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Art. 9g Ustawy prawo energetyczne:

1. Operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani do opracowania odpowiednio 

instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, zwanych dalej 

„instrukcjami”.

2. Operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego informują użytkowników systemu, w formie pisemnej 

lub za pomocą innego środka komunikowania przyjętego przez operatora systemu, o publicznym dostępie do projektu 

instrukcji lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania, nie krótszy niż 14 dni 

od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian.

3. Instrukcje opracowywane dla sieci gazowych określają szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników 

systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące:

1) przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz gazociągów 

bezpośrednich;

2) wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą;

3) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego;

4) współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych;

5) przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami 

energetycznymi a odbiorcami;

6) parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.

[…]

5. Operator systemu dystrybucyjnego uwzględnia w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wymagania określone 

w opracowanej przez operatora systemu przesyłowego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej.

Podstawa prawna i zakres przedmiotowy 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
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Art. 9g Ustawy prawo energetyczne:

5b. Operator systemu dystrybucyjnego w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, a operator systemu 

przesyłowego gazowego w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, określa procedurę wymiany informacji, o których 

mowa w art. 5 ust. 14 i 15, [poinformowanie sprzedawcy o zaprzestaniu sprzedaży; informacje wzajemne pomiędzy OSD a 

OSP] oraz tryb, warunki i terminy uruchamiania sprzedaży rezerwowej, o której mowa w art. 5aa, w tym procedurę wymiany 

informacji. 

[…]

8. Operator systemu dystrybucyjnego, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej instrukcji, o której mowa w ust. 7, 

[Instrukcja Operatora Systemu Przesyłowego] przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w 

drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich 

uwzględnienia. Operator zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowej. 

[…]

10. Operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego zamieszczają na swoich stronach internetowych 

obowiązujące instrukcje oraz udostępniają je do publicznego wglądu w swoich siedzibach.

Podstawa prawna i zakres przedmiotowy 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
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IRiESD – zakres przedmiotowy

➢ Wstęp i definicje;

➢ Podstawy prawne i warunki stosowania IRiESD;

➢ Procedury wprowadzenia oraz aktualizacji IRiESD.

➢ Charakterystyka i parametry techniczne systemu dystrybucyjnego;

➢ Prawa i obowiązki odbiorców;

➢ Procedura przyłączania do sieci dystrybucyjnej;

➢ Procedura zawierania umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw

gazowych;

➢ Procedura zgłaszania umów o świadczenie usług dystrybucji do realizacji;

➢ Procedura zmiany sprzedawcy oraz sprzedaży rezerwowej.

➢ Wymagania dotyczące układów pomiarowych;

➢ Zasady określania ilości paliw gazowych w punktach wyjścia z systemu

dystrybucyjnego;

➢ Procedury wykonywania alokacji;

➢ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego;

➢ Zarządzanie ograniczeniami w systemie dystrybucyjnym.

Część Ogólna

Ogólne warunki 

korzystania z systemu 

dystrybucyjnego

Bilansowanie             

i zarządzanie 

ograniczeniami

Tytuł Zakres przedmiotowy
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Przyczyny zmiany IRiESD

• W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 17
grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348)
wprowadzająca instytucję sprzedaży rezerwowej;

• Zgodnie z art. 7 ww. ustawy OSD został zobowiązany do
przedłożenia, w terminie 90 dni od dnia jej wejścia w życie,
zmiany IRiESD regulującej zagadnienia związane ze
sprzedażą rezerwową.

Wejście w życie 
zmiany ustawy 

Prawo 
energetyczne

• z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać
IRiESP wersja 26;

•z dniem 1 kwietnia 2019 r . zaczęła obowiązywać
IRiESP, wersja 27;

Wejście w życie 
zmienionej 

IRiESP
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Zakres najistotniejszych zmian w IRiESD

➢ W ramach IRiESP wprowadzona została zmiana definicji obszaru bilansowania, w taki

sposób, że obejmuje on też system dystrybucyjny;

➢ OSP, zgodnie z postanowieniami IRiESP, na potrzeby ustalania pozycji bilansowej nadal

bierze pod uwagę punkty wyjścia z systemu przesyłowego;

➢ Na skutek powyższego Bilansowanie handlowe systemu dystrybucyjnego zastąpione

zostało procedurą Wyrównania.

➢ Na gruncie obecnie obowiązującej IRiESD, zawarcie MUD oraz nabycie mocy umownej

w punkcie wyjścia z systemu dystrybucyjnego przez OSDW ma charakter fakultatywny;

➢ W celu ułatwienia przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy planuje się

uregulowanie współpracy z OSDW na zasadach analogicznych jak ma to miejsce w

IRiESP.

➢ Zmianie uległ okres stanowiący podstawę wyznaczania współczynnika konwersji KWS;

➢ Rozszerzono postanowienia dotyczące metodologii SLP oraz doprecyzowano

postanowienia dotyczące zasad szacowania.

Bilansowanie 

handlowe

Współpraca 

z OSDW

Ciepło 

spalania

Sprzedaż 

rezerwowa

Szacowanie 

punktów WS

➢ Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne w IRiESD wprowadzona została

procedura sprzedaży rezerwowej;

➢ W ramach procedury sprzedaży rezerwowej uregulowano wzajemne obowiązki odbiorców,

ZUD, sprzedawcy rezerwowego oraz OSD.
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Zakres najistotniejszych zmian w IRiESD

➢ W związku z publicznoprawnym obowiązkiem przyjmowania biogazu do sieci oraz

rosnącym zainteresowaniem rynku uregulowano zasady funkcjonowania biogazowni;

➢ Wprowadzono pojęcie chłonności strefy dystrybucyjnej oraz wstępnie uregulowano

zagadnienia związane z parametrami jakościowymi biogazu rolniczego;

➢ Wprowadzono obowiązek nominacji dla biogazu wprowadzanego do sieci.

➢ OSD przejął obowiązki w zakresie opracowywania i aktualizacji Zbiorczego Zgłoszenia

Zapotrzebowania ;

➢ Po stronie ZUD pozostanie jedynie obowiązek aktualizowania ZZZ w zakresie Źródeł.

Kontrola 

metrologiczna

Biogaz

Ciepło 

spalania

Inne zmiany

➢ Z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących kontroli

metrologicznej gazomierzy, dostosowano IRiESD do zmienionych przepisów prawa;

➢ W IRiESD uregulowano zasady sprawdzania prawidłowości działania gazomierzy

niepodlegających ponownej kontroli metrologicznej (wzorcowanie gazomierzy).

ZZZ

➢ Wprowadzono szereg zmian dot. m.in. wprowadzania LNG, obowiązku informowania o

planowanych remontach przez OSW, stosowanych przez OSP procedur;

➢ Szereg zmian ma charakter stylistyczny, redakcyjny, porządkowy itd., a ich celem jest

zwiększenie przejrzystości i uproszczenie IRiESD.



Bilansowanie handlowe – procedura wyrównania
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❑ Opis stanu obecnego bilansowania

❑ Przyczyny zmian

❑ Propozycja zmiany

❑ Korzyści wprowadzenia nowego modelu

❑ Dalsze kroki

Bilansowanie handlowe – procedura wyrównania



Zgodnie z obecnymi zapisami IRiESD

Rozliczenia w ramach bilansowania:

➢PSG raz na miesiąc rozlicza wszystkie ZUD z 

różnicy pomiędzy sumą zaalokowanego dla 

danego ZUP/ZUD paliwa gazowego w kWh a 

ilością paliwa gazowego wynikającą z 

rozliczenia usługi dystrybucyjnej. Rozliczenie 

składa się z:

a) ilości przekazanych przez PSG do 

ZUP/ZUD – jeżeli ilość na WE 

(alokacja) jest mniejsza niż ilość na 

WY; rozliczenie po CRGBIL;

lub:

b) ilości odebranych przez PSG od 

ZUP/ZUD – jeżeli ilość na WE 

(alokacja) jest większa niż ilość na 

WY; rozliczenie po CRGBIL;

➢Rozliczenia odbywają się raz na miesiąc

11

WY = WR + WS

WS

WS

WR

WR

WE = OGP +Kopalnie
ZUD_1

WR - pomiary

ZUD_2

WR - pomiary

ZUD_3

WR - pomiary

WS – metod. 

temp.

WS – metod. 

temp.

Rozl. usł. dystrybucji  = Alokacja

ZUP_1

ZUP_3

ZUP_2Gaz 

przekazany
Gaz 

odebrany

Gaz 

przekazany
Gaz 

odebrany

Gaz 

przekazany
Gaz 

odebrany

Bilansowanie handlowe ZUD

Zasady alokowania:

• WR-y wg pomiarów

• WS-y wg profili i zapotrzebowania 

grzewczego

• paliwo jest alokowane również na 

PSG (zużycie wł. i różnica 

bilansowa)

• obowiązuje zasada całkowitego 

podziału strumienia paliwa 

gazowego dostarczonego do 

dystrybucji

Przekazywania alokacji:

• Alokacja za całą dobę –

przekazywana do OGP Gaz-

System w dobie następnej do 10.00

• Alokacja za 4 h doby bieżącej –

przekazywana do OGP Gaz-

System w dobie bieżącej do 12.00

• Alokacja za 8 h doby bieżącej –

przekazywana do OGP Gaz-

System w dobie bieżącej do 16.00



Alokacja: Ilość kWh 

będąca wynikiem 

iloczynu liczby 

aktywnych punktów 

PZDS (WS) i profili 

stałych oraz zmiennych

Alokacja: Ilość kWh dla 

aktywnych punktów 

PZDW (WR) zgodna z 

danymi 

telemetrycznymi

Ilość kWh wynikające z 

korekt usługi 

dystrybucyjnej dla punktów 

WR dot. okresów 

poprzednich 

Ilości kWh pobrane w 

punktach WS i WR 

zgodne z rozliczeniem 

usługi dystrybucyjnej 

Ilość kWh 

skorygowana 

przez OSP 

Rozliczenie 

niezbilansowania: Sprzedaż 

Usł. Dystryb. + korekta 

okresu poprzedniego  < sumy 

Alokacji         Fakturę 

wystawia ZUD

Rozliczenie 

niezbilansowania: 

Sprzedaż Usł. Dystryb. + 

korekta okresu 

poprzedniego > sumy 

Alokacji         Fakturę 

wystawia OSD

Zgodnie z IRiESD każdy ZUD raz w miesiącu otrzymuje raport z bilansowania realizowanego na poziomie sieci dystrybucyjnej
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Zapisy w IRiESP:

▪ pkt. 1.1. Definicje i jednostki – definicja „obszaru bilansowania”: obszar bilansowania - Część systemu 

gazowego, w którego skład wchodzą punkty wejścia oraz punkty wyjścia, w tym systemy dystrybucyjne 

przyłączone do systemu przesyłowego, do której mają zastosowanie określone zasady bilansowania. W 

systemie przesyłowym wyróżnia się obszar bilansowania gazu wysokometanowego grupy E oraz obszar 

bilansowania gazu zaazotowanego grupy Lw, w których OSP jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

▪ pkt. 16.3.5. Alokacje: W przypadku, gdy OSD dysponuje danymi pomiarowymi o pobranej przez Odbiorców 

przyłączonych do systemu dystrybucyjnego ilości paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego danego OSD, 

informacja ta powinna być uwzględniona w alokacji wykonywanej przez OSD dla punktu wyjścia (PWYOSD) 

bez modyfikacji wynikającej z przyjętego modelu szacowania realizacji dla Odbiorców.

Wezwania i spotkania w URE:

▪ Spotkania odbyły się 16.05.2019 i 18.07.2019.

▪ Na spotkaniach i Wezwaniach główne zastrzeżenia dot. obecnego modelu funkcjonowania 

bilansowania dotyczyły:

▪ Konieczności dostosowania zapisów IRiESD do IRiESP – utworzenie jednego obszaru bilansowania i w 

związku z tym ograniczenia rozliczeń w ramach bilansowania tylko do systemu przesyłowego

▪ Kwestii zakupu gazu i zjawiska nadwyżki przychodów nad kosztami w ramach bilansowania ZUD

▪ Konieczność angażowania dużych środków finansowych po stronie ZUD

Przyczyny zmian 



Rozliczenie bilansowania z ZUD
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3 warianty:

▪ Wariant „0” - Pozostawienie systemu rozliczeń w ramach bilansowania handlowego systemu 

dystrybucyjnego tak jak obecnie, ale praca nad profilami, żeby szacowanie usługi dystrybucyjnej było 

w danym okresie zbliżone do ilości na wejściu do systemu dystrybucyjnego

▪ Wariant I - Rozliczanie różnicy pomiędzy wejściem a wyjściem do/z systemu dystrybucyjnego z OGP 

Gaz-System

▪ Wariant II - Korygowanie usługi dystrybucyjnej do „Wejścia”

Przyczyny zmian - propozycje przedstawiona na spotkaniu w URE
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Propozycja zmiany systemu bilansowania handlowego w dystrybucji

Założenia:

▪ Zmiana zasad alokacji na PSG i ZUD oraz zmiana zasad zakupu gazu na potrzeby PSG

▪ Zakup gazu na techniczną Rb w oparciu o stały współczynnik % Rb’ z poprzedniego roku odniesiony 

do ilości paliwa wprowadzonego w każdej dobie gazowej.

Rb’ [%] = (WE – UD – Zw) / WE*100%

▪ Zmiana wysokości alokacji dla ZUD co przekłada się na ilości konieczne do wprowadzenia do 

systemu przesyłowego dla uniknięcia niezbilansowania (zakup na TGE, OTC, import). Odpowiednio: 

okres zimowy większe ilości (UD ma charakter „niedoszacowania”); okres letni mniejsze ilości (UD ma 

w tym okresie charakter przeszacowania)

▪ Wprowadzenie rocznego okresu rozliczeń różnicy między alokacjami rozliczeniowymi a 

usługą dystrybucyjną z uwzględnieniem średniorocznej ceny gazu na TGE

▪ Zmiana nazwy procesu bilansowanie handlowe na „wyrównanie ilości paliwa 

wprowadzonego i pobranego przez ZUD”

▪ Wprowadzenie nowego systemu/nowych zasad od 1 stycznia 2020 r.
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Propozycja zmiany systemu bilansowania handlowego w dystrybucji

Bilans gazu:

▪ WE: wejście do systemu dystrybucyjnego PSG (wyjście z OGP Gaz-System, kopalnie i inne źródła: 

biogazownie, instalacje regazyfikacji LNG)

▪ WY_PSG = ZW;  WY_ZUD = punkty WR + WS

▪ WE – WY – Zw = Rb -> Rb’ [%] = Rb [kWh] / WE [kWh]

RB

ZUD:

WR,

WS

ZW

WE

Rb’:

➢ Roczny % Rb2018

➢ Ustalany jest po zakończeniu roku

Jeżeli znana by była wielkość różnicy bilansowej, to pozostała ilość powinna 

zostać zaalokowana dla ZUD.

Czyli: AR = Usługa Dystrybucyjna’ (suma UD ZUD)

ZAŁOŻENIA

– Wyznaczenie % wielkości różnicy bilansowej na podstawie poprzedniego roku Rb’=Rb; 

(dla stycznia nie jest znany pełny bilans techniczny poprzedniego roku, przyjęcie 

współczynnika z R-2; od 1 lutego z R-1),

– Wyznaczony % Rb’ jest wykorzystany do wyznaczenia alokacji dla PSG za dobę 

poprzednią oraz zakupu na dobę przyszłą,

– Ilości zużycia własnego, są punktami mierzonymi codziennie (jak punkty WR), są 

alokowane na PSG bez zmian,

– Przewidywany poziom różnicy bilansowej i zużycia własnego na kolejną dobę jest 

podstawą do zakupów na Giełdzie na RTT, RDNiB. 

– Bardzo ważna jest umiejętność prawidłowego prognozowania wejścia na kolejną i 

następne doby.
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Schemat rozliczeń pojedynczego ZUD

Założenia rozliczenia w ramach procesu wyrównania z pojedynczym ZUD:

▪ Usługa dystrybucyjna jest sumą dostarczonego gazu w okresie 12 miesięcy (rok kalendarzowy) do  

wszystkich punktów poboru (wyjścia) danego ZUD.

▪ Alokacja: Suma ilości gazu zaalokowanego rozliczeniowo (suma 365 dni alokacji rozliczeniowych)

▪ Raz do roku, po zakończeniu roku - wyznaczenie ilości Wyrównania:

▪ Wyrównanie usługi dystrybucyjnej z alokacją rozliczeniową

Wyr = AR – UD;

Jeżeli: Wyr < 0, to PSG przychód, ZUD koszt

Wyr > 0, to PSG koszt, ZUD przychód

▪ Wyznaczenie ceny wyrównania gazu - CWG

▪ Opłata wyrównawcza:

▪ OWYR= MOD (UD – AR) * CWG
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Propozycja zmiany systemu bilansowania handlowego w dystrybucji

▪ Zmiana wysokości alokacji dla ZUD

– Alokacje dla ZUD bez zmiany zasad, tj. wg profili na grupy taryfowe (stały i zmienny) z 

uwzględnieniem ilości punktów WS danego ZUD i LDG publikowanego na stronie www.psgaz.pl

– Alokacje dla punktów WR bez zmian – ilości kWh z pomiarów

PWEOSP 2018

WS

WS

RB- obecne

WR

WR

ZW

ZUP_1

ZUP_4

= PSG

ZUP_3

ZUP_2

PWEOSP 2018

WS

WS

RB = nowa metoda

WR

WR

ZW

ZUP_1

ZUP_4

= PSG

ZUP_3

ZUP_2

http://www.psgaz.pl/
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Propozycja zmiany systemu bilansowania handlowego w dystrybucji

▪ Różnica pomiędzy założoną na początku i w trakcie roku wielkością różnicy bilansowej, a wielkością 

rozliczeniową

RB

ZUD:

WR,

WS

ZW

WE

Jeżeli:

Rb’O > Rbrzeczywiste, to:

➢ Alokacja dla ZUD była niższa o 

wielkość równą różnicy pomiędzy    

Rb’O a Rbrzeczywiste

➢ PSG przekazuje gaz do ZUD – tzn. 

ZUD ma koszty, PSG przychody

RB

ZUD:

WR,

WS

ZW

WE
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Propozycja zmiany systemu bilansowania handlowego w dystrybucji

▪ Różnica pomiędzy założoną na początku i w trakcie roku wielkością różnicy bilansowej, a wielkością 

rozliczeniową

RB

ZUD:

WR,

WS

ZW

WE

RB

ZUD:

WR,

WS

ZW

WE

Jeżeli:

Rb’O < Rbrzeczywiste, to:

➢ Alokacja dla ZUD była wyższa o wielkość 

równą różnicy pomiędzy Rb’O a Rbrzeczywiste

➢ PSG odbiera gaz od ZUD – tzn. ZUD ma 

przychody, PSG ma koszty
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Propozycja zmiany sytemu bilansowania handlowego w dystrybucji

Propozycja wyznaczenia ceny do rozliczeń -

▪ Średnia ważona cena gazu na TGE:

▪ Średnia na bazie indeksów giełdowych TGE_DA

▪ Średnia z okresu 1 roku; rok rozliczany

▪ Średnia ważona, waga – ilość na wejściu do dystrybucji.

Przykładowo, jeżeli nowy model bilansowania wejdzie w życie z 

dniem 1 stycznia 2020 r., pierwsze rozliczenie wyrównania będzie 

przeprowadzone w styczniu 2021 na bazie cen TGE z 2020 r. 
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Korzyści

▪ Korzyści:

▪ Likwidacja dużych przepływów finansowych pomiędzy PSG a użytkownikami systemu (ZUD-ami)

▪ Jedno rozliczenie w skali roku, brak dodatkowych do usługi dystrybucyjnej rozliczeń z tytułu 

bilansowania

▪ Mniejsze koszty zakupu gazu na różnicę bilansową odpowiadające technicznej rocznej różnicy 

bilansowej

▪ Brak kosztów dla ZUD w okresach letnich, brak nadwyżki kosztów ZUD nad przychodami od PSG w 

sumie rocznych rozliczeń z PSG

▪ Rozliczenie niewielkiej w stosunku do usługi dystrybucyjnej różnicy po zakończeniu roku wg średniej 

ważonej rocznej ceny rynkowej TGEDA

▪ Prowadzenie bilansowania w jednym obszarze bilansowania – połączonym systemie przesyłowym 

obejmującym system dystrybucyjny – tylko w systemie przesyłowym
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Dalsze kroki

▪ Kolejne kroki:

▪ Po zmigrowaniu pozostałych 4 obszarów taryfowych do nowego systemu – możliwość wykorzystania 

do alokacji operatywnych i rozliczeniowych danych – wyników szacowania dla wszystkich punktów WS 

wg metody SLP

▪ Ustalenie w konsultacji z URE, OGP Gaz-System, ZUD sposobu rozliczania różnicy pomiędzy 

wejściem do systemu dystrybucyjnego, a wyjściem (WS i WR)

▪ Zapisanie w IRiESD i zatwierdzenie



Wartości Profili SLP wyznaczane są dla każdego obszaru temperaturowego

i zdefiniowanej grupy odbiorców o określonej charakterystyce odbioru. Wartość Profili

SLP wyznaczane są na postawie wzoru podstawowego:

gdzie:

WSLP – wartość profilu SLP,

T – średnia temperatura doby gazowej na danym obszarze 

temperaturowym, dla której liczona jest wartość profilu SLP w 0C,

A, B [0C], C, D – współczynniki funkcji do wyliczania wartości profilu, 

które określają kształt, przebieg oraz ekstrema 

wartości funkcji sigmoidalnej
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Szacowanie Punktów wyjścia typu WS – metoda Profili SLP
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Konsultacje metodologii SLP, PSG przeprowadziła w sierpniu 2018 roku. 

Metodologia oparta na profilach SLP, dla obszarów taryfowych Zabrze i Gdańsk jest stosowana od 

miesiąca grudnia 2018 roku. 

Wdrożenie tej metodologii dla kolejnych obszarów taryfowych, rozpocznie się w 2020 roku, o czym 

PSG będzie informowała ZUD z odpowiednim wyprzedzeniem.



26

Procedura opracowania ZZZ

Na podstawie przyjętych PZD do realizacji w ramach Umowy dystrybucyjnej, OSD

opracowuje lub aktualizuje Zbiorcze Zgłoszenie Zapotrzebowania (ZZZ) na

kolejny Rok gazowy w podziale na miesiące, odrębnie dla poszczególnych

Obszarów dystrybucyjnych

ZZZ zawiera odrębne dane dotyczące Punktów wyjścia typu WS, Punktów 

wyjścia typu WR oraz Punktów wejścia (PWEź)

W przypadku zmiany Punktów wejścia, w tym PWEŹ lub Punktu wejścia do 

Obszaru dystrybucyjnego (PWEOSP), z których następuje zasilanie Paliwem 

gazowym Obszarów dystrybucyjnych, lub rozpoczęcia korzystania z Punktu 

wyjścia z Obszaru dystrybucyjnego E do Systemu przesyłowego OSP (PWYOSP), 

ZUD z 7-dniowym wyprzedzeniem aktualizuje ZZZ, w części dotyczącej 

powyższych Punktów wejścia.



Dotychczasowe zasady współpracy z OSDW
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1.W przypadku gdy odbiorcy przyłączeni do sieci OSDW korzystają z
prawa do zmiany sprzedawcy, OSDW jest zobowiązany do wystąpienia
z wnioskiem o zawarcie MUD i przydzielenie mu całości lub części mocy
umownej w punkcie wyjścia do systemu dystrybucyjnego OSDW w
ramach PZDOSDW, w zakresie umożliwiającym realizację procedury
zmiany sprzedawcy;

2.OSD ma prawo odebrania mocy umownej na „zasadzie plecaka” ZUD
dotychczas dostarczającemu paliwo gazowe do punktu wyjścia do
systemu dystrybucyjnego OSDW.

Obowiązkowy 
charakter 

MUD

1. W przypadku gdy odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnych OSDW
nie korzystają z prawa do zmiany sprzedawcy, OSDW nie ma
obowiązku zawarcia MUD i wystąpienia z wnioskiem o PZDOSDW;

2. OSDW ma prawo na zasadzie dobrowolności do wystąpienia z
wnioskiem o zawarcie MUD i przydzielenia mu całości lub części mocy
umownej w punkcie wyjścia do systemu dystrybucyjnego OSDW w
ramach PZDOSDW.

Fakultatywny 
charakter 

MUD



Dotychczasowe zasady współpracy z OSDW
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Krok 2

Krok 1

PZDW PZDW PZDW PZD

OSDW ZUD

PZDOSDW

ZUD ZUDZUD ZUD



Propozycja zmiany zasad współpracy z OSDW
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Krok 2

Krok 1

PZDW PZDW PZDW

OSDW

PZDOSDW

ZUD ZUD ZUD



Procedura zmiany zasad współpracy z OSDW

➢ Rozwiązanie pozwoli na utrzymanie dotychczasowych zasad nabywania paliw gazowych przez

OSDW w punkcie wyjścia z systemu dystrybucyjnego OSD;

➢ OSDW może w ten sposób uniknąć konieczności uczestniczenia w rynku bilansowym (tj.

uniknąć ponoszenia kosztów z tytułu bilansowania handlowego OSP oraz Wyrównania;

➢ Brak konieczności istotnej zmiany dotychczasowych umów, na podstawie których OSDW

nabywa paliwo gazowe.

30

Zakłada się możliwość obrotu paliwem gazowym w MFPWYOSDW (oraz w 

MFPWEOSDW)

Ułatwienie realizacji procedury zmiany sprzedawcy przy jednoczesnym 

ograniczeniu ryzyk dla OSDW

Wejście w życie niniejszego modelu z dniem 1 października 2020 r.

Potencjalnie OSDW także może mieć status ZUD zamawiającego PZDW
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Procedura wpisania na listę sprzedawców rezerwowych

Warunki wpisania na listę sprzedawców rezerwowych określone zostaną w Umowie

dystrybucyjnej (OWU).

Konieczne może być zawarcie aneksu do umowy, celem określenia adresu poczty

elektronicznej, na który OSD powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty sprzedaży

rezerwowej.

W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku ZUD, OSD wpiszę go na listę 

sprzedawców rezerwowych opublikowaną na stronie internetowej

WNIOSEK

• adres poczty elektronicznej na

który OSD złoży, w imieniu i

na rzecz Odbiorcy

końcowego, oświadczenie o

przyjęciu oferty sprzedaży

rezerwowej;

• Obszar dystrybucyjny, w

którym zamierza pełnić

funkcję sprzedawcy

rezerwowego;

• dane kontaktowe.

Podpis
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Obowiązki sprzedawców rezerwowych

Sprzedawca rezerwowy jest zobowiązany do opublikowania oferty sprzedaży rezerwowej:

➢ wzoru umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej

postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej;

➢ zestawienia aktualnych cen i stawek opłat, warunków ich stosowania i zasad

prowadzenia rozliczeń z Odbiorcą końcowym dla sprzedaży rezerwowej.

ZUD zobowiązany jest do poinformowania OSD o ww. adresie strony internetowej.

W razie braku publikacji oferty sprzedaży rezerwowej lub przekazania informacji do OSD:

W razie braku możliwości podjęcia procedury sprzedaży rezerwowej  

OSD wdraża procedurę sprzedaży z urzędu.



33

Obowiązujące przepisy prawa w zakresie biogazu

art. 118 ustawy o OZE - operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w obszarze

swojego działania, odbiera biogaz lub biogaz rolniczy spełniający parametry jakościowe

dla paliw gazowych wprowadzanych do sieci, określone w przepisach [rozporządzenia

systemowego] wytwarzanego w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej

bezpośrednio do sieci tego operatora.

Brak odrębnych parametrów jakościowych dla biogazu.

Konieczność przyłączenia zarówno instalacji biogazu rolniczego, jak również biogazu 
(wytwarzającego gaz z odpadów innych niż odpady rolnicze)

Istotne znaczenie ma zapewnienie prawidłowych parametrów jakościowych biogazu, w 
szczególności wytwarzanego z odpadów innych niż rolnicze 
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Biogaz - wymagania

Warunkiem wprowadzenia biogazu jest zawarcie umowy dystrybucyjnej;

Chłonność strefy dystrybucyjnej – Ilość Paliwa gazowego jaka może być odebrana przez

OSD w ciągu jednej godziny na terenie Strefy dystrybucyjnej, odpowiadająca minimalnej

godzinowej wielkości poboru Paliwa gazowego możliwej do odebrania przez wszystkich

Odbiorców końcowych zasilanych z tej Strefy dystrybucyjnej;

Obowiązek zainstalowania wilgonościomierza oraz chromatografu;

Obowiązek zawarcia porozumienia pomiędzy Operatorem Źródła a OSD;

Parametry jakościowe mogą zostać określone w warunkach przyłączenia;

Obowiązek składania nominacji.

Wprowadzone postanowienia mają na celu zapewnienie właściwej pracy 

systemu dystrybucyjnego zasilanego z biogazowni
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Kontrola metrologiczna na gruncie IRiESD

Dotychczasowy stan prawny - do 8 maja 2017 r. legalizacji pierwotnej oraz

ponownej podlegały wszystkie rodzaje gazomierzy, a w konsekwencji nie istniała

konieczność regulowania niniejszej kwestii na gruncie IRiESD.

Aktualny stan prawny – od dnia 9 maja 2017 r, zgodnie z zapisami

Rozporządzenia w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających

prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, legalizacji ponownej

podlegają jedynie gazomierze o maksymalnym strumieniu objętości Q max nie

większym niż 100 m3/h zainstalowane na sieci gazowej, w której maksymalne

ciśnienie robocze nie przekracza 0,5 MPa.

Powstała konieczność uregulowania zagadnień związanych z prawną

kontrolą metrologiczną w IRiESD.

Celem wdrożenia kontroli metrologicznej jest zwiększenie 

bezpieczeństwa rozliczeń z ZUD oraz odbiorcami.  
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Inne zmiany

Doprecyzowanie parametrów jakościowych skroplonego gazu ziemnego dostarczanego do instalacji

LNG zasilających system dystrybucyjny (pkt 6.8.5 IRiESD);

Doprecyzowanie, że w przypadku gdy Odbiorca uczestniczy w odczycie wskazań Układu pomiarowego 

przedstawiciel OSD sporządza i podpisuje protokół z wykonanych czynności. Odbiorca ma prawo 

podpisać protokół lub zgłosić do niego zastrzeżenia (pkt 8.10 IRiESD)

Wskazanie terminów rozpatrywania wniosków o wydanie warunków przyłączenia (pkt 10.3.12 IRiESD)

W przypadku wprowadzania Źródeł wprowadzenie obowiązku zapewnienia dostaw gazu do systemu 

dystrybucyjnego (pkt 10.4.5.4 IRiESD)

Ograniczenie liczby dokumentów wymaganych przy zawieraniu Umowy dystrybucyjnej (pkt 11.5.1.2 IRiESD)

Skrócenie terminu na rozpatrzenie wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej (pkt 11.6.5 IRiESD)

Informowanie OSD, do 30 września bieżącego roku o zakresie prac planowanych przez Odbiorców ZUD w

kolejnym roku kalendarzowym w Punktach wyjścia, w których Moc umowna lub sumaryczna Moc umowna

wynosi co najmniej 4580 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego E lub 3800 kWh/h dla Obszaru

dystrybucyjnego Lw, o ile prace takie mogą wpłynąć na warunki odbioru Paliwa gazowego, w tym

ograniczenia ilości odbieranego Paliwa gazowego oraz przekazywanie takich informacji przez OSDW (pkt

11.10.6 oraz 11.12.4 IRiESD);

Doprecyzowanie zasad uruchomienia dostaw do nowoprzyłączonego punktu (pkt 13.4.9 IRiESD)

Doprecyzowanie zasad postępowania OSD w przypadku braku możliwości skutecznego wstrzymania 

dostaw do odbiorcy (pkt 13.13.6 IRiESD).
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Inne zmiany

Wydłużenie terminu na uzupełnienie braków formalnych PZD Zmiana sprzedawcy do 5 dni roboczych (z

5 dni kalendarzowych) (pkt 15.9.4 IRiESD);

Doprecyzowanie zasad składania PZDSP w celu świadczenia usług dystrybucji do punktów wyjścia 

wyposażonych w układ przedpłatowy (pkt 18.7 IRiESD);

Doprecyzowanie terminu przekazania ZUD informacji o zmianie grupy taryfowej (pkt 19.3.9 IRiESD);

Doprecyzowanie maksymalnego terminu na przekazanie danych telemetrycznych (pkt 19.4 IRiESD);

Doprecyzowanie zasad przekazywania wskazań na początku oraz końcu układu pomiarowego w punktach 

WR (pkt 19.10 IRiESD);

Wskazanie, że jeżeli OSD dysponuje możliwościami pozyskania danych o pobranej ilości Paliwa gazowego

z Systemu dystrybucyjnego OSD, zagregowania takich danych, przeliczania tych danych na jednostki

energii [kWh] oraz przekazywania takich danych OSP, informacja ta powinna być uwzględniona w Alokacji

wykonywanej przez OSD dla punktu wejścia PWEOSP lub PWEOSPL bez modyfikacji wynikającej z przyjętego

modelu szacowania realizacji dla Odbiorców (pkt 22.3.3.4 IRiESD);

Wprowadzenie zasady, że ZUD, przekazują Nominacje do OSD nie wcześniej niż 10 dni przed Dobą

gazową, której Nominacja dotyczy (pkt 23.2.1 IRiESD). Analoogiczna zasada dotyczy prognozy

transportowej OSDW (pkt 25.6.2 IRiESD);

Doprecyzowanie zasad bilansowania obszaru zasilanego z instalacji LNG (pkt 24.6 IRiESD)

Likwidacja postanowień dotyczących odstąpienia niewykorzystywanej przepustowości (pkt 23.2.4 IRiESD).

Doprecyzowanie przypadków, w których możliwa jest realizacja polecenia wstrzymania, ograniczenia lub 

wznowienia dostaw paliwa gazowego (pkt 25.3 IRiESD).
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Inne zmiany

Doprecyzowanie zasad wprowadzenia lub aktualizacji podstawowego standardu elektronicznej wymiany

dokumentów (EDI) lub alternatywnego standardu wymiany danych (pkt 17.1.4 i 17.1.5 IRiESD);

Doprecyzowanie zasad montażu Przedpłatowych Układów pomiarowych na podstawie przekazanego 

przez ZUD wniosku Odbiorcy (pkt 18.7 IRiESD)

Dyskutowana jest kwestia usunięcia norm zakładowych, polskich norm oraz standardów technicznych IGG 

jako podstaw normatywnych ujętych do tej pory w IRiESD

Doprecyzowanie, że zasady poufności stosuje się do następujących podmiotów:

•OSD;

•podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do Sieci dystrybucyjnej oraz strony Umowy o

przyłączenie;

•podmiotu składającego wniosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej oraz strony Umowy

dystrybucyjnej;

•podmiotu składającego wniosek o zawarcie umowy lub porozumienia międzyoperatorskiego;

•Użytkowników Systemu dystrybucyjnego, OSW, Odbiorców z którymi ZUD zawarł Umowy

kompleksowe lub Umowy sprzedaży, a także bieżące aktualizowanie takich danych;
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Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą

spółką Grupy Kapitałowej PGNiG.

Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie

całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 180 tys. km

gazociągów.

Polska Spółka Gazownictwa jest Narodowym Operatorem

Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Kluczowym

zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw

gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju

bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych

operatorów lokalnych. Spółka świadczy usługę transportu

paliwa gazowego na bazie umów zawartych z

przedsiębiorstwami zajmującymi się sprzedażą paliwa

gazowego.

Do zadań PSG należy prowadzenie ruchu sieciowego,

rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń,

dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego

gazu.


