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KARTA AKTUALIZACJI nr 2/2021 
 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej 
 
 

1. Data wejścia w życie aktualizacji: data zatwierdzenia Karty aktualizacji  

nr 2/2021 IRiESDg przez Zarząd Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. 

 

2. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESDg 
 

Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 2/2021 IRiESD wynikają z art. 9g ust. 5 d ustawy  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 poz. 716, 868, 1093, 1505  

i 1642) wprowadzającego jako integralną część IRiESDg, istotne postanowienia umowy  

o świadczenie usług dystrybucji. 

 
 

3. Zakres zmian IRiESDg 

 

Lp. 

 

Rozdział IRiESDg 

 

Zestawienie zmian 

 

1. Załączniki  
Dodano  
 
Załącznik 1 

 

4. Nowe brzmienie zapisów IRiESDg. 

 

4.1. Dodaje się Załącznik nr 1 do IRiESDg o następującej treści: 

 

„ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA 

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO 

 

 
1. Wprowadzenie  

1.1. Niniejszy załącznik określa istotne postanowienia umowy o świadczenie usługi dystrybucji 

paliwa gazowego, zwanej dalej Umową, zawieranej pomiędzy OSD a ZUD, zwanymi dalej 

z osoba Stroną, a łącznie Stronami.  

1.2. Istotne postanowienia umowne oddzielono na trzy grupy:  

1) postanowienia zawarte w dokumencie głównym Umowy,  

2) postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy (zwanych dalej OWU), 

stanowiących Załącznik Nr 1 do Umowy,  

3) postanowienia zawarte w Załączniku Nr 3 do Umowy „Warunki dostarczania i odbioru 

Paliwa gazowego w punktach wyjścia obowiązujące w Umowach kompleksowych.”  

1.3. Pojęcia i skróty używane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej: IRiESD).  

 

2. Istotne postanowienia Umowy zawarte w dokumencie głównym Umowy 

 

2.1. PRZEDMIOT UMOWY, STOSUNEK UMOWY DO TARYFY ORAZ IRiESD 

2.1.1. Prawa i obowiązki Stron oraz zasady świadczenia usługi Dystrybucji są określone  

w Umowie, OWU, IRiESD i w Taryfie.  



Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.          Karta Aktualizacji Nr 2/2021 IRiESDg 

 

Strona 3 z 12 

 

2.1.2. Zgodnie z IRiESD, Umowa ma charakter umowy ramowej, co w szczególności 

oznacza, że OSD będzie świadczył usługi Dystrybucji na rzecz ZUD każdorazowo 

na podstawie Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD) złożonego przez ZUD 

zgodnie z postanowieniami Umowy, OWU oraz IRiESD i stanowiącego integralną 

część Umowy. Prawidłowe złożenie PZD przez ZUD oraz przyjęcie PZD do 

realizacji przez OSD, na zasadach określonych w IRiESD, skutkować będzie 

powstaniem zobowiązania OSD do świadczenia usługi Dystrybucji na rzecz ZUD, 

oraz zobowiązaniem ZUD do przekazania Paliwa gazowego OSD i odbioru Paliwa 

gazowego od OSD, w celu umożliwienia OSD świadczenia usługi Dystrybucji.  

 

2.2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY  

2.2.1. Niezależnie od okresu, na jaki Umowa została zawarta, Umowa ulega rozwiązaniu 

lub wygasa w przypadkach określonych postanowieniami Rozdziału X OWU.  

2.2.2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Dystrybucji następuje w terminie określonym  

w pierwszym PZD złożonym przez ZUD i przyjętym do realizacji przez OSD, 

jednakże nie wcześniej niż po spełnieniu przez ZUD warunków finansowych 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu zabezpieczeń.  

 

 

2.3. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE 

 

2.3.1.  Zasady ustanawiania zabezpieczenia finansowego określa Regulamin Ustanawiania 

Zabezpieczeń (RUZ). W przypadku gdy wymagane jest zabezpieczenie, musi ono 

zostać udzielone przed rozpoczęciem świadczenia usług Dystrybucji.  

 

 

2.4. WYMIANA INFORMACJI 

 

2.4.1. Procedurę wymiany pomiędzy OSD i ZUD informacji i danych w zakresie 

dotyczącym obsługi PZD określa Regulamin wymiany danych oraz dokumentów 

związanych z obsługą Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD) (zwany dalej 

„Regulaminem obsługi PZD”). Zmiana Regulaminu obsługi PZD nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy i następuje na zasadach określonych w tym regulaminie 

lub OWU.  

2.4.2. ZUD składa Nominacje lub Renominacje przy wykorzystaniu udostępnionego przez 

OSD systemu informatycznego, po zaakceptowaniu opublikowanej przez OSD 

instrukcji obsługi tego systemu.  

2.4.3. W przypadku gdy wymiana informacji lub danych odbywa się przy wykorzystaniu 

udostępnionych przez OSD systemów informatycznych, ZUD jest zobowiązany do 

korzystania z tych systemów zgodnie z regulaminami lub instrukcjami obsługi tych 

systemów, a w szczególności do nieudostępniania osobom nieupoważnionym danych 

umożliwiających uzyskanie dostępu do tych systemów.  

2.4.4.  ZUD ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowym 

wykorzystywaniem udostępnionych przez OSD systemów informatycznych, w tym w 

szczególności za udostępnienie danych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych 

systemów osobom nieuprawnionym.  

2.4.5. OSD nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez ZUD udostępnionych 

systemów informatycznych niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności za 

udostępnianie niepowołanym osobom danych niezbędnych do uzyskania dostępu do 

tych systemów.  

 

 

2.5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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2.5.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony na podstawie 

Umowy za utracone korzyści.  

2.5.2. Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IX OWU oraz innych postanowień Umowy 

lub OWU, zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

 
3. Istotne postanowienia Umowy zawarte w OWU 

 
 

3.1. Ogólne zasady świadczenia usługi Dystrybucji.  

3.1.1. Usługa Dystrybucji świadczona jest przez OSD od Punktów wejścia do Punktów 

wyjścia przypisanych do tego samego Obszaru dystrybucyjnego, z wyłączeniem 

możliwości Dystrybucji Paliwa gazowego pomiędzy różnymi Obszarami 

dystrybucyjnymi. Rodzaje Obszarów dystrybucyjnych określone są w IRiESD.  

3.1.2. Na podstawie Umowy ZUD może zlecać OSD świadczenie usługi Dystrybucji, 

poprzez złożenie Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD), odrębnie dla każdego 

Obszaru taryfowego, w którym znajdują się Punkty wyjścia do których mają być 

świadczone usługi Dystrybucji. Obszary taryfowe określa Taryfa.  

3.1.3. PZD składane są przez ZUD na zasadach określonych w Regulaminie obsługi PZD, 

OWU oraz IRiESD.  

3.1.4. Zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD, OSD prowadzi rozliczenia z ZUD  

w ramach procedury Wyrównania w Obszarze dystrybucyjnym E. Zasady realizacji 

procedury Wyrównania oraz prowadzenia rozliczeń z tego tytułu określone są w OWU 

i IRiESD. 

3.1.5. Zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD, OSD świadczy usługi Bilansowania 

handlowego Lokalnych Obszarów dystrybucyjnych. Zasady prowadzenia rozliczeń  

z tego tytułu określają OWU oraz IRiESD.  

 

3.2. Podstawowe obowiązki OSD  

3.2.1.  W zakresie i na warunkach określonych w Umowie, OWU, IRiESD oraz Taryfie, 

OSD zobowiązuje się w szczególności do: 3.2.1.1. świadczenia usługi Dystrybucji 

Paliwa gazowego na podstawie PZD złożonego przez ZUD, przy czym usługa 

Dystrybucji Paliwa gazowego na podstawie PZDW złożonego przez ZUD zgodnie  

z postanowieniami IRiESD jest świadczona pod warunkiem zamówienia przez OSDW 

i przydzielenia OSDW w MFPWYOSDW, do którego ma być dystrybuowane Paliwo 

gazowe na podstawie tego PZDW, Mocy umownej w zakresie pozwalającym na 

realizację tego PZDW. Ilość Paliw gazowych oraz Moc umowna określona będzie 

przez ZUD w PZD, przy czym w ramach PZDW ZUD określa ilości Paliw gazowych 

jakie będą dystrybuowane do MFPWYOSDW.  

 

3.3. Podstawowe obowiązki ZUD 

 

3.3.1. W zakresie i na warunkach określonych w Umowie, OWU, IRiESD oraz Taryfie, ZUD 

zobowiązuje się w szczególności do:  

3.3.1.1. dokonywania terminowych płatności z tytułu świadczonych usług Dystrybucji 

oraz innych płatności, do których ZUD jest zobowiązany na podstawie IRiESD, 

Taryfy, Umowy lub OWU,  

3.3.1.2. przekazywania Paliwa gazowego do Dystrybucji w Punktach wejścia (miejscach 

fizycznego dostarczania) o jakości określonej w IRiESD oraz w ilościach 

określonych w PZD lub ZZZ, lub  

3.3.1.3. posiadania statusu Zleceniodawcy Usługi Przesyłania (ZUP) i dysponowania 

zdolnościami w Punkcie wyjścia z Systemu przesyłowego do Systemu 

dystrybucyjnego, zgodnie z postanowieniami IRiESP, umożliwiającymi 
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dostarczenie Paliwa gazowego Odbiorcom ZUD w ramach Obszaru 

dystrybucyjnego E lub  

3.3.1.4. dysponowania Paliwem gazowym w Punkcie wejścia ze Źródła (PWEŹ) 

przyłączonym do Obszaru dystrybucyjnego E i posiadania statusu ZUP oraz 

zdolności w Punkcie wejścia do Systemu przesyłowego z Systemu 

dystrybucyjnego, zgodnie z postanowieniami IRiESP, w przypadku, gdy ZUD 

wskaże PWEŹ jako Punkt wejścia do Obszaru dystrybucyjnego E lub gdy ZUD 

wskaże, że Paliwo gazowe będzie dostarczane do Punktu wyjścia  

z Systemu dystrybucyjnego do Systemu przesyłowego,  

3.3.1.5. dysponowania możliwością odbioru lub sprzedaży Paliwa gazowego  

w MFPWYOSDW, gdy usługa Dystrybucji Paliwa gazowego świadczona jest na 

podstawie PZDW,  

3.3.1.6. odbierania z Systemu dystrybucyjnego w Punktach wyjścia, w ramach 

poszczególnych Obszarów dystrybucyjnych, Paliwa gazowego o jakości 

określonej w IRiESD oraz w ilościach określonych w PZD lub ZZZ,  

3.3.1.7. składania PZD lub ZZZ na zasadach określonych w Umowie, OWU i w IRiESD,  

3.3.1.8. niezwłocznego informowania OSD o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na realizację zobowiązań Stron określonych Umową,  

3.3.1.9. przekazywania, na żądanie OSD, informacji niezbędnych dla realizacji Umowy, 

w szczególności informacji niezbędnych dla rozpatrzenia złożonego przez ZUD 

PZD, a także realizacji oraz zakończenia realizacji PZD,  

3.3.1.10. złożenia zabezpieczenia finansowego na zasadach określonych w Regulaminie 

zabezpieczeń, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy,  

3.3.1.11. nieujawniania podmiotom nieuprawnionym danych umożliwiających dostęp do 

systemów informatycznych udostępnianych ZUD przez OSD na potrzeby 

realizacji Umowy oraz ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za wszystkie 

konsekwencje oraz szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania przez ZUD  

z tych systemów, w tym w szczególności za wszystkie konsekwencje lub szkody 

powstałe na skutek działań osób trzecich, które w jakikolwiek sposób weszły  

w posiadanie danych umożliwiających dostęp do tych systemów z przyczyn 

leżących po stronie ZUD,  

3.3.1.12. dostarczania do Instalacji regazyfikacji LNG skroplonego gazu ziemnego,  

w ilości umożliwiającej OSD świadczenie usług Dystrybucji w Systemie 

dystrybucyjnym na warunkach określonych w PZD lub ZZZ, a w szczególności 

w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu Odbiorców ZUD przyłączonych do 

tego systemu, zapewniającej jednocześnie ciągłość i bezpieczeństwo 

świadczenia usług Dystrybucji do Odbiorców ZUD - w przypadku korzystania  

z usług świadczonych przy wykorzystaniu Systemu dystrybucyjnego zasilanego 

z Instalacji regazyfikacji LNG,  

3.3.1.13. niezwłocznego informowania OSD o wybranym przez Odbiorcę końcowego 

ZUD sprzedawcy rezerwowym oraz upoważnieniu OSD przez tego Odbiorcę 

końcowego do zawarcia, w jego imieniu i na jego rzecz, umowy sprzedaży 

rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy 

sprzedaży rezerwowej ze wskazanym przez tego Odbiorcę sprzedawcą 

rezerwowym, a także o każdej zmianie sprzedawcy rezerwowego wybranego 

przez Odbiorcę końcowego lub cofnięciu OSD przez tego Odbiorcę 

upoważniania do zawarcia, w jego imieniu i na jego rzecz, umowy sprzedaży 

rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy 

sprzedaży rezerwowej,  

3.3.1.14. informowania OSD o danych Odbiorców ZUD, w tym w szczególności  

o danych teleadresowych, a także niezwłocznego informowania o każdej 

zmianie tych danych,  

3.3.1.15. niezwłocznego informowania OSD o zakresie opublikowanej oferty sprzedaży 

rezerwowej, aktualnym adresie strony internetowej, na której opublikowana 

została oferta sprzedaży rezerwowej oraz o ewentualnej rezygnacji z pełnienia 
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funkcji sprzedawcy rezerwowego - w przypadku, gdy ZUD pełni funkcję 

sprzedawcy rezerwowego,  

3.3.1.16. przekazywania informacji niezbędnych do opracowania przez OSD planów 

wprowadzania ograniczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

informowania OSD o rodzaju działalności gospodarczej Odbiorcach ZUD 

podlegających ograniczeniom oraz posiadających status Odbiorców 

chronionych,  

3.3.1.17. informowania Odbiorców ZUD o obowiązku składania Alokacji zgodnie  

z wymogami określonymi w IRiESD, a także o możliwości składania Alokacji 

poprzez udostępniony przez OSD standard wymiany danych, pod warunkiem 

uzyskania przez Odbiorcę ZUD dostępu do tego standardu zgodnie z procedurą 

określoną w regulaminie opublikowanym na stronie internetowej OSD.  

3.3.2. ZUD zobowiązuje się do zamieszczania w Umowach kompleksowych lub umowach 

sprzedaży Paliwa gazowego zawieranych przez ZUD z Odbiorcami, postanowień 

umożliwiających OSD świadczenie usług Dystrybucji do Odbiorców ZUD,  

a w szczególności wymogów OSD dotyczących warunków dostarczania i odbioru 

Paliwa gazowego w Punktach wyjścia zlokalizowanych u Odbiorców ZUD oraz 

postanowień umożliwiających OSD prowadzenie procedury sprzedaży rezerwowej. 

Postanowienia i wymogi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, określone  

są w Załączniku Nr 3 do Umowy.  

 

 

3.4. Zasady udzielania bonifikat 

 

3.4.1. OSD udziela ZUD, na zasadach oraz w terminach określonych w Taryfie OSD, 

bonifikaty z tytułu:  

3.4.1.1. ograniczenia ciśnienia dostarczanych Paliw gazowych poniżej wielkości 

gwarantowanych przez OSD;  

3.4.1.2. niespełniania przez Paliwa gazowe parametrów jakościowych określonych  

w IRiESD lub obowiązujących przepisach prawa;  

3.4.1.3. niedotrzymania standardów jakościowych obsługi ZUD.  

3.4.2. OSD udzielając ZUD bonifikaty, o której mowa w ust. 8, przekazuje ZUD:  

3.4.2.1. opis zdarzenia stanowiącego podstawę do udzielenia bonifikaty;  

3.4.2.2. wskazanie adresu i numeru identyfikacyjnego Punktu wejścia lub wyjścia, 

którego dotyczy bonifikata, chyba że bonifikata jest udzielana w związku ze 

zdarzeniem niedotyczącym żadnego Punktu wejścia lub wyjścia,  

3.4.2.3. informację o wysokości udzielanej bonifikaty.  

3.4.3. W przypadku gdy zdarzenie będące podstawą udzielenia ZUD bonifikaty stanowi 

jednocześnie podstawę do udzielenia przez ZUD bonifikaty Odbiorcy ZUD, OSD 

udziela ZUD bonifikaty w terminie 21 dni od dnia:  

3.4.3.1. ustąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 3.4.1.1 - 3.4.1.2;  

3.4.3.2. wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 3.4.1.3.  

3.4.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.4.3 powyżej, bonifikata jest uwzględniona  

w rozliczeniach ZUD z Odbiorcą ZUD i uwzględniana w rozliczeniach pomiędzy OSD 

a ZUD.  

 

3.5. Zasady zgłaszanie PZD do realizacji, zamawiania Mocy umownej oraz deklaracje ilości 

3.5.1. Wykaz Punktów wejścia oraz Punktów wyjścia, ilości Paliwa gazowego, Moce umowne 

dotyczące tych punktów, określone będą na dany Rok gazowy w Zbiorczym Zgłoszeniu 

Zapotrzebowania (ZZZ), opracowywanym w trybie określonym w IRiESD.  

3.5.2. Wielkość zamówionej przez ZUD Mocy umownej winna mieścić się w zakresie 

pomiarowym urządzeń pomiarowych, przepustowości urządzeń technologicznych oraz 

przyłącza dla danego Punktu wyjścia z systemu OSD.  
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3.5.3. Składanie przez ZUD nowych PZD, wycofywanie oraz zgłaszanie przez ZUD zmian  

w PZD, a także zmiana przez OSD Planu ograniczeń następuje na zasadach wskazanych 

w IRiESD i nie wymaga zmiany Umowy w drodze zawarcia aneksu do Umowy.  

3.5.4. W Punktach wyjścia z Systemu dystrybucyjnego obowiązuje Ciśnienie ustalone przez 

OSD.  

 

3.6. Zasady zakończenia realizacji oraz wypowiedzenia PZD  

3.6.1. Realizacja PZD ulega zakończeniu w następujących przypadkach:  

3.6.1.1. z upływem ostatniego dnia terminu realizacji, wskazanego w PZD  

3.6.1.2. w drodze pisemnego porozumienia Stron,  

3.6.1.3. z dniem rozwiązania Umowy,  

3.6.1.4. z dniem zmiany sprzedawcy,  

3.6.1.5. z upływem terminu wypowiedzenia PZD,  

3.6.1.6. z dniem wygaśnięcia przydzielonej OSDW Mocy umownej w MFPWYOSDW,  

w przypadku świadczenia usługi Dystrybucji Paliwa gazowego do tego punktu 

na podstawie PZDW,  

3.6.1.7. z dniem rozwiązania zawartej przez ZUD z OSP umowy o świadczenie usługi 

Przesyłania lub utraty przez ZUD przydziału zdolności (PZ) dla zdefiniowanego 

w IRiESP Punktu wyjścia do Systemu dystrybucyjnego (PWYOSD) w zakresie 

niezbędnym do realizacji PZD.  

3.6.2. ZUD może wypowiedzieć PZD w przypadku:  

3.6.2.1. gdy ZUD zaprzestanie sprzedaży Paliwa gazowego lub świadczenia usługi 

kompleksowej do swojego Odbiorcy zaopatrywanego z Punktu wyjścia, którego 

dotyczy PZD,  

3.6.2.2. gdy ZUD zaprzestanie sprzedaży Paliwa gazowego na rzecz odbiorcy 

przyłączonego do systemu dystrybucyjnego OSDW lub zaprzestanie sprzedaży 

Paliwa gazowego w MFPWYOSDW – w przypadku świadczenia na jego rzecz 

usług Dystrybucji na podstawie PZDW,  

3.6.2.3. niewykonywania przez OSD usługi Dystrybucji przez okres kolejnych 

trzydziestu (30) dni,  

3.6.2.4. działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości świadczenia 

usług Dystrybucji na warunkach określonych w PZD, Umowie, OWU, IRiESD 

oraz Taryfie, przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) kolejnych dni.  

3.6.3. OSD może wypowiedzieć PZD w przypadku:  

3.6.3.1. jeżeli ZUD przestał spełniać którykolwiek z warunków technicznych 

określonych w IRiESD lub warunków finansowych określonych w Umowie, 

OWU lub w Regulaminie zabezpieczeń, w tym nie ustanowił lub nie 

podwyższył zabezpieczenia finansowego w terminach oraz na zasadach 

określonych w Regulaminie zabezpieczeń,  

3.6.3.2. gdy z przyczyn obciążających Odbiorcę nie jest możliwe dokonywanie 

odczytów wskazań Układów pomiarowych,  

3.6.3.3. gdy OSD utraci tytuł prawny do świadczenia usług Dystrybucji na określonej 

części Systemu dystrybucyjnego stanowiącej własność innych podmiotów, co 

uniemożliwi dostarczenie Paliwa gazowego do Odbiorców ZUD,  

3.6.3.4. działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości świadczenia 

usług Dystrybucji na warunkach określonych w PZD, Umowie, OWU, IRiESD 

oraz Taryfie, przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) kolejnych dni,  

3.6.3.5. gdy ZUD korzystający z Systemu dystrybucyjnego zasilanego z Instalacji 

regazyfikacji LNG nie będzie dostarczał skroplonego gazu ziemnego do 

Instalacji regazyfikacji LNG w ilości umożliwiającej OSD ciągłość świadczenia 

usług Dystrybucji w Systemie dystrybucyjnym na warunkach określonych  

w PZD lub ZZZ, a w szczególności w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu 

Odbiorców ZUD przyłączonych do tego systemu, lub będzie dostarczał do tej 

instalacji skroplony gaz ziemny niespełniający parametrów jakościowych 
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określonych w Regulaminie LNG, IRiESD lub obowiązujących przepisach 

prawa,  

3.6.3.6. gdy usługi Dystrybucji świadczone są na podstawie PZDW, a ZUD nie 

dysponuje możliwością odbioru lub sprzedaży Paliwa gazowego  

w MFPWYOSDW,  

3.6.3.7. gdy ZUD lub Odbiorca ZUD w sposób uporczywy przekracza zamówioną Moc 

umowną, nie dostosowując się do wezwań OSD do nieprzekraczania tej Mocy 

umownej, jeżeli przekraczanie takie może skutkować powstaniem zagrożenia dla 

bezpieczeństwa funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego lub zagrożeniem dla 

ciągłości dostaw Paliw gazowych do innych Odbiorców, w szczególności do 

Odbiorców chronionych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia w sprawie 

ograniczeń.  

3.6.4. Okresy wypowiedzenia wskazane są w OWU.  

 

3.7. Zasady rozliczeń  

3.7.1. Ogólne warunki rozliczeń.  

3.7.1.1. Rozliczanie usług Dystrybucji odbywa się oddzielnie dla poszczególnych 

Obszarów taryfowych. Rozliczenia usług Dystrybucji realizują oddziały OSD 

obsługujące Obszary taryfowe, w których znajdują się Punkty wyjścia do 

których OSD świadczy usługi Dystrybucji Paliw gazowych. Okresem 

rozliczeniowym jest Miesiąc gazowy,  

3.7.1.2. Pierwszy odczyt Układu pomiarowego dokonywany jest w dacie rozpoczęcia 

świadczenia usług Dystrybucji dla danego ZUD,  

3.7.1.3. Pozostałe szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń zostały określone  

w Taryfie, Umowie i IRiESD,  

3.7.1.4. Szacowanie ilości Paliwa gazowego w Punktach wyjścia typu WS odbywa się na 

podstawie zasad określonych w IRiESD i Umowie,  

3.7.1.5. Opłaty nieujęte w Taryfie i Umowie naliczane są zgodnie z zasadami 

określonymi  

w IRiESD,  

3.7.2.  Szczególne zasady rozliczeń zostały określone w OWU.  

3.7.3. Podstawa kalkulacji opłat za usługi wykonywane przez OSD na rzecz ZUD.  

3.7.3.1. W rozliczeniach pomiędzy ZUD i OSD za usługi Dystrybucji stosowane będą 

obowiązujące stawki opłat oraz zasady rozliczeń określone w Taryfie  

i w IRiESD,  

3.7.3.2. Wysokość opłaty za usługi Dystrybucji świadczone przez OSD na rzecz ZUD 

ustalana jest w oparciu o dane zawarte w protokołach rozliczeniowych lub w 

rozliczeniu wstępnym, oraz w oparciu o stawki opłat ustalone w obowiązującej 

Taryfie, a także w oparciu o stawki opłat ustalone w IRiESD.  

3.7.4. Prowadzenie rozliczeń z tytułu procedury Wyrównania lub Bilansowania handlowego 

Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego odbywa się na zasadach określonych w IRiESD.  

 

3.8. Wstrzymanie oraz wznowienie dostarczania Paliwa gazowego do Punktów wyjścia 3 

3.8.1. Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania Paliwa gazowego realizowane jest przez OSD 

w ramach świadczonej usługi Dystrybucji na podstawie wystawionego przez ZUD 

zlecenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień IRiESD  

i Taryfy. W przypadku gdy niezwłoczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego 

może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub 

uszkodzeniem bądź zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy ZUD, wraz  

z wystawionym zleceniem wstrzymania lub ograniczenia dostarczania Paliwa gazowego, 

ZUD jest zobowiązany do wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne 

wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy ZUD.  

3.8.2. OSD nie ponosi odpowiedzialności za realizację zlecenia ZUD dotyczącego wstrzymania 

Paliwa gazowego, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za realizację zlecenia 
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wystawionego przez ZUD pomimo braku przesłanek uzasadniających wstrzymanie 

dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy ZUD.  

 

3.9. Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy  

3.9.1. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:  

3.9.1.1. w drodze pisemnego porozumienia Stron,  

3.9.1.2. z dniem wygaśnięcia decyzji o wyznaczeniu OSD operatorem systemu 

dystrybucyjnego lub wymaganej prawem koncesji którejkolwiek ze Stron na 

prowadzenie działalności objętych Umową z powodu upływu terminu ich 

ważności, jeśli nie nastąpiło przedłużenie ważności koncesji albo jeśli Strona lub 

jej następca prawny nie uzyskał nowej koncesji umożliwiającej dalszą realizację 

Umowy,  

3.9.1.3. z dniem upływu terminu określonego w decyzji Prezesa URE nakazującej Stronie 

prowadzenie dalszej działalności pomimo wygaśnięcia koncesji,  

3.9.1.4. z dniem cofnięcia przez Prezesa URE koncesji albo decyzji dotyczącej 

działalności związanej z realizacją Umowy,  

3.9.1.5. z upływem terminu wypowiedzenia Umowy,  

3.9.1.6. w przypadku rozwiązania międzyoperatorskiej umowy przesyłowej pomiędzy 

OSD a OSP z przyczyn leżących po stronie OSP lub w przypadku utraty przez 

OSD, z przyczyn leżących po stronie OSP, prawa do korzystania  

z przepustowości w międzysystemowych fizycznych punktach wejścia do 

systemu przesyłowego z obszaru dystrybucyjnego (MFPWEOSD) lub  

w międzysystemowych fizycznych punktach wyjścia z systemu przesyłowego do 

obszaru dystrybucyjnego (MFPWYOSD),  

3.9.1.7. w dniu następującym po upływie dwunastu (12) miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy przez ZUD lub po upływie dwunastu (12) miesięcy od ostatniego dnia 

realizacji PZD na rzecz ZUD – w przypadku, gdy w tych okresach ZUD nie 

złożył żadnego PZD lub wszystkie złożone przez ZUD PZD zostały odrzucone  

z przyczyn leżących po stronie ZUD.  

3.9.2. Z zastrzeżeniem pkt. 3.8.3 – 3.8.5 poniżej, ZUD może wypowiedzieć Umowę  

w następujących przypadkach:  

3.9.2.1. niewykonywania przez OSD usługi Dystrybucji przez okres kolejnych trzydziestu 

(30) dni,  

3.9.2.2. działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości korzystania z 

usługi Dystrybucji na warunkach określonych w Umowie i w IRiESD, przez okres 

dłuższy niż 30 dni.  

3.9.3. W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat określonych w Taryfie, w tym 

poprzez wprowadzenie do stosowania nowej Taryfy, zmiana cen i stawek opłat 

obowiązuje od dnia wprowadzenia do stosowania nowych cen lub stawek opłat. W takim 

przypadku ZUD przysługuje prawo rozwiązania Umowy w terminie czternastu (14) dni 

od dnia wprowadzenia do stosowania nowej lub zmienionej Taryfy z zachowaniem 

czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia 

ZUD z obowiązku stosowania Taryfy w nowym lub zmienionym brzmieniu w okresie 

wypowiedzenia.  

3.9.4. W przypadku zmiany OWU lub postanowień Taryfy innych niż określające ceny lub 

stawki opłat, ZUD może wypowiedzieć Umowę w terminie czternastu (14) dni od dnia 

doręczenia mu projektu zmiany OWU lub projektu zmiany postanowień Taryfy innych 

niż określające ceny lub stawki opłat, ze skutkiem na koniec Miesiąca gazowego 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia Umowy.  

3.9.5. W przypadku braku akceptacji zmian IRiESD lub nowej IRiESD, ZUD przysługuje 

prawo wypowiedzenia Umowy w terminie czternastu (14) dni licząc od dnia ogłoszenia 

w Biuletynie URE IRiESD w nowym brzmieniu lub nowej IRiESD z zachowaniem:  

3.9.5.1. czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Doby 

gazowej, albo  
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3.9.5.2. wskazanego przez ZUD dłuższego okresu wypowiedzenia aniżeli okres 

czternastodniowy (14), którego skutek przypadał będzie nie później niż na koniec 

Doby gazowej poprzedzającej Dobę gazową, w której wchodzą w życie zmiany  

w IRiESD lub nowa IRiESD, albo  

3.9.5.3. krótszego okresu wypowiedzenia aniżeli okres czternastodniowy (14), którego 

skutek będzie przypadał na koniec Doby gazowej poprzedzającej Dobę gazową,  

w której wchodzą w życie zmiany w IRiESD lub nowa IRiESD, jeżeli zmiany  

w IRiESD lub nowa IRiESD wchodzą w życie przed upływem (14) dniowego 

okresu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej.  

3.9.6. OSD może wypowiedzieć Umowę w następujących przypadkach:  

3.9.6.1. jeżeli ZUD przestał spełniać którykolwiek z warunków technicznych określonych 

w IRiESD i uniemożliwia to realizację Umowy,  

3.9.6.2. jeżeli ZUD zalega z płatnościami za świadczone usługi Dystrybucji, co najmniej 

trzydzieści (30) dni po upływie terminu płatności,  

3.9.6.3. jeżeli wysokość złożonego przez ZUD zabezpieczenia finansowego nie spełnia 

warunków określonych w Umowie lub Regulaminie zabezpieczeń, a ZUD nie 

ustanowił lub nie zwiększył wysokości tego zabezpieczenia w wyznaczonym 

przez OSD terminie, pomimo wezwania na piśmie lub w formie elektronicznej (tj. 

w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

Postanowienie to dotyczy również sytuacji, gdy upłynął termin ważności 

zabezpieczenia finansowego złożonego przez ZUD,  

3.9.6.4. jeżeli wszczęta została procedura sprzedaży rezerwowej w związku z całkowitym 

zaprzestaniem sprzedaży Paliw gazowych przez ZUD,  

3.9.6.5. jeżeli możliwość taka została przewidziana obowiązującymi przepisami prawa.  

3.9.7. Okresy wypowiedzenia wskazane są w OWU.  

3.9.8. ZUD może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony, bez podania przyczyny 

ze skutkiem na koniec Roku gazowego z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu 

wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pkt. 3.9.10 poniżej.  

3.9.9. Wypowiedzenie Umowy zawartej na czas nieokreślony, na zasadach określonych w pkt 

3.9.8 powyżej, skutkuje wypowiedzeniem PZD na czas nieokreślony.  

3.9.10. Termin wypowiedzenia Umowy na czas nieokreślony, na zasadach określonych w pkt 

3.9.8. powyżej, ulega przedłużeniu do ostatniego dnia obowiązywania PZD na czas 

określony.  

3.9.11. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu obsługi PZD, Regulaminu LNG lub 

Regulaminu zabezpieczeń wprowadzonych na zasadach określonych w tych 

regulaminach, ZUD przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 

wskazanym w tych regulaminach, z zachowaniem dwumiesięcznego (2) okresu 

wypowiedzenia.  

 
4. Istotne postanowienia Umowy zawarte w Załączniku Nr 3 do Umowy „Warunki 

dostarczania i odbioru Paliwa gazowego w punktach wyjścia obowiązujące w Umowach 

kompleksowych”.  

 

4.1. ZUD w zawieranych umowach kompleksowych z Odbiorcami umieści odpowiednie 

postanowienia umożliwiające OSD świadczenie usług Dystrybucji Paliwa gazowego do 

Odbiorców, tj.:  

4.1.1. wskaże prawa i obowiązki Odbiorców wynikające z zapisów aktualnej Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz Taryfy OSD,  

4.1.2. uzyska zgody Odbiorców na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych przez 

OSD w zakresie określonym w Umowie, w tym w związku z wykonywaniem przez 

OSD odczytów Układów pomiarowych, a także kontrolą, modernizacją lub 

demontażem tych układów,  

4.1.3. zobowiąże Odbiorców do umożliwienia pracownikom OSD lub upoważnionym 

przedstawicielom OSD przeprowadzenie kontroli Układów pomiarowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa,  
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4.1.4. wskaże, że prawo własności do Układów pomiarowych oraz systemów telemetrycznych 

zamontowanych u Odbiorców przysługuje OSD, chyba że własność ww. układów lub 

systemów przysługuje Odbiorcy, ZUD lub innym podmiotom,  

4.1.5. wprowadzi postanowienia uprawniające OSD do zainstalowania układów i systemów 

telemetrii,  

4.1.6. określi termin rozpoczęcia odbioru Paliwa gazowego przez Odbiorcę, w tym termin 

zainstalowania przez OSD Układu pomiarowego,  

4.1.7. zobowiąże Odbiorców do zapewnienia pracownikom OSD lub upoważnionym 

przedstawicielom OSD:  

a) dostępu do Układów pomiarowych oraz instalacji gazowych (w tym instalacji za stan 

których odpowiadają Odbiorcy lub właściciele budynków) i urządzeń gazowych – w 

celu kontroli przestrzegania przez Odbiorców postanowień Umowy kompleksowej 

lub IRiESD,  

b) dostępu do Układów pomiarowych – w celu kontroli prawidłowości rozliczeń oraz 

wykonania odczytów, w tym odczytów na zlecenie ZUD,  

c) dostępu do Układów pomiarowych, urządzeń do telemetrycznego przekazywania 

danych i elementów sieci gazowej znajdujących się na terenach należących do 

Odbiorców - w celu wykonywania niezbędnych prac eksploatacyjnych, 

remontowych, modernizacyjnych, zabezpieczających, a także legalizacji Układów 

pomiarowych,  

d) dostępu do Układów pomiarowych oraz urządzeń gazowych – w celu 

zdemontowania zainstalowanych na terenach należących do Odbiorców Układów 

pomiarowych, w przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego oraz 

wygaśnięcia lub rozwiązania, z jakiejkolwiek przyczyny, Umowy kompleksowej,  

4.1.8. zobowiąże Odbiorców do wydania pracownikom OSD lub upoważnionym 

przedstawicielom OSD Układów pomiarowych, jeżeli stanowią one własność OSD,  

w przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego oraz wygaśnięcia lub 

rozwiązania, z jakiejkolwiek przyczyny, Umowy kompleksowej,  

4.1.9. zobowiąże Odbiorców do poniesienia kosztów sprawdzenia działania Układów 

pomiarowych zainstalowanych u Odbiorców oraz kosztów badania laboratoryjnego 

Układów pomiarowych, w tym ich demontażu oraz montażu, w przypadku, gdy w 

wyniku badań laboratoryjnych przeprowadzonych na zlecenie Odbiorców nie 

stwierdzono nieprawidłowości w działaniu Układów pomiarowych,  

4.1.10. zobowiąże Odbiorców do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 

Układów pomiarowych, szafek gazowych lub układów redukcji Paliwa gazowego,  

a także do niedokonywania w nich jakichkolwiek zmian (z malowaniem włącznie), oraz 

pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z ich uszkodzenia, zniszczenia lub 

utraty, chyba, że nastąpiło to z przyczyn, za które Odbiorcy nie ponoszą 

odpowiedzialności,  

4.1.11. zobowiąże Odbiorców do zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 

zerwaniem wszelkich plomb znajdujących się na lub przy Układach pomiarowych,  

a także innych plomb założonych przez producenta Układów pomiarowych, ZUD lub 

inny uprawniony podmiot,  

4.1.12. zobowiąże Odbiorców do niezwłocznego informowania OSD o zauważonych wadach 

lub usterkach Układów pomiarowych, a także o stwierdzonych przerwach  

i zakłóceniach w dostarczaniu i odbiorze Paliwa gazowego,  

4.1.13. poinformuje Odbiorców o możliwości wstrzymania lub ograniczenia dostarczania 

Paliwa gazowego przez OSD, w przypadkach określonych w IRiESD, tj.  

w szczególności w przypadkach:  

a) nieuregulowania przez Odbiorcę należności wynikających z Umowy kompleksowej,  

b) wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze Paliwa gazowego,  
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c) gdy instalacja gazowa znajdująca się za punktem wyjścia z systemu dystrybucyjnego 

stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,  

d) gdy nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych,  

e) gdy OSD prowadzi prace remontowe lub modernizacyjne,  

4.1.14. określi, uzgodniony z Odbiorcami okres po upływie, którego możliwe będzie 

wstrzymanie lub ograniczenie dostaw Paliwa gazowego do Odbiorców w sytuacji, gdy 

niezwłoczne wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania tego paliwa mogłoby 

powodować zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub środowiska, bądź 

uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych Odbiorców,  

4.1.15. poinformuje o zakresie przetwarzania przez OSD danych osobowych Odbiorcy, 

określonym w ramach Umowy,  

4.1.16. umożliwi Odbiorcom wybór sprzedawcy rezerwowego oraz upoważnienie OSD do 

zawarcia, w ich imieniu oraz na ich rzecz, umowy kompleksowej zawierającej 

postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej.  

4.1.17. umożliwi Odbiorcom wskazanie w Umowie kompleksowej lub przekazanie w inny 

uzgodniony z ZUD sposób, informacji niezbędnych do opracowania przez OSD Panu 

wprowadzania ograniczeń, w tym w szczególności informacji:  

a) o rodzaju wykonywanej przez Odbiorcę działalności, na potrzeby której Odbiorca 

nabywa Gaz ziemny (wraz z określeniem PKD lub danych wynikających z innych 

rejestrów) a w przypadku, gdy Odbiorca końcowy nabywa Gaz ziemny na potrzeby 

różnych rodzajów działalności, informacji w jakim zakresie pobiera Gaz ziemny na 

potrzeby poszczególnych rodzajów działalności;  

b) w jakim zakresie Odbiorca wykorzystuje Gaz ziemny na potrzeby wytwarzania 

ciepła na potrzeby odbiorców ciepła spełniających kryteria Odbiorców chronionych, 

o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń oraz 

czy istnieje możliwość zasilania instalacji wytwarzającej ciepło innym paliwem niż 

Gaz ziemny - w przypadku, gdy Odbiorca zajmuje się wytwarzaniem ciepła;  

c) o zakresie Mocy umownej zamówionej przez Odbiorcę na potrzeby:  

i. Odbiorców w gospodarstwach domowych,  

ii. podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – 12 Rozporządzenia w sprawie 

ograniczeń,  

iii. Odbiorców Gazu ziemnego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia 

w sprawie ograniczeń.  

 

- w przypadku, gdy Odbiorca jest Odbiorcą przyłączonym do Systemu 

dystrybucyjnego, który dostarcza Paliwo gazowe Odbiorcom chronionym.” 
 
 
 
 
 
 

 


