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1. Data sporządzenia Karty aktualizacji:
2. Data udostępnienia Karty Aktualizacji na stronie internetowej
PSG sp. z o.o.:
3. Termin przekazywania uwag do proponowanych zmian
w IRiESD przez użytkowników systemu dystrybucyjnego:
4. Wersja i data wydania IRiESD, której dotyczą zmiany:

14.05.2021 r.
14.05.2021 r.
28.05.2021 r.
wersja 13
zatwierdzona w dniu
23 grudnia 2019 r.

5. Planowany termin wejścia w życie proponowanych zmian:

01.08.2021 r.

6. Opis zakresu zmian IRiESD:
W dniu 10 kwietnia 2021 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie 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)(„Rozporządzenie”), które wprowadziło istotne zmiany w ramach
procedury wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, rodzaju Odbiorców objętych
ograniczeniami, zakresie ochrony Odbiorców objętych ograniczeniami, zakresie planów
wprowadzania ograniczeń oraz sposobie podawania do publicznej wiadomości informacji o
ograniczeniach. Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie 12 stopni zasilania, wraz z
kategorią Odbiorców chronionych, przy czym część Odbiorców chronionych będzie podlegała
ograniczeniom także w ramach 12 stopnia zasilania. Kryterium kwalifikacji Odbiorców jako
Odbiorców chronionych jest rodzaj wykonywanej przez nich działalności, przy czym w
przypadku gdy Odbiorca prowadzi jednocześnie działalności wymienioną w Rozporządzeniu
oraz niewymienioną w tym rozporządzeniu, podlega jedynie częściowej ochronie (w zakresie
wykonywania działalności ujętej w rozporządzeniu). Szczególne rozwiązania zostały także
przewidziane w ramach rozporządzenia w stosunku do Odbiorców pobierających paliwo gazowe
na cele gospodarczo-obronne, a także na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej.
W konsekwencji, opracowanie planu wprowadzania ograniczeń wymaga przekazania do OSD
szczegółowych informacji o rodzaju działalności wykonywanej przez Odbiorców, które to
informacje powinny być na bieżąco aktualizowane. Z uwagi na fakt, że OSD nie jest stroną
umów zawieranych z Odbiorcami końcowymi, nie dysponuje danymi dotyczącymi rodzajem
działalności wykonywanej przez tych Odbiorców oraz ograniczonymi możliwościami pozyskania
takich danych bezpośrednio od Odbiorców. W konsekwencji koniecznym jest wprowadzenie do
IRiESD procedury przekazywania OSD danych na potrzeby opracowania planów wprowadzania
ograniczeń, przy czym przewiduje się wprowadzenie zasady, zgodnie z którą podstawą do
sporządzania planów będą informacje przekazywane przede wszystkim przez ZUD.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
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7. Nr zmiany:

1.

8. Punkt IRiESD, którego zmiana dotyczy:

1.2

9. Uzasadnienie zmiany:
W dotychczasowej wersji IRiESD nie funkcjonowało pojęcie Odbiorcy chronionego, a w
konsekwencji konieczne jest wprowadzenie tego pojęcia do instrukcji. W ocenie OSD, mając na
uwadze charakter definicji Odbiorcy chronionego (obszerny katalog działalności stanowiących
podstawę do zakwalifikowania Odbiorcy jako Odbiorcy chronionego), najczytelniejszym
rozwiązaniem będzie odwołanie się do przepisów Rozporządzenia. Takie rozwiązanie pozwoli
na zachowanie zgodności postanowień IRiESD z Rozporządzeniem nawet w przypadku gdyby
prawodawca zdecydował się na modyfikację katalogu Odbiorców chronionych zawartego w tym
akcie prawnym.
10. Treść zmiany:
W pkt 1.2 IRiESD po definicji pojęcia Odbiorcy wprowadza się pojęcie Odbiorcy
chronionego w brzmieniu:
„Odbiorca chroniony - Odbiorca, o którym mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie
ograniczeń.”
11. Nr zmiany:
2.
12. Punkt IRiESD, którego zmiana dotyczy:

1.3

13. Uzasadnienie zmiany:
OSD proponuje odwołanie się do Polskiej Klasyfikacji Działalności w celu weryfikacji czy
Odbiorca wykonuje działalność, która może stanowić podstawę do zakwalifikowania Odbiorcy
jako Odbiorcy chronionego. Kryterium PKD może być wykorzystywane pomocniczo (Odbiorcy
mogą mieć wpisane różne PKD, jedynie w ramach umowy kompleksowej zawieranej pomiędzy
ZUD oraz Odbiorcą końcowym możliwe jest ustalenie na jakie potrzeby Odbiorca pobiera paliwa
gazowe).
14. Treść zmiany:
W pkt 1.3 IRiESD po skrócie „OSW” wprowadza się skrót „PKD” w brzmieniu:
„PKD – Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)”
15. Nr zmiany:
3.
16. Punkt IRiESD, którego zmiana dotyczy:
17. Uzasadnienie zmiany:
Wprowadzenie odwołania do nowego Rozporządzenia.
18. Treść zmiany:
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Pkt 1.5.14 otrzymuje brzmienie:
„1.5.14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 549) – dalej
„Rozporządzenie w sprawie ograniczeń”,”
19. Nr zmiany:

4.

20. Punkt IRiESD, którego zmiana dotyczy:

8.2

21. Uzasadnienie zmiany:
Na gruncie Rozporządzenia w sprawie ograniczeń kluczowe znaczenie ma ustalenie Odbiorców
podlegających ograniczeniom oraz Odbiorców chronionych. Z uwagi na fakt, że prawodawca
identyfikuje Odbiorców chronionych w § 4 Rozporządzenia poprzez rodzaj wykonywanej przez
nich działalności, kluczowe znaczenie ma uregulowanie procedury pozyskiwania danych o
rodzaju działalności wykonywanej przez Odbiorców. Informacja o przedmiocie działalności
może zostać uzyskana wyłącznie od Odbiorców, przy czym w ocenie OSD najprostszym i
najmniej uciążliwym dla uczestników rynku rozwiązaniem jest opieranie się na oświadczeniach
Odbiorców, w szczególności na oświadczeniach składanych w ramach umów kompleksowych
zawieranych ze sprzedawcami. Sprzedawcy pozyskują już obecnie wiedzę na temat celu
wykorzystania paliwa gazowego przez Odbiorcę (w tym także na potrzeby podatkowe), co
więcej Odbiorca z reguły dysponuje kanałem komunikacji ze sprzedawcami, w ramach których
możliwe jest bieżące ustalenie rodzaju działalności wykonywanej przez Odbiorców oraz
weryfikowanie czy spełniają oni kryteria pozwalające ich zakwalifikować jako Odbiorców
chronionych. Z uwagi na powyższe proponuje się, aby podstawę do ustalenia czy Odbiorca
spełnia status Odbiorcy chronionego stanowiła umowa kompleksowa, przy czym postanowienia
IRiESD zostały skonstruowane w taki sposób, aby możliwe było przekazanie przez Odbiorcę
informacji do ZUD także w inny sposób. Nie można bowiem wykluczyć, że rodzaj działalności
wykonywanej przez Odbiorców będzie ulegał zmianom, a w konsekwencji działalność wskazana
w umowie kompleksowej może wymagać aktualizacji.
Zaproponowane rozwiązanie jest konsekwencją faktu, że OSD w zdecydowanej większości
przypadków nie jest stroną umów zawieranych z Odbiorcami końcowymi, a więc nie dysponuje
podstawą prawną 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
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
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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.
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.
W pkt 8.2 IRiESD wprowadzono więc zmiany nakładające na Odbiorców obowiązek
przekazania ZUD (lub wskazania w umowie kompleksowej) informacji o rodzaju działalności
wykonywanej przez Odbiorców chronionych. Następnie informacje w tym zakresie zostaną
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przekazane OSD przez ZUD, co pozwoli na opracowanie Planu ograniczeń.
22. Treść zmiany:
pkt 8.2 otrzymuje brzmienie:
„8.2 Na potrzeby wykonania przepisów Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, niezależnie od
obowiązków określonych w pkt 8.1, Odbiorca:
8.2.1 w przypadku gdy jest Odbiorcą podlegającym ograniczeniom uwzględnianym w Planie
ograniczeń, przekazuje OSD informacje umożliwiające OSD uwzględnienie zapotrzebowania
Odbiorcy w prognozowanym zapotrzebowaniu na Gaz ziemny,
8.2.2 w przypadku gdy jest Odbiorcą podlegającym ograniczeniom uwzględnianym w Planie
ograniczeń, informuje OSD do dnia 31 lipca każdego roku o minimalnej godzinowej i dobowej
ilości Gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu
dozwolonemu poborowi Gazu ziemnego w 10 stopniu zasilania, przy czym określona przez
Odbiorcę ilość ustalana jest zgodnie z pkt 28.3.2.3,
8.2.3 dostosowuje się do ograniczeń poboru Gazu ziemnego, polegających na ograniczeniu
maksymalnej godzinowej i dobowej ilości poboru Gazu ziemnego stosownie do komunikatów
OSP ogłaszanych w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o zapasach oraz aktach
wykonawczych do tej ustawy,
8.2.4 w przypadku gdy jest Odbiorcą podlegającym ograniczeniom uwzględnianym w Planie
ograniczeń, zapewnia możliwość całodobowego kontaktu z Odbiorcą na wypadek wystąpienia
nagłych zdarzeń mających wpływ na realizację dostarczania Gazu ziemnego do Odbiorcy,
8.2.5 w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zagrożenia stabilności pracy Systemu
dystrybucyjnego, niezwłocznie wykonuje polecenia służb dyspozytorskich OSD,
8.2.6 w przypadku gdy jest Odbiorcą chronionym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – 12
Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, informuje ZUD 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 ZUD a Odbiorcą
chronionym,
8.2.7 w przypadku gdy jest Odbiorcą chronionym zajmującym się wytwarzaniem ciepła, o którym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, informuje ZUD:
8.2.7.1 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;
8.2.7.2 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;
8.2.7.3 czy istnieje możliwość zasilania instalacji wytwarzającej ciepło innym paliwem niż
Paliwo gazowe,
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8.2.8 Odbiorca, o którym mowa pkt 28.3.5, informuje ZUD w jakim zakresie wykorzystuje Gaz
ziemny na potrzeby działalności w ramach której podlega ograniczeniom, jeżeli nie zostało to
określone w treści Umowy kompleksowej zawartej pomiędzy ZUD a Odbiorcą chronionym,
8.2.9 w przypadku gdy przyłączony do Sieci dystrybucyjnej Odbiorca dostarcza Gaz ziemny
Odbiorcom chronionym informuje ZUD, a na wezwanie także OSD, o zakresie Mocy umownej
zamówionej na potrzeby:
8.2.9.1 Odbiorców w gospodarstwach domowych,
8.2.9.2 podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – 12 Rozporządzenia w sprawie
ograniczeń,
8.2.9.3 Odbiorców, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w sprawie
ograniczeń.
8.2.10 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.
8.2.11 W przypadku gdy Odbiorca chroniony jest stroną Umowy dystrybucyjnej, na wezwanie
OSD, przekazuje OSD informacje, o których mowa w pkt 8.2.6 – 8.2.8.”
23. Nr zmiany:

5.

24. Punkt IRiESD, którego zmiana dotyczy:

11.10.9

25. Uzasadnienie zmiany:
Z uwagi na fakt, że ZUD dysponują wiedzą o rodzaju działalności wykonywanej przez
Odbiorców, z którymi zawarli umowy kompleksowe, konieczne jest współdziałanie ZUD
w ramach opracowania takich planów. W szczególności konieczne jest przekazywanie przez
ZUD informacji na potrzeby opracowania w/w planów, w tym w szczególności informacji
o rodzaju działalności wykonywanej przez Odbiorców chronionych oraz danych dotyczących
Odbiorców podlegających ograniczeniom.
26. Treść zmiany:
Po pkt 11.10.8 dodaje się pkt 11.10.9 w brzmieniu:
„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.”
27. Nr zmiany:

6.

28. Punkt IRiESD, którego zmiana dotyczy:

11.12.4.9

29. Uzasadnienie zmiany:
Zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia „operator systemu dystrybucyjnego gazowego lub operator
systemu przesyłowego gazowego uwzględnia w swoim planie operatora systemu
dystrybucyjnego gazowego, który jest przyłączony do jego sieci, w zakresie, w jakim jest on
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
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Odbiorcą końcowym w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne.” Z uwagi na powyższe, OSDW został zobowiązany do przekazania informacji
w jakim zakresie pobiera Paliwo gazowe na potrzeby własne.
30. Treść zmiany:
Po pkt 11.12.4.8 dodaje się pkt 11.12.4.9 w brzmieniu:
„11.12.4.9 współdziałanie z OSD w ramach opracowania planu wprowadzania ograniczeń,
w tym w szczególności przekazywanie OSD informacji oraz danych niezbędnych do
opracowania takiego planu oraz informowanie OSD w jakim zakresie OSDW pobiera Paliwo
gazowe jako Odbiorca końcowy.”
31. Nr zmiany:

7.

32. Punkt IRiESD, którego zmiana dotyczy:

17.1.1.7

33. Uzasadnienie zmiany:
Proponuje się ustanowienie kanału komunikacji pomiędzy OSD a ZUD w przedmiocie
ograniczeń, co może przyczynić się do usprawnienia procesu opracowania Planu wprowadzania
ograniczeń oraz procesu wprowadzania ograniczeń. OSD poinformuje ZUD o terminie
wdrożenia stosownych funkcjonalności w tym zakresie.
34. Treść zmiany:
Po pkt 17.1.1.6 dodaje się pkt 17.1.1.7 w brzmieniu:
„17.1.1.7 wymianę informacji dotyczących opracowania Planu ograniczeń oraz wprowadzania
ograniczeń w poborze Gazu ziemnego”.
35. Nr zmiany:

8.

36. Punkt IRiESD, którego zmiana dotyczy:

28.3

37. Uzasadnienie zmiany:
Wejście w życie Rozporządzenia skutkuje koniecznością wprowadzenia istotnych zmian
w pkt 28.3 IRiESD, który reguluje zasady opracowania planów ograniczeń. W celu zapewnienia
przejrzystości IRiESD dla użytkowników sieci, w ramach pkt 28.3 IRiESD implementowano
część przepisów Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, w tym w szczególności przepisów
dotyczących zasad kwalifikacji Odbiorców chronionych oraz Odbiorców ujętych w planie
wprowadzania ograniczeń, a także zasad określania poszczególnych stopni ograniczeń.
Istotne znaczenie ma określenie zasad przekazywania OSD danych niezbędnych do
opracowania Planu ograniczeń. Jak wskazano w uzasadnieniu zmiany pkt 8.2.2 IRiESD,
podstawowym dokumentem, w którym Odbiorcy wskazują na jakie cele pobierają paliwo
gazowe jest umowa kompleksowa zawarta pomiędzy Odbiorcą a ZUD, a istotne znaczenie mają
także informacje przekazane przez Odbiorców do ZUD. W ramach niniejszego punktu
wprowadzono mechanizm przekazywania przez ZUD w/w informacji do OSD, przy czym co do
zasady proponuje się, aby informacje takie były wskazywane w ramach PZD. Wyłącznie
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w przypadku zmiany stanu faktycznego określonego w PZD, ZUD powinien zaktualizować
informacje stanowiące podstawę do opracowania planu ograniczeń. Zaproponowane
rozwiązanie do minimum ograniczy obowiązki ZUD oraz Odbiorców w zakresie przekazywania
informacji na potrzeby opracowania planu ograniczeń, zapewniając jednocześnie aktualność
tych informacji. Należy wyjaśnić, że z uwagi na brak relacji umownej pomiędzy OSD a Odbiorcą
końcowym, OSD nie dysponuje możliwością skutecznego uzyskania stosownych informacji od
Odbiorców końcowych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia plan ograniczeń powinien zostać opracowany „na
podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez Odbiorców, w tym na
podstawie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej”. W kontekście przywołanego
przepisu należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przywołaną już wyżej definicją Odbiorcy zawarta
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, przywołany przepis stanowi podstawę dla OSD do
występowania do ZUD z żądaniem przekazania informacji na potrzeby opracowania planów
ograniczeń. Ponadto, skoro analizowany przepis odwołuje się do instrukcji, należy przyjąć, że
OSD jest uprawniony do uregulowania w tym dokumencie zasad pozyskiwania niezbędnych
danych do przygotowania planu wprowadzania ograniczeń, w tym uregulowania zasad
pozyskiwania danych na potrzeby przygotowania tego planu.
Ponadto w niniejszym punkcie uregulowano zasady przekazywania przez OSD informacji
o zatwierdzeniu planów wprowadzania ograniczeń, proponując aby stosowne informacje
Odbiorcom chronionym – z uwagi na ich znaczną ilość – były przekazywane poprzez
komunikaty umieszczone na stronie internetowej, a także komunikaty radiowe, telewizyjne oraz
planowe. Takie rozwiązanie jest spójne z zasadami informowania Odbiorców o wprowadzeniu
ograniczeń.
38. Treść zmiany:
Po pkt 28.3 otrzymuje brzmienie:
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„28.3 Sporządzanie Planu ograniczeń oraz wprowadzanie ograniczeń w poborze Gazu
ziemnego:
28.3.1 Zasady opracowywania Planów ograniczeń oraz ich wprowadzania reguluje Ustawa
o zapasach oraz akty wykonawcze do niej, w szczególności Rozporządzenie w sprawie
ograniczeń.
28.3.2 OSD opracowuje Plan ograniczeń, z uwzględnieniem następujących stopni zasilania:
28.3.2.1 Pierwszy stopień zasilania odpowiada wielkości maksymalnej Mocy umownej, jaką
może pobierać Odbiorca w danym Punkcie wyjścia na podstawie Umowy dystrybucyjnej lub
Umowy kompleksowej;
28.3.2.2. Drugi stopień zasilania odpowiada średniej godzinowej i dobowej ilości Gazu
ziemnego, jaką pobierał Odbiorca w danym Punkcie wyjścia, w okresie od dnia 1 lipca roku
poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym przekazywane są dane, z wyłączeniem
dni, w których pobór dobowy w Punkcie wyjścia był równy 0 kWh/dobę;
28.3.2.3 Stopnie zasilania od trzeciego do dziewiątego określa się w Planie ograniczeń jako
wartości godzinowe i dobowe - pośrednie między stopniem zasilania drugim a dziesiątym zmniejszające się proporcjonalnie, chyba że istnieją technicznie uzasadnione przesłanki
innej zmienności stopni zasilania przy zachowaniu zasady stopniowej redukcji poboru Gazu
ziemnego między drugim a dziesiątym stopniem zasilania;
28.3.2.4 Dziesiąty stopień zasilania odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej ilości Gazu
ziemnego pobieranej przez Odbiorcę w danym Punkcie wyjścia, niepowodującej zagrożenia
bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. Ilość ta,
określona przez Odbiorcę, nie może przekraczać najwyższego z minimalnych godzinowych
i dobowych poborów Gazu ziemnego wyznaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat
poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym został opracowany Plan ograniczeń, z
wyłączeniem dni, w których godzinowa i dobowa ilość Gazu ziemnego, jaką pobierał
Odbiorca w danym Punkcie wyjścia, nie przekraczała 15% wartości określonej dla tego
Odbiorcy w drugim stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku;
28.3.2.5 Jedenasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości Gazu
ziemnego pobieranej przez Odbiorcę w danym Punkcie wyjścia;
28.3.2.6 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 w:
28.3.2.6.1 § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń;
28.3.2.6.2 § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń w zakresie, w jakim
zajmuje się wytwarzaniem ciepła dla Odbiorców ciepła spełniających kryteria określone
dla Odbiorców chronionych, o których mowa w pkt 28.3.2.6.1, pobierających ciepło w
okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej
wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub
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zaopatrywaniem w ciepło tych Odbiorców, pod warunkiem że instalacji tego Odbiorcy
chronionego nie można zasilać paliwem innym niż Gaz ziemny.
28.3.3 Ograniczenia określone w stopniach zasilania od pierwszego do jedenastego mają
zastosowanie do wszystkich Odbiorców, z wyjątkiem Odbiorców chronionych.
28.3.4 Ograniczenia określone w dwunastym stopniu zasilania mają zastosowanie do
wszystkich Odbiorców, z wyjątkiem Odbiorców chronionych, o których mowa w:
28.3.4.1 § 4 ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń;
28.3.4.2 § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń w zakresie, w jakim zajmują
się wytwarzaniem ciepła dla Odbiorcy ciepła spełniającego kryteria określone dla Odbiorców
chronionych, o których mowa w pkt 28.3.4.1, pobierających ciepło w okresie od dnia 1
września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego
Odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych Odbiorców nie można zasilać paliwem innym niż
Gaz ziemny.
28.3.5 Jeżeli Odbiorca chroniony oprócz działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3-13
Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, prowadzi również inną działalność, wówczas
w zakresie tej działalności podlega ograniczeniom.
28.3.6 ZUD wskazuje w PZD, na podstawie informacji uzyskanej od Odbiorcy, 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.
28.3.7 ZUD informuje, na wezwanie OSD, na podstawie informacji uzyskanej od Odbiorcy, 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.
28.3.8 ZUD w PZD i na wezwanie OSD, na podstawie informacji uzyskanych od Odbiorców,
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 (wraz z PKD, Mocy umownej, a także informację o
maksymalnym dopuszczalnym ograniczeniu w poborze Gazu ziemnego w obowiązującej w
chwili sporządzania Planu ograniczeń Umowie kompleksowej zawartej pomiędzy ZUD a
Odbiorcą, dla wskazanych przez OSD w wezwaniu Odbiorców podlegających ograniczeniom
w poborze Gazu ziemnego zgodnie z Ustawą o zapasach.
28.3.9 OSD może dokonać weryfikacji informacji podanych przez Odbiorców, dotyczących
minimalnych ilości Paliwa gazowego, których pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa
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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.
28.3.10 W przypadku gdy Odbiorca nie przekaże informacji o minimalnej godzinowej
i dobowej ilości Gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób
oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych, zgodnie z pkt 8.2.2,
a jednocześnie Odbiorca w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca
roku, w którym sporządzany jest Plan ograniczeń, realizował pobór, za ilość Gazu ziemnego,
o której mowa w pkt 28.3.2.4, przyjmuje się minimalny godzinowy i dobowy pobór Gazu
ziemnego odnotowany w tym okresie, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w Punkcie
wyjścia był równy 0 kWh/dobę.
28.3.11 W przypadku Odbiorcy przyłączonego do Sieci dystrybucyjnej po dniu 30 czerwca roku,
w którym sporządzany jest Plan ograniczeń, albo w przypadku Odbiorcy który nie przekaże
informacji o minimalnej godzinowej i dobowej ilości Gazu ziemnego, której pobór nie powoduje
zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych,
zgodnie z pkt 8.2.2, a jednocześnie w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30
czerwca roku, w którym sporządzany jest Plan ograniczeń, nie realizował poboru lub realizował
pobór w części tego okresu:
28.3.11.1 za ilość Gazu ziemnego, o której mowa w pkt 28.3.2.2, OSD przyjmuje wielkość
Mocy umownej określonej w PZD;
28.3.11.2 za ilość Gazu ziemnego, o której mowa w pkt 28.3.2.4, OSD przyjmuje wartość
minimalnego możliwego do zrealizowania poboru Gazu ziemnego, wynikającego
z postanowień określających maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze tego Gazu
ziemnego zawartych w obowiązującym w chwili sporządzania Planu ograniczeń PZD lub
w obowiązującej w chwili sporządzania Planu ograniczeń Umowie kompleksowej lub Umowie
sprzedaży zawartej pomiędzy Odbiorcą a ZUD.
28.3.12 OSD przekazuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa URE
o zatwierdzeniu Planu Ograniczeń, informację o maksymalnych godzinowych i dobowych
ilościach Gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:
28.3.12.1 Odbiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, w
zakresie jego dotyczącym,
28.3.12.2 ZUD, w zakresie dotyczącym Odbiorców ZUD ujętych w Planie ograniczeń.
28.3.13 OSD, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa URE o zatwierdzeniu Planu
Ograniczeń, informuje, poprzez opublikowanie komunikatu na stronie internetowej OSD, a także
w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych,
o możliwości zastosowania ograniczeń określonych w dwunastym stopniu zasilania:
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28.3.13.1 Odbiorców chronionych podlegających ograniczeniom, zgodnie z pkt 28.3.2.5;
28.3.13.2 ZUD dostarczających Gaz ziemny Odbiorcom chronionym ZUD, o których mowa
w pkt 28.3.13.1.
28.3.14 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 informuje poszczególnych ZUD o zatwierdzeniu Planu
ograniczeń dla tego Odbiorcy, wraz z maksymalnymi godzinowymi i dobowymi ilościami
poboru Gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania .
28.3.15. Maksymalne ilości poboru Gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania
określone w zatwierdzonych Planach ograniczeń, stają się integralną częścią umów
sprzedaży, umów przesyłowych, Umów dystrybucyjnych oraz Umów kompleksowych.
28.3.16 Odbiorcy zobowiązani są dostosować się do ograniczeń poboru Gazu ziemnego
polegających na ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej ilości poboru Gazu
ziemnego stosownie do komunikatów OSP, ogłaszanych w trybie i na zasadach określonych
w Ustawie o zapasach.
28.3.17 ZUD oraz OSD nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ograniczeń wprowadzonych
rozporządzeniem Rady Ministrów na wniosek OSP.”
39. Nr zmiany:
9.
40. Punkt IRiESD, którego zmiana dotyczy:

29.5 -29.6

41. Uzasadnienie zmiany:
Z uwagi na konieczność opracowania w bieżącym roku Planu ograniczeń na zasadach
określonych w Rozporządzeniu, konieczne jest określenie przez ZUD danych początkowych
niezbędnych do opracowania takiego planu zgodnie z nowymi zasadami. Proponuje się więc,
aby ZUD jednorazowo przekazał OSD dane dotyczące o Odbiorców, a następnie zaktualizował
te dane w 2022 r. Pozwoli to na zgromadzenie przez OSD danych, które będą stanowiły
podstawę do opracowania planów ograniczeń w kolejnych latach, co w istotnym zakresie
ograniczy konieczność przekazywania w/w danych w kolejnych latach (OSD będzie bowiem
dysponował danymi własnymi, które będą aktualizowane przez ZUD w razie zmiany sytuacji
faktycznej Odbiorców, lub przy okazji składania PZD).
42. Treść zmiany:
Po pkt 29.4 wprowadza się pkt 29.5 – 29.6 w brzmieniu:
„29.5 ZUD zobowiązany jest do przekazania do OSD, na podstawie informacji uzyskanej od
Odbiorców, do dnia 31 sierpnia 2021 r. danych dotyczących Odbiorców, z którymi zawarł
Umowy kompleksowe, tj.:
29.5.1 Odbiorców podlegających ograniczeniom w stopniu zasilania od pierwszego do
jedenastego;
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29.5.2 Odbiorców chronionych, o których mowa w pkt 28.3.4.1 – 28.3.4.2, wraz z określeniem
numeru Punktu wyjścia, danych teleadresowych oraz rodzaju działalności wykonywanej przez
tych Odbiorców (wraz z PKD);
29.5.3 Odbiorców chronionych, o których mowa w pkt 28.3.2.6, wraz z określeniem numeru
punktu poboru, danych teleadresowych oraz rodzaju działalności wykonywanej przez tych
Odbiorców (wraz z PKD);
29.5.4 Odbiorców, o których mowa w pkt 28.3.5, wraz z określeniem numeru punktu poboru,
danych teleadresowych oraz wskazaniem w jakim zakresie Gaz ziemny będzie pobierany przez
poszczególnych Odbiorców chronionych na potrzeby działalności podlegającej ograniczeniom.
29.6 ZUD aktualizuje informację, o której mowa pkt 29.5, do dnia 31 lipca 2022 r.”
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