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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 03.01.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (nr z wykazu prac legislacyjnych 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska – 732) 
 

Lp. 

Jednostka redakcyjna 

projektu ustawy, do 

którego odnosi się uwaga 

Proponowana zmiana przepisu Uzasadnienie zmiany przepisu 

Uwagi ogólne 

1 Uwaga ogólna Niespójność niektórych proponowanych przepisów z treścią uzasadnienia: zmiana przepisów proponowana w §1 pkt 

4 projektu (dot. §7 ust. 1, 2 i 2a rozporządzenia) nie odpowiada treści uzasadnienia w zakresie „zobowiązań 

wynikających z przepisów prawa, takich jak tworzenia planów bądź programów emerytalnych”. W propozycji 

zapisów (dokładnie w ust. 2) jest jedynie mowa o „dodatkowych planowanych kosztach wynikających z realizacji 

inwestycji zgodnie z planem rozwoju”, który nie jest z pewnością planem emerytalnym. 

Uwagi szczegółowe 

2 §1 pkt 5 projektu dot. §9 ust. 

1 rozporządzenia 

Zn -  współczynniki wzrostu skali działalności 

przedsiębiorstwa energetycznego, odzwierciedlające 

wzrost kosztów wynikający z realizacji inwestycji 

zgodnie z planem rozwoju, o którym mowa w art. 16 

ustawy, ustalane przez Prezesa URE na każdy rok 

okresu regulacji w oparciu o kluczowe parametry 

rozwoju systemu gazowego: przyrost długości 

gazociągów, liczba stacji gazowych lub liczba odbiorców. 

W proponowanej treści opisu symbolu Zn brakuje 

określenia kto dokonuje ustalenia tego współczynnika 

wzrostu skali działalności przedsiębiorstwa 

energetycznego. Proponuje się, aby takim podmiotem był 

Prezes URE jako ten, który jednocześnie ustala takiemu 

przedsiębiorstwu wysokość współczynników 

korekcyjnych.  

3 §1 pkt 7 projektu dot. 

zmiany §10a ust. 3 i 4 

rozporządzenia Usunięcie ust 6 w §10 oraz usunięcie §10a. 

Zaproponowana treść ust. 3 dodawanego § 10a jest 

bardzo nieprecyzyjna i może rodzić szereg wątpliwości 

interpretacyjnych.  

Działalność gospodarcza, także w obszarze regulowanym, 

obarczona jest pewnym ryzykiem. Próba eliminacji tego 
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ryzyka w pewnych, wybranych obszarach działalności 

operatorskiej może powodować niekorzystne skutki 

zarówno dla dystrybutorów gazu ziemnego, jak i dla 

odbiorców. Obecny system prawny zachęca 

dystrybutorów do jak najszybszego przyłączania do sieci 

odbiorców z dużym wolumenem odbieranego gazu. W 

aktualnej sytuacji, w której gaz ziemny ma być paliwem 

przejściowym zastępującym węgiel kamienny, 

wymagającej szybkiej rozbudowy sieci gazowej na 

potrzeby przemysłu i ciepłownictwa, jest to działanie 

niekorzystne. Odbiera to bodziec do szybkiej rozbudowy 

sieci dystrybucyjnej, przez co stoi w sprzeczności z celami 

polityki klimatycznej i środowiskowej oraz oczekiwaniami 

potencjalnych odbiorców oczekujących na możliwie 

szybkie przyłączenie do sieci gazowej. 

4 §1 pkt 14 projektu dot. §37 

ust. 1 rozporządzenia 
1. Przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje rozliczeń za 

pobrane paliwa gazowe lub wykonane usługi związane z 

dostarczaniem paliw gazowych na podstawie odczytu 

wskazań układu pomiarowego lub na podstawie odczytu 

utrwalonego przez odbiorcę przy użyciu urządzenia 

rejestrującego obraz, przekazanego następnie przez 

odbiorcę przedsiębiorstwu energetycznemu w sposób 

umożliwiający identyfikację odbiorcy i układu 

pomiarowego, w okresach rozliczeniowych ustalonych 

w taryfie: 

1) nie dłuższych niż 12 miesięcy , w trakcie których 

odczyty dokonywane są w dwumiesięcznych okresach 

rozliczeniowych lub częściej - w przypadku odbiorców 

Redakcja proponowanego przepisu jest niejasna w 

kontekście rozumienia pojęcia „okres rozliczeniowy”. 

Zgodnie z §2 pkt 10 przedmiotowego rozporządzenia 

okresem rozliczeniowym jest „okres przyjęty do rozliczeń 

za dostarczone paliwo gazowe lub świadczone usługi w 

zakresie odpowiedniego rodzaju działalności 

przedsiębiorstwa energetycznego”. Projekt, zgodnie z 

treścią uzasadnienia, ma na celu wydłużenie 

dopuszczalnych okresów rozliczeniowych do 24 miesiące 

przy czym zakłada jednocześnie, że w ramach 12 i 24 

miesięcznego okresu rozliczeniowego dokonywane będą 

odczyty również w krótszych okresach rozliczeniowych. 

Propozycja jest zatem wewnętrznie sprzeczna bowiem 

zakłada, że w ramach rozliczeń prowadzonych co 12 albo 
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pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 

110 [kWh/h]; 

2) nie dłuższych niż 24 miesiące, w trakcie których 

odczyty dokonywane są w sześciomiesięcznych lub 

dwunastomiesięcznych okresach rozliczeniowych - w 

przypadku odbiorców pobierających paliwa gazowe w 

ilości nie większej niż 110 [kwh/h]; 

3) zgodnie z liczbą dób gazowych lub godzin w 

dobie gazowej, w których świadczona jest usługa o 

okresie trwania krótszym niż miesiąc 

24 miesięcy prowadzone będą rozliczenia w krótszych 

okresach. Nie jest zatem jasne ani dla przedsiębiorców jak 

przebiegać powinien proces rozliczenia ani dla 

pozostałych odbiorców (w tym w gospodarstwach 

domowych) co jaki czas powinni otrzymać rozliczenie. W 

konsekwencji rekomenduje się uproszczenie regulacji 

poprzez wykreślenie wymogu dokonywania odczytów w 

trakcie krótszych okresów rozliczeniowych – jeżeli nie 

mają one być podstawą rozliczenia to ich 

przeprowadzenie jest zbyteczne. 
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