BIULETYN BRANŻOWY GAZU PŁYNNEGO
rok 2021 / III kwartał

ODNIESIONE … PORAŻKI A
MOŻE SUKCESY
Polska Izba Gazu Płynnego angażuje się w
coraz to nowe problemy.
Wysyłamy pisma. Uczestniczymy w spotkaniach. Wyjaśniamy.
A to do takiego urzędu a to do takiej instytucji. Protestujemy przeciwko nierównemu
traktowaniu lub zwykłemu niezrozumieniu
naszej branży. Przedkładamy swoje stanowiska wobec rodzącego się prawa. Tu pismo – tam pismo. I co?
I nic.
Nikt nas nie słucha !
Albo takie sprawia wrażenie. W każdym razie brak reakcji. Fikcja konsultacji.
Dlaczego? Czy piszemy nieprawdę? Nie.
Bo jesteśmy grzeczni jak na przedsiębiorców przystało. Bo nie prowokujemy awantur. Nie demonstrujemy. Nie angażujemy
się w mediach.
I TAK POZOSTANIE.
Dalej będziemy robić swoje.
Mogą nam nie odpowiadać ale przeczytają.
Przeczytają jak nie oni to my i nasi klienci.
A jak przeczytamy to może zrozumiemy. A
jak zrozumiemy to może wyciągniemy
wnioski.
MOŻE.

BUTLA TO NIE TYLKO OPAKOWANIE TO TAKŻE TOWAR – SĄD NAJWYŻSZY

FAKTY I EMOCJE

SPOTKANIE W PAŁACU
Nasz dyrektor Janusz ponownie nas zaprosił w to samo
miejsce. I ponownie było niesamowicie.

Pałac Mała Wieś wraz z towarzyszącymi zabudowaniami,
położony jest w powiecie grójeckim w równej odległości
(52 km) pomiędzy Warszawą, a Radomiem. Położony na
niegdysiejszej ziemi czerskiej otoczony zapachami jabłek z zewsząd otaczających tą krainę sadów. Pałac z historią, tak jak i wiele innych rezydencji szlacheckich w
tej okolicy (ok. 300). Na trakcie z Warszawy do Krakowa
wiele się działo. Pierwszym dziedzicem znanym z zapisów był Belski (nie mylić z Bielskim, choć nie wiadomo).
A później wiele się działo. A to król Stanisław był gościem wojewody Bazylego Walickiego, a to Klementyna
z Kozietulskich (od tego pułkownika J. Kozietulskiego
spod Somosierry) organizowała spotkania bonapartystów, a to Zamoyscy. Wreszcie dziedzicem został
książę Lubomirski, który jako członek Rady Regencyjnej
witał powracającego Piłsudskiego i przekazał mu władzę.

Za czasów PRL (od 1954 r. ) pałac został przejęty przez Urząd Rady Ministrów jako ośrodek wypoczynkowy. Szczególnie dla Niny Andrycz. Jej łazienka jest najczęstszym miejscem odwiedzin. Obecnie pałac i jego zabudowania są własnością rodziny Barańskich właścicieli prywatnej firmy Agrosimex handlującej m.in. środkami ochrony roślin. Przedsiębiorcy nie tylko odrestaurowali istniejące
zabudowania ale też wzbogacili rezydencje o nowe. W wielkim stylu i ze smakiem. Ze smakiem jabłek
oczywiście. Tak działają przedsiębiorcy.

My w tej rezydencji odbyliśmy spotkanie. Spotkanie w duchu minionych epok oraz w duchu przedsiębiorczości. Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze. Przewodniczący Rady Paweł Bielski omówił najważniejsze prace Rady. Dyrektor Janusz Szczepański przedstawił zagadnienia formalne. Zebrała się nowa Rada na swoim pierwszym posiedzeniu. Wybrano Prezydium Rady.

Po krótkiej przerwie i po nasyceniu się jabłkami w przeróżnej postaci oraz po ukojeniu wzroku otaczającym pejzażem głos zabrał gość specjalny mecenas Krzysztof Rutkowski. Każdy z nas dostał jego
prezentację i nie będziemy jej tutaj powtarzać. Ważne, że dyskusjom nie było końca i przeniosły się
zarówno na posiłek jak i na wieczorne spotkanie. Bo przecież o to chodzi aby przede wszystkim porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Ważne jest po prostu się spotkać. Co jest

najsympatyczniejsze w naszych spotkaniach to, że chętnie rozmawiamy. Na chwilę uciekają troski
codziennej pracy i patrzymy na nasze trudy pod innym kątem. Lecz problemy pozostają i wracają po
spotkaniu.

e-Toll
Od 30 września 2021 r. system viaToll został zastąpiony przez system e-Toll
System e-TOLL rozwiązanie zbudowane, wdrażane, utrzymywane i nadzorowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w celu realizacji poboru opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg
w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. System oparty jest o
technologię wyznaczania pozycji użytkownika przy zastosowaniu pozycjonowania satelitarnego z
wykorzystaniem wirtualnych bramownic. Każdy użytkownik pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t może wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazania danych lokalizacyjnych do systemu: za pomocą darmowej aplikacji instalowanej na urządzeniu mobilnym, lokalizatorów fabrycznie zamontowanych w pojazdach (ZSL) lub urządzeń pokładowych (OBU). Użytkownicy
systemu mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji, która umożliwia wniesienie opłaty elektronicznej
oraz realizację obowiązków przewoźników towarów wrażliwych w systemie SENT-GEO. Dostęp do
urządzeń przekazujących dane lokalizacyjne oparty jest o otwarty model dystrybucji i sprzedaży
urządzeń pokładowych (OBU) oraz Zewnętrznych Systemów Lokalizacyjnych (ZSL), przy możliwie
szerokim wyborze form prawnych, tj. np. w modelu kaucyjnym, sprzedaży, wynajmu. Oznacza to, że
OBU i ZSL można nabyć na zasadach wolnorynkowych. Więcej informacji i prezentacje na
https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/czym-jest-e-toll/o-systemie-e-toll/
Jak podaje Rzeczpospolita (https://www.rp.pl/prawo-w-firmie/art18982571-e-toll-sprawca-zamieszania-na-drogach)
„Za brak rejestracji w systemie trzeba będzie zapłacić. W innych sprawach kontrolerzy na razie tylko
pouczą – ale to nie zadowala przewoźników.”
e-TOLL sprawcą zamieszania na drogach.
Przewoźnicy mają kłopoty nie tylko z rejestracją w systemie e-TOLL, dodaniem kolejnych pojazdów
czy nawiązaniem połączeń. Dodzwonienie się na infolinię czy kontakt z KAS nie istnieje. KAS informuje, że nie będzie karać przewoźników w początkowym okresie działania systemu e-TOLL ,.. dlaczego jednak jedni płacą, a inni nie?

„Jak to się ma do zasad wolnej konkurencji. Co na to UOKiK? – pytają.”

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym
Z końcem sierpnia 2021 r. do Komisji Europejskiej przesłano, w celu notyfikacji, projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.
Co możemy zyskać po jego wprowadzeniu:
1. Wydłużony okres dla RZ do 3 lat z dwóch , czyli 250 zł za zbiornik płacimy nie co dwa lata tylko
co trzy lata.
2. Wydłużony okres dla PC i RW do 12 lat z obecnych 10 lat
3. Wydłużony okres sprawdzania zaworów bezpieczeństwa z 6 lat na 9 lat.
Będziemy bacznie śledzić rozwój tego projektu.

Jerzy Duda Gracz namalował dzieła wszystkie Chopina. Tu Mazurek nr 2
a-moll op. 68. Jak ktoś chce posłuchać w wykonaniu członka jury XVIII
Konkursu Chopinowskiego Janusza Olejniczaka to polecamy
https://www.youtube.com/watch?v=-dvbiz7iXe4
e-dd
Branża gazu płynnego uważa, że należy zintensyfikować działania w celu przesunięcia wejścia w życie
obowiązku e-dd . Planowane wejście w życie przepisów to 1 luty 2022 r.
Ministerstwo nadal nie zapewniło aktualnej instrukcji obsługi do narzuconego oprogramowania, istnieje tylko instrukcja z I wersji oprogramowania z 2019 roku, uniemożliwia to prace przygotowawcze
na integracje systemu z systemami informatycznymi poszczególnych podmiotów.
Nadal nie ma jasnej wykładni co powinno być wpisywane w danej pozycji arkusza zgłoszenia e-dd.
Występuje niespójność w zakresie informacji udzielanych w trakcie rejestracji podmiotu na PUESC
a walidacją prawa podmiotu do otrzymania gazu zwolnionego w oprogramowaniu e-dd, dotyczy to
przede wszystkim podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej a nie będących osobami

fizycznymi. Istnieje uzasadniona obawa że system zablokuje dostawy do tych podmiotów po 1 lutego
– są to gminy, szkoły urzędy , parafie i inne organizacje nie prowadzące działalności gospodarczej.
Niestety nasze doświadczenia w wdrażanie przez administrację systemów informacyjnych są jak najgorsze. Jeszcze trwają męczarnie naszych klientów związane z rejestracją w systemie CRPA. Odmawiane są dostawy gazu. Kolejne przesunięcia w dostawach powodują problemy z funkcjonowaniem
przedsiębiorstw. Producent marchewki nie może zrozumieć, że musi być przede wszystkim informatykiem. A nienawiść kieruje w stronę administracji. Po co to wszystko?
CZY TAKIE SAME PROBLEMY ADMINISTRACJA CHCE SPROKUROWAĆ NASZYM KLIENTOM?

Tymczasem za Jarosławem Wąsikiem śpiewamy „Kawa się nadawa …..”

Przechadzając się po ogrodach pałacowych w Małej Wsi, rozmyślając nad problemami naszej branży zza
drzew doleciała melodia a może to był tylko szum wiatru. Melodia ta układała się w znaną frazę z Jacka
Kaczmarskiego:
„ Ach, i ja tu uciekłem,
Gdy utarczki przewlekłe
Obalały gabinet Pawlaka,
By nie Sejm mieć za oknem,
Ale łąki podmokłe,
Lip gałęzie w jemiołach i ptakach.
Tam skandale i grandy,
Tam odchodzi Falandysz
Tam Namiestnik swój geniusz tłumaczy Tu najwyżej doleci
Z pegeeru naprzeciw
Woń gnojówki lub tęskny zew klaczy.”
Czasy się zmieniają a woń gnojówki pozostaje.

Dura lex, sed lex - Ulpian Domicjusz

WOLNA KONKURENCJA I OCHRONA WŁASNOŚCI – BEZCENNE.

Działajmy razem. Tylko wspólny głos jest słyszalny.
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W POLSKIEJ IZBIE GAZU PŁYNNEGO
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