Wyniki konsultacji projektu IRiESD z uczestnikami rynku
Nr

Nr punktu
IRiESD

Tekst uwagi

Uwzględniona/
Nieuwzględniona

Komentarz G.EN. GAZ ENERGIA

Nazwa podmiotu
zgłaszającego

W rozdziale 15 „Procedura Zmiana Sprzedawcy i
sprzedaż rezerwowa” nie jest wskazana procedura
wyjaśnienia rozbieżności wynikających z rzetelnego,
skutecznego złożenia wniosku o rozwiązanie Umowy gdy
rozbieżność wynika z Oświadczenia Nowego Sprzedawcy
i dotychczasowego.

1

Uwaga
ogólna

2

Uwaga
ogólna

3

Uwaga
ogólna

4

Uwaga
ogólna

Rekomendujemy, aby OSD przed wskazaniem Daty
zmiany Sprzedawcy uczestniczyło również w procesie
wyjaśnień rozbieżności pomiędzy Nowym i
dotychczasowym Sprzedawcą, gdy ta rozbieżność
wynika z błędów lub nieprawidłowości w procesie
rozwiązania Umowy z dotychczasowym Sprzedawcą.
Obecny stan skutkuje tym, że dotychczasowy
Sprzedawca jest informowany o fakcie Zmiany
Sprzedawcy nawet jeżeli nie zostało zrealizowane przez
Nowego Sprzedawcę skuteczne wypowiedzenie Umowy.
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.
Propozycja usystematyzowania używanych pojęć. 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 8.1.2.
Umowy kompleksowej, a nie umowy kompleksowej, w
punkcie 18.15.1 Przedpłatowy układ pomiarowy, a nie
przedpłatowy układ pomiarowy, itp.
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

Nieuwzględniona

Nie jest rolą OSD aby rozwiązywać spory
wynikłe z realizacji kontraktów zawartych przez
odbiorców z dostawcami gazu.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Dokonano stosownych zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Nieuwzględniona

Z uwagi na czytelność dokumentu w treści
IRiESD pojęcia nie są przywoływane z dużych
liter co nie oznacza, że nie mają znaczenia
nadanego w pkt. 1.2

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Nieuwzględniona

Wszelkie zmiany w tym zakresie będą, po
przeprowadzeniu szczegółowej analizy w tym
zakresie, wprowadzane na poziomie wzorcowej
umowy o świadczenie usług dystrybucji, a nie na
poziomie IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

1

bezpośredni wpływ na zasady rozliczenia odbiorcy, także
w zakresie opłaty dystrybucyjnej, który z takiego prawa
skorzysta.

5

Uwaga
ogólna

6

Uwaga
ogólna

7

8

9

3.1.5

Brak załączników do IRiESD, które również powinny
zostać przedstawione do konsultacji.

W treści IRiESD jest kilka błędnych odwołań: „błąd! Nie
można odnaleźć źródła odwołania”, między innymi w
punktach: 8.3.7., 10.5.1., 18.1.2., 18.7., 18.8.1.2., 18.9.3.
Wskazany został dokument powiązany z IRiESD:
Procedury i Instrukcje GEN związane z zakresem
działalności OSD. Dokument nie został załączony do
GUD ani do IRiESD, nie można go znaleźć również na
stronie internetowej. W związku z powyższym nie
wiadomo jakie są w nim określone wymagania i zasady,
które mogą mieć wpływ na usługę dystrybucji.
Brak pkt z informacją o publikacji na stronie
internetowej: średniej ważonej wartości Ciepła spalania
w ORCS.

4.1

6.3.3

„W przypadku zainstalowania układów pomiarowych w
obrębie instalacji Odbiorcy, Odbiorca zapewni dostęp do
układu pomiarowego i umożliwi jego kontrolę na każde
uzasadnione żądanie OSD. ZUD poinformuje swoich
Odbiorców o powyższym obowiązku, m.in. poprzez
odpowiednie zapisy umowne”.

Nieuwzględniona

W IRiESD wskazane są jedynie dokumenty
towarzyszące. Zgodnie z przepisami konsultacjom
podlegają jedynie postanowienia IRiESD.
Wskazujemy, że IRiESD zawiera wszelkie
niezbędne (wynikające z przepisów prawa)
elementy.

EWE Polska sp. z o.o.

Uwzględniona.

Stosowne zmiany zostały wprowadzone do
IRiESD.

EWE Polska sp. z o.o.

Nieuwzględniona

W IRiESD wskazane są jedynie dokumenty
towarzyszące. Zgodnie z przepisami konsultacjom
podlegają jedynie postanowienia IRiESD.
Wskazujemy, że IRiESD zawiera wszelkie
niezbędne (wynikające z przepisów prawa)
elementy.

EWE Polska sp. z o.o.

Nieuwzględniona

Powyższy obowiązek wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Brak
konieczności jego powtarzania na poziomie
IRiESD. Na stronie internetowej publikowane są
wyniki pomiarów laboratoryjnych ciepła spalania,
dostawcy gazu nie prowadzą ciągłego
monitoringu ciepła spalania.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Nieuwzględniona

OSD powinno mieć zapewniony swobodny
dostęp do układu pomiarowego. Jednocześnie
należy wskazać, iż OSD dostęp ten będzie
wykonywał jedynie w celu realizacji swoich
zadań jako operator systemu dystrybucyjnego.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona.

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona.

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Zbyt szerokie uprawnienie OSD. Należy je doprecyzować
poprzez wskazanie na potrzebę np. dokonania
odczytów. Propozycja modyfikacji.
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6.6.10

11

6.7.3

Proponujemy dodanie zapisu: Wartość Współczynnika
konwersji podawana jest w zaokrągleniu do …. miejsc po
przecinku, a ilość Paliwa gazowego wyrażona w kWh
podawana jest z dokładnością do 1 kWh.
„ (…) z wyłączeniem parametrów dot. zawartości
siarkowodoru”

2

Powinna być poz. 2 Tabeli , czyli intensywności zapachu
gazu wyczuwalna w powietrzu przy stężeniu.
Proponujemy zmianę : „z wyłączeniem parametrów
określonych w tabeli wskazanej w pkt. 6.7.2.1 pod poz.
2.”.

12

6.8.3

„W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania
systemu dystrybucyjnego, w tym realizacji umów
dystrybucyjnych do Odbiorców w gospodarstwach
domowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia
dostaw paliwa gazowego na potrzeby OSD w ramach
transakcji wolnorynkowych, ZUD, o ile będzie to
możliwe, sprzeda na żądanie OSD paliwo gazowe, na
warunkach określonych w umowie dystrybucyjnej, po
cenie określonej w taryfie ZUD, a w przypadku nie
stosowania taryf, po cenie ustalonej zgodnie z umową
dystrybucyjną”.

Uwzględniona.

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Wprowadzono zmiany do IRiESD

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Nieuwzględniona

Terminy wydawania warunków określone są w
przepisach prawa. W ocenie OSD brak jest
zasadności do powielania zapisów IRiESD.
Rodziłoby to ryzyko sprzeczności postanowień
IRiESD z przepisami prawa w sytuacji zmiany
terminów określonych w ustawie/rozporządzeniu.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Zbyt daleko idące uprawnienie OSD. Należy zwrócić
uwagę, że ZUD może nie posiadać w momencie złożenia
żądania OSD ilości paliwa gazowego lub też nie będzie w
stanie zapewnić technicznych możliwości ich przesłania
do OSD. Propozycja modyfikacji.

13

14

8.3.7

10.3.16

W punkcie znajduje się treść: „ ...w pkt. Błąd! Nie
można znaleźć źródła odwołania...”.
Propozycja zmiany treści punktu 8.3.7.:
„respektowania postanowień Polskich Norm i przepisów
prawa norm, o których mowa w pkt. Błąd! Nie można
odnaleźć źródła odwołania. lub innych norm i
standardów, które je zastąpią, przy czym przepisy
prawne, postanowienia IRiESD i umów Umów mają
pierwszeństwo w stosunku do postanowień Polskich
Norm przywołanych norm”
10.3.16. OSD wydaje warunki przyłączenia lub
informuje o braku możliwości przyłączenia w terminach:
10.3.16.1 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy
przyłączeniowej B podgrupy I;
10.3.16.2 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy

3

przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B
podgrupy II;
10.3.16.3 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy
przyłączeniowej C.
Uzasadnienie:
Dla czytelności dokumentu propozycja, aby wskazać
jakie są te terminy, bez konieczności 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
2021r.

15

16

10.5.1

12.4.1

W punkcie znajduje się treść: „ ...w pkt. Błąd! Nie można
znaleźć źródła odwołania...”.
Propozycja zmiany treści punktu 10.5.1:
„Punkty przyłączane do Ssieci dystrybucyjnej powinny
być projektowane, wykonywane, odbierane i
eksploatowane w sposób zapewniający możliwość
ciągłości dostarczania Ppaliwa gazowego,
bezpieczeństwo pracy oraz dokładność pomiarów, a
także spełniać warunki, o których mowa w pkt. Błąd!
Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Polskich
Normach i przepisach prawa”.
W niniejszym punkcie znajduje się odwołanie do
Regulaminu ustanawiania zabezpieczeń. Dokument nie
został załączony do IRiESD, nie można go znaleźć
również na stronie internetowej. W związku z
powyższym nie wiadomo jakie są w nim określone
wymagania i zasady, które mogą mieć wpływ na usługę
dystrybucji. W GUD G.EN. również jest odwołanie do
tego dokumentu, ale nie stanowi on załącznika do GUD.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Nieuwzględniona

Regulamin zabezpieczeń jest elementem umowy
o świadczenie usług dystrybucji a nie IRiESD.

EWE Polska sp. z o.o.

4
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12.8.1.2

„w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w
szczególności gdy świadczenie usługi na rzecz
wnioskodawcy może obniżać niezawodność
dostarczania i jakość paliw gazowych poniżej poziomu
określonego w odrębnych przepisach oraz powodować
niekorzystne zmiany cen lub stawek opłat za
dostarczane paliwa gazowe i zakresu ich dostarczania
Odbiorcom przyłączonym do sieci, a także uniemożliwiać
wywiązywanie się przez OSD z obowiązków w zakresie
ochrony interesów Odbiorców i ochrony środowiska.
Decyzja taka wymaga szczegółowego uzasadnienia, w
szczególności dotyczącego wpływu takiej odmowy na
równoprawny dostęp ZUD do sieci OSD”.

Nieuwzględniona

Regulacja IRiESD bazuje bezpośrednio na
uprawnieniu OSD wynikającego z przepisów
ustawy prawo energetyczne. Brak konieczności
wprowadzania proponowanego uzupełnienia.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Nieuwzględniona

Regulacja dotyczy powiązania mocy umownej z
realizowanej umowy kompleksowej oraz
realizowanej umowy z ZUD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Należy zwrócić uwagę, że przedmiotowa przesłanka
podlega ocenie, dlatego też powinna być szczegółowo
uzasadniona.
Proponujemy dodać na końcu rozdziału 13.3
następujący zapis w nowym punkcie 13.3.15, ponieważ
brak takiego doprecyzowania spowoduje, ryzyko, iż ZUD
nie będzie mógł odwołać zlecenia na wstrzymanie
dostawy gazu na każdym etapie (jeżeli do wstrzymania
jeszcze nie doszło).
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13.3.15

Proponowane brzmienie:
"ZUD może wystąpić do OSD z wnioskiem o wycofanie
PZD. Wniosek o wycofanie zatwierdzonego PZD nie
może zostać złożony później niż na 3 Dni robocze przed
dniem rozpoczęcia obowiązywania PZD wskazanym w
treści zatwierdzonego PZD, z wyjątkiem zatwierdzonego
PZD na wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego,
którego ZUD może złożyć wniosek o wycofanie PZD, o ile
nie nastąpiło już skuteczne wstrzymanie w momencie
otrzymania zlecenia PZD na odwołanie".
„Moc umowna zamawiana przez ZUD powinna być
zgodna z mocą umowną określoną w umowie ZUD i
Odbiorcy (umowie kompleksowej)”.
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13.6
Co w sytuacji kiedy przy zawieraniu umowy odbiorca
wskaże MU (i taka zostanie wpisana do nowej umowy
kompleksowej), która nie jest zgodna z MU zawartą w

5

obecnej Umowie Kompleksowej? Propozycja usunięcia
przedmiotowego punktu.
Punkt wskazuje, iż OSD ma obowiązek niezwłocznie
przekazać ZUD informację o braku możliwości
wykonania polecenia wstrzymania dostarczania Paliwa
gazowego. Określenie niezwłocznie jest nieprecyzyjne.

20
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13.7.1

15.1

22

15.1

23

15.2

Wnioskujemy o zmianę zapisu na "W sytuacji, gdy OSD,
pomimo dołożenia najwyższej staranności oraz przy
wykorzystaniu prawnie dostępnych środków możliwych
do zastosowania, w terminie określonym w pkt 13.7.5
nie będzie mógł wykonać polecenia, zobowiązany jest
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni
roboczych od próby wstrzymania, powiadomić o tym
ZUD”.
Wnioskujemy o umożliwienie złożenia PZD w wersji
elektronicznej.
„ (…) upoważniony przez niego Sprzedawca składa PZD z
wykorzystaniem obowiązującego formularza w formie
pisemnej na adres OSD podany w umowie
dystrybucyjnej listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, lub
przez posłańca, lub faksem za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na
wskazany adres e - mail”.
W niniejszym punkcie nie uwzględniono możliwości
składania PZD za pośrednictwem poczty elektronicznej
na wskazany adres e-mail, przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego. Należałoby taką możliwość
wprowadzić lub uwzględnić inne metody
komunikowania np. dedykowana platforma.
W niniejszym punkcie wskazano, że warunkiem
skutecznego dokonania procedury zmiany sprzedawcy
jest dostosowanie układów pomiarowych do wymogów
określonych w IRiESD, a koszty dostosowania ponosi

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

EWE Polska sp. z o.o.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

EWE Polska sp. z o.o.

6

ZUD. Brakuje doprecyzowania na czym ma polegać to
dostosowanie, w jakich przypadkach jest konieczne oraz,
w którym miejscu w IRiESD zostały te wymogi wskazane.
„Warunkiem skutecznego dokonania procedury zmiany
sprzedawcy jest dostosowanie układów pomiarowych
do wymogów określonych w IRiESD. Koszt dostosowania
ponosi ZUD”.
24

15.2

Brak takiego wymogu w PE. Przecież na tym punkcie
(skoro mamy do czynienia ze zmianą sprzedawcy), to na
tych układach pomiarowych była już dokonywana
sprzedaż na sieci OSD. Propozycja usunięcia
przedmiotowego punktu.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Nieuwzględniona

Proces zmiany sprzedawcy jest niezależny od
potwierdzenia/zgody przez dotychczasowego
sprzedawcę.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Nieuwzględniona

Proces zmiany sprzedawcy jest niezależny od
potwierdzenia/zgody przez dotychczasowego
sprzedawcę.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Nieuwzględniona

OSD ma określony przepisami czas na realizację
całego procesu zmiany sprzedawcy. Z uwagi na
powyższe nie jest możliwe wydłużenie

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

W przypadku wprowadzenia Klienta w błąd lub
sfałszowania danych (błędny nr PESEL, podpis klienta)
Klient nie ma możliwości powstrzymania procesu zmiany
sprzedawcy u Operatora.
25

15.4

26

15.11.2

27

15.11.3

Wnioskujemy o zmianę zapisu pkt. 15.4 oraz dopisanie
zdania: „Zmiana sprzedawcy wymaga potwierdzenia
rozwiązania umowy sprzedaży lub Umowy
kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawcę".
Podczas weryfikacji formalnej OSD powinno uwzględnić
nie tylko dane umieszczone w nowym PZD z danymi
wynikającymi z dokumentów otrzymanych od nowego
sprzedawcy, ale także zweryfikować to z danymi
posiadanymi przez obecnego sprzedawcę (wykluczyć
możliwość dwóch umów).
Proponujemy uzupełnienie pkt. 15.11.2 IRIESD o
weryfikację na podstawie danych obecnego sprzedawcy,
aby nie dochodziło do sytuacji, że mimo negatywnej
weryfikacji obecnego sprzedawcy, zmiana sprzedawcy
nastąpiła, bo OSD zweryfikowało pozytywnie złożony
PZD przez nowego sprzedawcę.
Proponujemy doprecyzowanie zapisu w pkt. 15.11.3. „w
terminie 7 dni” na „w terminie 7 dni roboczych”.

7

określonego w IRIESD terminu realizacji
poszczególnych procesów przez ZUD.

„W przypadku braków formalnych lub błędów w PZD, w
szczególności, jeśli w PZD nie zostały wskazane
wszystkie wymagane informacje lub dołączone
dokumenty, OSD wzywa ZUD do uzupełnienia braków
lub usunięcia błędów, wskazując na piśmie lub
elektronicznie istniejące braki lub błędy, w terminie
siedmiu (7) dni roboczych od daty doręczenia PZD
wyznaczając ZUD siedmiodniowy (7 dni roboczych)
termin, liczony od daty doręczenia wezwania, na
uzupełnienie wskazanych braków lub błędów”.

28

15.19.6

„ZUD wpisany na listę sprzedawców rezerwowych
zobowiązany jest do przedstawienia OSD aktualnego
adresu strony internetowej, na której opublikowana
została oferta sprzedaży rezerwowej skierowana do
Odbiorców końcowych przyłączonych do systemu
dystrybucyjnego OSD”.

Uwzględniona

Wprowadzono zmiany w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Nieuwzględniona

Wszyscy ZUD są informowani o wprowadzanych
ograniczeniach. Jednocześnie IRiESD przewiduje
procedurę zmiany zatwierdzonej nominacji. ZUD
ma zatem czas i możliwość podjęcia stosownych

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Brak definicji sprzedawcy rezerwowego.
Wnioskujemy o dodanie do Rozdziału 15 nowego
punktu.
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15 (nowy
punkt)

16.2.2.3

"ZUD będący nowym sprzedawcą lub Odbiorcą lub
dotychczasowym sprzedawcą na 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 złożony później niż na 3 Dni
robocze przed dniem zmiany sprzedawcy wynikającym z
zatwierdzonego PZD - Zmiana sprzedawcy".
Proponujemy dodanie zapisu wprowadzonego kolorem
zielonym.

8

kroków w celu dostosowania złożonych
nominacji do sytuacji wynikającej z
wprowadzonych ogranicznień.

„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”
Prace remontowe lub modernizacyjne OSD czyli
działania Operatora wpływają bezpośrednio 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.
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17.4.5

Ze względu na obowiązek rozpatrzenia reklamacji
Klienta w ciągu 14 dni od wpływu do ZUD, wnioskujemy
aby w przypadku reklamacji złożonej przez Odbiorcę do
ZUD w 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”.

Nieuwzględniona

W celu dochowania terminów ustawowych
niezbędne jest pilne przekazanie złożonej przez
odbiorcę reklamacji do OSD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Należałoby więc dodać dodatkowy punkt np. 17.4.5.1.,
iż w przypadku wniosków i reklamacji składanych przez
Odbiorców za pośrednictwem ZUD termin ten wynosi 7
dni.

17.6.
(nowy
punkt)
32

Proponujemy dodanie nowego punktu:
„17.6 OSD publikuje na swojej stornie internetowej na
bieżąco (nie później niż do godziny od momentu
wystąpienia) informacje o awariach na sieci oraz o
planowanych terminach ich zakończenia”.
Informacje o awariach bezpośrednio wpływają na koszty
bilansowania i nominacji. Jest to informacja niezbędna
dla ZUD do uwzględnienia w powyższych procesach.

Nieuwzględniona

OSD zgodnie z Rozporządzeniem REMIT
publikuje informacje o awariach mających
znaczenie dla realizacji usługi dystrybucji.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

https://www.gen.com.pl/dla-biznesu/remit
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18.1.2.

33

18.7.

34

18.8.1.2.

35

36

37

W punkcie znajduje się treść: „ ... w pkt. Błąd! Nie
można znaleźć źródła odwołania...”.
Propozycja zmiany treści punktu 18.1.2.:
„danych szacunkowych obliczonych zgodnie z
algorytmami określonymi w Polskich Normach, normach
wymienionych w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania. w przypadku awarii Uukładów
pomiarowych”.
W punkcie znajduje się treść: „ ... w pkt. Błąd! Nie
można znaleźć źródła odwołania...”.
Propozycja zmiany treści punktu 18.7.:
„Zastosowanie do pomiarów gazomierzy i urządzeń
pomiarowych nie objętych wymogami Polskich
Normach i przepisów prawa dokumentów
wymienionymi w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania., wymaga akceptacji OSD zawartej w
Uumowie o przyłączenie lub Uumowie dystrybucyjnej”.
W punkcie znajduje się treść: „ ... w pkt. Błąd! Nie
można znaleźć źródła odwołania...”.
Propozycja zmiany treści punktu 18.8.1.2.:
„przelicznik do gazomierza – elektroniczne urządzenie
pomiarowe służące do przeliczania zmierzonej przez
gazomierz objętości Ppaliwa gazowego w warunkach
pomiarowych na objętość Ppaliwa gazowego w
Warunkach normalnych. warunkach bazowych. W
przelicznikach do gazomierzy stosuje się przeliczanie
objętości typu PTZ lub GNG zgodnie z normą pkt. Błąd!
Nie można odnaleźć źródła odwołania”.

18.1.4.
(nowy
punkt)

Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu:

18.9.3.

W punkcie znajduje się treść: „ ... w pkt. Błąd! Nie
można znaleźć źródła odwołania...”.
Propozycja zmiany treści punktu 18.9.3.:
„W celu rozliczenia usługi Ddystrybucji Ppaliwa
gazowego przez OSD dokonywane są pomiary ciśnienia,
temperatury i objętości transportowanego Ppaliwa
gazowego oraz parametrów charakteryzujących jakość
Ppaliwa gazowego w punktach określonych zgodnie z
postanowieniami pkt. 18.9.2, zgodnie z zasadami

„Punkty wyjścia typu WR muszą być wyposażone w
rejestratory lub przeliczniki do gazomierzy”.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.
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określonymi w Polskich Nnormach i przepisach prawa, o
których mowa w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania”.

18.10.2.1.

„Zbyt szeroki katalog. Należy go doprecyzować –
propozycja na zielono: „ZUD zobowiązany jest do:
przekazywania do OSD na bieżąco wszelkich zmian
danych dotyczących Odbiorców paliwa gazowego
mających znaczenie dla wykonywania umowy
dystrybucyjnej”.

38

18.12.6
39

19.4.
40

20.3.
41

20.4.
42

20.6.
43

22
44

24.5.2.

45

„ZUD zobowiązany jest do: przekazywania do OSD na
bieżąco wszelkich zmian danych dotyczących Odbiorców
paliwa gazowego”.

Uwzględniona.

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Brak jednostki: Wartość współczynnika konwersji jest
„Ks” a powinna „KWS [kWh/m3]”

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Brak jednostki: oraz wartości współczynnika konwersji
jest „KWR” a powinna „KWR [kWh/m3]”

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Uwzględniona

Dokonano zmian w zapisach IRiESD.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Nieuwzględniona

Rozdział dotyczy zgłaszania PZD do realizacji,
które następuje poprzez złożenie nominacji.

EWE Polska sp. z o.o.

Nieuwzględniona

Brak podstaw do rozszerzenia katalogu sytuacji
zwalniających z opłaty.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z
o.o.

Błędny opis wzoru: „Q” dotyczy przepływu a wzór
dotyczy objętości „V” czyli prawidłowy zapis VWS=
VO+VDb-VDp
Błędny opis wzoru: „Q” dotyczy przepływu a wzór
dotyczy objętości „V” czyli prawidłowy zapis VDb = …..
Błędny opis wzoru: „QDb” oraz „QDp” dotyczy przepływu
a wzór dotyczy objętości „V” czyli prawidłowy zapis (VDbVDp)
Jak wynika z treści, tytuł tego punktu powinien brzmieć:
„Zgłaszanie Nominacji do realizacji”, zamiast:
„Zgłaszanie PZD do realizacji”.
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, braku dostępu do
danych pomiarowych. OSD nie pobiera opłat za
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niedotrzymanie nominacji dodatkowo za okres, w
którym występowało szacowanie danych”.
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