
OSD ANWIL S.A. 

ANWIL S.A. 
87-805 Włocławek; ul. Toruńska 222; tel. 54 236-30-91; fax 24 367-76-34; www.anwil.pl; email: anwil@anwil.pl 

Strona 1 z 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i 
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

 
 

Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach ogólnych 
i szczegółowych oraz sposobie ich uwzględnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Włocławek, 06.07.2016r. 



OSD ANWIL S.A. 

ANWIL S.A. 
87-805 Włocławek; ul. Toruńska 222; tel. 54 236-30-91; fax 24 367-76-34; www.anwil.pl; email: anwil@anwil.pl 

Strona 2 z 15 

1. Specyfikacja działań podjętych przez OSD i użytkowników systemu w procesie konsultacji Instrukcji Ruchu i 
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

 

Lp. Data Opis działań 

1. 23.05.2016r. Opublikowanie komunikatu OSD dotyczącego rozpoczęcia procesu konsultacji projektu 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

2. 23.05.2016r - 06.06.2016r Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

3. 13.06.2016r – 30.06.2016r Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Instrukcji Ruchu i 
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Opracowanie informacji OSD o zgłoszonych przez 
użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. 

4. 20.07.2016r Wprowadzenie w życie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu. 
 

2. Uwagi ogólne zgłoszone przez użytkowników do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz 
ze stanowiskiem OSD ANWIL S.A. 

 

Brak zgłoszonych uwag ogólnych do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 
 

3. Uwagi szczegółowe zgłoszone przez użytkowników do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
wraz ze stanowiskiem OSD ANWIL S.A. 

 
 

Nr. 
Nr. Punktu 

IRiESD 
Treść punktu IRiESD Tekst uwagi 

Uwzględni
ona/Nieuw
zględniona 

Komentarz ANWIL 
S.A. 

Nazwa 
podmiotu 

zgłaszającego 

1. 10.2.2. 

Wniosek o określenie 
warunków przyłączenia 
do Sieci dystrybucyjnej 
oraz wszystkie załączniki 

Uwaga redakcyjna. Na końcu 
akapitu urwane zdanie 

Uwzględni
ona 

Dokonano zmian 
w IRiESD. 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 
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powinny zostać 
sporządzone w języku 
polskim. 
OSD dopuszcza 
możliwość składania 
załączników do wniosku 
w języku 
obcym wraz z 
tłumaczeniem 
przysięgłym na język 
polski z zastrzeżeniem, 
że. 

2. 10.3.6. 

Brak technicznych 
warunków przyłączenia 
do Sieci dystrybucyjnej 
zachodzi w 
szczególności wówczas, 
gdy przyłączenie może 
spowodować obniżenie 
niezawodności działania 
Systemu 
dystrybucyjnego, 
obniżenie jakości Paliwa 
gazowego w Systemie 
dystrybucyjnym lub 
może uniemożliwić 
wywiązanie się OSD z 
innych 
nałożonych na niego w 
bezwzględnie 
obowiązków. 

Błąd redakcyjny w zdaniu: 
„może uniemożliwić 

wywiązanie się OSD z innych 
nałożonych na niego w 

bezwzględnie obowiązków.” 

Uwzględni
ona 

Dokonano zmian 
w IRiESD. 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 

3. 12.1.3.1. 
PZD długoterminowe - 
na okres Roku gazowego 

Prosimy o ujednolicenie 
definicji PZD długoterminowe 

Nieuwzglę
dniona 

Uwzględnienie 
uwagi 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 
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lub okres dłuższy 
niż Rok gazowy; PZD 
długoterminowe 
dostępne są dla 
wszystkich 
ZUD, 

w stosunku do IRIESD 
głównego OSD w Polsce 

(Polskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o.), tj. zmiana Roku 
gazowego na 12 miesięcy 

generowałoby 
problemy w 
rozliczeniach 
umownych, w 
których 
standardowo 
przyjmuje się Rok 
gazowy, jako 
obowiązujący w 
zamówieniach i 
rozliczeniach. 

4. 12.1.3.2. 

PZD krótkoterminowe - 
na okres krótszy niż Rok 
gazowy, zgodnie z 
zasadami określonymi w 
Taryfie; PZD 
krótkoterminowe 
dostępne są 
dla ZUD zamawiających 
moc umowną powyżej 
110 kWh/h. 

Prosimy o ujednolicenie 
definicji PZD krótkoterminowe 

w stosunku do IRIESD 
głównego OSD w Polsce 

(Polskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o.), tj. zmiana Roku 
gazowego na 12 miesięcy. 

Nieuwzglę
dniona 

Uwzględnienie 
uwagi 
generowałoby 
problemy w 
rozliczeniach 
umownych, w 
których 
standardowo 
przyjmuje się Rok 
gazowy, jako 
obowiązujący w 
zamówieniach i 
rozliczeniach. 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 

5. 12.4.1. 

OSD ma prawo pobierać 
zabezpieczenia 
finansowe na 
zabezpieczenie 
roszczeń OSD 
wynikających z Umowy 
dystrybucyjnej, w 
wysokości i formie 
określonej przez OSD we 

Prosimy o wykreślenie: „(…)lub 
w wydanym przez OSD 

regulaminie ustanawiania 
zabezpieczeń, 

obowiązującym 
wszystkich ZUD i stanowiącym 

wzorzec umowny w rozumieniu 
przepisów 

art. 384 i następnych ustawy, z 

Nieuwzglę
dniona 

Kwestionowany 
zapis nie umożliwia 
jednostronnej 
zmiany formy 
ustanawiania 
zabezpieczeń w 
relacjach 
bilateralnych. 
Wyraźnie z niego 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 
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wzorcu Umowy 
dystrybucyjnej lub w 
wydanym 
przez OSD regulaminie 
ustanawiania 
zabezpieczeń, 
obowiązującym 
wszystkich ZUD i 
stanowiącym wzorzec 
umowny w rozumieniu 
przepisów 
art. 384 i następnych 
ustawy, z dnia 23 
kwietnia 1964 r. -Kodeks 
cywilny 
(Dz.U. z 2016r., poz. 380 z 
poźn. zm.). 

dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2016r., poz. 380 z późn. 
zm.).” gdyż szczegóły 

ustanawiania zabezpieczeń 
powinien regulować jeden 

dokument, tj. Umowa 
dystrybucyjna. Proponowany 
zapis umożliwia jednostronną 
zmianę formy ustanawiania 

zabezpieczeń bez zgody ZUD. 
 

wynika, że 
regulamin wiąże 
wszystkich 
odbiorców, a to 
oznacza zakaz 
różnicowania ich 
praw i 
obowiązków w 
omawianym 
zakresie. 

6. 13.1.4. 

W treści PZD 
dotyczącego Obszaru 
dystrybucyjnego, ZUD 
składa 
oświadczenie, iż zgodnie 
z IRiESP posiada status 
ZUP i zapewnione jest 
dostarczanie Paliwa 
gazowego do 
MFPWEOSP 
przyłączonego do 
Obszaru 
dystrybucyjnego. 

Zgodnie z szablonem PZ/PP u 
OSP zapewnione jest 

dostarczanie do wirtualnego 
punktu wejścia (nie do 
MFPWEosp) do danego 

obszaru (w tym przypadku 
sieci OSD). 

Nieuwzglę
dniona 

OSD zgodnie z 
MUP  realizuje 
usługi dystrybucji 
od MFPWEOSP  do 
systemu 

dystrybucyjnego 
ANW, a nie od 
wirtualnego 
punktu wejścia. 
Odbiór paliwa w 
punkcie 
wirtualnym może 
realizować jako 
odbiorca końcowy 
lub jako 
sprzedawca 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 
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dostarczający 
paliwo gazowe do 
swoich odbiorców, 
np. na podstawie 
umów 
kompleksowych. 

7. 13.1.5. 

Na żądanie OSD, 
zgłoszone w każdym 
czasie, ZUD zobowiązany 
jest 
przedstawić dokument 
potwierdzający 
oświadczenie, o którym 
mowa w 
pkt. 13.1.4. Dokumentem 
potwierdzającym 
powyższe jest umowa o 
świadczenie usług 
przesyłania oraz w 
szczególności wyciąg z 
promesy lub 
umowy przedwstępnej 
dostawy lub sprzedaży 
Paliwa gazowego, lub 
innego dokumentu, z 
treści którego 
zapewnienie wynika. 
Zakres danych 
wymaganych przez OSD 
w wyciągu zostanie 
wskazany w żądaniu. 

Umowa przesyłowa objęta jest 
klauzulą poufności. Jako ZUD 

można wykazać jedynie 
wyciąg (z wyczyszczonymi 

danymi wrażliwymi) 
potwierdzający zdolność w 

punkcie wirtualnym. 

Nieuwzglę
dniona 

Jeśli umowa 
przesyłowa 
zawiera takie 
klauzule, które 
uniemożliwiają 
udostępnienie 
przez ZUD 
informacji 
koniecznych do 
wykonania usługi 
dystrybucji to ZUD 
powinien zadbać 
o to, aby w 
zakresie danych 
określonych w 
IRiESD mogła być 
ona ujawniona 
OSD. 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 

8. 13.3.3. Na etapie weryfikacji Prosimy o uściślenie Nieuwzglę Pojęcie ENERGA-
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formalnej badana jest 
zgodność danych i 
informacji 
zamieszczonych w PZD 
oraz załączonych 
dokumentów z 
wymaganiami 
formalnymi ich 
dotyczącymi określonymi 
w IRiESD (m.in. 
kompletność i 
poprawność danych 
oraz dokumentów). 

„kompletność dokumentów”. 
Jakie dokumenty oprócz 
wniosku są niezbędne do 

prawidłowego zgłoszenia PZD 
dot. zmiany Sprzedawcy. 

dniona kompletność 
dokumentów 
dotyczy 
kompletności 
informacji 
zawartych w 
dokumentach oraz 
kompletności 
dokumentów 
wymaganych w 
IRiESD, tj. wniosku z 
załącznikami , 
dokumentów 
potwierdzających 
spełnienie 
warunków 
technicznych (pkt 
12.3 IRiESD), 
dokumentów 
potwierdzających 
spełnienie 
warunków 
finansowych 
określonych 
odpowiednio w 
IRiESD lub Umowie 
dystrybucyjnej 
(por. pkt 13.3.3.3 
IRiESD),Ponadto 
pkt. 13.3.3 nie 
reguluje w żadnym 
zakresie zgłoszenia 
PZD dot. Zmiany 

OBRÓT S.A. 
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sprzedawcy. 

9. 13.3.4. 

Jeżeli PZD nie spełnia 
wymagań formalnych 
lub jeżeli w złożonym PZD 
występują błędy lub 
braki, OSD nie później niż 
7 dni roboczych (5 dni 
roboczych, dla usług 
krótkoterminowych) od 
daty otrzymania PZD 
wzywa 
ZUD do złożenia 
prawidłowo 
wypełnionego PZD lub 
uzupełnienia o 
wymagane dokumenty i 
informacje, w terminie 7 
dni od doręczenia 
wezwania. 

Uwaga jak do pkt 13.3.3. 
Nieuwzglę

dniona 

Pojęcie 
kompletność 
dokumentów 
dotyczy 
kompletności 
informacji 
zawartych w 
dokumentach oraz 
kompletności 
dokumentów 
wymaganych w 
IRiESD, tj. wniosku z 
załącznikami , 
dokumentów 
potwierdzających 
spełnienie 
warunków 
technicznych (pkt 
12.3 IRiESD), 
dokumentów 
potwierdzających 
spełnienie 
warunków 
finansowych 
określonych 
odpowiednio w 
IRiESD lub Umowie 
dystrybucyjnej 
(por. pkt 13.3.3.3 
IRiESD),Ponadto 
pkt. 13.3.3 nie 
reguluje w żadnym 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 
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zakresie zgłoszenia 
PZD dot. Zmiany 
sprzedawcy. 

10. 13.10.4. 

ZUD ma obowiązek 
dostarczyć polecenie 
wstrzymania 
dostarczania Paliwa 
gazowego nie później niż 
2 dni robocze przed 
wskazanym w poleceniu 
terminem wstrzymania 
dostarczania Paliwa 
gazowego. 

Wnosimy o skrócenie terminu 
do 1 dnia roboczego. 

Uwzględni
ona 

Dokonano zmian 
w IRiESD 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 

11. 13.10.5. 

OSD ma obowiązek 
wykonać polecenie 
wstrzymania 
dostarczania Paliwa 
gazowego niezwłocznie, 
jednak nie później niż w 
terminie 5 dni roboczych 
od wskazanego w 
poleceniu terminu 
wstrzymania 
dostarczania Paliwa 
gazowego oraz 
niezwłocznego 
przekazania informacji o 
wykonaniu polecenia. 

Wnosimy o skrócenie terminu 
do 3 dni roboczych. 

Proponowane przez OSD 5 dni 
w znacznym stopniu narażają 

interesy ZUD. 

Uwzględni
ona 

Dokonano zmian 
w IRiESD 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 

12. 13.10.7. 

Niezwłocznie, jednakże 
nie później niż w ciągu 3 
dni roboczych, 
po otrzymaniu od ZUD 
polecenia wznowienia 

Wnosimy o skrócenie terminu 
do 2 dni roboczych. 

Proponowane przez OSD 3 dni 
w znacznym stopniu narażają 

interesy ZUD. 

Uwzględni
ona 

Dokonano zmian 
w IRiESD 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 
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dostarczania Paliwa 
gazowego, OSD jest 
zobowiązany uzgodnić z 
Odbiorcą termin 
wznowienia 
dostarczania Paliwa 
gazowego oraz wznowić 
dostarczanie 
Paliwa gazowego do 
Punktu wyjścia w 
uzgodnionym terminie. 

13. 14.3. 

Odbiorca lub nowy 
sprzedawca działający z 
upoważnienia Odbiorcy 
wypowiada lub 
częściowo wypowiada 
umowę sprzedaży lub 
Umowę 
kompleksową 
dotychczasowemu 
sprzedawcy. Odbiorca 
lub nowy 
sprzedawca 
powiadamia 
dotychczasowego 
sprzedawcę i OSD o 
zawarciu 
umowy sprzedaży lub 
Umowy kompleksowej 
oraz o dniu rozpoczęcia 
przez 
nowego sprzedawcę 
sprzedaży Paliwa 

Punkt dotyczy jedynie umów 
na czas nieoznaczony. Dla 

umów na czas oznaczony nie 
widzimy potrzeby aby nowy 
sprzedawca je wypowiadał 

oraz informował o nowo 
zawartej umowie 

dotychczasowego 
sprzedawcę. 

Nieuwzglę
dniona 

Zgodnie z 
wzorcem Umowy 
Dystrybucyjnej jest 

ona zawierana 
zawsze na czas 

nieokreślony 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 
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gazowego do Odbiorcy, 
OSD 
informowany jest 
poprzez złożenie PZD - 
Zmiana Sprzedawcy, 
którego wzór 
dostępny jest na stronie 
internetowej OSD. 

14. 14.9.3. 

dokładny adres poboru 
paliwa gazowego i 
nadany przez OSD 
numer 
identyfikacyjny Punktu 
wyjścia. 

Proponujemy zmianę w treści: 
„dokładny adres poboru 

paliwa gazowego i nadany 
przez OSD numer 

identyfikacyjny Punktu wyjścia 
lub numer fabryczny licznika”. 

Nieuwzglę
dniona 

Numer licznika nie 
może zastępować 
wskazania punktu 
wyjścia, bo  licznik 
nie zawsze jest 
instalowany w 
punkcie wyjścia. 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 

15. 14.10.2.3. 

Na etapie weryfikacji 
formalnej badana jest 
zgodność danych i 
informacji 
zamieszczonych w PZD - 
Zmiana Sprzedawcy oraz 
załączonych 
dokumentów z 
wymaganiami 
formalnymi ich 
dotyczącymi (tzn. 
kompletność i 
poprawność danych 
oraz 
dokumentów). 

Prosimy o uściślenie jakie 
dokumenty są niezbędne. 

Wyjaśnieni
e 

Chodzi o 
kompletność 
danych zawartych 
w PZD-zmiana 
Sprzedawcy oraz o 
dokumenty 
wymienione w pkt 
14.2, 14.4, 14.5 (w 
zakresie 
potwierdzenia 
przejęcia praw i 
obowiązków oraz 
potwierdzenia 
statusu ZUD), 14.6 
(oświadczenie 
Odbiorcy o 
rozwiązaniu 
umowy sprzedaży 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 
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paliwa gazowego 
z dotychczasowym 
sprzedawcą na 
dzień rozpoczęcia 
sprzedaży przez 
nowego 
sprzedawcę) 14.7 
(oświadczenie, iż 
Odbiorca 
rozwiązał umowę 
sprzedaży Paliwa 
gazowego z 
dotychczasowym 
sprzedawcą na 
dzień rozpoczęcia 
sprzedaży przez 
nowego 
sprzedawcę lub 
dokonał zmiany 
miejsca dostawy 
Paliwa gazowego 
na punkt w Sieci 
przesyłowej na 
dzień rozpoczęcia 
świadczenia usługi 
w zakresie  
Dystrybucji do 
Odbiorcy) IRiESD. 

16. 14.10.3. 

W przypadku braków 
formalnych lub błędów 
w PZD - Zmiana 
Sprzedawcy, w 
szczególności, jeśli w PZD 

Uwaga jak do pkt 14.10.2.3. 
Wyjaśnieni

e 

Chodzi o 
kompletność 
danych zawartych 
w PZD-zmiana 
Sprzedawcy oraz o 

ENERGA-
OBRÓT S.A. 
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- Zmiana Sprzedawcy nie 
zostały 
wskazane wszystkie 
wymagane informacje 
lub dołączone 
dokumenty, 
OSD wzywa ZUD do 
uzupełnienia braków lub 
usunięcia błędów, 
wskazując na piśmie lub 
w drodze wymiany 
korespondencji 
elektronicznej 
istniejące braki lub 
błędy, w terminie pięciu 
(5) dni od daty 
doręczenia 
PZD - Zmiana 
Sprzedawcy 
wyznaczając ZUD 5-
dniowy termin, liczony 
od 
daty doręczenia 
wezwania, na 
uzupełnienie 
wskazanych braków lub 
błędów. PZD - Zmiana 
Sprzedawcy, którego 
formalne braki lub błędy 
nie 
zostaną usunięte w 
wyznaczonym terminie 
OSD pozostawia bez 

dokumenty 
wymienione w pkt 
14.2, 14.4, 14.5 (w 
zakresie 
potwierdzenia 
przejęcia praw i 
obowiązków oraz 
potwierdzenia 
statusu ZUD), 14.6 
(oświadczenie 
Odbiorcy o 
rozwiązaniu 
umowy sprzedaży 
paliwa gazowego 
z dotychczasowym 
sprzedawcą na 
dzień rozpoczęcia 
sprzedaży przez 
nowego 
sprzedawcę) 14.7 
(oświadczenie, iż 
Odbiorca 
rozwiązał umowę 
sprzedaży Paliwa 
gazowego z 
dotychczasowym 
sprzedawcą na 
dzień rozpoczęcia 
sprzedaży przez 
nowego 
sprzedawcę lub 
dokonał zmiany 
miejsca dostawy 
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rozpatrzenia. W tym 
samym terminie, na 
podstawie postanowień 
odpowiednio IRiESD lub 
Umowy dystrybucyjnej, 
OSD może wezwać do 
zwiększenia wartości 
zabezpieczenia 
finansowego. 

Paliwa gazowego 
na punkt w Sieci 
przesyłowej na 
dzień rozpoczęcia 
świadczenia usługi 
w zakresie  
Dystrybucji do 
Odbiorcy) IRiESD. 

17. 16.3.2. 

Strony Umowy 
dystrybucyjnej są 
zobowiązane się do 
wykorzystywania 
informacji poufnych tylko 
i wyłącznie w celu i w 
zakresie niezbędnym do 
realizacji procedury 
zawierania oraz realizacji 
Umowy dystrybucyjnej. 

Błąd redakcyjny w zdaniu. 
Uwzględni

ona 
Dokonano zmian 

w IRiESD 
ENERGA-

OBRÓT S.A. 
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