkiem wskazania 

„bezpiecznego” terminu wstrzymania paliwa gazowego. Jednakże, w 

sytuacji kiedy do punktu powinno zostać dostarczone paliwo gazowe, to 

mimo wskazania terminu przez ZUD, to OSD uzgadnia ten termin 

bezpośrednio z Odbiorcą (pkt. 13.13.8 - Niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w ciągu 3 Dni roboczych od otrzymania od ZUD polecenia 

wznowienia dostarczania Paliwa gazowego, OSD jest zobowiązany 

uzgodnić z Odbiorcą termin wznowienia dostarczania Paliwa gazowego 

oraz wznowić dostarczanie Paliwa gazowego do Punktu wyjścia w 

uzgodnionym terminie). Proponujemy uregulować tę sytuację na 

podobnych zasadach.

Propozycja dodania/modyfikacji zapisu na końcu punktu. 

„Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania Paliwa gazowego realizowane jest 

przez OSD w ramach świadczonych usług Dystrybucji na podstawie 

wystawionego przez ZUD polecenia wstrzymania lub wznowienia dostarczania 

Paliwa gazowego do danego Punktu wyjścia, z zastrzeżeniem obowiązujących 

przepisów. Jeżeli wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego może skutkować 

powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub uszkodzeniem bądź 

zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy ZUD, ZUD wraz z 

wystawionym poleceniem wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego jest 

zobowiązany do wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne 

wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy ZUD  OSD jest 

zobowiązany do uzgodnienia terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne 

wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy ZUD”.

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

12.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
13.13.6.

Obowiązek zagwarantowania czegokolwiek przez ZUD w imieniu 

Klienta (w myśl dodanego kwestionowanego zapisu) przy 

jednoczesnym zupełnym braku wpływu ZUD na zachowania Klienta jest 

całkowicie nieuprawnione. Skoro obowiązek nałożony na Odbiorcę 

(dotyczący udostępnienia i wydania gazomierza) wskazany został 

wprost w pkt 8.1.3 IRiESD, do którego dokumentu jest także odwołanie 

w Umowie kompleksowej (OWU), trudno wymagać od ZUD, aby składał 

dodatkowe oświadczenie w tym zakresie, w szczególności, że 

oświadczenie takie musiałoby być złożone w imieniu odbiorcy - do 

czego ZUD nie ma wystarczającej wiedzy ani upoważnienia odbiorcy. 

Reasumując: ZUD nie może zapewnić, że Odbiorca umożliwi 

zdemontowanie zainstalowanego Układu pomiarowego, a także jego 

wydanie przedstawicielom OSD.

Zapis na zielono w całości usunąć.

"W sytuacji, gdy OSD, pomimo dołożenia najwyższej staranności oraz przy 

wykorzystaniu prawnie dostępnych środków możliwych do zastosowania, w 

terminie określonym w pkt. 13.13.5 nie będzie mógł wykonać polecenia, 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym ZUD. W takim przypadku 

kolejne polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego ZUD składa po 

podjęciu działań w celu zapewnienia, że Odbiorca będzie realizował obowiązki 

określone w pkt. 8.1.3.”. 

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

13.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
14.9/14.10

Faktycznie rozdział dotyczy sprzedaży rezerwowej i z urzędu, które są 

różnymi instytucjami więc zasadne jest doprecyzowanie.

„14.9 Z początkiem Doby gazowej, w której rozpoczęta została realizacja 

sprzedaży rezerwowej lub z urzędu"

„14.10 OSD dokonuje odczytu Układu pomiarowego w celu umożliwienia 

dokonania przez ZUD będącego dotychczasowym sprzedawcą rozliczeń z 

Odbiorcą końcowym i przekazuje takie dane temu ZUD oraz ZUD będącemu 

sprzedawcą rezerwowym lub sprzedawcą Sprzedawcą z urzędu w terminie 14 dni 

od dnia rozpoczęcia sprzedaży rezerwowej lub z urzędu".

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.



14.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
15.8.4.

roponujemy dostosowanie zapisów do przypadku zawarcia umowy 

przez cudzoziemców

Propozycja zmiany:

„dane Odbiorcy - imię i nazwisko oraz PESEL albo numer dokumentu tożsamości 

cudzoziemców, którym nie nadano PESEL - w przypadku osoby fizycznej oraz 

nazwa, NIP, REGON lub numer KRS – w przypadku Odbiorcy końcowego innego 

niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (w zależności od 

formy prawnej takiego odbiorcy).”

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

15.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
15.9.10.

Nie powinno dochodzić do sytuacji, w której na moment obowiązywania 

wnioskowanej zmiany wskazanej w PZD ZUDy nie posiadają informacji 

o przyjęciu/odrzuceniu. Moment obowiązywania zmiany wskazanej w 

PZD powinien zostać dotrzymany bądź wniosek odrzucony, a 

informacja o jego przyjęciu bądź odrzucenia powinna zostać 

skierowana do zainteresowanych stron najpóźniej na 2 dni robocze 

przed dniem obowiązywania wnioskowanej zmiany.

15.9.10 W ciągu 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego PZD 

– Zmiana Sprzedawcy jednak nie później niż 2 dni robocze przed dniem 

obowiązywania zmiany, OSD przekazuje ZUD będącemu nowym sprzedawcą lub 

Odbiorcą oraz ZUD będącemu dotychczasowym sprzedawcą informację o jego 

przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie świadczenia usług Dystrybucji. Jednocześnie 

OSD informuje ZUD będącego nowym sprzedawcą o terminie rozpoczęcia 

realizacji PZD – Zmiana Sprzedawcy oraz ZUD będącego dotychczasowym 

sprzedawcą o terminie zakończenia realizacji przysługującego mu PZD”.

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

16.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
15.9.11.

Jeżeli dotychczasowy ZUD otrzymał informację o zmianie sprzedawcy, 

które ostatecznie zostało wycofane powinien zostać poinformowany o 

jej wycofaniu. Informacja istotna z punktu działalności przedsiębiorstw z 

uwagi na koszty po stronie bilansowania, nominacji.

„15.9.11 ZUD będący nowym sprzedawcą lub Odbiorcą może wystąpić do OSD z 

wnioskiem o wycofanie zatwierdzonego PZD – Zmiana sprzedawcy w przypadku 

gdy Odbiorca zrezygnuje ze zmiany sprzedawcy. Wniosek o wycofanie 

zatwierdzonego PZD – Zmiana sprzedawcy nie może zostać złożony później niż 

na 3 Dni robocze przed dniem zmiany sprzedawcy wynikającym z 

zatwierdzonego PZD – Zmiana sprzedawcy. OSD przekazuje informację o 

wycofaniu zatwierdzonego PZD- Zmiana Sprzedawcy dotychczasowemu ZUD 

najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem obowiązywania zmiany w wycofanym 

PZD-Zmiana Sprzedawcy”

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

17.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
23.1.1.4.

Propozycja wykreślenia zapisu. 

„usługi Dystrybucji w okresie trwania rozruchu w ramach PZDR do 

Punktu wyjścia typu WR, w przypadku, gdy przysługująca ZUD w tym 

Punkcie Moc przyłączeniowa wynosi co najmniej 4580 kWh/h dla 

Obszaru dystrybucyjnego E”

Oszacowanie właściwego poziomu zapotrzebowania w okresie rozruchu 

technologicznego jest obciążona dużym ryzkiem błędu i w konsekwencji 

kosztami. Sam proces rozruchu winien stanowić dla odbiorcy i ZUD szczególny 

okres przejściowy. Dodatkowo Moc przyłączeniowa nie stanowi ostatecznie 

zamówionej mocy w danym punkcie, stąd nie powinna stanowić warunku 

granicznego w procesie nominacyjnym.

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.



18.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
23.1.1.5.

Propozycja wykreślenia zapisu oraz ewentualne sprecyzowanie 

szczególnych warunków

„określonych w Taryfie usług Dystrybucji związanych ze szczególnymi 

warunkami ich świadczenia w ramach PZDR dla Punktu wyjścia typu 

WR, w przypadku gdy przysługująca ZUD w tym Punkcie Moc umowna 

lub Moc przyłączeniowa wynosi co najmniej 4580 kWh/h dla Obszaru 

dystrybucyjnego E”

Moc przyłączeniowa nie powinna stanowić warunku granicznego do obowiązku 

nominacyjnego.
Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

19.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
23.6.5. Brak treści w punkcie. Należy usunąć punkt 23.6.5. Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

20.
PGNiG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.
25.5.3. Propozycja zmiany

OSD nie pobiera opłat za niedotrzymanie zatwierdzonych Nominacji w Punktach 

wyjścia, jeżeli niedotrzymanie zatwierdzonej Nominacji nastąpiło z przyczyn 

zależnych od OSD, w tym z powodu Awarii w Systemie dystrybucyjnym OSD, 

oraz braku dostępu do danych pomiarowych, o których mowa w pkt. 19.11.4, nie 

poinformowania ZUD o obowiązku przekazywania nominacji zgodnie z pkt. 13.4.8 

IRiESD. OSD nie pobiera opłat za niedotrzymanie nominacji dodatkowo za okres, 

w którym występowało szacowanie danych.

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

Gorzyce, 24 marca 2021 r.

…...................................................................

Podpis i pieczęć osób zatwierdzających
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