UWAGI
Rodzaj
Uwagi
(Pole
Wyboru)

Lp.

1

2

PGOD

PGOD

Ogólna

Ogólna

Nr pkt,
którego
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Interpretacja obowiązków Operatora systemu
dystrybucyjnego wynikających z
Rozporządzenia/Ustawy

pozyskiwanie danych PKD

Uzasadnienie i/lub propozycje zmian w treści

Stanowisko PSG sp. z o.o.

W pierwszej kolejności wskazujemy, że zarówno postanowienia ustawy 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 (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 411 z późn. zm., dalej: „Ustawa o zapasach”) jak również postanowienia – wydanego na jej podstawie – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 549, dalej: „Rozporządzenie”), wskazują operatorów systemów gazowych jako podmioty, do których obowiązków należy szeroko pojęta organizacja procesu ograniczeń (vide np. art. 58 Ustawy o zapasach oraz § 6 Rozporządzenia). Przywołany § 6
Rozporządzenia, w ust. 1 wprost wskazuje, że operator systemu dystrybucyjnego opracowuje plan ograniczeń na podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców. W tym procesie nie jest wskazany sprzedawca jako podmiot w jakikolwiek sposób
uczestniczący w procesie ustalania planu ograniczeń, w tym jako podmiot pośredniczący.
Przedstawiona również w uzasadnieniu projektu IRiESD argumentacja wskazująca, że ZUD jest również Odbiorcą paliwa gazowego, co w ocenie Operatora stanowi podstawę do występowania przez Operatora do ZUD z żądaniem przekazania szczególowych informacji na
potrzeby przygotowania planu ograniczeń, a dotyczących odbiorców końcowych, którymi to informacjami ZUD nie dysponuje, jest nieuprawniona i stanowi przerzucenie odpowiedzialności przez Operatora na ZUD. IRiESD w sposób wyraźny rozgranicza pojęcia ZUD i Odbiorcy, w
tym zakresie obowiązków każdego z tych podmiotów. Zaznaczenia wymaga, że ZUD jest stroną umowy z OSD w zakresie dystrybucji paliwa gazowego do odbiorców, którzy mają umowy zawarte z ZUD. Nie dochodzi tutaj do pobrania paliwa gazowego, a tym samym go nie
odbiera i w tym znaczeniu nie jest odbiorcą. Gdyby przyjąć interpretację prawną przedstawioną przez Operatora, to ZUD powinien już teraz realizować niniejsze obowiazki także w stosunku do odbiorców podlegajacych ograniczeniom, a do tej pory nie brał i
nie bierze udziału w tym procesie. Idąc dalej, niezasadne jest różnicowanie podmiotów, a także wybiórczy udział ZUD we współpracy przy opracowywaniu planów ograniczeń. Stąd, w ocenie sprzedawcy (PGNiG OD) argumentacja jest niezasadna, a tym samym, podkreślenia
wymaga, że ZUD nie jest podmiotem, którzy bierze udział w sporządzaniu planów ograniczeń, w szczególności poprzez pozyskiwanie i przekazywanie danych.
Przechodząc od analizy zmian postanowień IRiESD w zakresie uregulowania obowiązków w zakresie przekazywania danych niezbędnych do sporządzenia planów ograniczeń, wskazujemy, że OSD w pewnym sensie przenosi obowiązki operatorów w zakresie wskazanym w
Rozporządzeniu jak i Ustawie o zapasach na sprzedawców mających zawarte z odbiorcami umowy kompleksowe lub umowy sprzedaży. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o zapasach i Rozporządzenia, odbiorcy podlegający ograniczeniom przekazują informacje bezpośrednio
operatorom a nie sprzedawcom. Sprzedawcy otrzymują od opertatorów informacje związane z wielkościami (ilościami) poboru paliwa gazowego w poszczególnych stopniach zasilania przewidzianych w planach ograniczeń dopiero po zatwierdzeniu ich przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki. Z kolei, w zmianach IRiESD są zawarte propozycje, które zmieniają te zasady w taki sposób, że sprzedawca zostaje zobowiązany do pozyskania tych danych, przekazania ich do operatora, a następnie po zatwierdzeniu planów ograniczeń ponownie
otrzymuje informacje o danych, które już posiada, z tą zmianą, że zostały one zweryfikowane przez operatora jak również Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Z propozycji zmian postanowień IRiESD można wyprowadzić wnioski, że poprzez uregulowanie w taki sposób
obowiązków dochodzi do przerzucenia odpowiedzialności z operatora na ZUD w zakresie pozyskania szczegółowych danych, zbędnych dla ZUD, a niezbędych operatorowi do przygotowania Planu ograniczeń. Zwracamy uwagę, że wynika to jedynie z projektu IRiESD, gdyż
zarówno Ustawa o zapasach jak również Rozporządzenie nie uległy w tym zakresie zmianie.
Ponadto, niezasadne jest różnicowanie sytuacji odbiorców podlegających ograniczeniom oraz odbiorców chronionych, w taki sposób, że odbiorcy podlegający ogarniczeniom zgłaszają do operatorów informacje niezbędne do opracowania planów ograniczeń. Z kolei odbiorcy
chronieni są zobowiązani zgłaszać do sprzedawców informację niezbędne do opracowania planów ograniczeń. Dodać należy, iż odbiorca podlegający ograniczeniom, ale prowadzący jednocześnie także działalność chronioną w rozumieniu Rozporządzenia, z jednej strony musi
zgłaszać informację do operatora, a z drugiej do sprzedawcy. Wydaje się, że taki podział jest nieuzasadniony. Stąd, skoro operator dysponuje odpowiednimi środkami, aby opracować plan ograniczeń wobec odbiorców im podlegajacym, to także może uzyskać niezbędne
informacje od odbiorców chronionych, tym bardziej, że często są to informacje, których odbiorcy mogą nie udostępniać ZUD (lub uzupełniać ich), ani także nie są konieczne do przetywarzania i wykorzystywania przez ZUD w trakcie trwania umowy.
Co więcej, wątpliwości budzi propozycja zmiany IRiESD polegająca na zobowiązaniu odbiorcy paliwa gazowego do złożenia oświadczenia woli, w którym wskaże on czy jest odbiorcą chronionym. Z jednej strony, OSD proponuje, aby odbiorcy w umowach wskazywali, w związku z
jaką działalnością zawierają umowę, a w trakcie trwania umowy są zobowiązaniu do aktualizacji tej informacji, a z drugiej strony operator zobowiązuje ZUD do tego aby wskazywał w PZD informację czy odbiorca jest odbiorcą chronionym. Z powyższego wynika, że sprzedawca jest
zobowiązany do oceny, czy odbiorca jest odbiorcą chronionym, a co za tym idzie jest tutaj przeniesiona na niego odpowiedzialność za skutki kwalifikacji odbiorcy. Powyższe nie jest obowiązkiem sprzedawcy, w szczególności zadaniem tym nie jest wskazywanie kto jest odbiorcą
chronionym. Takie propozycje są niezgodne z rezultatem wykładni przepisów Rozporządzenia, jak i Ustawy o zapasach. Ponadto, z uzasadnienia do zmian IRiESD wynika, że operator dąży do zobowiązania sprzedawcy do pozyskiwania i przekazywania danych o wykonywanych
działalnościach gospodarczych z uwagi na to, że są to dane niezbędne do opracowania planów ograniczeń. Jednakże, podkreślić należy, że operator w „uzasadnieniach tych zmian” nie wyjaśnia dalej idącego zobowiązania sprzedawcy (ZUD) do wskazywania kto jest odbiorcą
chronionym. Ocena, kto jest odbiorcą chronionym jest obowiązkiem operatora.
Mając na uwadze przepisy regulujące mechanizm wprowadzania ograniczeń, a także harmonogram sporządzania i zatwierdzania planów ograniczeń, wskazać należy, że to odbiorcy posiadają wiedzę czy są odbiorcami chronionymi. Sprzedawca posiada informacje o prowadzonej
działalności gospodarczej przez odbiorcę tylko wtedy gdy w związku z nią zawrze ze sprzedawcą umowę. W zakresie innych prowadzonych działalności gospodarczych nie ma wiedzy, a tym samym określenie odbiorcy jako odbiorcy chronionego nie jest właściwe, bo może
prowadzić do pozyskania przez operatora z różnych źródeł (od różnych ZUD) sprzecznych informacji. Takie oświadczenie powinien składać odbiorca do operatora z uwagi na to, że są to dane, do których pozyskania operator ma podstawy – wynikające z przepisów prawa – a także
ich wykorzystania, a tym bardziej, z tej przyczyny, że są one potrzebne operatrowi do opracowania planów ograniczeń oraz zebrania informacji o odbiorcach, którzy będą chronieni przed ograniczeniami. Wskazujemy, że istnieje ryzyko, iż odbiorcy będą kwestionować prawo ZUD
do pozyskiwania tych danych jako informacji niepotrzebne do realizacji umowy kompleksowej.
Zasadnym w tym kontekście jest wskazanie na stanowisko Prezesa URE zaprezentowane w procesie konsultacji projektu rozporządzenia, zgodnie z którym: „należy również zauważyć, że w związku z postanowieniem § 7 ust. 1 pkt 2 projektu [małych lub średnich
przedsiębiorstw, których moc umowna w punkcie wyjścia z systemu gazowego nie przekracza 710 kWh/h, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazu] do obowiązków operatora dojdzie dodatkowy obowiązek weryfikacji czy podmiot należy do grupy małych i
średnich przedsiębiorstw. Rozszerzenie drugiej części planu ograniczeń o podmioty dotychczas nim nieobjęte poprzez wykazanie wszystkich podmiotów podlegających ograniczeniom w ujęciu dobowym i godzinowym dla poszczególnych stopni zasilania, wiąże się z
jednej strony koniecznością wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych zwłaszcza po stronie operatorów systemów dystrybucyjnych z drugiej zaś bardziej szczegółową i czasochłonną analizą po stronie Prezesa URE” . Innymi słowy, wskazuje się tutaj na rolę
operatora a nie sprzedawcy w wyszczególnieniu takich podmiotów, a idąc dalej także obowiązek weryfikacji czy dany podmiot jest odbiorcą chronionym. Mając na uwadze powyższe, niezasadne jest zobowiązywanie ZUD do wskazywania, czy odbiorca jest odbiorcą chronionym
oraz nieuzasadnione jest kreowanie takiego zobowiazania w zmianach do IRiESD. Poza tym, podanie informacji czy umowa dotyczy odbiorcy chronionego warunkuje skuteczne zgłoszenie umowy do realizacji (w tym skuteczne przeprowadzenie procesu zmmiany sprzedawcy) co
jest skutkiem dotkliwym i uniemożliwiajacym realizację umowy w przypadku, kiedy odbiorca nie poda sprzedawcy tych informacji. Zasadnym jest zaznaczenie, że nie są to dane niezbędne do wykonywania umowy, a tym samym ich niepodanie nie powinno być obarczone takim
skutkiem. Jest to o tyle bezpodstawne, że nie jest to również wymienione jako przesłanka odrzucenia PZD w IRiESD. Zwracamy uwagę, że może to zostać zintrepretowane jako rozszerzenie, określonych w Prawie energetycznym, przesłanek do wstrzymania paliwa gazowego.
Podkreślenia jeszcze raz wymaga, że Rozporządzenie w żadnym przepisie nie przewiduje udziału sprzedawców w pozyskiwaniu danych niezbędnych do opracowania planów ograniczeń. Co dodatkowo jest niepokojące, IRiESD przewiduje aktualizację danych, czyli że nie będzie
to miało charakteru jednorazowego, lecz sprzedawca corocznie będzie zobowiązany do aktualizacji danych dotyczących odbiorców podlegających ograniczeniom.
Ponadto, zasadnym jest wskazanie, że na etapie konsultacji projektu treści Rozporządzenia, były zgłaszane propozycje mające na celu uregulowania współpracy miedzy operatorami a przedsiębiorstwami zajmującymi się obrotem paliwem gazowym w
pozyskiwaniu, przekazywaniu danych niezbędnych do sporządzenia przez operatorów planów ograniczeń. Propozycje nie zostały uwzględnione, a tym samym pozostawiając obowiązek pozyskania danych przez operatorów od odbiorców, bez udziału
sprzedawcy.
Jednocześnie, po raz kolejny dodać należy, że aktualnie odbiorcy podlegający ograniczeniom przekazują dane bezpośrednio do operatora. W przypadku braku takich informacji operatorzy bezpośrednio zwracali się do odbiorców o przedstawienie niezbędnych danych. Podkreślenia
wymaga, że wymiana informacji odbywała się między zainteresowanymi podmiotami, tj. operatorem a odbiorcą. Ponadto, na mocy poprzednio obowiązującego rozporządzenia wydanego na podstawie art. 55 ust. 1 Ustawy o zapasach, były wymienione podmioty, które były
„chronione” przed ograniczeniami (mimo, że nie były one tak szczegółowo określone jak w nowym Rozporządzeniu). Zgodnie z § 2 ust. 2 nieobowiązującego już rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w
poborze gazu ziemnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1252): „ograniczenia nie mogą powodować: (…) 2) zakłóceń w funkcjonowaniu instytucji, przedsiębiorców i obiektów w zakresie wykonywania zadań związanych z: a) bezpieczeństwem lub obronnością państwa, b) opieką
zdrowotną, c) edukacją, d) wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej i ciepła do odbiorców w gospodarstwach domowych, e) ochroną środowiska.”. Skoro operator na mocy poprzednio obowiązujących zasad pozyskiwał dane o odbiorcach, którzy prowadzą
ww. działalności gospodarcze i uwzględniał ich w planach ograniczeń, bez potrzeby ingerencji sprzedawców, to niezrozumiałe jest angażowanie sprzedawców w weryfikowaniu odbiorców chronionych w reżimie nowego Rozporządzenia. Katalog
działalności gospodarczych, które powodują ochronę i obowiązujący dotychczas był szerszy (niedookreślony) niż zamknięty katalog podmiotów uznawanych za odbiorców chronionych wprowadzony nowym Rozporządzeniem.

Uwaga nieuwzględniona – na wstępie należy zwrócić uwagę, że prawodawca zdecydował się na istotną zmianę dotychczasowych zasad kwalifikowania odbiorców jako podlegających ograniczeniom lub
niepodlegających ograniczeniom, odchodząc od kryterium opartego na wielkości poboru gazu ziemnego. W chwili obecnej podstawowym kryterium pozwalającym na zidentyfikowanie odbiorców chronionych
jest rodzaj wykonywanej przez nich działalności. OSD nie ma wiedzy na temat rodzaju działalności wykonywanej przez odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego, a dodatkowo żaden z
obowiązujących przepisów prawa nie nałożył na odbiorców obowiązku przekazywania OSD w/w danych. Odbiorcy chronieni nie zostali więc obciążeni analogicznym obowiązkiem jak odbiorcy podlegający
ograniczeniom, którzy w art. 58 ust. 5 ustawy o zapasach zostali zobowiązani do przekazywania operatorowi informacji o minimalnych ilościach pobieranego paliwa gazowego zapewniającego bezpieczeństwo.
Jednocześnie OSD w zdecydowanej większości przypadków nie jest stroną umów zawieranych z odbiorcami końcowymi, a więc nie dysponuje możliwością pozyskania w/w informacji niezbędnych do
opracowania planu wprowadzania ograniczeń w ramach ewentualnego stosunku zobowiązaniowego łączącego go z odbiorcami.
W aktualnym stanie prawnym rodzaj działalności wykonywanej przez odbiorcę może zostać ustalony w ramach stosunku zobowiązaniowego łączącego sprzedawcę z odbiorcą, np. poprzez określenie rodzaju
wykonywanej działalności w ramach umowy kompleksowej (informacje takie są już aktualnie pozyskiwane przez sprzedawców, m.in. w celu rozliczenia podatku akcyzowego). Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy
Prawo energetyczne, dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa się na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub
dystrybucji tych paliw lub energii; umowa kompleksowa dotycząca dostarczania paliw gazowych może zawierać także postanowienia umowy o świadczenie usług magazynowania tych paliw, a w przypadku
ciepła, jeżeli jest ono kupowane od innych przedsiębiorstw energetycznych, powinna także określać warunki stosowania cen i stawek opłat obowiązujących w tych przedsiębiorstwach. Co istotne – zawarcie
umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 , nie powoduje powstania trójstronnego stosunku prawnego. Stosunek obligacyjny nawiązywany jest jedynie pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą. Sprzedawca,
zawierając umowę kompleksową, zobowiązuje się wobec odbiorcy do sprzedaży paliw gazowych lub energii i jednocześnie do zapewnienia świadczenia usługi przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii do
miejsca ich odbioru z sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej bądź świadczenia usług magazynowania paliw gazowych. Sprzedawca staje się zatem dłużnikiem odbiorcy, odpowiadając przed nim także za działania i
zaniechania przedsiębiorstwa faktycznie transportującego paliwa gazowe lub energię. W konsekwencji roszczenie o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zarówno postanowień
dotyczących sprzedaży, jak i postanowień dotyczących świadczenia usługi dystrybucji (czy magazynowania paliw gazowych) odbiorca będzie kierował do sprzedawcy. Powyższe potwierdza SN w wyroku z dnia
12.04.2013 r., III SK 26/12, LEX nr 1425640 - w uzasadnieniu tego wyroku stwierdzono m.in., że w przypadku umowy kompleksowej więź prawna w zakresie obowiązku zapłaty za dostarczoną energię i
wyświadczone w związku z tym dostarczeniem usługi dystrybucyjne łączy odbiorcę jedynie z przedsiębiorstwem obrotu” (Tak Muras Zdzisław (red.), Swora Mariusz (red.), Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz
do art. 1-11s, wyd. II, komentarz do art. 5, LEX). Nie ulega więc wątpliwości, że sprzedawca odpowiada względem odbiorcy za prawidłowe wdrożenie procedur związanych z ograniczeniami, a w konsekwencji
powinien dołożyć wszelkich starań w ramach współpracy z OSD w zakresie prawidłowego zakwalifikowania jego odbiorców.

W IRiESD została wprowadzona konieczność przekazywania przez ZUD numerów PKD (polska klasyfikacja działalności) na rzecz tworzenia Planu ograniczeń, jako dana potrzebna do określenia czy odbiorca poprzez prowadzoną
działalność może zostać zakwalifikowany jako odbiorca chroniony. Rozporządzenie w sprawie ograniczeń nie posługuje się PKD, a opieranie się na danych dotyczących PKD może być mylące z uwagi na częstą praktykę
przedsiębiorców do wskazywaniu wielu PKD określających prowadzone działalności gospodarcze. Dodać należy, że przedsiębiorca może wskazać PKD działalności najbardziej zbliżonej do prowadzonej działalności gospodarczej.
Rozporządzenie wskazuje jakie podmioty są objęte ograniczeniami. Przykładowo, Rozporządzenie posługuje się definicją przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Tak więc
bez rozróżnienia na rodzaj prowadzonej działalności. Wprowadzenie mechanizmu dotyczącego przekazywania PKD odbiorcy paliwa gazowego na rzecz tworzenia Planu ograniczeń może w dalszej perspektywie rodzić ryzyko
obejmowaniem ograniczeniami odbiorców w zależności od posiadanej przez nich klasyfikacji działalności, co w ocenie PGNiG OD, jest sprzeczne z postanowieniami Rozporządzenia. Proponuje się usunąć wszystkie postanowienia, w
których jest mowa o PKD.
Należy zauważyć, że zbieranie danych w zakresie PKD ma znaczenie w przetwarzaniu ich jako danych statystycznych, a także to, ze ani Rozporządzenie ani Ustawa o zapasach nie posługuje się Polską Klasyfikacją Działalności jako
właściwej do określenia rodzaju wykonywanej działalności. Także na kanwie poprzednio obowiązującego rozporządzenia nie było odwołania do PKD prowadzonych działalności, mimo że były wskazane rodzaje działalności, które nie
podlegają ograniczeniom. Dodatkowo należy wskazać, ze nie jest określone ile numerów PKD powinny zostać przekazane czy wszystkie wskazane przez odbiorcę w umowie, czy w odpowiednich rejestrach (np. CEiDG, KRS). Poza
tym, w formularz PZD dostępnych na stronie internetowej OSD (https://www.psgaz.pl/pobierz/18cc476a-be8c-434a-83a6-31693d0d488b/page), jest wymieniona pozycja dot. wskazania PKD odbiorcy. Tym samym niezasadne jest
twierdzenie, że operator nie gromadzi tego rodzaju danych, skoro w formularzu przekazywania umowy do realizacji – w tym danych odbiorcy – jest możliwe do wskazania PKD odbiorcy.
Ponadto, w uzasadnieniu do zmian IRiESD, Operator powołuje się na zbieranie przez ZUD w momencie zawierania umów kompleksowych oświadczeń Odbiorców w zakresie rodzaju wykonywanej działalności, mające być podstwą do
weryfikacji spełnienia przez Odbiorców kryteriów pozwalających na zakwalifikowanie ich jako Odbiorców chronionych. Powyższe założenie jest błędne, gdyż ZUD w postanowieniach umów kompleksowych nie posiada zawartych
informacji o sposobie wykorzystania przez Odbiorców paliwa gazowego nr PKD, który mógłby być podstawą do identyfikacji rodzaju działalności wykonywanej przez Odbiorcę, jest pozyskiwany od Odbiorcy raz na etapie zawierania
umowy i nie jest aktualizowany. Odbiorcy zazwyczaj posiadają więcej niż jeden rodzaj wykonywanej działalności, natomiast ZUD posiada ograniczone do zazwyczaj wiodącego nr PKD. Reasumując ZUD nie dysponuje kompletnymi i
aktualnymi informacjami na temat rodzaju działalności wykonywanej przez Odbiorców.

Z uwagi na powyższe, sprzedawcy – jako strona umowy kompleksowej – dysponują instrumentami pozwalającymi na pozyskanie danych niezbędnych do opracowania planów wprowadzania ograniczeń, które
następnie powinny zostać przekazane OSD, a także dysponują możliwością bieżącego monitorowania ewentualnych zmian w tym zakresie. Sprzedawcy zawierając umowę z odbiorcą mogą wprowadzić
obowiązek przekazywania przez niego informacji o rodzaju wykonywanej działalności, co wydaje się rozwiązaniem najprostszym, najtańszym oraz najmniej uciążliwym dla odbiorców końcowych. Warto dodać,
że sprzedawcy dysponują danymi kontaktowymi odbiorców końcowych, a także narzędziami pozwalającymi na skontaktowanie się z odbiorcami będącymi stroną umów już zawartych (ułatwi to w sposób istotny
ewentualną komunikację, w tym aktualizowanie ewentualnych informacji przez odbiorców). OSD nie dysponuje w/w narzędziami, a nie można pomijać faktu, że jako podmiot niebędący stroną umów zawartych z
odbiorcami może nie być kojarzony przez część odbiorców, w konsekwencji czego może wystąpić ograniczone zaufanie co do przekazywania bezpośrednio do OSD informacji niezbędnych dla opracowania
planu wprowadzania ograniczeń, do których przekazywania, jak już wspomniano, odbiorcy nie są zobowiązani.

Ponownie należy przypomnieć, że jak już wskazano w uzasadnieniu Karty Aktualizacji pojęcie odbiorcy stosowane w prawie energetycznym należy rozumieć szeroko, a kwestia ta nie budzi istotnych kontrowersji
w literaturze oraz orzecznictwie sądowym. Zgodnie z definicją odbiorcy zawartą w art. 3 pkt 13 ustawy Prawo energetyczne jest nim „każdy kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z
przedsiębiorstwem energetycznym”. W doktrynie prawa nie budzi wątpliwości, że „odbiorcą jest każdy podmiot otrzymujący lub pobierający paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym. Uzyskanie statusu odbiorcy nie zależy od formy prawnej podmiotu otrzymującego lub pobierającego paliwa lub energię, nie jest również istotny cel, na jaki mają zostać przeznaczone paliwa lub
energia. Odbiorcą może być zarówno osoba fizyczna, zużywająca paliwa i energię w gospodarstwie domowym na potrzeby bytowe czy w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, osoba prawna, jak i
inne przedsiębiorstwo energetyczne, otrzymujące lub pobierające paliwa lub energię w celu dalszej ich odsprzedaży lub zużycia na potrzeby własne. Odbiorcami w rozumieniu art. 3 pkt 13 PE są zatem wszyscy
użytkownicy systemu energetycznego jak i operatorzy systemów, urządzeń i instalacji” (Z. Muras, Prawo energetyczne Komentarz. LEX 2016). Tak więc użytkownikami systemu będą przedsiębiorstwa
energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi. W konsekwencji pojęcie odbiorcy, zastosowane w § 6 ust. 1 Rozporządzenia, odnosi się nie tylko do odbiorców końcowych, ale także do sprzedawców
paliw gazowych mających status ZUD.
Z uwagi na powyższe, OSD ma prawo opracować plan wprowadzania ograniczeń na podstawie informacji przekazywanych przez ZUD. Na koniec powyższych rozważań należy dodać, że ustawodawca rozróżnił
pojęcie odbiorcy od odbiorcy końcowego, a w § 6 rozporządzenia w sprawie ograniczeń mowa jest o odbiorcy, a nie odbiorcy końcowym. Warto zaznaczyć, że w/w informacje powinny zostać przekazane przez
ZUD jako informacje początkowe, a następnie będą one jedynie aktualizowane przez ZUD (OSD będzie dysponował bowiem informacjami „własnymi” pozwalającymi na przygotowanie planu wprowadzania
ograniczeń). W przyszłości OSD będzie więc wymagał od ZUD przekazywania informacji wyłącznie w zakresie aktualizacji danych lub nowych odbiorców, co nie powinna stanowić nadmiernego obciążenia dla
ZUD. Warto też przypomnieć, że już w obecnej IRiESD ZUD są zobowiązane, w pkt 28.3.5 IRiESD, do przekazywania informacji m.in. o rodzaju wykonywanej przez odbiorców działalności, a więc wbrew tezom
zawartym w uwadze, już aktualnie są zobowiązane do współpracy przy opracowywaniu planu ograniczeń.

Uwaga nieuwzględniona - kody PKD będą wykorzystywane przez OSD pomocniczo w celu ustalenia czy odbiorca ma status odbiorcy chronionego, w szczególności w sytuacji gdyby ZUD lub odbiorca nie
przekazali stosownej informacji. Szczegółowe wyjaśnienia OSD przedstawił w odpowiedzi na uwagę nr 1, należy jednak podkreślić ponownie, że OSD nie jest związany żadnym węzłem obligacyjnym z odbiorcą
końcowym. Nie istnieje więc stosunek prawny w ramach którego OSD mógłby pozyskiwać dane bezpośrednio od odbiorców końcowych. W ocenie OSD sprzedawcy paliw gazowych powinni ustalać w umowach
kompleksowych na jakie potrzeby sprzedają paliwo gazowe, co już obecnie jest niezbędne dla realizacji innych obowiązków ciążących na sprzedawcach (np. obowiązki związane z podatkiem akcyzowym). W
ocenie OSD sprzedawcy dysponują więc w znacznej części przypadków wiedzą pozwalającą na zakwalifikowanie odbiorców jako chronionych lub niechronionych - niezasadnym obciążeniem dla odbiorców
byłaby konieczność ponownego przekazywania w/w informacji bezpośrednio do OSD.
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Proponujemy uzupełnienie IRiESD w zakresie
zasad wymiany informacji pomiędzy OSD a
ZUD, które dotyczą bonifikat. Zgodnie z
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami
gazowym, od 1 stycznia 2021 r. bonifikaty za:
- niedotrzymanie parametrów jakościowych
paliwa gazowego,
- niedotrzymania standardów jakościowych
obsługi odbiorców,
udzielane są odbiorcy w sposób automatyczny,
tj. bez konieczności składania przez odbiorcę
wniosku.

Z ostrożności PGNiG OD, wskazuje, że przy ewentualnym przyjęciu treści zmian do IRiESD i włączenia do sprzedawców do aktywnego brania udziału w pozyskiwaniu oraz przekazywaniu danych do operatora, sprzedawcy będą zmuszeni do wykonania wielu czynności
dostosowawczych, aby móc wykonać nowy obowiązek, w tym m.in. zmiany treści wzorców umów, a także umożliwić pozyskanie zgód od odbiorców na przekazywanie danych. Mimo wykonania działań po stronie sprzedawcy, które umożliwią wypełnienie obowiązku, to finalnie może
okazać się, że odbiorcy nie przekażą danych.
Ponadto, błędne jest założenie przyjęte przez operatora, że ZUD-y posiadają pełną i aktualną wiedzę o sposobie wykorzystania paliwa gazowego i o rodzaju prowadzonych działalności przez Odbiorców. Na tej podstawie operator przygotował propozycje zmiany postanowień
IRiESD, przerzucających obowiązek pozyskania szczegółowych danych od odbiorców końcowych na ZUD oraz bieżącą aktualizację tych danych, pomimo że przepisy dotyczące planów ograniczeń precyzyjnie wskazują, że plan ograniczeń jest opracowywany przez operatora na
podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez Odbiorców. Zaproponowane postanowienia IRiESD wskazują również, że ZUD jest odpowiedzialny za przekazanie do OSD informacji oraz danych niezbędnych do przygotowania najbliższego planu ograniczeń.
Operator także wskazuje termin przekazania danych tzw. „wyjściowych” oraz zobowiązanie ich aktualizacji, wskazując szczegółowe dane do przekazania przez ZUD. Należy podkreślić, że najbliższy termin to 31 lipca br., który w ocenie sprzedawcy (ZUD) jest nierealny z uwagi na
brak pełnych, rzetelnych danych w tym zakresie, co skutkuje tym, że przekazane dane mogłoby być wprowadzające w błąd lub nieaktualne. Poza tym pozostaje kwestia, tego czy sprzedawcy mają umocowanie do przekazywania tych danych. Ponadto, z tytułu prawidłowego
wykonywania umowy, dane dotyczące informacji potrzebnych do opracowania Planów ograniczeń, nie są niezbędne. Dane odbiorców powinny być przetwarzane zgodnie z zasadami wyrażonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, polegającymi m.in. na
przetwarzaniu danych zgodnie z prawem, zbieraniu danych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatnym, stosownym oraz ograniczonym do tego, co niezbędne do celów, w których
są przetwarzane (minimalizacja danych), prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Mając na uwadze powyższy zakres, brak jest podstaw do przetwarzania informacji (danych) potrzebnych do opracowania planów ograniczeń przez sprzedawców z uwagi na to, że w umowach
kompleksowych sprzedawca zbiera i przetwarza tylko niezbędne dane umozliwiające skuteczne wykonywanie umowy. Dane w zakresie opracowywania planów ograniczeń nie są danymi niezbędnymi. Tym samym, pozyskiwanie i przekazywanie tych danych przez sprzedawców
byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych klientów, a w konsekwencji utraty ich ochrony.
Ponadto, plany ograniczeń składają się z dwóch części – pierwszej, która jest opublikowana, a także drugiej – udostępnionej podmiotom, których dotyczy z uwagi na zawarcie w tej części danych wrażliwych. Skoro dane dotyczące wartości w poszczególnych stopniach zasilania w
zakresie konkretnego odbiorcy są klasyfikowane jako dane wrażliwe, tym bardziej PGNIG OD nie może ich udostępnić bez zgody i wiedzy odbiorcy, szczególnie w odniesieniu do odbiorców, którzy na zasadach Rozporządzenia zostali objęci ograniczeniami, a do tej pory objęci nimi
nie byli.
Odbiorca decyduje, jakie informacje udostępni czy to sprzedawcy czy operatorowi. Przykładowo, zgodnie z Rozporządzeniem, odbiorca wskazuje minimalną godzinową i dobową ilość gazu ziemnego pobieraną przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego,
niepowodującą zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych w dziesiątym stopniu zasilania. Jeżeli odbiorca nie poda takiej ilości, operator jest zobowiązany do wyliczenia tej wartości za odbiorcę, z którego punktu widzenia takie
rozwiązanie może być korzystne. Stąd, w ocenie PGNiG OD nie może takich danych udostępniać, nawet gdyby takie dane posiadała.
Poza tym, należy wskazać, że Operatorzy posiadają wiele danych, o których dostarczenie występują. Przykładowo: moc umowna, ilości paliwa gazowego, przeznaczenie paliwa gazowego określone w warunkch przyłączenia, PKD jak również dane kontaktowe, które są możliwe do
wskazywania przy zgłaszaniu umów do realizacji.
W tym miejscu, należy odnieść się, a także nie zgodzić ze stanowiskiem OSD, do kwestii poruszonej w uzasadnieniu do zmian, w której to operator zaznacza, że z uwagi na brak relacji umownej między operatorem a odbiorcami, OSD nie dysponuje możliwością skutecznego
uzyskiwania informacji. Powtórzenia wymaga, że mimo zawartych umów kompleksowych z odbiorcami – czyli umów w których OSD nie ma bezpośredniej relacji – OSD pozyskiwał dane od odbiorców podlegających ograniczeniom. Innymi argumentami mogą być odczyty wskazań
układów pomiarowych, a także inne czynności polegające m.in. na sprawdzeniu, wymianie licznika, działania podejmowane przy nielegalnym poborze paliwa gazowego. Stąd, w ocenie PGNiG OD, stanowisko operatora jest nietrafne.
Z ostrożnosci, w przypadku nieuwzględnienia powyższych uwag, jeszcze raz podkreślamy, że udostępnienie danych przez sprzedawców w zakresie danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej przez odbiorców (m.in. nr PKD) nie może
być jednoznaczne z zobowiązaniem ZUD do oceny, czy odbiorca jest odbiorcą chronionym. Kwalifikacja odbiorcy chronionego jest obowiązkiem Operatora a nie ZUD. Podkreślamy również, że brak przekazania informacji czy odbiorca jest odbiorcą
chronionym nie może warunkować skutecznego zgłoszenia umowy do realizacji, w tym w szczególności nie może wpłynąć negatywnie na proces zmianę sprzedawcy.

Uwaga nieuwzględniona – termin przekazania danych został skolerowany z terminem opracowania planu wprowadzania ograniczeń. Odnosząc się natomiast do zagadnień związanych z ochroną danych
osobowych, w umowie dystrybucyjnej zawarte są klauzule RODO, w ramach których ZUD zobowiązuje się do poinformowania odbiorców o fakcie, że część dotyczących ich danych osobowych będzie
przetwarzane przez OSD (wraz z informacją o administratorze danych osobowych oraz przysługujących odbiorcom uprawnieniach). Na gruncie w/w postanowień każdy ZUD jest zobowiązany poinformować
odbiorców, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez OSD m.in. w celu "wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa energetycznego, w tym przepisów wykonawczych, oraz innych aktów
prawa mających zastosowanie do OSD w związku z przyłączeniem do sieci i świadczeniem usług dystrybucji – i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na OSD". Już w chwili
obecnej ZUD przekazują OSD szereg szczegółowych danych dotyczących odbiorców (w tym zgodnie z pkt 28.3.5 aktualnej IRiESD przekazują informacje o rodzaju wykonywanej przez odbiorców działalności),
co nie budziło dotychczas wątpliwości na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych. W ocenie OSD zaproponowane postanowienia pozostają w pełnej zgodności z przepisami prawa.

Wyjaśnienie - uwaga nie dotyczy zakresu Karty Aktualizacji, która odnosi się wyłącznie do zagadnień związanych z ograniczeniami. Niemniej jednak zaakceptowanie zaproponowanej uwagi zostanie rozważone
w trakcie toczącego się aktualnie postępowania administracyjnego przed Prezesem URE w sprawie zmiany IRiESD.

Tym samym istnieje konieczność ustalenia
zasad informowania ZUD o wystąpieniu po
stronie OSD zdarzenia, które powinno
skutkować udzieleniem odbiorcy bonifikaty w
ramach umowy kompleksowej. Tego typu
regulacje dot. bonifikat występują w IRiESD
OSD działających na rynku energii elektrycznej
(zostały wprowadzone do tych IRiESD również
na skutek zmian przepisów i wprowadzenia dla
energii elektrycznej mechanizmu
automatycznych bonifikat).
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Proponujemy poruszyć tryb wprowadzania
zmian przez Dystrybutora. Powodują one
znaczące zmiany w procesowaniu. To wymaga
prac nad wprowadzeniem pół, algorytmów w
systemach, dokumentach, obsłudze. Dostawca
wprowadza tego rodzaju zmiany w terminach,
które nie są ustalane ze Sprzedawcami.
Przypomnijmy tu sposób wprowadzenia zmian
grup taryfowych z podziałem na obszary. Tak
duże modyfikacje powinny mieć odpowiedni
przedział czasowy pozwalający na możliwość
ich wprowadzenia. Zmiany w systemach,
dokumentach to okres kilku miesięcy- nie
kilkunastu dni.

Wyjaśnienie - terminy związane z procedowaniem Karty Aktualizacji wynikają z wejścia w życie rozporządzenia w sprawie ograniczeń, które pomimo wprowadzenia istotnych zmian w zasadach opracowania
planów wprowadzania ograniczeń, nie przewiduje dłuższego okresu dostowawczego.

Brak

OSD narzuca Sprzedawcom nowy obowiązek,
tj. zbieranie i administrowanie danymi klientów,
które nie są konieczne do wykonania przez
Sprzedawcę umowy kompleksowej.
Nałożenie nowego obowiązku wiąże się także
dla Sprzedawców z dodatkowymi kosztami dla
których brak jest uzasadnienia.
Tryb wprowadzania zmian przez OSD po raz
kolejny powoduje ogromne problemy po stronie
Sprzedawców. Zbieranie, przechowywanie,
aktualizowanie i agregowanie tak wielu danych
o odbiorcach wymaga prac nad
wprowadzeniem pół, algorytmów w systemach,
dokumentach, obsłudze. OSD wprowadza tego
rodzaju zmiany w terminach, które nie
pozwalają na odpowiednie przygotowanie się
Sprzedawców do wywiązywania się z
obowiązków nałożonych IRiESD.

Wyjaśnienie - terminy związane z procedowaniem Karty Aktualizacji wynikają z wejścia w życie rozporządzenia w sprawie ograniczeń, które pomimo wprowadzenia istotnych zmian w zasadach opracowania
planów wprowadzania ograniczeń, nie przewiduje dłuższego okresu dostowawczego. Należy wyjaśnić dodatkowo, że ZUD zawierając umowę kompleksową zobowiązują się względem odbiorcy do prawidłowej
realizaji usług dystrybucyjnych (ZUD zawierając umowę kompleksową nie działa bowiem w imieniu i na rzecz OSD). Z uwagi na powyższe, jak już wspomniano powyżej, ZUD powinien współpracować z OSD w
celu prawidłowego wykonania umowy, w tym także w obszarze opracowania planów wprowadzania ograniczeń. Uzasadnienie zasadności wprowadzanych zmian zawarto w pkt 1 niniejszej tabeli.

Brak

Nieprecyzyjnie rozgraniczenie pomiędzy
zasadami obowiązującymi w okresie
przejściowym i po jego zakończeniu. Czy okres
przejściowy kończy się 31.07.2022 r? Czy brak
informacji o statusie odbiorcy w PZD skutkuje
jego odrzuceniem w dniu wejścia w życie Karty
aktualizacji? Jaki status ma termin 10 lipca
każdego roku w 28.3.7 w kontekście okresu
przejściowego? Czy Zapis w 17.1.1.7 będzie
obowiązywał po zakończeniu okresu
przejściowego?

Wyjaśnienie - projektowany pkt 17.1.1.7 IRiESD ma charakter ogólny i ustanawia jedynie kanał komunikacji w zakresie wymiany danych związanych z opracowaniem planu wprowadzania ograniczeń. OSD
oczekuje przekazania danych "początkowych", które pozwolą na opracowanie własnej bazy danych, która będzie wykorzystywana na potrzeby opracowania planow wprowadzania ograniczeń. W kolejnych latach
konieczne będzie jedynie aktualizowanie tej bazy w sytuacji zmiany rodzaju działalności wykonywanej przez odbiorców lub w przypadku pozyskania nowych odbiorców (takie informacje mogą być przekazywane
w ramach PZD).
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Energa-Obrót
S.A.

Ogólna

Proponujemy uzupełnienie IRiESD w zakresie
zasad wymiany informacji pomiędzy OSD a
ZUD, które dotyczą bonifikat. Zgodnie z
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami
gazowym, od 1 stycznia 2021 r. bonifikaty za:
- niedotrzymanie parametrów jakościowych
paliwa gazowego,
- niedotrzymania standardów jakościowych
obsługi odbiorców,
udzielane są odbiorcy w sposób automatyczny,
tj. bez konieczności składania przez odbiorcę
Jest to obowiązek, który spoczywa na OSDg od 1 stycznia 2021 roku [Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w
wniosku.
obrocie paliwami gazowym]

Brak

Wyjaśnienie - uwaga nie dotyczy zakresu Karty Aktualizacji, która odnosi się wyłącznie do zagadnień związanych z ograniczeniami. Niemniej jednak zaakceptowanie zaproponowanej uwagi zostanie rozważone
w trakcie toczącego się aktualnie postępowania administracyjnego przed Prezesem URE w sprawie zmiany IRiESD.

Tym samym istnieje konieczność ustalenia
zasad informowania ZUD o wystąpieniu po
stronie OSD zdarzenia, które powinno
skutkować udzieleniem odbiorcy bonifikaty w
ramach umowy kompleksowej. Tego typu
regulacje dot. bonifikat występują w IRiESD
OSD działających na rynku energii elektrycznej
(zostały wprowadzone do tych IRiESD również
na skutek zmian przepisów i wprowadzenia dla
energii elektrycznej mechanizmu
automatycznych bonifikat).

Polski Koncern
Naftowy
9
ORLEN Spółka
Akcyjna

Ogólna

pkt 8.2.6 8.2.9,
pkt 28.3.6 23.3.8,
pkt 29.5 29.6

Przerzucenie dodatkowych obowiązków na
ZUD zwłaszcza, że nie wynikają one z
obowiązujących przepisów jest niezrozumiałe i
nieuzasadnione. OSD na bazie składanego
PZD uzyskuje dane kontaktowa i teleadresowe
odbiorcy zatem samodzielnie może podjąć
kontakt z odbiorcą, celem wypełnienia
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wymóg zbierania informacji został nałożony na OSD. Nie widzimy podstaw formalnych do przedkładania tych obowiązków przez ZUD. W
obowiązków ustawowych, które zostały mu
przypadku uwzględnienia tej uwagi poniższe szczegółowe uwagi nie mają zastosowania.
narzucone. Dodatkowo ZUD w tym przypadku
nie może brać odpowiedzialności w przypadku
braku możliwości pozyskania stosownych
informacji od Odbiorcy - i dlatego jak należy
przyjąć - ustawodawca ten aspekt uregulował
właśnie z pominięciem ZUD

Wyjaśnienie - doprecyzowano, że ZUD powinien przekazywać dane dotyczące odbiorców chronionych m.in. na podstawie informacji przekazanych przez odbiorcę, tak aby wyeliminować wątpliwość, że to ZUD
powinien weryfikować czy odbiorca ma faktycznie status odbiorcy chronionego. Wyjaśnienie pozostałych wątpliwości znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag.

Obowiązująca IRiESD nie zawiera mechanizmu
przeniesienia praw do mocy umownej /
odsprzedaży mocy umownej pomiędzy
dwóch ZUD w terminach krótszych niż
przewidziane w procedurze zmiany sprzedawcy
tj. na 21 dni przed wnioskowaną zmianą.

10 PGNiG S.A.
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TOE

Energa-Obrót
12
S.A.

Ogólna

nowy punkt

Wnioskujemy o utworzenie w IRiESD
mechanizmu, umożliwiającego przeniesienie
praw do mocy umownej na okres 1 doby oraz
Odsprzedaż praw do przepustowości w ramach usług przesyłowych świadczonych przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. funkcjonuje od
jej wielokrotności w jak najkrótszych terminach. 2008 roku. Istnienie takiego mechanizmu dostosowuje usługę przesyłu gazu do warunków dynamicznie rozwijającego się rynku
gazu, robi ją bardziej dostosowaną do potrzeb użytkowników systemu.
Warunki funkcjonowania systemu
Uważamy za zasadne wprowadzenie takiego rozwiązania również przez PSG, co pozwoli na pełne korzystanie przez ZUP/ZUD z
dystrybucyjnego są w nierozerwalny sposób
możliwości, które już oferuje IRIESP (odsprzedaż praw do przepustowości), tj. na całej ścieżce transportu gazu (przesył
związane z warunkami funkcjonowania
+dystrybucja).
krajowego systemu przesyłowego i muszą być
maksymalnie zbliżone.
OGP GAZ-SYSTEM S.A. w ramach
świadczonych usług oferuje możliwość
odsprzedaży praw do przepustowości pomiędzy
ZUP .
W naszej opinii, niezbędne jest stworzenie
kompatybilnych parametrów usługi w ramach
całego systemu gazowego.

Szczegółowa 1.3

OSD proponuje odwołanie do kwalifikacji PKD
ale czy OSD przewiduje jeszcze inne
zesłownikowanie Odbiorców w celu ustalenia
charakteru odbioru? Czy stosowne
oświadczenia dot. odbiorców chronionych będą
wymagane w przypadku gospodarstw.
Zasadnym jest doprecyzowanie w jaki sposób
stosować kryterium PKD, w przypadku
odbiorców, którzy mają wpisanych wiele PKD.
W takiej sytuacji najbardziej zasadnym wydaje
się przejęcie tzw. przeważającego kodu
prowadzonej działalności (PKD).

Szczegółowa 1.3

Zasadnym jest doprecyzowanie w jaki sposób
stosować kryterium PKD, w przypadku
odbiorców, którzy mają wpisanych wiele PKD.
W takiej sytuacji najbardziej zasadnym wydaje
się przejęcie tzw. przeważającego kodu
prowadzonej działalności (PKD).

Uwaga nieuwzględniona - uwaga nie dotyczy zakresu Karty Aktualizacji.

Uwaga nieuwzględniona - kody PKD będą wykorzystywane przez OSD pomocniczo w celu ustalenia czy odbiorca ma status odbiorcy chronionego, w szczególności w sytuacji gdyby ZUD lub odbiorca nie
przekazali stosownej informacji. W ocenie OSD sprzedawcy już aktualnie (chociażby na potrzeby rozliczeń) sprzedawcy dysponują wiedzą, którzy odbiorcy mają charakter odbiorcy w gospodarstwie domowym,

Wpływ na poprawność kwalifikowania URD względem planu ograniczeń.

Uwaga nieuwzględniona - kody PKD będą wykorzystywane przez OSD pomocniczo w celu ustalenia czy odbiorca ma status odbiorcy chronionego, w szczególności w sytuacji gdyby ZUD lub odbiorca nie
przekazali stosownej informacji.

Ustalenie odbiorców podlegających
ograniczeniom oraz odbiorców chronionych.

13 PGNiG S.A.

Karta
aktualizacji
Nr zmiany: 4

8.2

Obowiązek oraz odpowiedzialność za opracowanie i aktualizację planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego spoczywa bezpośrednio na OSD, nie na ZUD.
Prezentujemy stanowisko, że cały proces Operatorzy gazowi posiadają wszelkie niezbedne narzędzia zarówno na poziomie ustawowym jak i umownym ( porozumienia z odbiorcami) do opracowania planu.
opracowanie, aktualizacja planu ograniczeń Udział ZUD w procesie opracowania planu jest zbedny.
w poborze gazu ziemnego oraz wprowadzenie
ograniczen w poborze - powinien zostać
przeprowadzony na linii OSD - odbiorca, tzn.
bez pośredniczenia ZUD.

Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie pozostałych wątpliwości znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag.

14

15

16

17

18

19

w przypadku gdy jest Odbiorcą chronionym, o
którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – 12
Rozporządzenia w sprawie ograniczeń,
informuje ZUD OSD o rodzaju wykonywanej
działalności na potrzeby której pobiera Gaz
ziemny (wraz z określeniem PKD), jeżeli rodzaj
tej działalności nie został określony w treści
Umowy kompleksowej zawartej pomiędzy OSD
a Odbiorcą chronionym,

Proponuje się usuniecie całej jednostki redakcyjnej albo usunięcie sformułowania "ZUD" z komentowanego postanowienia. Operator różnicuje sytuację odbiorców podlegających
ograniczeniom i odbiorców chronionych, w taki sposób, że odbiorcy podlegający ogarniczeniom zgłaszają do operatorów informacje niezbędne do opracowania planów ograniczeń, a
odbiorcy chronieni są zobowiązani zgłaszać te informacje do sprzedawców. Dodać należy, iż odbiorca podlegający ogranczeniom, ale prowadzący jednocześnie także działalność
chronioną w rozumieniu Rozporządzenia, z jednej strony musi zgłaszać informacje do operatora, a z drugiej do sprzedawcy. Wydaje się, że podział ten jest niezasadny. Inforamcje te
niezależnie od rodzaju odbiorcy, powinny być zgłaszane bezpośrednio do operatora. Ponadto, niezrozumiała jest konstrukcja "umowa kompleksowa zawarta pomiędzy OSD a odbiorcą
chronionym". W przypadku sprzedawców niebędących operatorami takie postanowienie nie będzie miało zastosowania, stąd propponuje się zmiast "ZUD" wskazanie "OSD". ZUD nie
posiada wglądu w treści "Umowy kompleksowej zawartej pomiędzy OSD a Odbiorcą chronionym".

Wyjaśnienie - w przypadku odbiorców podlegających ograniczeniom podstawę do przekazywania stosownych informacji do OSD stanowi art.. 58 ust. 5 ustawy o zapasach. Nie istnieje analogiczne
postanowienie nakładające obowiązek przekazywania informacji do OSD przez odbiorców chronionych. Wyjaśnienie pozostałych wątpliwości znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag.

Proponuje się usuniecie sformułowania "ZUD" i zastąpienia go odwołaniem do "OSD". ZUD nie dysponuje infomacjami określonymi w przedmiotowych punktach, gdyż nie są one przez
ZUD wykorzystywane do realizacji obowiązków ZUD. Sprzedawca (ZUD) w systemach gromadzi informacje niezbędne do prawidłowego ofertowania i rozliczania Klientów. Ich zakres
odpowiada potrzebom Klientów i Sprzedawcy, jest określony tak by nie gromadzić danych mogących wzbudzić obawy Odbiorców o nadmiernym gromadzeniem danych. Szerzej także w
uwagach ogólnych. Poza tym, w dotychczasowej praktyce Operator prowadził samodzielnie korespondencje z Odbiorcami podlegającymi ograniczeniom, pomimo braku posiadania z
Odbiorcami stosunku umownego. Przepisy dotyczące opracowania planu ograniczeń precyzyjnie wskazują, że plan ograniczeń jest przygotowywany przez Operatora na podstawie
danych własnych oraz informacji przekazanych przez Odbiorców. Przerzucenie obowiązku pozyskania danych niezbędnych Operatorowi jest działaniem nieuprawnionym i nie powinno
dochodzic do przerzucania odpowiedzialności na ZUD za prawidłową klasyfikację odbiorców.

Wyjaśnienie - w przypadku odbiorców podlegających ograniczeniom podstawę do przekazywania stosownych informacji do OSD stanowi art.. 58 ust. 5 ustawy o zapasach. Nie istnieje analogiczne
postanowienie nakładające obowiązek przekazywania informacji do OSD przez odbiorców chronionych. Wyjaśnienie pozostałych wątpliwości znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag.

Szczegółowa 8.2.8.

Odbiorca, o którym mowa pkt 28.3.5, informuje
ZUD OSD w jakim zakresie wykorzystuje Gaz
ziemny na potrzeby działalności w ramach
której podlega ograniczeniom, jeżeli nie zostało
to określone w treści Umowy kompleksowej
zawartej z pomiędzy OSD a Odbiorcą
chronionym,

Proponuje się usuniecie całej jednostki redakcyjnej albo usunięcie sformułowania "ZUD" i zastąpienia go odwołaniem do OSD z komentowanego postanowienia. W umowach
kompleksowych, odbiorca jeżeli pobiera paliwo gazowe na cele zwiazane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to tylko w tym celu pobiera to paliwo. Brak podstaw prawnych do
pozyskiwania przez sprzedawcę informacji, w jakim zakresie wykorzystuje gaz na potrzeby działalności, w ramach, której podlega ograniczeniom, jeżeli w związku z prowadzoną tą
działalnością nie zawarł umowy. Poza tym, zastosowanie tutaj mają uwagi ogólne zgłoszone do projektu aktualizacji IRiESD. Ponadto, niezrozumiała jest konstrukcja "umowa
kompleksowa zawarta pomiędzy OSD a Odbiorcą chronionym". W przypadku sprzedawców niebędących operatorami takie postanowienie nie będzie miało zastosowania, stąd
propponuje się zmiast "ZUD" wskazanie "OSD". ZUD nie posiada wglądu w treści "Umowy kompleksowej zawartej pomiędzy OSD a Odbiorcą chronionym".

Wyjaśnienie - w przypadku odbiorców podlegających ograniczeniom podstawę do przekazywania stosownych informacji do OSD stanowi art.. 58 ust. 5 ustawy o zapasach. Nie istnieje analogiczne
postanowienie nakładające obowiązek przekazywania informacji do OSD przez odbiorców chronionych. Wyjaśnienie pozostałych wątpliwościi znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag.

Szczegółowa 8.2.9.

w przypadku gdy przyłączony do Sieci
dystrybucyjnej Odbiorca dostarcza Gaz ziemny
Odbiorcom chronionym informuje OSD ZUD, a
na wezwanie także OSD, o zakresie Mocy
umownej zamówionej na potrzeby (…)

Proponuje się usuniecie całej jednostki redakcyjnej albo usunięcie sformułowania "ZUD" z komentowanego postanowienia i zastąpienia go sformułowaniem "OSD". Są to informacje
zbędne z punktu widzenia wykonywania umów zawartych między sprzedawcami a odbiorcami, z uwagi na to, że ZUD nie dostarcza paliwa do odbiorców końcowych w tym zakresie.
Ponadto, w tym przypadku, OSD ma zawartą bezpośrednio umowę z tym odbiorcą, a w związku z tym jest w stanie ustalić te informacje, bez udziału ZUD. Poza tym, Operator różnicuje
sytuację odbiorców podlegających ograniczeniom i odbiorcom chronionym, w taki sposób, że odbiorcy podlegający ogarniczeniom zgłaszają do operatorów informacje niezbędne do
opracowania planów ograniczeń, a z kolei odbiorcy chronieni muszą składać informacje - m.in. wskazne w pkt. 8.2.9. - do ZUD. Szerzej także przy uwagach ogólnych.

Wyjaśnienie - w przypadku odbiorców podlegających ograniczeniom podstawę do przekazywania stosownych informacji do OSD stanowi art.. 58 ust. 5 ustawy o zapasach. Nie istnieje analogiczne
postanowienie nakładające obowiązek przekazywania informacji do OSD przez odbiorców chronionych. Wyjaśnienie pozostałych wątpliwości znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag.

TOE

Szczegółowa 8.2

W zapisie brakuje wpisanego odwołania (jest
informacja o błędzie). Do uszczegółowienia
zakres składanego oświadczenia Odbiorcy i
jego ewentualne uwzględnienie w treści PZD.
W jaki sposób należy dokonać aktualizacji PKD
Odbiorcy w okresie przejściowym?

TOE

Nie widzimy uzasadnienia w przypisaniu do
ZUD obowiązków związanych z pozyskiwaniem
od odbiorców danych/informacji wskazanych w
tych pkt. Wymienione w tych pkt
dane/informacje OSD ma możliwość pozyskać
samodzielnie od odbiorcy. Brak jest prawno8.2.6 - 8.2.9,
formalnych ograniczeń, w ramach których nie
28.3.6 Szczegółowa
byłaby możliwa komunikacja i wymiana
23.3.8,
informacji na styku OSD-odbiorca. Sprzedawca
29.5 - 29.6
w PZD przekazywanym do OSD ma obowiązek
wskazać dane kontaktowa i teleadresowe
odbiorcy. Zatem OSD dysponuje wszelkimi
narzędziami, aby podjąć samodzielnie kontakt z
odbiorcą, celem wypełnienia obowiązków
ustawowych.

PGOD

PGOD

PGOD

PGOD

Szczegółowa 8.2.6.

Szczegółowa

8.2.6; 8.2.7; informacja powinny być przekazywane
8.2.8; 8.2.9 bezpośrednio do OSD, a nie do ZUD

Uwaga uwzględniona - wprowadzono poprawkę redakcyjną. Punkt 8.2 może znaleźć zastosowanie także w tzw. "okresie przejściowym".

Wyjaśnienie - wyjaśnienie wątpliwości znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag.

W zapisie brakuje wpisanego odwołania (jest
informacja o błędzie).
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Szczegółowa 8.2

Brak możliwości odniesienia się do treści, w której występuje informacja o błędzie a nie przeniesienie do prawidłowego pkt.

Uwaga uwzględniona - wprowadzono poprawkę redakcyjną

21

22

23

Energa-Obrót
S.A.

Polski Koncern
Naftowy
Szczegółowa pkt 8.2.6
ORLEN Spółka
Akcyjna

PGOD
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Nie widzimy uzasadnienia w przypisaniu do
ZUD obowiązków związanych z pozyskiwaniem
od odbiorców danych/informacji wskazanych w
tych pkt. Wymienione w tych pkt
dane/informacje OSD ma możliwość pozyskać
samodzielnie od odbiorcy. Brak jest prawno8.2.6 - 8.2.9,
formalnych ograniczeń, w ramach których nie
28.3.6 Szczegółowa
byłaby możliwa komunikacja i wymiana
Przedstawione punkty nie wynikają z treści Rozporządzenia i nie przenoszą tego obowiązku na ZUD. Obowiązek został nałożony na OSD.
23.3.8,
informacji na styku OSD-odbiorca. Sprzedawca
29.5 - 29.6
w PZD przekazywanym do OSD ma obowiązek
wskazać dane kontaktowa i teleadresowe
odbiorcy. Zatem OSD dysponuje wszelkimi
narzędziami, aby podjąć samodzielnie kontakt z
odbiorcą, celem wypełnienia obowiązków
ustawowych.

PGOD

Szczegółowa 8.2.10.

Polski Koncern
Naftowy
Szczegółowa pkt 11.10.9
ORLEN Spółka
Akcyjna

PGOD

Wprowadzona zmiana w pkt 8.2. zobowiązuje
Odbiorców do przekazania rodzaju działalności
do ZUD, który przekaże te dane do OSD.
Pojawia się wątpliwości, ponieważ z jednej
strony zapisy brzmią: „Odbiorca informuje OSD”
m.in. o minimalnych poziomach paliwa, które
Czy to nie jest błąd pisarski? Czy nie chodził o ZUD i Odbiorcę? Na końcu tej zmiany pojawia się możliwość wezwania Odbiorcy przez OSD- jeśli informacje są wątpliwe lub ZUD nie
nie zagrażają instalacji, gwarantuje całodobowy
przekazał danych do OSD. Punkt wymaga przeredagowania, ponieważ mogło dojść do pomieszania pojęć OSD z ZUD.
kontakt Odbiorca- OSD, a z drugiej strony
„Odbiorca informuje ZUD o rodzaju określonej
działalności” jeśli rodzaj tej działalności nie
został określony w treści Umowy
kompleksowej pomiędzy OSD a Odbiorcą
chronionym. O jaką umowę tutaj chodzi?

Uwaga uwzględniona - wprowadzono poprawkę redakcyjną

Odbiorca chroniony, na wezwanie OSD,
przekazuje OSD informacje, o których mowa w
pkt 8.2.6 – 8.2.8, jeżeli informacje takie nie
zostały uprzednio przekazane OSD przez ZUD
lub pojawiły się uzasadnione wątpliwości
odnośnie informacji dotyczących tego
Odbiorcy.” Odbiorca chroniony o którym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2 – 12 Rozporządzenia w
sprawie ograniczeń:
1) informuje OSD o rodzaju wykonywanej
działalności na potrzeby której pobiera Gaz
ziemny (wraz z określeniem PKD), jeżeli rodzaj
tej działalności nie został określony w treści
Umowy kompleksowej zawartej z ZUD,
Proponuje się przeredagowanie niniejszej jednostki redakcyjnej w taki sposób, aby obowiazki wskazane w pkt 8.2.6.-8.2.8 były bezpośrednio zgłaszane do OSD, bez pośredniczenia
2) w przypadku gdy jest Odbiorcą chronionym
(udziału) w tym procesie ZUD. Obowiązki wynikające z Rozporządzenia i Ustawy o zapasach dotyczą operatorów, którzy to mogą pozyskać dane niezbędne do opracowania planów
zajmującym się wytwarzaniem ciepła, o którym
ograniczeń od odbiorców bezpośrednio. W treści tych przepisów prawnych nie występują sprzedawcy jako podmioty współtworzące plany ograniczeń.Szerzej w uwagach ogólnych.
mowa w § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w
sprawie ograniczeń, informuje OSD:
a. w jakim zakresie 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;
b. w jakim zakresie wykorzystuje Gaz ziemny
na potrzeby wytwarzania ciepła na potrzeby
odbiorców ciepła spełniających kryteria
Odbiorców chronionych, o których mowa w § 4
ust. 1 pkt 1, 3-7,10-12 Rozporządzenia w
sprawie ograniczeń;

Wyjaśnienie - wyjaśnienie wątpliwości znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag.

Na wniosek ZUD lub Odbiorcy odbierajacego
paliwo gazowe w danym Punkcie wyjścia, OSD
nowy punkt - przekaże świadectwa legalizaji gazomierzy
Szczegółowa
Część procesów biznesowych po stronie odbiocy wymaga posiadania aktulanych świadectw legalizacji gazomierzy w punkcie poboru.
8.12
zainstalowanych w danym Punkcie wyjścia w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
złozenia takiego wniosku.

Szczegółowa 11.10.9.

Szczegółowa 28.3

Wyjaśnienie - wyjaśnienie wątpliwości znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag.

Uwaga nieuwzględniona - uwaga nie dotyczy zakresu Karty Aktualizacji.

11.10.9 współdziałanie z OSD w ramach
opracowania Planu ograniczeń oraz
przekazywanie OSD informacji oraz danych
niezbędnych do opracowania takiego planu, w
tym w szczególności informacji o rodzaju
działalności wykonywanej przez Odbiorców
chronionych.”

Propozycja usuniecia całej jednostki redakcyjnej. Wprowadzenie katalogu otwartego powoduje, że na tej podstawie OSD będzie mogło żądać od sprzedawcy, nie tylko udostępnienia
informacji czy danych, ale także wykonania działań, do których zgodnie z Rozporządzeniem lub Ustawą o zapasach, nie ma uprawnienia. Postanowienie jest zbędne także z tego tytułu,
że dotychczasowo plany ograniczeń były opracowane bez udziału ZUD, co nadal może być kontynuowane. Poza tym, błędne jest założenie, że ZUD dysponuje wiedzą o rodzaju
działalności wykonywanej przez Odbiorców. Wzbudza sprzeciw przerzucanie odpowiedzialności z operatora na ZUD w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji będacych
podstawą do opracowania planów ograniczeń, za które odpowiedzialnych jest operator. Szczegóły omawiane są w wyżej przedstawionych uzasadnieniach.

Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie wątpliwościi znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag. Zakwestionowane postanowienie ma charakter ogólny. Należy przypomnieć, że już obecnie ZUD jest zobowiązany
do współpracy w opracowaniu planu wprowadzania ograniczeń, w tym do przekazywania informacji o rodzaju działalności wykonywanej przez odbiorcę.

Obowiązki ZUD po zawarciu umowy
dystrybucyjnej rozszerza się o konieczność
współdziałania z OSD w ramach opracowania
Planu ograniczeń oraz przekazywanie OSD
informacji oraz danych niezbędnych do
opracowania takiego planu, w tym w
szczególności informacji o rodzaju działalności
wykonywanej przez Odbiorców chronionych.

Dla ZUD dodatkowym obowiązkiem jest już przekazywanie danych dotyczących Odbiorcy. Zatem niezrozumiałym jest dodtkowy zapis o współdziałaniu z OSD w ramach opracowania
Planu ograniczeń.

Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie wątpliwości znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag. Zakwestionowane postanowienie ma charakter ogólny. Należy przypomnieć, że już obecnie ZUD jest zobowiązany
do współpracy w opracowaniu planu wprowadzania ograniczeń, w tym do przekazywania informacji o rodzaju działalności wykonywanej przez odbiorcę.

"uzasadnienie zmiany"

Uzasadnienie zawiera błędną tezę, że ZUD posiada wiedzę na temat celów poboru paliwa gazowego przez odbiorców, szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w uwagach ogólnych, jak i
szczegółowych powyżej.
Przedstawiona również w uzasadnieniu argumentacja wskazująca, że ZUD jest również odbiorcą paliwa gazowego, co w ocenie operatora stanowi podstawę do występowania przez
operatora do ZUD z żądaniem przekazania szczególowych informacji na potrzeby przygotowania planu ograniczeń, a dotyczących odbiorców końcowych, którymi to informacjami ZUD nie
dysponuje, jest nieuprawniona i stanowi przerzucenie odpowiedzialności przez operatora na ZUD. Szerzej także w uwagach ogólnych.

Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie wątpliwości znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag.
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Szczegółowa 28.3.2

OSD opracowuje Plan ograniczeń, z
uwzględnieniem następujących stopni zasilania
(…): Pierwszy stopień zasilania odpowiada
Proponuje się dodanie podpunktu w niniejszej jednostce redakcyjnej, dotyczącej pierwszego stopnia zasilania. W projekcie zmian IRiESD jest opis pozostałych - od drugiego do
wielkości maksymalnej mocy umownej, jaką
dwunastego - stopnii zasilania, a także w związku z pkt 28.3.3, w którym przywołuje się także istnienie pierwszego stopnia zasilania.
może pobierać odbiorca w danym punkcie
wyjścia z systemu gazowego na podstawie
umowy,

Uwaga uwzględniona

Jeżeli Odbiorca chroniony oprócz działalności,
o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 2-13
Rozporządzenia w sprawie ograniczeń,
prowadzi również inną działalność, wówczas w
zakresie tej działalności podlega
ograniczeniom.

Propozycja niniejszego punktu w IRiESD nie uwzglednia prowadzonej przez odbirocę chronionego działalnosci, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń,
co jest nieuzasadnione. Odbiorca chroniony może prowadzić jednocześnie działalność wymienioną w § 4 ust. 1 pkt 3-13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń a także w § 4 ust. 1 pkt 2
Rozporządzenia. Wskazujemy, że rodzaje działalności wskazane w § 4 ust. 1 pkt 2 Rzoporządzenia, klasyfikują odbiorcę jako odbiorcę chronionego, a dopiero w dwunastym stopniu
zasilania pozbawiają go ochrony. W dwunastym stopniu zasilania ochronę tracą również odbiorcy wskazani m.in. w § 4 ust. 1 pkt 8, 9 Rozporządzenia, a nie zostali tutaj wskazani, mimo
że dotyczą ich takie same zasady. Stąd propozycja uwzględnienia działalności określonej w w § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia.

Uwaga nieuwzględniona - zmiana zgodna z § 4 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń.

Sprzedawca (ZUD) w systemach gromadzi informacje niezbędne do prawidłowego ofertowania i rozliczania klientów. Ich zakres odpowiada potrzebom klientów i sprzedawcy, jest
określony tak by nie gromadzić danych mogących wzbudzić obawy odbiorców o nadmierne gromadzenie ich danych. Dane potrzebne do sporządzenia planów ograncizeń nie są danymi
niezbędnymi do wykonywania umów kompleksowych zawartych z odbiorcami. Niezasadne jest zobowiazywanie ZUD do dokonania klasyfikacji i oceny przekazanych dancyh przez
odbiorców, a w szczególnosci decydowanie kto jest odbiorcą chronionym. Jest to obowiązek OSD, który to sporządza plan i w nim określa takie podmioty. Szerzej także przy uwagach
ogólnych.

Uwaga częściowo uwzględniona - doprecyzowano, że ZUD przekazuje przedmiotowe informacje na podstawie informacji uzyskanych od odbiorców.

Szczegółowa 28.3.6

ZUD określa w PZD czy Odbiorca ma status
Odbiorcy chronionego, a także jaki rodzaj
działalności Odbiorca chroniony wykonuje (wraz
z PKD) oraz w jakim zakresie Odbiorca
chroniony, o którym mowa w pkt 28.3.5, pobiera
Gaz ziemny jako Odbiorca chroniony. W
przypadku gdy ZUD nie wskaże w PZD
informacji, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, pkt 13.4.5 stosuje się
odpowiednio.

Proponuje się usuniecie całej jednostki redakcyjnej. W pierwszej kolejności, nie zasługuje na uwzględnienie zobowiązania ZUD do wskazywania, czy odbiorca jest odbiiorcą chronionym.
Obowiązkiem operatora jest określenie czy odbiorcę kwalfiikować mależy jako odbiorcę chronionego. Z usadadnienia do zmian IRiESD wynika, że OSD chce aby ZUD współpracował z
OSD przy planach ograncizeń przede wszystkim w zakresie przekazywania danych o prowadzonych przez odbiorcę rodzajach działalnosci gospodarczej, a nie aby zajmował się
klasyfikacją odbiorców jako odbiorców chronionych. Jest to takze nieuzasadnione pod tym względem, że można to traktować jako przerzucanie odpowiedzialnosci na ZUD za skutki jakie
za sobą może nieść niewłaściwa klasyfikacja odbiorcy. Szersze uzasadnienie w uwagach ogólnych. Poza tym, podanie tych informacji warunkuje skuteczne zgłoszenie umowy do
realizacji co jest skutkiem dotkliwym i uniemożliwiajacym realizację umowy w przypadku, kiedy odbiorca nie poda sprzedawcy tych informacji. Zasadnym jest zaznaczenie, że nie są to
dane niezbędne do wykonywania umowy, a tym samym ich niepodanie nie powinno być obarczone takim skutkiem. Jest to o tyle bezpodstawne, że nie jest to również wymienione jako
przesłanka odrzucenia PZD w IRiESD.

Uwaga częściowo uwzględniona - doprecyzowano, że ZUD przekazuje przedmiotowe informacje na podstawie informacji uzyskanych od odbiorców.

Szczegółowa 28.3.7

ZUD informuje, w terminie do 10 lipca każdego
roku lub na wezwanie OSD o uzyskaniu przez
Odbiorcę statusu Odbiorcy chronionego, utracie
przez Odbiorcę statusu Odbiorcy chronionego,
zmianie rodzaju działalności wykonywanej
przez Odbiorcę chronionego jeżeli ma to wpływ
na opracowanie Planu ograniczeń, a także o
zmianie zakresu w jakim Odbiorca chroniony, o
którym mowa w pkt 28.3.5, pobiera Gaz ziemny
na potrzeby działalności podlegającej
ograniczeniom.

Proponuje się usuniecie całej jednostki redakcyjnej. W ocenie PGNiG OD jest to bezpodstawne zobowiązywanie ZUD do aktualziacji inforamcji w zakresie prowadzonych przez odbiorców
działalnosci gospodarczych, a także obowiązku wskazywania kto jest odbiorcą chronionym (szerzej w uwagach ogólnych a takzę w uwagach szczegółowych, w tym do pkt 28.3.6).
Sprzedawca (ZUD) w systemach gromadzi informacje niezbędne do prawidłowego ofertowania i rozliczania Klientów. Ich zakres odpowiada potrzebom Klientów i Sprzedawcy, jest
określony tak by nie gromadzić danych mogących wzbudzić obawy Odbiorców o nadmierne gromadzenie danych.

Uwaga częściowo uwzględniona - OSD będzie korzystał z własnej bazy danych (pozyskanej od ZUD w latach 2021 i 2022), niemniej jednak może pojawić się konieczność aktualizacji danych z uwagi na
zmianę rodzaju działalności wykonywanej przez ZUD. Prawidłowe opracowanie planu wprowadzania ograniczeń wymaga pozyskania stosownych danych aktualizacyjnych przez OSD.

Szczegółowa 28.3.8

ZUD w PZD i na wezwanie OSD, informuje
OSD o Odbiorcach podlegających
ograniczeniom, w tym w szczególności
przekazuje nazwę oraz dane teleadresowe
takich Odbiorców, a także REGON, nazwę i
adres zakładu przyłączonego (punktu poboru
Gazu ziemnego), informację o rodzaju
wykonywanej w danym Punkcie wyjścia
działalności i Mocy umownej, a także informację
o maksymalnym dopuszczalnym ograniczeniu
w poborze Gazu ziemnego w obowiązującej w
chwili sporządzania Planu ograniczeń Umowie
kompleksowej lub Umowie sprzedaży zawartej
pomiędzy Odbiorcą a ZUD, dla wskazanych
przez OSD w wezwaniu Odbiorców
podlegających ograniczeniom w poborze Gazu
ziemnego zgodnie z Ustawą o zapasach

Proponuje się usunąć odwołanie do umowy sprzedaży w komentowanym postanowieniu. OSD ma zawartą umowę dystrybucyjną z odbiorcą i na jej podstawie może uzyskać informację
od odbiorcy. Nieuzaadniony jest tutaj udział w pozyskiwaniu tych dancyh od ZUD, którego ten obowiazek nie dotyczy (kwestie ogranczeń powinny zostać rozstrzygnięte w umowie między
operatorem a odbiorcą). Ponadto, należy wskazać, że w propozyjach IRiESD w zakresie przekazywania dancyh przez odbiorców podlegających ograniczeniom, odbiorcy ci wskazują
dane lub informacje bezpośrednio do operatora. W tym kontekście zasadnym wydaje się, że wszelkie uzupełnienia danych także powinny być kierowane do nich, a nie do ZUD.
Niezrozumiałe jest posługiwanie się pojęciem "maksymalnego dopuszczalnego ograniczenia w poborze Gazu ziemnego". Jeżeli operator rozumie pod tym ilości, np. w dziesiątym stopniu
zasilania, to zgodnie z Rozporzadzeniem, w przypadku braku takiej danej, OSD ją określa, stąd niezasadne jest wzywanie o podanie takich danych przez odbiorcę jak i ZUD.

Uwaga uwzględniona

Proponuje się usunięcie określenia "ZUD" w komentowanym postanowieniu. Zgodnie z art. 58 ust. 6 Ustawy o zapasach: Operatorzy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać weryfikacji
informacji podanych przez odbiorców dotyczących minimalnych ilości gazu ziemnego, których pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektów technologicznych. Mając na uwadze powyższe, a także to, że dotychczas na potrzeby sporządzenia planów ograniczeń, ZUD nie podawał takich informacji, należy uznać, że
prawo operatora wobec ZUD nie ma zastosowania, a także wykracza poza uprawnienie wynikające z Ustawy o zapasach.

Uwaga uwzględniona
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Szczegółowa 28.3.5
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Szczegółowa
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od 28.3.6 do OSD przenosi odpowiedzialność na ZUD za
28.3.8.
prawidłową klasyfikację Odbiorców
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Szczegółowa 28.3.9
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Szczegółowa 28.3.14,

OSD może dokonać weryfikacji informacji
podanych przez ZUD lub Odbiorców,
dotyczących minimalnych ilości Paliwa
gazowego, których pobór nie powoduje
zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektów
technologicznych. Czynności weryfikacyjne
wykonują, na zlecenie OSD, autoryzowani
audytorzy w dziedzinie energetyki
przemysłowej, po okazaniu certyfikatu oraz po
doręczeniu przedsiębiorcy albo osobie przez
niego upoważnionej upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli działalności
przedsiębiorcy, wystawionego przez OSD.
W przypadku, gdy Odbiorca przyłączony do
Systemu dystrybucyjnego i podlegający
ograniczeniom dla danego Punktu wyjścia z
Systemu dystrybucyjnego ma zawartą umowę
sprzedaży lub Umowę kompleksową z więcej
niż jednym ZUD, po zatwierdzeniu Planu
Ograniczeń przez Prezesa URE, OSD

Proponuje się przeredagowaie niniejszej jednostki redakcyjnej. Zgodnie z niniejszym postanowieniem, ZUD otrzymuje informację bez podanych ilości gazu ziemnego. Zgodnie z § 6 ust. 6
Rozporządzenia, operator wskazuje te wartości ZUD, stąd postanowienie jest niezgodne z Rozporządzeniem. Znaczenie to ma także w konktekście dodawanego punktu 28.3.15, zgodnie
z którym ilości te (dane) stanowią część zawartych z odbiorcami umów. Skoro operator nie udostępni tych ilości, to nie mogą one być częścią tych umów.

Uwaga uwzględniona
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Szczegółowa 28.3.17

OSD oraz ZUD nie ponosi odpowiedzialności
za skutki ograniczeń wprowadzonych
rozporządzeniem Rady Ministrów na wniosek
OSP.”

Uwaga częsciowo uwzględniona - usunięto odwołanie do umowy sprzedaży. Wyjaśnienie pozostałych wątpliwości znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag

Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie wątpliwości znajduje się w pkt 1 niniejszej tabeli uwag.

Zgodnie z art. 57 Ustawy o zapasach, proponujemy także uwzględnić w postanowieniu odwołanie do "ZUD", który również nie ponosi odpowiedzialnosci.

Uwaga uwzględniona
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Szczegółowa 29.5

Proponuje się usuniecie całej jednostki redakcyjnej. W pierwszej kolejności zaznaczamy, że nakładanie na ZUD obowiazku pozyskania i przekazania danych i informacji dotyczących
odbiorców podlegających ograniczeniom, jak również odbiorców chronionych, jest bezpodstawne. Ponownie podkreślamy, że operator jest w posiadaniu większości danych, na podstawie
któych może opracować plan ograniczeń lub ma możliwość ich pozyskania bezpośrednio od odbiorcy, bez udziału ZUD. Szerzej o zastrzeżeniach w tym zakresie w uwagach ogólnych. Z
Uwagi dotyczą obowiązku jak również teminu. ostrożności, w przypadku nie podzielenia argumentacji, wskazania wymaga, że termin ten jest za krótki na przygotowanie tych danych z tytułu braku odpowiednich zgód odbiorców na
ZUD zobowiązany jest do przekazania do OSD pozyskanie i przekazanie tych dancyh, a także na brak sprawdzonych i rzetelnych danych w tym zakresie. Sprzedawca (ZUD) w systemach gromadzi informacje niezbędne do
do dnia 31 lipca 2021 r. danych dotyczących
prawidłowego ofertowania i rozliczania klientów. Ich zakres odpowiada potrzebom klientów i sprzedawcy, jest określony tak by nie gromadzić danych mogących wzbudzić obawy
Odbiorców, z którymi zawarł umowy sprzedaży odbiorców o nadmierne gromadzenie danych. Nadmiarowymi danymi mogą być dane pozyskiwane na potrzeby opracowywania planów ograniczeń. Ponadto, wskazania wymaga, że ZUD
lub Umowy kompleksowe (…)
nie ma informacji ani danych w zakresie ograniczeń, wynikających z umów sprzedaży z uwagi na charakterystykę umowy - odbiorca ten ma zawartą umowę z operatorem. Tym samym,
dane te posiada operator a nie ZUD. Stąd, propozycja usunięcia w niniejszej propozycji odwołania do umowy sprzedaży. Szerzej również w uwagach ogólnych. Poza tym, ZUD nie
dysponuje danymi w zakresie wskazanym przez operatora. Dodatkowo, wskazujemy, że zaproponowane postanowienia przerzucają odpowiedzialność z operatora na ZUD w zakresie
pozyskania szczegółowych danych, zbędnych dla ZUD, a niezbędych Operatorowi do przygotowania planu ograniczeń.
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Szczegółowa 29.6

Uwagi dotyczą obowiązku jak również teminu.
ZUD aktualizuje informacje, o której mowa pkt
29.5, do dnia 31 lipca 2022 r.

Uwaga nieuwzględniona - kody PKD będą wykorzystywane przez OSD pomocniczo w celu ustalenia czy odbiorca ma status odbiorcy chronionego, w szczególności w sytuacji gdyby ZUD lub odbiorca nie
przekazali stosownej informacji.

Uwaga uwzględniona
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TOE

Szczegółowa 28.3.6

W zgłoszeniach PZD można uwzględnić PKD
przynależny do NIP w oparciu o główną
działalność (np.. poprzez pobranie danych z
GUS na EBOK), nie do konkretnego numeru
PoD . W jaki sposób należy więc zgłosić zakres
wykonywanej działalności chronionej danego
Odbiorcy? Czy odrzucenie PZD w związku z
brakiem takich informacji będzie egzekwowane
od dnia wejścia w życie Karty aktualizacji?
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TOE

Szczegółowa 28.3.7

Termin 10 lipca stoi w sprzeczności z terminem
wskazanym w pkt. 29.6

Proponuje się usuniecie całej jednostki redakcyjnej. Szerzej w uwagach ogólnych oraz przy uwagach sczegółowych, w tym w szczególności przy uwagach do punktu 29.5.

Zgodnie z 28.3.2.5 Dwunasty stopień zasilania
odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości
Gazu ziemnego pobieranej w danym Punkcie
wyjścia przez Odbiorcę, w tym Odbiorcę
chronionego, o którym mowa […] oraz 28.3.4.2 Ograniczenia określone w dwunastym stopniu
Polski Koncern
zasilania mają zastosowanie do wszystkich
Naftowy
pkt 28.3.25 i
Szczegółowa
41
Odbiorców, z wyjątkiem Odbiorców
Stosowne zapisy musiałyby ulec zmianie w Rozporządzeniu
ORLEN Spółka
28.3.4.2
chronionych, o których mowa w […] Pojawia się
Akcyjna
wątpliwość, ponieważ opisany jest 12 stopień
zasilania dla odbiorców produkujących ciepło
równy 0 kWh/h, by w następnym punkcie
opisać, że dla odbiorcy produkującego ciepło
nie stosujemy 12 stopnia zasilania równego
0kWh/h.

EWE Polska
42
Sp. z o.o.

Szczegółowa 28.3.6.

EWE Polska
Sp. z o.o.

Szczegółowa 28.3.8.
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Wyjaśnienia - postanowienia Karty Aktualizacji są zgodne z przepisami Rozporządzenia w sprawie ograniczeń.

skreślenie zapisu

Proponowany zapis jest w ocenie EWE zapisem zbyt daleko idącym. W praktyce uzależnia on stosowanie przepisu rangi ustawowej jakim jest art.. 4j ust. 1 Ustawy prawo energetyczne
(prawo swobodnego wyboru dostawcy- czy też dalej idąc prawo do dostaw gazu) od złożenia przez ZUDa w PZD oświadczenia o statusie klienta (klient chroniony czy też nie).
Tymczasem ani treść rozporządzenia rady ministrów z dnia 17.02.2021 roku (dz. U. 2021.549) ani ustawy o zapasach ropy naftowej.... nie wprowadza sankcji w postaci braku możliwości
zawarcia umowy w przypadku niepodania żądanych danych. Jedyną sankcją za ich brak lub niekompletność jest możlowość szacowania zapotrzebowania godzinowego i dobowego
odbiorcy zgodnie z par. 7 ust. 8 i 9 Rozporządzenia. Sankcja taka wynika notabene również z zapisów 28.3.10 i 28.3.11 projektu zmienianej instrukcji Zatem należy uznać, iż
proponowany zapis wychodzi ponad regulację ustawową wynikajacą z art. 9g ust. 1 Ustawy prawo energetyczne, a ponadto jest zapisem nadmiarowym i nadmiernie uciążliwym.

Uwaga uwzględniona

skreślenie zapisu: "w PZD"

uwaga jak powyżej

Uwaga częściowo uwzględniona - usunięto postanowienie mowiące o pozostawieniu PZD bez rozpoznania.

Mariusz
Dymkowski
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