
 
Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego dla Odbiorcy niebędącego konsumentem, pobierającego Paliwo 
gazowe z sieci dystrybucyjnej, w tym w wielu Obiektach, przy czym w co najmniej jednym Obiekcie pobór Paliwa 
gazowego rozliczany jest w grupach taryfowych od BW-5, BZ-5 albo BS-5 wzwyż. 
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UMOWA KOMPLEKSOWA  

DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 
nr ……………………… 

 
zawarta  w dniu ……………… 
w ………………………………………………………………….. 
   (komórka organizacyjna PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.) 
 
pomiędzy: 
Sprzedawcą: PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000488778, o numerze NIP: 5272706082 
i numerze REGON: 147003421, o kapitale zakładowym w wysokości 625 307 815 złotych, która posiada 
status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), reprezentowana na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa przez: 
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 

 
a Odbiorcą: 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
adres wykonywania działalności gospodarczej / siedziba ul. ....................... nr budynku/lokalu ..........., kod 
pocztowy .................., miejscowość .................. 
REGON: …………................... NIP: .....................numer PKD podstawowej działalności Odbiorcy: 
…………………................................... 
wpisanym do …………………………………………………………………………………………………………,   
o kapitale zakładowym w wysokości ………………….. złotych opłaconym …………………, 
reprezentowanym przez: 
1. ............................................................................,  
2. ............................................................................,  

na podstawie …………………………………………………………………………………………………………... 

[odpis z rejestru/wpis w CEIDG / dokument pełnomocnictwa w załączeniu] 
telefon1 ..............................  
adres poczty elektronicznej do korespondencji w sprawach związanych z realizacją Umowy1,2 
…………………… 
adres do korespondencji1 …………………………………………………………………………………........…… 
 
 
łącznie zwanymi „Stronami” 

§ 1 
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Paliwo gazowe do instalacji znajdującej się w Obiekcie 

Odbiorcy oraz przenosić na Odbiorcę własność dostarczonego mu Paliwa gazowego. Określenie 
Obiektu, rodzaju Paliwa gazowego oraz wskazanie minimalnego ciśnienia Paliwa gazowego przy 
jakim dostarczane będzie Paliwo gazowe do Obiektu określa załącznik nr 3  do Umowy. 

2. Na podstawie Umowy, Paliwo gazowe może być dostarczane do więcej niż jednego Obiektu. Ilekroć 
w Umowie lub Ogólnych warunkach umowy jest mowa o Obiekcie, postanowienia te odnoszą się do 
każdego Obiektu wymienionego w załączniku nr 3 do Umowy. 

3. Dla Obiektów objętych ograniczeniami, zgodnie z Ustawą o zapasach, minimalny pobór Paliwa 
gazowego niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie lub 
zniszczenie obiektów technologicznych znajdujących się w Obiekcie określa załącznik nr 3 do 
Umowy. 

4. W dniu zawarcia Umowy kompleksowej Odbiorca jest zakwalifikowany, zgodnie z zasadami 
zawartymi w Taryfie, do grup taryfowych Sprzedawcy i OSD wskazanych w załączniku nr 3 do 
Umowy. 

5. Odbiorca w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwych grup taryfowych, 
zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie. Zmiana grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi 
w Taryfie, nie wymaga zmiany Umowy i zachowania formy określonej w § 7 ust. 1. 

6. Zamówienie dotyczące ilości Paliwa gazowego oraz zamówienie Mocy umownej do końca pierwszego 
Roku umownego obowiązywania Umowy określone jest w załączniku nr 3 do Umowy. Ustalenie 
wielkości zużycia Paliwa gazowego oraz zamówienie Mocy umownej na następne Lata umowne 
następuje zgodnie z punktem III ust. 1.16 Ogólnych warunków umowy. 

7. Odbiorca będzie rozliczany za dystrybucję Paliwa gazowego do Obiektu na podstawie aktualnie 
obowiązującej taryfy OSD.  
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8. Zasady i warunki ustanowienia zabezpieczenia określone są w załączniku nr 4 do Umowy oraz 
w Ogólnych warunkach umowy. 

§ 2 
1. Umowa kompleksowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie Strony.   

2. Umowa kompleksowa w Formie dokumentowej zostaje zawarta pod warunkiem łącznego spełniania 
następujących warunków: 

a. podpisania przez Odbiorcę Umowy oraz zeskanowania jej, w taki sposób, aby 
Sprzedawca miał możliwość odczytania jej treści; 

b. przesłania przez Odbiorcę do Sprzedawcy Umowy wraz z oświadczeniem o zawarciu 
Umowy w treści wiadomości email; 

c. przesłania przez Sprzedawcę podpisanej i zeskanowanej Umowy, uprzednio otrzymanej 
od Odbiorcy; 

d. skuteczne doręczenie drugiej Stronie oświadczeń woli, w tym przekazania Umowy 
następuje przez adresy poczty elektronicznej określone w § 6 ust. 3.  

3. Dostarczanie Paliwa gazowego i wyliczanie opłat następuje z dniem wskazanym w załączniku nr 3 do 
Umowy.  W przypadku Umowy zawieranej w procesie zmiany sprzedawcy, jeżeli dotrzymanie terminu 
wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy 
lub OSD, rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego i wyliczania opłat następuje z dniem 
rozpoczęcia świadczenia usług dystrybucji Paliwa gazowego do Obiektu w ramach Umowy. 

4. Umowa kompleksowa zostaje zawarta na czas3: 

☐ nieoznaczony 

☐ oznaczony do dnia………………. 
 
5. Z dniem podpisania Umowy kompleksowej, ulega (-ją) rozwiązaniu za porozumieniem Stron umowa (-

wy) nr […] z dnia […] roku4. 
 

§ 3 
1. Usługę dystrybucji Paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w Obiekcie, o którym mowa 

w załączniku nr 3 do Umowy, będzie wykonywał Operator systemu dystrybucyjnego. Dla potrzeb 
Umowy kompleksowej jest to Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z  siedzibą w Tarnowie, ul. 
W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000374001,NIP: 5252496411, REGON: 142739519 (PSG). Sprzedawca udostępnia PSG dane 
osobowe Odbiorcy w niezbędnym zakresie, w celu związanym ze świadczeniem przez PSG usług 
dystrybucji Paliwa gazowego. Administratorem Danych Osobowych Odbiorcy przetwarzanych w tym 
celu jest PSG. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odbiorcy przez PSG, 
zamieszczone  są na stronie internetowej PSG www.psgaz.pl.  

2. Zmiana celu wykorzystania Paliwa gazowego wskazanego w załączniku nr 3 do Umowy, wymaga: 

a) poinformowania Sprzedawcy o tej zmianie na piśmie w terminie siedmiu (7) dni przed 
dokonaniem ww. zmiany, 

b) w przypadku gdy zmiana celu wykorzystywania Paliwa gazowego wymaga uzyskania koncesji 
zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, niezwłocznego poinformowania na piśmie Sprzedawcy 
o tym fakcie i o posiadanej koncesji. 

3. Odbiorca zobowiązuje się, że w sytuacjach, w których do prowadzenia działalności gospodarczej 
przepisy Prawa energetycznego wymagają koncesji, Odbiorca będzie prowadził taką działalność po 
jej uzyskaniu. 

4. Odrębnie dla każdego Obiektu, Odbiorca zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał Paliwo 
gazowe z przeznaczeniem na cele określone w formularzu „Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu 
Paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego”, który stanowi załącznik nr 5 do 
Umowy. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy Pośredniczącego podmiotu gazowego, który dostarczył 
Sprzedawcy oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sporządzonego przez 
właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia 
działalności gospodarczej jako Pośredniczący podmiot gazowy. 

5. Odbiorca, w tym Odbiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zobowiązany 
jest wypełnić w imieniu Sprzedawcy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób 
fizycznych, których dane osobowe Odbiorca przekaże Sprzedawcy w związku z realizacją Umowy, w 
szczególności poprzez przekazanie osobom zatrudnionym przez Odbiorcę, pełnomocnikom i innym 
reprezentantom Odbiorcy stosownych klauzul informacyjnych, których treść stanowi załącznik nr 6 do 
Umowy, przed przekazaniem do Sprzedawcy danych ich dotyczących. 

 
§ 4 

Rozliczenia za Paliwo gazowe dostarczane do każdego Obiektu będą odbywały się na zasadach 
określonych w punkcie  IV Ogólnych warunków Umowy. 
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§ 5 

1. Miejsce przejścia własności Paliwa gazowego na Odbiorcę dla każdego Obiektu określa załącznik nr 
3 do Umowy. 

2. Ustalenie wysokości należności z tytułu dostarczania Paliwa gazowego dokonywane będzie według 
cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych szczegółowo w Taryfie i w Umowie 
kompleksowej. 

3. W przypadku gdy właścicielem Układu pomiarowego i urządzenia do telemetrycznego przekazywania 
danych (o ile jest ono zamontowane) jest Odbiorca, jego dane określone są w załączniku nr 3 do 
Umowy. 

§ 6 
1. Osobami do kontaktu po stronie Odbiorcy są: 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Osobami do kontaktu po stronie Sprzedawcy są:  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Strony uzgodniły, że jeżeli Odbiorca chce korzystać z możliwości wysyłania i otrzymywania 
oświadczeń woli w Formie dokumentowej, w tym dotyczących zmiany Umowy, jej wypowiedzenia lub 
rozwiązania, Strony będą korzystały z adresów poczty elektronicznej wskazanych poniżej:    
Sprzedawcy: 
- ……………………………….. i 
- pgnig.biznes@pgnig.pl (adres skrzynki bezzwrotnej do przekazywania informacji do Odbiorcy); 
Odbiorcy: …………………………………. 

4. Informacje przekazywane przez Odbiorcę do OSD, w zakresie określonym w Umowie, powinny być 
kierowane do Obszaru Taryfowego OSD właściwego terytorialnie dla Obiektu, którego dotyczy 
przekazywana przez Odbiorcę informacja. Wykaz Obszarów Taryfowych Polskiej Spółki Gazownictwa 
sp. z o.o. zawiera taryfa OSD i jest on dostępny na stronie http://www.psgaz.pl/. 

5. Na wypadek powstania, w przypadkach określonych w Ogólnych warunkach umowy, obowiązku 
składania prognoz (nominacji) tygodniowych dla któregokolwiek z Obiektów wymienionych 
w załączniku do Umowy, dane kontaktowe osób upoważnionych do przekazywania danych w tym 
zakresie po stronie Odbiorcy i Sprzedawcy wskazano w załączniku „Procedura zgłaszania prognoz 
(nominacji) tygodniowych, Nominacji dobowych i Renominacji”. 

 
§ 7 

1. Zmiany Umowy kompleksowej, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie wymagają, zachowania formy 
pisemnej, elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo Formy 
dokumentowej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 Umowy kompleksowej oraz pkt 
VII Ogólnych warunków umowy. Czynności dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Formie dokumentowej są uznawanymi za równoważnie. 
Nie wymaga zmiany Umowy:  zmiana  lub uzupełnienie danych Strony Umowy ujawnionych 
w rejestrach KRS lub CEiDG (w tym imię lub nazwisko, o ile nie prowadzi to do zmiany podmiotowej 
po stronie Odbiorcy), osób kontaktowych, adresu korespondencyjnego, danych dotyczących 
gazomierza, adresu wykonywanej działalności gospodarczej, numeru telefonu, adresu poczty 
elektronicznej, adresu stron systemów teleinformatycznych.  Strony zobowiązują się niezwłocznie 
informować o zmianie tych danych.  

2. Umowę kompleksową sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze Stron. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową kompleksową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa, a w szczególności następujące akty prawne: 
a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020  r., poz. 833, z późn. 

zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 
b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020  r., poz. 1740 z późn. zm.), 

4. Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy kompleksowej bez zgody drugiej 
Strony. Treść umowy może być ujawniona osobom trzecim w zakresie wymaganym przepisami prawa 
w szczególności, gdy wynika to z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.  2080 ze zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 
757 ze zm.), jak również dotyczą obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Treść umowy 
może być ujawniona w trakcie postępowania sądowego, mediacyjnego, arbitrażowego lub 
administracyjnego z udziałem danej Strony, jak również profesjonalnym doradcom danej Strony po 
uprzednim zobowiązaniu ich do nieujawniania treści Umowy kompleksowej. 
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§ 8 
1. Integralną część Umowy kompleksowej stanowią następujące załączniki: 
 Załącznik nr 1 - Ogólne warunki umowy, 
 Załącznik nr 2 - Taryfa (lub wyciąg z Taryfy), 
 Załącznik nr 3 – Dane dotyczące Obiektu (-ów), w tym zamówienie ilości Paliwa gazowego i Mocy 

umownej, w których Odbiorca zakwalifikowany jest do grup taryfowych od BW-5 do BW-7, od BZ-
5 do BZ-7, od BS-5 do BS-7 włącznie, 

 Załącznik nr 4 – Warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 Załącznik nr 5 – Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby 

naliczenia podatku akcyzowego5, 
 Załącznik nr 6 - Dobrowolne zgody na otrzymywanie treści marketingowych oraz informacja 

o przetwarzaniu danych osobowych, 
 Załącznik nr 7 - Procedura zgłaszania prognoz (nominacji) tygodniowych, Nominacji dobowych 

i Renominacji6, 
 Załącznik nr 8 - Oświadczenie Odbiorcy o wyborze sprzedawcy rezerwowego, 
 Załącznik nr 9 – Oświadczenie odbiorcy końcowego PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 

o zdolności konsumpcji nośnika energii, 
 Załącznik nr 10 – Klauzula antykorupcyjna, 
 Załącznik nr 11 – Pouczenie dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawartej 

poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość oraz Formularz odstąpienia od Umowy zawartej poza 
lokalem Sprzedawcy lub na odległość,7 

 ..… 
2. Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał od Sprzedawcy Ogólne warunki umowy 

oraz Taryfę (lub wyciąg z Taryfy). 
3. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy kompleksowej ustalonymi 

indywidualnie przez Strony, a postanowieniami Ogólnych warunków umowy, rozstrzyga treść 
indywidualnych postanowień Umowy kompleksowej.  

4. W przypadku skorzystania przez Odbiorcę, dla danego Obiektu, z oferty specjalnej regulującej 
w sposób odmienny postanowienia dotyczące zasad rozliczania, o których mowa w punkcie IV OWU, 
zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia załączników, aneksów lub regulaminów 
stanowiących integralną część oferty specjalnej. 
 

 
 

 
 

………………………………. 
Sprzedawca 

czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data 
złożenia podpisu 

………………………………. 
Odbiorca 

czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data 
złożenia podpisu 

 
 
  
                                                      
1 Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Uzupełnienie niniejszego 

pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w celu 
ułatwienia kontaktu z Panią/Panem w związku z wykonaniem umowy. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

2 Informacje podane w przypisie nr 1 nie mają zastosowania jeżeli ten sam adres poczty elektronicznej wskazano jako 
adres właściwy do wysyłania i otrzymywania oświadczeń woli w Formie dokumentowej.  

3 Wybrać właściwe. 
4 Postanowienie opcjonalne, do usunięcia w razie gdy Umowa nie zastępuje innych, wcześniejszych umów. 
5 Nie dotyczy Pośredniczącego podmiotu gazowego, który dostarczył Sprzedawcy oryginał lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię sporządzonego przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia 
powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako Pośredniczący podmiot gazowy. 

6 Dotyczy Odbiorców, zobowiązanych do składania nominacji zgodnie z pkt III.4 Ogólnych warunków umowy. 
7 Załącznik stosuje się w przypadku umów zawieranych z odbiorcami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi 

działalność gospodarczą oraz zawierających Umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy. 
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Oświadczenie i dobrowolna zgoda Odbiorcy 
 
 
 

Oświadczenie Odbiorcy końcowego podlegającego ochronie konsumenckiej nr 11 

 

☐ 

Oświadczam, że najpóźniej w chwili wyrażenia przeze mnie woli związania się Umową zostałem poinformowany 
o prawie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w terminie czternastu (14) dni od jej zawarcia oraz, że 
otrzymałem pouczenie o sposobie korzystania z prawa odstąpienia od Umowy oraz wzór przykładowego 
oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy. 

 
 

Oświadczenie Odbiorcy końcowego podlegającego ochronie konsumenckiej nr 22 
 

☐ 

Oświadczam, że najpóźniej w chwili wyrażenia przeze mnie woli związania się Umową zostałem poinformowany 
o prawie odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy w terminie czternastu (14) dni od jej 
zawarcia oraz, że otrzymałem pouczenie dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy oraz wzór 
przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy. 

 
 

Oświadczenie Odbiorcy  końcowego podlegającego ochronie konsumenckiej nr 33 

☐ 

Żądam rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego przed upływem terminu czternastu (14) dni na odstąpienie 
od Umowy liczonego od dnia jej zawarcia. Zostałem poinformowany, że w razie odstąpienia od Umowy 
w terminie czternastodniowym (14) będę zobowiązany do zapłaty za spełnione na moje żądanie świadczenia 
(dostarczanie Paliwa gazowego) w okresie do dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 
 

Dobrowolna zgoda Odbiorcy na dokonywanie potrąceń umownych4: 
 

☐ 

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (PGNiG OD) potrąceń nadpłat, które 
mogą powstać na podstawie niniejszej Umowy z niedopłatami wynikającymi z innej umowy lub umów wiążących 
mnie z PGNiG OD, na zasadach określonych w OWU. 

 

 

                                                      
1 Oświadczenie stosuje się w przypadku umów zawieranych na odległość z odbiorcami będącymi osobami fizycznymi 
prowadzącymi działalność gospodarczą.  
2 Oświadczenie stosuje się w przypadku umów zawieranych poza lokalem Sprzedawcy z odbiorcami będącymi osobami 
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. 
3 Oświadczenie stosuje się w przypadku umów zawieranych na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy z odbiorcami będącymi 
osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w przypadku rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego przed 
upływem terminu na odstąpienie od Umowy. 
4 Zaznaczenie pola jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Odbiorcę zgody. Pozostawienie pustego pola oznacza brak zgody 
Odbiorcy. 



Załącznik nr 3 do Umowy kompleksowej Paliwa gazowego nr .............................................................. z dnia ........................... 

Dane dotyczące Obiektu (-ów), w tym zamówienie ilości Paliwa gazowego i Mocy umownej, w których Odbiorca zakwalifikowany jest do grup taryfowych 
od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7, od BS-5 do BS-7 włącznie 

 
 
 

   
………………………………. 

Sprzedawca 
czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data złożenia podpisu 

 
 
 

………………………………. 
Odbiorca 

czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data złożenia podpisu 
6 

 

 

L.p. Nr ID PPG Adres obiektu 

Nr 
rejestratora / 
przelicznika / 
gazomierzax 

Minimalne 
ciśnienie Paliwa 
Gazowego przy 

jakim dostarczane 
będzie Paliwo 

gazowe 

Rodzaj 
Paliwa 

gazowegoxx 

Odbiorca, w związku z 
prowadzoną działalnością 
zobowiązuje się, że będzie 
nabywał i odbierał Paliwo 

gazowe w celuxx 

Określenie własności 
Układu pomiarowego/ 

urządzenia do 
telemetrycznego 

przekazywania danych 
(o ile taki jest) 

Miejsce, w którym przechodzi 
prawo własności Paliwa 

gazowego (np.: przed / za 
Układem pomiarowym 
zlokalizowanym w stacji 

gazowej) 

1.      

a) wykorzystywania go na potrzeby własne 
b) wykorzystywania go na potrzeby obrotu 
(dalszej odsprzedaży) 

Operator/Odbiorca 

„Przed albo za Układem pomiarowym 
zlokalizowanym w stacji gazowej”; „w granicy 
własności sieci gazowej OSD określonej w 

warunkach przyłączenia do sieci gazowej” 
 

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

XDane do uzupełnienia jeżeli właścicielem urządzenia jest Odbiorca 
xxWybrać właściwe 

 



Załącznik nr 3 do Umowy kompleksowej Paliwa gazowego nr .............................................................. z dnia ........................... 

Dane dotyczące Obiektu (-ów), w tym zamówienie ilości Paliwa gazowego i Mocy umownej, w których Odbiorca zakwalifikowany jest do grup taryfowych 
od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7, od BS-5 do BS-7 włącznie 

 
 
 

   
………………………………. 

Sprzedawca 
czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data złożenia podpisu 

 
 
 

………………………………. 
Odbiorca 

czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data złożenia podpisu 
7 

 

 

  

 
 
 

XXWybrać właściwe 
XXXPole nieobowiązkowe 
 
 

L.p. Nr ID PPG 
Data rozpoczęcia 

dostarczania Paliwa 
gazowegoxx 

Moc 
umowna 

Grupa 
Taryfowa 

(Cennikowa) 
Sprzedawcy 

Grupa 
taryfowa 

OSD 

Deklaracja w [m3] rocznego 
planowanego zużycia Paliwa 
gazowego - dotyczy punktów 

poboru w ilości do 110 
kWh/h na potrzeby 

klasyfikacji grupy taryfowej 
(tzw. WS)xxx 

Deklaracja w [kWh] 
rocznego planowanego 

zużycia Paliwa gazowego 
dla wszystkich punktów 

poboru - zarówno do 110 
kWh/h jak i powyżej 110 

kWh/h (tzw. WS i WR) 

Minimalny pobór Paliwa 
gazowego niezbędny dla 

zapewnienia bezpieczeństwa 
osób i wykluczający 

uszkodzenie lub zniszczenie 
obiektów technologicznych 
znajdujących się w Obiekcie 

1.  

a) Z dniem ……….…. 
b) Z dniem zainstalowania 
Układu pomiarowego      

 

2.  
 

     
 

3.  
 

     
 

4.  
 

     
 

5.  
 

     
 

6.  
 

     
 

7.  
 

     
 

8.  
 

     
 

9.  
 

     
 

10.  
 

     
 



Załącznik nr 3 do Umowy kompleksowej Paliwa gazowego nr .............................................................. z dnia ........................... 

Dane dotyczące Obiektu (-ów), w tym zamówienie ilości Paliwa gazowego i Mocy umownej, w których Odbiorca zakwalifikowany jest do grup taryfowych 
od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7, od BS-5 do BS-7 włącznie 

 
 
 

   
………………………………. 

Sprzedawca 
czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data złożenia podpisu 

 
 
 

………………………………. 
Odbiorca 

czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data złożenia podpisu 
8 

 

 

 
 

L.p. Nr ID PPG  

Łączne zamówienie ilości paliwa gazowego:        [kWh]                       
Zamówienie ilości Paliwa gazowego dla poszczególnych miesięcy roku 2021[kWh] 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Razem 
ilości 

umowne 
[kWh] 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

 



Załącznik nr 3 do Umowy kompleksowej Paliwa gazowego nr .............................................................. z dnia ........................... 

Dane dotyczące Obiektu (-ów), w tym zamówienie ilości Paliwa gazowego i Mocy umownej, w których Odbiorca zakwalifikowany jest do grup taryfowych 
od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7, od BS-5 do BS-7 włącznie 

 
 
 

   
………………………………. 

Sprzedawca 
czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data złożenia podpisu 

 
 
 

………………………………. 
Odbiorca 

czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data złożenia podpisu 
9 

 

 

 

L.p. Nr ID PPG  

Łączne zamówienie ilości paliwa gazowego:        [kWh]                       
Zamówienie ilości Paliwa gazowego dla poszczególnych miesięcy roku 2022[kWh] 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Razem 
ilości 

umowne 
[kWh] 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               
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Załącznik nr 4 

do Umowy kompleksowej Paliwa gazowego 

nr .............................................................. z dnia ........................... 
 

Warunki zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
 

1. Odbiorca zobowiązuje się do udzielenia Sprzedawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie 
z zasadami określonymi w Umowie i Ogólnych warunkach umowy. 

 
2. Jeżeli Sprzedawca wyraził zgodę, o której mowa w punkcie VI ust. 12 Ogólnych warunków umowy, Odbiorca 

zobowiązuje się udostępniać Sprzedawcy następujące dokumenty potwierdzające dobrą sytuację 
ekonomiczno-finansową: 
1)     aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, że Odbiorca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed datą złożenia takiego 
zaświadczenia u Sprzedawcy – w terminie dziesięciu (10) Dni roboczych po zakończeniu każdego 
kwartału z zastrzeżeniem ust. 3.  

2)     roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy wraz z opinią biegłego rewidenta  
– w terminie dziesięciu (10) Dni roboczych po zatwierdzeniu sprawozdania przez organ 
zatwierdzający[i]. 

3)     sprawozdanie F-01 (sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na 
środki trwałe sporządzane na potrzeby statystki publicznej) – w terminie dziesięciu (10) Dni roboczych 
licząc od dnia, w którym sprawozdanie powinno być przekazane służbom statystyki publicznej.  

3.        Zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Odbiorca może przedłożyć pisemne oświadczenie 
stwierdzające, że Odbiorca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne podpisane przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do składania oświadczeń w imieniu 
Odbiorcy. W takim przypadku na każde pisemne wezwanie Sprzedawcy, Odbiorca przedłoży Sprzedawcy 
zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 w terminie dziesięciu (10) Dni roboczych liczonych od dnia 
otrzymania wezwania.  

4.        Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny być przedłożone wraz z wnioskiem, o którym mowa 
w punkcie VI ust. 12 Ogólnych warunków umowy. W takim przypadku nie stosuje się ust. 3. 

 
 
 
 
 

………………………………. 
Sprzedawca 

czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data 
złożenia podpisu 

………………………………. 
Odbiorca 

czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data 
złożenia podpisu 
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Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego  
na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego8  

 
Załącznik nr 5 

do Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego  

nr ……………… z dnia ……………………….. 

zawartej pomiędzy: 

Sprzedawcą: PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000488778, o numerze NIP: 5272706082 i numerze REGON: 147003421, o kapitale zakładowym w wysokości 
625 307 815 złotych,  

a Odbiorcą: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko lub nazwa, PESEL9 lub NIP10) 

 

adresy poboru Paliwa gazowego (w przypadku kilku adresów poboru, należy podać również numer ID Miejsca 
odbioru gazu): 

a. ………………………………… 

b. ……………………………….. 

c. ……………………………….. 

d. ……………………………….. 

e. ………………………………. 

f. ………………………………. 

g. ………………………………. 

h. ………………………………. 

i. ………………………………. 

j. ………………………………. 

 

1. Odbiorca oświadcza, że jest / nie jest11 Pośredniczącym podmiotem gazowym (w rozumieniu Ustawy o 
podatku akcyzowym).  

2. Odbiorca oświadcza, że z dniem złożenia niniejszego oświadczenia12 Paliwo gazowe pobierane na 
podstawie Umowy przeznacza na następujące cele, określone na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego: 
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Lp. Przeznaczenie Paliwa gazowego  
Stawka 
podatku 

akcyzowego13 

Udział 
procentowy14 

1. 

na cele opałowe:  
1) do przewozu towarów i pasażerów koleją; 
2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 
3) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do 
redukcji chemicznej; 
4) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym 
wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących 
ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. 
[Art. 31b. ust. 1 pkt. 1-2 i 4-5 Ustawy o podatku akcyzowym] 

 

na cele opałowe przez: 
1) organy administracji publicznej; 
2) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe; 
4) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 
5) podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej; 
6) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
7) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
[Art. 31b. ust. 2 pkt 2-8 Ustawy o podatku akcyzowym] 

do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej; 
do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych. 
[Art. 31b. ust. 3 pkt 2-3 Ustawy o podatku akcyzowym] 

do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z 
napędem stacjonarnych urządzeń, użyte w celach, o których mowa w art. 31b. ust. 
1 pkt 1-5 Ustawy o podatku akcyzowym, lub na potrzeby przesyłania, dystrybucji 
lub magazynowania Paliwa gazowego. 

[Art. 31b. ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym] 

Zwolnione z 
akcyzy15  

2 
na cele opałowe w pracach rolniczych lub ogrodniczych 

[Art. 31b. ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku akcyzowym] 

 

Zwolnione z 
akcyzy8 

 

3 
na cele opałowe w hodowli ryb 
[Art. 31b. ust. 1 pkt 3a Ustawy o podatku akcyzowym] 

 

Zwolnione z 
akcyzy8 

 

4 
na cele opałowe w leśnictwie; 
[Art. 31b. ust. 1 pkt 3b Ustawy o podatku akcyzowym] 

 

Zwolnione z 
akcyzy8 

 

5. 
na cele opałowe przez gospodarstwa domowe 

[Art. 31b. ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym] 

Zwolnione z 
akcyzy16 

 

6. 

do napędu:  
a) statków powietrznych, 
b) w żegludze, włączając rejsy rybackie 
- z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze 
rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym. 

[Art. 31b. ust. 3 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym] 

Zwolnione z 
akcyzy17 

 

7. do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej 
objętych zwolnieniem 

[Art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa) Ustawy o podatku akcyzowym] 

0 zł  

8. na cele opałowe, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych 
zwolnieniem 

[Art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowym] 

1,28 zł/GJ  
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9. do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do 
napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, 
z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem (spełniające 
warunki określone w Art. 89 ust. 2c  Ustawy o podatku akcyzowym)  

[Art. 89 ust. 2c Ustawy o podatku akcyzowym]   

0 zł  

Łącznie zużycie (powinno być 100,00%)  

 

3. W przypadku gdy Odbiorca pobiera Paliwo gazowe podlegające zwolnieniu od akcyzy (z wyłączeniem 
przeznaczenia do celów opałowych przez gospodarstwa domowe) oraz niepodlegające zwolnieniu od 
akcyzy, taki Odbiorca w „Oświadczeniu Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczenia 
podatku akcyzowego” określa ilość Paliwa gazowego podlegającego zwolnieniu. Jeżeli rzeczywista ilość 
zużytego Paliwa gazowego podlegająca zwolnieniu w tym okresie różni się od ilości określonej pierwotnie, 
ilość ta może zostać skorygowana, w drodze złożenia w terminie trzech (3) Dni roboczych po zakończeniu 
okresu rozliczeniowego pisemnego oświadczenia, przy użyciu formularza „Oświadczenie Odbiorcy o 
przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego”.  

 
         Odbiorca 

 
        ………………………… 

(czytelny podpis osoby/osób 
odpowiednio umocowanych) 
 
 
Data: …………………….. 

 
 

 
                                                      
8 ze złożenia tego oświadczenia zwolniony jest Odbiorca będący Pośredniczącym podmiotem gazowym, jeśli dostarczył 
Sprzedawcy oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sporządzonego przez właściwy organ podatkowy 
potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako Pośredniczący podmiot gazowy 
lub przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jako 
Pośredniczący podmiot gazowy, wydane przez dyrektora izby administracji skarbowej  właściwego w sprawach Centralnego 
Rejestru Podmiotów Akcyzowych. 

9 dotyczy osób fizycznych 
10 dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą 
11 właściwe wybrać. W rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym Pośredniczącym podmiotem gazowym jest w 
szczególności podmiot:  

(a) dokonujący odsprzedaży Paliwa gazowego, lub  
(b) używający Paliwa gazowego zarówno do celów objętych zwolnieniem od akcyzy, jak również do celów 
nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub  
(c) używający Paliwa gazowego zarówno do celów objętych zwolnieniem od akcyzy, jak również i do celów 
objętych zerową stawką akcyzy,  

który w terminie od dnia 1 lutego 2021 r. dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 Ustawy o podatku 
akcyzowym. 
Jeśli Odbiorca jest Pośredniczącym podmiotem gazowym, wówczas Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć 
Sprzedawcy zaświadczenie stwierdzające, że jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów 
Akcyzowych jako Pośredniczący podmiot gazowy, wydane przez dyrektora izby administracji skarbowej 
właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Dostarczenie to powinno być dokonane 
w terminie dziesięciu (10) Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.  
12 jeżeli rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego następuje po złożeniu niniejszego oświadczenia, 
przeznaczenie Paliwa gazowego na poszczególne cele, określone na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego, 
odnosi się do okresu po rozpoczęciu dostarczania Paliwa gazowego.  
13 zasady zwolnień i stawki, określone w tabeli są zgodne ze stanem prawnym w dniu 1 września 2021 r. Mogą 
one ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną stosowne zmiany w przepisach prawa. 
14 udział procentowy w całkowitym nabyciu w ramach umowy. Określić go należy w odniesieniu do całości 
wolumenu pobieranego Paliwa gazowego (zarówno na cele zwolnione, jak również niezwolnione z podatku 
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akcyzowego), w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w ten sposób aby suma 
poszczególnych udziałów stanowiła łącznie 100,00%. W przypadku określania w jakim zakresie Paliwo gazowe 
jest zużywane w celach opałowych na potrzeby gospodarstwa domowego, ilość metrów sześciennych Paliwa 
gazowego należy określić poprzez  udział procentowy proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby 
powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych. 
15 warunkiem zwolnienia jest określenie w Umowie, że wyroby te będą użyte w celach zwolnionych. [Art. 31b. ust. 
5 oraz ust. 5a Ustawy o podatku akcyzowym] 
16 warunkiem zwolnienia jest: 

1) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 (gaz ziemny wysokometanowy E, gaz ziemny 
zaazotowany Ls i Lw) – sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających: 
a) 10 m³/h - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 m³ rocznie, albo 
b) 25 m³/h - gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw albo grupy Ls, nie więcej niż 10650 m³ rocznie; 
2) w przypadku sprzedaży ww. wyrobów gazowych w ilościach większych niż określone powyżej  – uzyskanie 
od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie 
gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o 
ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby 
prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te 
potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych. [Art. 31b. ust. 6 Ustawy o 
podatku akcyzowym] 

Na potrzeby zastosowania tego zwolnienia za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości 
wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie paliwa gazowego, nie 
przekracza ilości określonych powyżej. [Art. 31b. ust. 8 Ustawy o podatku akcyzowym] 
17warunkiem zwolnienia jest faktura wystawiona przez Sprzedawcę oraz oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu 
wyrobów gazowych do tego zwolnienia. [Art. 31b. ust. 9 Ustawy o podatku akcyzowym] 
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Załącznik nr 6 

dot. Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego  

nr .............................................................. z dnia ........................... 

 
Dobrowolne zgody na otrzymywanie treści marketingowych oraz informacja o 

przetwarzaniu danych osobowych 
 

 
I. Dobrowolne zgody dotyczące wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: 

 
Każda z poniższych zgód może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 
 
1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych od PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (dotyczących własnych 
towarów i usług, a w razie wyrażenia oddzielnej zgody nr 3, także dotyczących wskazanych tam podmiotów, z wykorzystaniem 
danych kontaktowych podanych przeze mnie w związku z realizacją zawartej umowy: 

☐ za pośrednictwem poczty  

elektronicznej 
 
 

 

☐ za pośrednictwem SMS/MMS  ☐za pośrednictwem 

połączenia       
telefonicznego 

 

 
Niniejsza zgoda obejmuje również używanie przez PGNiG Obrót Detaliczny  sp. z o.o. automatycznych systemów wywołujących 
w celach wskazanych w tej zgodzie. 
 

 

☐     2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. moich danych osobowych w celu 

kierowania do mnie, na dane adresowe podane przeze mnie w związku z realizacją zawartej umowy, treści 
marketingowych dotyczących własnych towarów i usług po rozwiązaniu umowy. 

 

☐     3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w związku z realizacją zawartej 

umowy, przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. PGNiG OD) w celu kierowania do mnie treści marketingowych 
dotyczących towarów i usług podmiotów z Grupy Kapitałowej PGNiG oraz partnerów biznesowych PGNiG OD, 
których aktualizowana na bieżąco lista znajduje się w sekcji Polityka prywatności na stronie internetowej pgnig.pl. 

 

☐     4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w związku z realizacją zawartej 

umowy przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w celu prowadzenia badań jakości obsługi po zakończeniu 
umowy. 
 
 

 
Miejscowość, data i czytelny podpis Odbiorcy (imię i nazwisko) 

 
II. Dobrowolne zgody dotyczące Odbiorców  niebędących konsumentami, z wyłączeniem osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: 
 

 

Każda z poniższych zgód może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem 
 

Działając w imieniu podmiotu, który reprezentuję, wyrażam zgodę na otrzymywanie przez ten podmiot treści marketingowych od 
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.), z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w związku z realizacją zawartej umowy: 

☐ za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

☐ za pośrednictwem SMS/MMS; 

☐     za pośrednictwem połączenia telefonicznego. 

Niniejsza zgoda obejmuje również używanie przez PGNiG Obrót Detaliczny  sp. z o.o. automatycznych systemów wywołujących 
w celach wskazanych w tej zgodzie. 
 

 
W imieniu Odbiorcy: miejscowość, data i czytelny podpis (imię i nazwisko) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Odbiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) 

z  siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248. 
2) PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej 

sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (Rozporządzenie 
2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG OD na podstawie Prawa energetycznego, a także powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest 
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679; 

c) dla celów prowadzenia badań jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes 
PGNiG OD, zgodnie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia 2016/679. Uzasadnionym interesem PGNiG OD jest pozyskiwanie informacji 
o  poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. 
celu jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679); 

d) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD (art. 6 ust. 1 
lit. f Rozporządzenia 2016/679). Uzasadnionym interesem PGNiG OD jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności 
gospodarczej; 

e) w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG OD treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes PGNiG OD (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). Uzasadniony interes PGNiG OD polega na kierowaniu 
do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub 
SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w 
celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie dotyczącym 
podmiotów z Grupy Kapitałowej PGNiG oraz partnerów biznesowych PGNiG OD podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679); 

f) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG OD polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub 
obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD (art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia 2016/679). 

4) Dane pomiarowe i odczytowe niezbędne do dokonania rozliczenia zawartej umowy są przekazywane do PGNiG OD przez właściwego 
operatora systemu dystrybucyjnego.  

5) Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: 

a) właściwym operatorom systemu przesyłowego (OSP) lub operatorom systemu dystrybucyjnego (OSD); 
b) sprzedawcom rezerwowym, a w przypadku umocowania PGNiG OD do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, również 

dotychczasowemu sprzedawcy;  
c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;  
d) podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG OD usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak: obsługa 

Contact Center, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie 
należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe;  

e) operatorom pocztowym i kurierom;  
f) bankom w zakresie realizacji płatności; 
g) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu 
wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG OD. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas 
wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do 
Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego 
przetwarzania.  

8) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych osobowych. 

10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana 
treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c, 3d oraz 3f przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi 
o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.  

11) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.  

12) Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGNiG OD w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych 
oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez 
PGNiG OD jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 
. 

13) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez PGNiG OD dostępnych jest w sekcji Polityka prywatności na stronie 
internetowej pgnig.pl. 

 
II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących Odbiorcę niebędącego 

konsumentem 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) 

z  siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248. 
2) PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej 

sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez klienta PGNiG OD, którego Pani/Pan reprezentuje oraz pozyskane przez PGNiG OD 

z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).  
4) Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG OD obejmuje imię i nazwisko oraz informacje zawarte w rejestrach 

publicznych lub w pełnomocnictwie. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy handlowej wiążącej PGNiG OD z reprezentowanym przez 

Panią/Pana podmiotem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD oraz tego podmiotu zgodnie art. 6 
ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Prawnie uzasadniony interes polega na 
zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji klienta i osoby go reprezentującej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG 
OD usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem, w tym usługi archiwizacyjne, 
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księgowe i prawne, a w przypadku umocowania PGNiG OD do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, Pani/Pana dane będą 
przekazywane także właściwym operatorom systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz dotychczasowemu sprzedawcy.  

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5 powyżej, 
z  przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, PGNiG OD prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną 
lub elektroniczną. 

10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

 
III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zatrudnionych przez Odbiorcę  niebędącego 

konsumentem 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) 

z  siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248. 
2) PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej 

sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG OD przez podmiot Panią/Pana zatrudniający, w związku z wykonaniem umowy 

handlowej łączącej ten podmiot z PGNiG OD. 
4) Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG OD obejmuje służbowe dane kontaktowe. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy handlowej, o której mowa w pkt 3. Podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD oraz podmiotu zatrudniającego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG 
OD sprawnego bieżącego wykonywania umowy.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG 
OD usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z podmiotem Panią/Pana zatrudniającym, w tym usługi archiwizacyjne, księgowe 
i  prawne.  

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy handlowej, o której mowa w pkt 3. Po tym 
okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 
przepisów o  rachunkowości.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5, z przyczyn 
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub 
elektroniczną. 

10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 
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Załącznik nr 7 

do Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego 

nr .............................................................. z dnia ........................... 
 

Procedura zgłaszania prognoz (nominacji) tygodniowych, Nominacji dobowych i Renominacji dobowych 
 
I. System informatyczny 
 

Podstawową formą zgłaszania prognoz tygodniowych, Nominacji dobowych i Renominacji dobowych oraz 
przekazywania odpowiedzi zwrotnej dotyczącej zatwierdzania lub odrzucania zgłoszonych prognoz (nominacji) 
tygodniowych, Nominacji dobowych i Renominacji dobowych jest system informatyczny udostępniony poprzez 
stronę internetową pod adresem: pod adresem: https://nominacje24.pgnig.pl/Telnom24. 

W systemie informatycznym zostaną utworzone konta dla osób reprezentujących Odbiorcę i Sprzedawcę, 
upoważnionych do uzgodnień i decyzji  związanych ze zgłaszaniem i zatwierdzaniem prognoz tygodniowych, 
Nominacji dobowych i Renominacji dobowych. W celu otrzymania uprawnień do systemu należy wypełnić 
wniosek zgodnie z pkt IV poniżej.  

Loginy i hasła zostaną przesłane na odpowiednie adresy Odbiorcy. W trakcie pierwszego logowania Odbiorca 
zostanie poproszony o akceptację Regulaminu korzystania z systemu. Następnie zostanie wymuszona zmiana 
hasła na indywidualne hasło Odbiorcy. Odbiorca jest odpowiedzialny za ochronę loginu i hasła. Sprzedawca nie 
ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z utratą tych informacji przez Odbiorcę. 

Strona Internetowa pozwala na ręczne wprowadzenie danych dotyczących tygodniowych prognoz 
zapotrzebowania, Nominacji dobowych i Renominacji dobowych lub z wykorzystaniem pliku MS Excel. 
Szczegółowa instrukcja obsługi systemu informatycznego jest dostępna po zalogowaniu się do systemu w 
zakładce „Pomoc”.  

Zalecaną przeglądarką internetową do korzystania z systemu informatycznego jest Internet Explorer w wersji 11.0 
lub wyższej oraz Microsoft Edge. System obsługiwany jest także przez inne popularne przeglądarki internetowe. 

W przypadku braku możliwości zalogowania się do systemu udostępnionego przez Sprzedawcę, Odbiorca 
niezwłocznie informuje Sprzedawcę o braku możliwości złożenia prognozy tygodniowej, Nominacji dobowej lub 
Renominacji spowodowanej awarią systemu informatycznego. Zgłoszenia powinno zostać wysyłane na adres e-
mail: nominacje24@pgnig.pl 
 
II. Forma Awaryjna  
 
Po otrzymaniu potwierdzenia od służb dyspozytorskich Sprzedawcy o awarii jego systemu informatycznego, 
prognozy tygodniowe, Nominacje dobowe i Renominacje dobowe należy składać zgodnie z danymi kontaktowymi 
wskazanymi w niniejszej Umowie w formatach podanych poniżej. 

Formaty plików i zasady ich uzupełniania 

 
Dane dotyczące prognoz tygodniowych, Nominacji dobowych oraz Renominacji dobowej na poszczególne dni 
Tygodnia gazowego należy przekazywać odpowiednio w plikach  Excel (xls, xlsx). Odbiorca zobowiązany jest do 
wypełnienia wszystkich pól odpowiednimi wartościami. W przypadku niewypełnienia  jakiegokolwiek pola 
dotyczącego ilości Paliwa gazowego Sprzedawca uzupełni puste pola wartościami wynoszącymi zero (0). 
Prawidłowo zgłoszona przez Odbiorcę Renominacja zostanie uwzględniona przez Sprzedawcę zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

Oznaczenie nazw plików w zależności od formatu  (.xls , .xlsx):  

Nominacja Renominacja 

NTddmmrrrrnazwaww.xls RTddmmrrrrnazwaww.xls 

NTddmmrrrrnazwaww.xlsx RTddmmrrrrnazwaww.xlsx 

NTddmmrrrrnazwaww.txt RTddmmrrrrnazwaww.txt 
 

gdzie: 

 
NT –  oznaczenie literowe zaczynające nazwę pliku identyfikujące nominację; 
RT –  oznaczenie literowe zaczynające nazwę pliku identyfikujące renominację; 
dd –  liczba dwucyfrowa oznaczająca dzień – zawsze poniedziałek tygodnia, którego dotyczy  nominacja 
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tygodniowa, Nominacja dobowa, Renominacja dobowa; 
mm – liczba dwucyfrowa oznaczająca miesiąc, którego dotyczy nominacja tygodniowa, Nominacja dobowa, 

Renominacja dobowa (miesiąc dotyczący poniedziałku); 
rrrr –  liczba czterocyfrowa oznaczająca rok, którego dotyczy nominacja tygodniowa, Nominacja dobowa, 

Renominacja dobowa (rok dotyczy poniedziałku); 
nazwa – nazwa Odbiorcy podana przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (może być skrócona); 
ww – numer nominacji tygodniowej, Nominacji dobowej, Renominacji dobowej w danej dobie gazowej (liczby 

kolejno od 01 do 99). Numery liczone są od pierwszej prognozy zapotrzebowania, Nominacji dobowej, 
Renominacji dobowej złożonej z pomocą awaryjnej drogi kontaktu. 

Wzór arkusza xls, xlsx 

 
ID 

punktu 
KID Nazwa Rok Miesiąc Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

             

Wzór pliku  txt 

 
Poszczególne wiersze dotyczą kolejnych punktów wejścia lub wyjścia. Kolejne pola w wierszu oddzielone są 
średnikami wg wzoru: 
 
ID punktu;KID;Nazwa;rrrr;mm;dd;d1;d2;d3;d4;d5;d6;d7 

Wskazówki dotyczące wypełnianie arkusza: 

 
ID punktu – numer punktu nadany przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (numer punktu poboru). 
KID –  kod nadany przez Sprzedawcę (wpisać: „PGOD”). 
Nazwa – nazwa Odbiorcy podana przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 
rrrr –  liczba czterocyfrowa oznaczająca rok, którego dotyczy nominacja tygodniowa, Nominacja 

dobowa, Renominacja dobowa (rok dotyczy poniedziałku danego tygodnia). 
mm – liczba oznaczająca miesiąc, którego dotyczy nominacja tygodniowa, Nominacja dobowa, 

Renominacja dobowa (miesiąc dotyczący poniedziałku). 
dd –  liczba oznaczająca dzień – zawsze poniedziałek tygodnia, którego dotyczy  nominacja 

tygodniowa, Nominacja dobowa, Renominacja dobowa. 
Poniedziałek ... niedziela(d1..d7) – wartości ilości dobowych wskazane w nominacjach tygodniowych, 
Nominacjach dobowych, Renominacjach dobowych na kolejne dni tygodnia od poniedziałku (d1) podane w kWh  
w liczbach naturalnych. 
Uwaga: Plik nominacji lub renominacji można wysyłać zbiorczo dla kilku Obiektów w jednym pliku lub 

indywidualnie w każdym pliku nominacji lub renominacji jeden Obiekt. W przypadku pliku 
zbiorczego każdy z Obiektów (punktów poboru) powinien być wyszczególniony w osobnym 
wierszu bez odstępów. W danej nominacji lub renominacji dany Obiekt musi wystąpić wyłącznie w 
jednym wierszu. Jeżeli forma awaryjna składania nominacji lub renominacji odbywa się poprzez 
email, muszą być spełnione łącznie następujące warunki: 

a)  każdy plik nominacji lub renominacji (indywidualny lub zbiorczy) powinien być wysyłany 
w osobnym emailu, 

b) email musi posiadać w tytule wyrażenie „nominacja odbiorcy” lub „renominacja 
odbiorcy”. 

W przeciwnym przypadku złożona nominacja lub renominacja w trybie awaryjnym będzie nieważna. 

Wzór wypełnionego arkusza: 

 
 Przykład dla pierwszej nominacji tygodniowej, Nominacji dobowej i Renominacji dobowej w danej dobie na 1 

tydzień 2020 r. (30.12.2019 do 5.01.2020) dla Odbiorcy nazwanego „Przykład” , który posiada Obiekt podlegający 
nominacjom niezależnie od dnia, w którym byłaby złożona. 

 
A) Nazwa pliku xls: NT30122019Przykład01.xls 
 
Nazwa arkusza: Arkusz1 
 
Zawartość arkusza o nazwie Arkusz1: 
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ID 
punktu 

KID Nazwa Rok Miesiąc Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

123456 PGOD Przykład 2019 12 30 41291 39640 39640 39640 39640 39640 39640 

654321 PGOD Przykład 2019 12 30 222 222 222 222 222 222 222 
 
Uwaga do zawartości: 
 
Format komórek w wierszach Excela – „ogólny”. 
Miesiące  należy oznaczyć dwiema cyframi odpowiednio: 

a) styczeń-wrzesień od 01 do 09, 
b) październik – grudzień od 10 do 12. 

Powyższa zasada ma również zastosowanie w przypadku wskazywania dnia miesiąca, gdzie pierwsze 9 dni 
miesiąca należy oznaczyć dwiema cyframi odpowiednio od 01 do 09, natomiast kolejne dni miesiąca liczbami od 
10 do maksymalnie 31 w zależności od liczby dni danego miesiąca. 
 
PGOD – stały kod nadany przez Sprzedawcę niezależny od nominowanego Obiektu 
 
 

III. Dane kontaktowe 
 

1. Do uzgodnień i decyzji  związanych ze zgłaszaniem i zatwierdzaniem nominacji tygodniowych, Nominacji 
dobowych i Renominacji dobowych, po stronie Odbiorcy upoważnieni są: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Do uzgodnień i decyzji  związanych ze zgłaszaniem i zatwierdzaniem nominacji tygodniowych, Nominacji 
dobowych i Renominacji dobowych, po stronie Sprzedawcy upoważnieni są6: 

 
Dyspozycja  
Kontakt całodobowy 
tel.  +48 22 106 36 36 
email: nominacje24@pgnig.pl 
 

  
 
 

IV. Formularz uprawnień do systemu Telnom PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 
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Wniosek o nadanie uprawnień do systemu składania re/nominacji Telnom PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Numer wniosku**: …………………………….

Poziom uprawnień

Na wypadek utraty 
hasła

Do potwierdzeń 
złożonych 

re/nominacji 
(preferowany jeden 

email grupowy)

O - tylko podgląd
P - pełne 

uprawnienia 
(składanie 
nominacji)

Od /rrrr mm dd/ Do /rrrr mm dd/

*w przypadku uprawnień na czas nieokreślony wpisujemy tylko datę "Od" kiedy **część uzupełniana przez Administratora systemu bądź Opiekuna merytorycznego

Nazwa odbiorcy

Wyrażam zgodę**

…………………………………………...…………………..
(data, czytelny podpis Opiekuna merytorycznego systemu)

Realizacja uprawnień**

…………………………………………...…………………..
(data, czytelny podpis Administratora Oddziału)

Adres odbiorcy

Login**

Proszę o nadanie uprawnień

………………………………………………….…………………………...……………………………………...
(data, czytelny podpis osoby/osób [zgodny ze sposobem reprezentacji])

ID 
punktu/punktó

w wyjścia 
(numer 

identyfikacyjny 
punktu wyjścia z 

faktury)

Imię, nazwisko

E-mail Okres nadania uprawnień*

Telefon 
kontaktowy

Region sprzedaży paliwa 
gazowego(wybrać z listy):

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby są upoważnione do uzgodnień i decyzji  związanych ze zgłaszaniem i zatwierdzaniem nominacji tygodniowych, 
Nominacji dobowych i Renominacji dobowych.
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Dla odbiorców przyłączonych do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY 
o wyborze sprzedawcy rezerwowego  

 

Dane Klienta 

 

Imię ………………………………………………………………………………… 

Nazwisko ………………………………………………………………………………… 

i/lub nazwa …………………………………………………………………………………………. 

Numer dokumentu tożsamości1 ………………………………………………………………………………… 

PESEL2 ………………………………………………………………………………… 

NIP3 …………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanego przez ………………………………………………………………………………… 

działającego na podstawie ………………………………………………………………………………… 
Odpis  z  rejestru / wpis w  CEIDG

3 / uchwały organu  założycielskiego4 

 
Mając na uwadze art. 5aa ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm. – 
dalej „Prawo energetyczne”), niniejszym wskazuję przedsiębiorstwo energetyczne 

….………………………………………………………………..…………………………………………………………...  
(nazwa sprzedawcy rezerwowego innego niż Sprzedawca) 

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………………, 

jako przedsiębiorstwo energetyczne pełniące dla zawartej/zawieranej5 Umowy kompleksowej dostarczania 
i sprzedaży paliwa gazowego dla punktu poboru paliwa gazowego nr ………………………………………………. 
lub umowy nr ………………………….6, zawartej dnia ………………………….., rolę sprzedawcy rezerwowego. 

Wyżej wskazane przedsiębiorstwo ujęte jest na liście sprzedawców rezerwowych paliwa gazowego, operatora 
systemu dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. W. Bandrowskiego 
16, 33-100 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 
5252496411, REGON 142739519 (dalej zwanego „Operatorem”). 

Jednocześnie, działając na podstawie ww. art. 5aa ust. 1 Prawa energetycznego upoważniam/y Operatora, 
w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy kompleksowej dostarczania paliw gazowych 
przez dotychczasowego sprzedawcę, do zawarcia w Moim/Naszym imieniu i na Moją/Naszą rzecz umowy 
sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze 
wskazanym powyżej przedsiębiorstwem energetycznym pełniącym rolę sprzedawcy rezerwowego. 

W związku z art. 5ab ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne w przypadku niewskazania sprzedawcy 
rezerwowego albo w przypadku gdy wskazany powyżej sprzedawca rezerwowy  nie może podjąć, nie podjął 
lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej, potwierdzam/y, że zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i, że rolę 
sprzedawcy z urzędu dla odbiorców przyłączonych do sieci, wyżej wskazanego, Operatora pełni 
przedsiębiorstwo energetyczne PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana 
Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488778, 
NIP 5272706082, REGON 147003421, tj. przedsiębiorstwo, z którym zawarliśmy umowę kompleksową 
dostarczania paliwa gazowego.  
 
Uwaga: Powyższe oświadczenie nie jest wnioskiem o uruchomienie procesu zmiany sprzedawcy w trybie i na 
zasadach określonych w art. 4j Prawa energetycznego. 
 
 

…………………………..    ………………………………………………….. 
   Miejscowość, data     Czytelny podpis składającego Oświadczenie 
  

                                                      
1 Dotyczy osób fizycznych nieposiadających nr PESEL. 
2 Dotyczy osób fizycznych, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. 
3 Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
4 Dotyczy jednostek i zakładów budżetowych. 
5 Wybrać właściwe. 
6 Wpisać właściwe dane. 

Załącznik nr 8 do Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego 
OŚWIADCZENIE ODBIORCY O WYBORZE SPRZEDAWCY REZERWOWEGO 
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Załącznik nr 9 
dot. Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego  

nr .............................................................. z dnia ........................... 
 

Oświadczenie odbiorcy końcowego PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 
o zdolności konsumpcji nośnika energii (zgodnie z REMIT) 

 
zawartej na podstawie umowy nr ……………..…….……… z dnia …………………..której stronami są: 
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 
oraz   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………….  
(proszę wypełnić drukowanymi literami imienia i nazwiska lub nazwy, NIP oraz adresu punktu poboru 
paliwa gazowego)  

 
Na podstawie art. 3 ust. 2 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 
2014r. w sprawie przekazywania danych wdrażającego art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii 
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 363/121 z dnia 18.12.2014)(dalej: „Rozporządzenie”) 
oświadczamy, iż reprezentowany przez nas podmiot: 

1) Zawarł umowę dotyczącą nośnika energii*: 

1.1  Gaz Ziemny: 
a) Gaz  typu E  
b) Gaz zaazotowany typu Lw/Ls * 
c) LNG/CNG* 

 
2) Jest odbiorcą końcowym:  

TAK/NIE* 
3) Dysponuje na terenie Polski jednostką odbiorczą, której maksymalna zdolność konsumpcji7 gazu 

ziemnego przy wykorzystaniu pełnej zdolności produkcyjnej jest większa lub równa 600 GWh 
rocznie, w rozumieniu art.2 pkt 12 Rozporządzenia: 
 TAK/NIE* 

4) Dokonał rejestracji w Urzędzie Regulacji Energetyki jako uczestnik hurtowego rynku energii (w 
przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK prosimy o wypełnienie punktu nr 5):  
TAK/NIE* 

5) Posiada następujący kod ACER8 …….……………………………………………………….. 

 
 Data złożenia oświadczenia:          
Odbiorca:  
……………………………………….r.       
……….…………………………………………….……….                           ………………………………………… 

czytelny podpis (imię i nazwisko) 
osoby / osób  
upoważnionych do reprezentowania 

 *niepotrzebne skreślić 
  

                                                      
7 Zdolność konsumpcji” oznacza zużycie przez klienta końcowego energii elektrycznej albo gazu ziemnego przy 
wykorzystaniu przez niego swojej pełnej zdolności produkcyjnej. Obejmuje ono całe zużycie przez tego klienta jako 
pojedynczego podmiotu gospodarczego, w zakresie, w jakim zużycie ma miejsce na rynkach, na których ceny hurtowe 
są ze sobą wzajemnie powiązane (art. 2 pkt. 5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.Urz.UE.L 2011 Nr 
326)). 
8 Unikalny identyfikator (kod) nadany Odbiorcy, który jako zarejestrowany uczestnik rynku zgodnie z REMIT, może 
przekazywać informację do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). 
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Załącznik nr 10 

do Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego 

nr .............................................................. z dnia ........................... 
 
 

Klauzula antykorupcyjna 
 
 

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się 

będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania 

korupcji, w tym wydanych przez uprawnione organy w Polsce oraz uprawnione organy Unii 

Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty 

gospodarcze Stron. 

2. Każda ze Stron zaświadcza, że jako podmiot zbiorowy nie była karana za czyny korupcyjne. 

3. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy 

stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych 

odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem 

rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania 

upominków oraz zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając 

poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron. 

4. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani 

żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, 

pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie 

dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie 

dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej 

płatności, w tym pochodzącej ze środków pochodzących z wynagrodzenia uzyskanego na 

podstawie niniejszej Umowy, lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani 

też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnej osobie lub podmiotowi, w tym 

szczególności funkcjonariuszowi publicznemu, w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań 

mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też 

w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy 

prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce oraz 

uprawnione organy Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio jak i działając poprzez kontrolowane 

lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.  
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