Formularz uwag do aktualizacji IRiESD
Uwagi ogólne
Treść uwagi
Wnioskujemy o dodanie nowego punktu do Rozdziału 15 IRiESD

1

2

W dniu 26 marca 2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 549
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, które zastępowało Rozporządzenie
dotychczas obowiązujące. Stąd, w związku z istotnymi zmianami, należy uzupełnić treść
projektu IRIESD.Stąd, w związku z istotnymi zmianami, należy uzupełnić treść projektu
IRIESD.
Propozycja usystematyzowania używanych pojęć.
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Nr punktu
IRiESD

1.2.

Treść uwagi
Proponujemy zmienić definicję Kontroli metrologicznej.
Poprozycja zmiany: Weryfikacja, czy Działanie zmierzające do wykazania, że gazomierz,
który nie podlega prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu Ustawy Prawo o miarach,
spełnia wymagania techniczne i metrologiczne, określone w IRiESD.

10.4.1.

10.4.4.

Należy odwoływać się w instrukcji do zdefiniowanych w rozdziale 1.2 IRiESD pojęć np. w
punkcie 6.3.4. Paliwo gazowe zamiast paliwo gazowe, w punkcie 5.12 Umowy
dystrybucyjnej, a nie umowy dystrybucyjnej, w punkcie 13.6 Mocy umownej, a nie mocy
umownej, itp.

Stanowisko OSD
Uwaga nieuwzględniona - temat wyczerpany w
p. 15.15.

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona - w IRiESD brak
zastrzeżenia, że tylko pojęcia pisane z wielkiej
litery zachowują znaczenie wskazane w
definicjach.

Uwagi szczegółowe
Uzasadnienie
Bardziej trafne jest wskazanie w definicji, że jest to weryfikacja, czy gazomierz spełnia
PGNiG OD Sp. z o.o.
wymagania techniczne i metrologiczne niż, że jest to działanie zmierzające do wykazania, że
je spełnia.

Stanowisko OSD
Uwaga uwzględniona

"OSD, w terminie 7 dni od daty jego wpłynięcia, wzywa podmiot do uzupełnienia wniosku"

Mimo wszystko wskazane byłoby określenie form kontaktu, tym bardziej, że skutkiem
nieuzupełnienia jest jego pozostawienie bez rozpatrzenia. Potrzeba doprecyzowania dla
zapewnienia jasności w komunikacji.

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona

10.3.14 OSD wydaje warunki przyłączenia lub informuje o braku możliwości przyłączenia w
terminach:
10.3.14.1 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego
do grupy przyłączeniowej B podgrupy I;
10.3.14.2 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego
do grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupy II;
10.3.14.3 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego
do grupy przyłączeniowej C.

Dla czytelności dokumentu proponujemy, aby wskazać jakie są te terminy, bez konieczności PGNiG OD Sp. z o.o.
szukania tych terminów w przepisach prawa (Ustawa prawo energetyczne, czy
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu gazowego). Na dzień dzisiejszy niezaktualizowane odnośnie terminów na wydanie
warunków przyłączenia do sieci gazowej w związku z nowelizacją Ustawy prawo
energetyczne od 19 marca 2021 r.

Uwaga uwzględniona

10.3.2.1

10.3.14.

Uzasadnienie
Zgłaszający
"ZUD będący nowym sprzedawcą lub Odbiorcą lub dotychczasowym sprzedawcą na
PGNiG OD Sp. z o.o.
wniosek Odbiorcy, w ramach realizowanej umowy kompleksowej może wystąpić do OSD z
wnioskiem o wycofanie zatwierdzonego PZD - Zmiana sprzedawcy w przypadku, gdy
odbiorca zrezygnuje ze zmiany sprzedawcy lub procedura została zainicjowana wbrew woli
Odbiorcy. Wniosek o wycofanie zatwierdzonego PSD - Zmiana sprzedawcy nie może zostać
złozony póżniej niż na 3 Dni robocze przed dniem zmiany sprzedawcy wynikającym z
zatwierdzonego PZD - Zmiana sprzedawcy".

Wskazanym jest doprecyzowanie formy, w jakiej umowa o przyłączenie jest zawierana, np. Potrzeba doprecyzowania formy zawarcia umowy, rygorów i skutków prawnych z tym
w formie pisemnej, formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
związanych.
elektronicznym, z uwzględnieniem ewentualnych rygorów.

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona - umowę o przyłączenie
można zwrzeć w każdej postaci i nie ma
konieczności ograniczania się w IRIESD do
określonych rodzajów.

Wskazano, że przesłany przez OSD projekt umowy o przyłączenie do sieci jest ważny
przez czas określony przez OSD. Poddaje się pod rozwagę wskazanie w tym miejscu, jaki
jest to czas, ewentualnie skąd on wynika.

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona

Potrzeba doprecyzowania.

"ZUD posiadający umowy kompleksowe z odbiorcami jest zobowiązany do podjęcia działań Wnioskujemy o wykreślenie części postanowienia odnoszącej się do tego obowiązku,
w celu wyegzekwowania realizacji obowiązków wynikających z IRiESD, dotyczących tych
ewentualnie modyfikację tego postanowienia w kierunku zapewnienia ZUD fakultatywności
odbiorców".
podejmowania tego rodzaju działań.

11.3.7.

13.3.4.

13.7

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona - zapis nie oznacza
uchylania się OSD od swoich obowiązków.

Prośba o modyfikację redakcyjną części postanowienia poprzez zastąpienie słów "OSD nie Uwaga redakcyjna.
później niż 7 dni roboczych" słowami "OSD nie później niż w ciągu 7 dni roboczych".

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona

"Moc umowna zamawiana przez ZUD powinna być zgodna z Mocą umowną określoną w
umowie Umowie kompleksowej zawartej pomiędzy ZUD i Odbiorcąy (Umowie
kompleksowej)".

Celem doprecyzowania proponujemy wprowadzenie zmiany zapisu.

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona

" termin wykonania polecenia, z zastrzeżeniem pkt 13.8.4. Jeżeli wstrzymanie dostarczania
paliwa gazowego może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska
lub uszkodzeniem bądź zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy, ZUD OSD jest
zobowiązany do uzgodnienia wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne
wstrzymanie dostarczania Ppaliwa gazowego do tego Odbiorcy"

Wątpliwości budzi obarczenie ZUD obowiązkiem wskazania „bezpiecznego” terminu
wstrzymania paliwa gazowego. Jednakże, w sytuacji kiedy do punku powinno zostać
dostarczone paliwo gazowe, to mimo wskazania terminu przez ZUD, to OSD uzgadnia ten
termin bezpośrednio z Odbiorcą ("pkt. 13.8.8 - Niezwłocznie, jednakże nie później niż w
ciągu 3 dni roboczych, po otrzymaniu 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 tą sytuację na podobnych zasadach.

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona - ZUD jako strona
zlecająca wstrzymanie zobowiązany jest
wskazać termin, w którym realizacja takiego
wstrzymania będzie możliwa w sposób
bezpieczny dla odbiorców.

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga częściowo uwzględniona - całkowity brak
takiego postanowienia może skutkować tym, że
ZUD nie podejmując żadnych działań w celu
zobowiązania odbiorcy do stosowania się do
umowy kompleksowej i IRiESD, może składać
kolejne polecenia wstrzymania.

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona

Powyższe oznacza przeniesienie na ZUD ww. obowiązku egzekucyjnego w tym zakresie.
Budzi to szczególną wątpliwość w kontekście m.in. postanowienia 8.1.1. i 8.1.3., tj. w
zakresie zapewnienia OSD dostępu do układu pomiarowego zainstalowanego w obrębie
instalacji odbiorcy, czy umożliwienia zdemontowania układu pomiarowego. Przenoszenie
na ZUD tego rodzaju obowiązku, przy jednoczesnym braku określenia szczegółów tych
działań i ich zakresu, jakie ZUD miałby ewentualnie wykonać, należy ocenić jako
nieuzasadnione.

13.8.2.2

OSD nie może obarczać ZUD obowiązkiem wskazania terminu, w którym możliwe będzie
bezpieczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego - taki obowiązek nie wynika z
przepisów Prawa energetycznego.
"W sytuacji, gdy OSD, pomimo dołożenia najwyższej staranności oraz przy wykorzystaniu
prawnie dostępnych środków możliwych do zastosowania, w terminie określonym w pkt.
13.8.5 nie będzie mógł wykonać polecenia, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o
tym ZUD. W takiej sytuacji OSD odstępuje od wykonania polecenia a ZUD składa kolejne
polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego po podjęciu działań wzywających
Odbiorcę do realizacji obowiązków określonych w pkt 8.1.3.".
13.8.6

14.7.

Wnioskujemy o usunięcie zdania: „W takiej sytuacji OSD odstępuje od wykonania
polecenia, a ZUD składa kolejne polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego po
podjęciu działań w celu zapewnienia, że Odbiorca będzie realizował obowiązki określone w
pkt. 8.1.3.”

Usunięcie dotychczasowego pkt 14.3 oraz 14.9-14.13 jednocześnie spowodowało
wykreślenie regulacji dot. sposobu informowania ZUD o przyjęciu lub odrzuceniu ZZZ.
Proponuje się dodanie postanowienia wskazującego, że OSD przekazuje ZUD informację o
przyjęciu lub odrzuceniu ZZZ nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania ZZZ,
jednocześnie podając przyczynę przyjęcia lub odrzucenia.

Postanowienie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym sytuację, gdy OSD odstępuje od
wykonania polecenia wstrzymania z uwagi na brak kontaktu z odbiorcą i możliwości
zdemontowania układu pomiarowego. Należy zauważyć, że art.. 6b ust. 2 PrEn nie
wspomina o obowiązku kontaktu OSD w procesie wstrzymania, a zatem OSD nie
przysługuje uprawnienie do odstąpienia na skutek braku takiego kontaktu.
Tym samym kwestia kontaktu z klientem nie powinna warunkować realizacji przez OSD
czynności wstrzymania. 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. Reasumując ZUD nie
może zapewnić, że Odbiorca umożliwi zdemontowanie zainstalowanego Układu
pomiarowego, a także jego wydanie przedstawicielom OSD. Postanowienie powinno
zostać wykreślone.
Potrzeba wprowadzenia regulacji.

15.15

17.2.2.3

18.6.4.

"ZUD będący nowym sprzedawcą lub Odbiorcą może wystąpić do OSD z wnioskiem o
wycofanie zatwierdzonego PZD w przypadku gdy Odbiorca zrezygnuje ze zmiany
sprzedawcy. Wniosek o wycofanie zatwierdzonego PZD nie może zostać złożony później
niż na 2 dni robocze przed dniem zmiany sprzedawcy wynikającym z zatwierdzonego PZD.
ZUD będący nowym sprzedawcą zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania ZUD
będącego dotychczasowym sprzedawcą o wycofaniu PZD. 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”.
Proponujemy dodanie zapisu wprowadzonego kolorem zielonym.
„Odbiorcy zlokalizowani za Punktami wejścia objętymi ograniczeniami zobowiązani są do
wprowadzenia ograniczeń w poborze Paliwa gazowego. Na czas ograniczeń OSD nie
nalicza ZUD opłat zgodnie z postanowieniami pkt 24.1.1. punktów wyjścia objętych
ograniczeniami”

22.1.1.1

24.5.2

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona

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.

Prace remontowe lub modernizacyjne OSD czyli działania Operatora wpływają bezpośrednio PGNiG OD Sp. z o.o.
na koszty ponoszonych opłat z tyt. nieznominowania ZUD, gdyż zaburzają standardowe
profile zużyć i mogą powodować wyższe koszty. Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o
wyłączenie okresu ograniczeń z opłat zgodnie z pkt 24.1.1 dla punktów nominowanych.

Uwaga nieuwzgledniona - w trakcie ograniczeń,
o których ZUD został poinformowany przez
OSD, nominacje powinny zostać do nich
dostosowane. Jeżeli nieznominowanie nastąpiło
z przyczyn leżących po stronie OSD, opłaty nie
są pobierane (pkt 24.5.2).

Ze względu na obowiązek rozpatrzenia reklamacji Klienta w ciągu 14 dni od wpływu do
Proponujemy dodać dodatkowy punkt np. 18.6.4.1., iż w przypadku wniosków i reklamacji
ZUD, wnioskujemy aby w przypadku reklamacji złożonej przez Odbiorcę do ZUD w
składanych przez Odbiorców za pośrednictwem ZUD termin ten wynosi 7 dni.
zakresie obszaru działalności OSD uwzględnić krótszy termin rozpatrzenia reklamacji przez
OSD tak, by ZUD udzielił odpowiedzi Klientowi do 14 dni od daty wpływu reklamacji do
ZUD. Proponowana treść zapisu: "OSD powinno rozpatrzyć reklamację Odbiorcy złożoną
przez ZUD w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania przez ZUD".

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona - termin zgodny z
rozporządzeniem systemowym.

"W przypadku wystąpienia niezależnych od OSD okoliczności uniemożliwiających
wykonanie przez przedstawicieli OSD odczytu układu pomiarowego zainstalowanego w
punktach wyjścia typu WS albo w przypadku awarii lub zakłóceń w pracy systemu
telemetrycznego zainstalowanego w punktach wyjścia typu WR, OSD ma prawo dokonać
oszacowania lub wykorzystać odczyty podane przez Odbiorców".

Punkt do usunięcia. Zapisy tego punktu sankcjonują przekazywanie niezweryfikowanych
przez OSD odczytów jako odczyty taryfikujące. Niezależnie od cyklu odczytowego - na
zakończenie okresu umownego każdy Klient powinien mieć wykonany odczyt przez OSD.

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona - w przypadku gdy nie
ma możliwości wykonania odczytu przez
przedstawicieli OSD, z przyczyn niezależnych od
OSD, konieczne jest ustalenie stanu układu
pomiarowego przez odczyt odbiorcy lub
szacunek.

"przekazywania ZUD odczytów podanych przez Odbiorców lub oszacowań w przypadku
wystąpienia niezależnych od OSD okoliczności uniemożliwiających wykonanie odczytu
przez przedstawicieli OSD"

Punkt do usunięcia. Zapisy tego punktu sankcjonują przekazywanie niezweryfikowanych
przez OSD odczytów jako odczyty taryfikujące. Niezależnie od cyklu odczytowego - na
zakończenie okresu umownego Każdy Klient powinien mieć wykonany odczyt przez OSD.

PGNiG OD Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona - jak wyżej.

"PZDR dla punktu wyjścia typu WR, w tym w okresie trwania rozruchu technologicznego,
gdy przysługująca ZUD w tym punkcie moc umowna lub gdy łączna moc umowna w tym
punkcie wynosi co najmniej 4575 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E
lub 3800 kWh/h dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy L, podgrupy Lw"

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu. Oszacowanie właściwego poziomu zapotrzebowania w PGNiG OD Sp. z o.o.
okresie rozruchu technologicznego jest obciążone 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 częściowo uwzględniona

"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 wystąpienia sytuacji awaryjnej w systemie dystrybucyjnym OSD, braku
dostępu do danych pomiarowych. OSD nie pobiera opłat za niedotrzymanie nominacji
dodatkowo za okres, w którym występowało szacowanie danych".

Propozycja dodania zapisu zaznaczona kolorem zielonym.

Uwaga częściowo uwzględniona

19.8.2.

19.8.4.9

Proponujemy wprowadzenie zapisu wprowadzonego kolorem zielonym.

Każdy PoD musi co najmniej raz do roku być rozliczony na podstawie odczytu Układu
pomiarowego. Również z uwagi na to istotne jest, czy odczyt jest odczytem rzeczywistym,
czy szacowanym albo podanym przez klienta. Nie możemy tego utożsamiać z odczytem
Układu pomiarowego. W bardzo wielu reklamacjach przejawia się informacja, że układ
pomiarowy jest dostępny. Kto będzie ponosił odpowiedzialność za sytuacje, gdy odczyt
rzeczywisty nie będzie wykonywany przez OSD przez kilka lat (albo będzie szacowany albo
podawany przez Klienta, który nie zawsze ma dobre intencje).

PGNiG OD Sp. z o.o.

