załącznik nr 2. do raportu
WYKAZ
ZAKWESTIONOWANYCH
POSTANOWIEŃ
WZORCÓW
STWIERDZONYCH NARUSZEŃ PRZEPISÓW - DOSTAWY ALTERNATYWNI

1

UMOWNYCH

ORAZ

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

ANCO Sp. z o.o.
Jarocin
(5 wzorców umowy)

„Umowa Nr ….. sprzedaży paliwa
gazowego
i
o
świadczenie
usług
dystrybucji (umowa kompleksowa) (do
14.11.2012)
naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz.
353

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog

postępowanie zik

1.

§ 5 ust. 1 umowy
„W
przypadkach
spornych
organem
właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd
właściwy dla siedziby Sprzedawcy”
„Umowa Nr ….. sprzedaży paliwa
gazowego
i
o
świadczenie
usług
dystrybucji (umowa kompleksowa) – OW
umowy kompleksowej dostarczania paliwa
gazowego (do 14.11.2012)
pkt IV ust.2 lit d
„Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie
paliwa gazowego w przypadku (…) d)
uniemożliwienia
przez
Odbiorcę
upoważnionym
przedstawicielom
Sprzedawcy dostępu: - wraz z niezbędnym
sprzętem do elementów sieci znajdujących
się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy w
celu
przeprowadzenia
prac
eksploatacyjnych lub usunięcia awarii sieci,
- do instalacji, w tym do urządzania
pomiarowego.

2

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

pkt V. ust. 1 lit. k zd. 2
„Odbiorca jest zobowiązany do: (…)
niezwłocznego pisemnego zawiadamiania
Sprzedawcy o zmianie swoich danych
zawartych w Umowie kompleksowej, w tym
miejsca stałego zameldowania lub adresu
do
korespondencji.
W
przypadku
zaniedbania tego obowiązku doręczenia
dokonywane przez Sprzedawcę na adres
ostatnio podany przez Odbiorcę uważane
będą uważane za skuteczne”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

postępowanie zik

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

pojęcia nieostre, nieokreślony termin
złożenia reklamacji,

pozew

pkt. VII lit. b
„Rozwiązanie Umowy Kompleksowej może
nastąpić (…) przez pisemne oświadczenie
jednej ze stron z zachowaniem okresu
wypowiedzenia w wymiarze jednego
miesiąca
na
koniec
miesiąca
kalendarzowego, licząc od dnia złożenia
tego oświadczenia drugiej stronie.”

„Umowa Nr ….. sprzedaży paliwa
gazowego
i
o
świadczenie
usług
dystrybucji (umowa kompleksowa)” – OW
umowy kompleksowej dostarczania paliwa
gazowego (od 15.11.2012)
pkt V ust. 1 OWU
„Reklamację faktury lub innego dokumentu
księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy

3

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust. 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

postępowanie zik

niezwłocznie po otrzymaniu faktury lub
innego dokumentu księgowego”
pkt VIII ust. 2. pkt 4, 6, 7
„Dostarczanie paliwa Gazowego może
zostać wstrzymane lub ograniczone bez
uprzedzenia odbiorcy, gdy (…) 4.Odbiorca
uniemożliwił
upoważnionym
przedstawicielom Operatora dostęp, w
sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub
mienia (wraz z niezbędnym sprzętem) do
elementów sieci dystrybucyjnej znajdującej
się na terenie lub w Obiekcie Odbiorcy, (…)
6. Odbiorca samowolnie przyłączył się do
sieci dystrybucyjnej, 7. dokonano zmiany
lub uszkodzeń w gazomierzu albo zmian lub
uszkodzenia plomb”

pkt IX. ust. 3
Rozwiązanie Umowy kompleksowej może
nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą
ze Stron z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia postanowień Umowy przez drugą
Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej
do zaniechania naruszeń i usunięcia ich
skutków w wyznaczonym, odpowiednim
terminie”

4

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 7 ust. 2 lit. e
„W sprawach nieuregulowanych niniejszą
umową zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności: (…) e)
Taryfa Dostawcy Gazu”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 3
uokik

nieuczciwa praktyka rynkowa
taryfy nie są źródłem prawa
(przepisami), sa tylko wzorcami umów
zatwierdzanymi decyzjami Prezesa URE

§ 7 ust. 3
„Spory, jakie mogą wyniknąć z umowy,
podlegać
będą
rozstrzygnięciu
Sądu
właściwego
dla
siedziby
jednostki
organizacyjnej Dostawcy Gazu”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz.
353

postępowanie zik

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

pojęcia nieostre, nieokreślony termin
złożenia reklamacji,

pozew

„Umowa Nr …. o przyłączenie do sieci
gazowej”

2.

G.EN. GAZ ENERGIA
SA
Tarnowo Podgórne
(11 wzorców umów)

postępowanie zik

„Umowa dostarczania paliwa gazowego
(gospodarstwa domowe) – OW umowy
kompleksowej
dostarczania
paliwa
gazowego dla Odbiorców pobierających
paliwo gazowe w ilości do 10 m3/h w
przeliczeniu
na
gaz
ziemny
wysokometanowy lub do 25 m3/h w
przeliczeniu na gaz naazotowany”
pkt V ust. 1 OWU
„Reklamację faktury lub innego dokumentu
księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy
niezwłocznie po otrzymaniu faktury lub
dokumentu księgowego”

5

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

pkt VIII ust. 2. pkt 1 i 4
„Dostarczanie paliwa Gazowego może
zostać wstrzymane lub ograniczone bez
uprzedzenia Odbiorcy, gdy: 1. instalacja
gazowa Odbiorcy lub sposób używania
Paliwa gazowego stwarza zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, środowiska oraz
bezpieczeństwa mienia, (…) 4.Odbiorca
uniemożliwił
upoważnionym
przedstawicielom OSD dostęp w sytuacji
zagrożenia zdrowia, życia lub mienia (wraz
z niezbędnym sprzętem) do elementów
sieci gazowej znajdujących się na terenie
lub w obiekcie Odbiorcy,(…)”

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

postępowanie zik

pkt IX ust. 2 in fine OWU (od 1.10.2012r.)
Poza przypadkami wskazanymi w pkt IX ust.
3-5 poniżej rozwiazanie Umowy za
wypowiedzenie przez Sprzedawcę może
nastąpić tylko z ważnych powodów. Za
ważne powody, o których jest mowa
powyżej, uważa się, mające istotny wpływ
na realizację Umowy: zmiany przepisów
prawa lub postanowien IREiSD, a także inne
istotne zmiany w systemie gazowym lub
funkcjonowaniu rynku gazu.

6

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

§ 2 ust. 1
„Wstępna opłata za przyłączenie do sieci
gazowej PG wynosi (….). Do opłaty za
przyłączenie dolicza się podatek VAT w
wysokości
obowiązującej
w
dniu
wystawienia faktury VAT przez PG”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniem z Rejestru poz. 885

postępowanie zik

§ 3 ust. 2 pkt 2
„Do obowiązków Odbiorcy należy: (…) 2)
uzyskanie
w
czasie
umożliwiającym
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
zgód w formie pisemnego oświadczenia (wg
wzoru PG) właścicieli innych nieruchomości,
jeśli
ze
względu
na
techniczne
uwarunkowania przyłączenia obiektu do
sieci gazowej zaistnieje konieczność
przeprowadzenia przyłącza i sieci gazowej
przez nieruchomości tych właścicieli. PG

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

nałożenie na odbiorcę obowiązków
obciążających OSD

pozew

pkt. IX. ust. 3
„Rozwiazanie Umowy kompleksowej może
nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą
ze Stron z zachowaniem siedmiodniowego
(7) okresu wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia postanowień Umowy
prze druga Stronę, pomimo uprzedniego
wezwania jej do zaniechania naruszeń i
usunięcia ich skutków w wyznaczonym
odpowiednim terminie.”
„Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
G.EN. GAZ ENERGIA SA” (do 10 nm3/h)”

7

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 3 ust. 2 pkt 5
„Do obowiązków Odbiorcy należy: (…) 5)
niezwłoczne pisemne zawiadomienie PG o
zmianie swoich danych zawartych w
Umowie, a w szczególności adresu do
korespondencji. W razie uchybienia temu
obowiązkowi,
wysłanie
wszelkiej
korespondencji związanej z realizacją
postanowień Umowy pod ostatni podany
przez Odbiorcę adres i dane, uznaje się za
skutecznie doręczone w przypadku braku
informacji
o
doręczeniu
bądź
jej
faktycznemu niedoręczeniu”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

postępowanie zik

§ 3 ust. 3
„Odbiorca zobowiązuje się ponadto do
nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości
(uzyskania zgody właściciela) na której
znajduje się przyłączany obiekt w celu
przyszłej eksploatacji sieci gazowej,
przyłącza, urządzenia pomiarowego lub
redukcyjno –pomiarowego oraz innych
urządzeń towarzyszących, niezbędnych do
prawidłowego działania przyłącza i sieci
gazowej”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

narzucenie na odbiorcę obowiązku
nieodpłatnego udostępnienia
nieruchomości nie tylko pod przyłącze,
ale i sieć gazową

pozew

może zwolnić Odbiorcę z tego obowiązku,
jeżeli w toku czynności projektowych
uzyskało konieczne zgody”

8

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

AMBER GAZ
Sp. z o.o.
Koszalin
(4wzorce)

„Umowa
kompleksowa
dostarczania
paliwa gazowego (gospodarstwa domowe)
– OW umowy kompleksowej dostarczania
paliwa
gazowego
dla
Odbiorców
pobierających paliwo gazowe w ilości do
10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny
wysokometanowy”
pkt V ust. 1 OWU
„Reklamację faktury lub innego dokumentu
księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy
niezwłocznie po otrzymaniu faktury lub
dokumentu księgowego”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

pojęcia nieostre, nieokreślony termin
złożenia reklamacji

pozew

pkt VIII ust. 2. pkt 1 i 4
„Dostarczanie paliwa Gazowego może
zostać wstrzymane lub ograniczone bez
uprzedzenia Odbiorcy, gdy: 1. instalacja
gazowa Odbiorcy lub sposób używania
Paliwa gazowego stwarza zagrożenie dla
życia, zdrowia ludzi, środowiska lub
bezpieczeństwa mienia, (…) 4.Odbiorca
uniemożliwił
upoważnionym
przedstawicielom OSD dostęp w sytuacji
zagrożenia zdrowia, życia lub mienia (wraz
z niezbędnym sprzętem) do elementów
sieci gazowej znajdujących się na terenie
lub w obiekcie Odbiorcy,(…)”

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog

postępowanie zik

3.

„Umowa nr …/U/…./2012 o przyłączenie
do sieci gazowej”

9

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 6 ust. 3 lit. d
„W sprawach nieuregulowanych umową
zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności: (…) d) Taryfa dla
paliw gazowych”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 3
uokik

nieuczciwa praktyka rynkowa
taryfy nie są źródłem prawa
(przepisami), sa tylko wzorcami umów
zatwierdzanymi decyzjami Prezesa URE

pkt III ust. 1 pkt 10
„Odbiorca jest zobowiązany do: (…) 10.
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia
Sprzedawcy o zmianie swoich danych
zawartych w Umowie Kompleksowej. W
razie uchybienia temu obowiązkowi,
doręczenie dokonane na ostatnio podany
przez Odbiorcę adres, uznaje się za
skutecznie dokonane.”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

pkt V ust. 1
„Reklamację faktury lub innego dokumentu
księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy
niezwłocznie po otrzymaniu”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

pojęcia nieostre, nieokreślony termin
złożenia reklamacji

4.

AVRIO MEDIA
Sp. z o.o.
Kostrzyn
(7 wzorców umowy)

postępowanie zik

OW umowy kompleksowej dostarczania
paliwa gazowego

10

postępowanie zik

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

pkt VIII ust. 2. pkt 1, 4, 6 i 7
„Dostarczanie paliwa Gazowego może
zostać wstrzymane lub ograniczone bez
uprzedzenia Odbiorcy, gdy: 1. instalacja
gazowa Odbiorcy lub sposób używania
Paliwa gazowego stwarza zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, środowiska oraz
bezpieczeństwa mienia, (…) 4.Odbiorca
uniemożliwił
upoważnionym
przedstawicielom OSD dostęp w sytuacji
zagrożenia zdrowia, życia lub mienia (wraz
z niezbędnym sprzętem) do elementów
sieci gazowej znajdujących się na terenie
lub w obiekcie Odbiorcy,(…)
6. Odbiorca samowolnie przyłączył się do
sieci gazowej, 7. dokonano zmiany lub
uszkodzeń w gazomierzu”

pkt IX ust.2
„Rozwiązanie
Umowy
Kompleksowej
zawartej na czas nieoznaczony może
nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą
ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego
terminu wypowiedzenia”

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

11

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

postępowanie zik

postępowanie zik

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

postępowanie zik

§ 3 ust. 2 lit. e
„Do obowiązków Odbiorcy
należy (…)
zwrotne przesłanie do PG podpisanej
umowy o przyłączenie w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania. W przypadku nie
zachowania terminu określonego w zdaniu
poprzednim
umowę
uznaje
się
za
niezawartą.”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

zwrot w terminie podpisanej umowy
jest jednym z obowiązków
konsumenta, a zatem w przypadku
zwłoki przedsiębiorca powinien
wezwać konsumenta do doręczenia
umowy w dodatkowym terminie

pozew

§ 5 ust. 1 pkt 2
„PG zobowiązane będzie do zapłacenia
Odbiorcy następujących kar umownych: (…)
2) w przypadku niedotrzymania terminu
zawarcia umowy kompleksowej na dostawę
paliwa gazowego, o której mowa w § 3 ust.
3 umowy – kwotę równą wartości 50 m3

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

brak transparentności w określeniu
wysokości kary umownej

pozew

pkt IX ust.3
„Rozwiązanie Kompleksowej może nastąpić
za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron z
zachowaniem
7dniowego
okresu
wypowiedzenia w przypadkach rażącego
naruszania postanowień Umowy przez drugą
Stronę Umowy, określonych w Umowie
Kompleksowej,
pomimo
uprzedniego
wezwania jej do zaniechania naruszeń i
usunięcia ich skutków w wyznaczonym,
odpowiednim terminie”
„Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
Avrio Media Sp. zo.o. Nr umowy …..” (do
10 m3/h)
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

brak transparentności w określeniu
wysokości kary umownej w pkt 2 opłaty
wyrównawczej w pkt 3

pozew

gazu wysokometanowego E, za każdy dzień
zwłoki, nie więcej jednak niż kwotę
odpowiadającą równowartości 2000 m3 gazu
miesięcznie,
określonych
zgodnie
z
zatwierdzoną Taryfą PG.”
§ 5 ust. 2 pkt 2 i 3
„Odbiorca zobowiązany jest do zapłacenia
PG następujących kar umownych i opłat:
(…) 2) w przypadku niedotrzymania terminu
zawarcia umowy kompleksowej na dostawę
paliwa gazowego, o której mowa w § 3 ust.
3 umowy – karę umowną równą 50 m3 gazu
wysokometanowego E, za każdy dzień
zwłoki, nie więcej jednak niż kwotę
odpowiadającą równowartości 2000 m3 gazu
miesięcznie,
określonych
zgodnie
z
zatwierdzoną Taryfą PG oraz dodatkowo
3)
opłatę
wyrównawczą
stanowiącą
zryczałtowaną sumę opłaty abonamentowej
i przesyłowej, w kwocie odpowiadającej
równowartości
50
m3
gazu
wysokometanowego E miesięcznie, według
cen obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca, za który dokonywane
jest naliczenie. Opłat wyrównawcza będzie
naliczana w przypadku, gdyby okres zwłoki
w zawarciu umowy kompleksowej na
dostawę paliwa gazowego przekroczył 3
miesiące,
licząc
od
ustalonego
na
podstawie § 3 ust. 3 dnia podpisania umowy
na dostawę paliwa gazowego.”
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 7 ust. 3 lit. d
„W sprawach nieuregulowanych umową
zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności: (…) e) Taryfa
Przedsiębiorstwa
Gazowniczego
Na
Świadczenie
Usług
Dystrybucji
Paliw
Gazowych”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 3
uokik

nieuczciwa praktyka rynkowa
taryfy nie są źródłem prawa
(przepisami), sa tylko wzorcami umów
zatwierdzanymi decyzjami Prezesa URE

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty za przyłączenie bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na zmianę wysokości opłaty
przyłączeniowej wskutek zaistnienia
różnych okoliczności związanych ze
zmianą parametrów realizowanego
przyłącza (np. długości przyłącza) brak we wzorcu postanowienia
umożliwiającego rozwiazanie umowy
przez konsumenta

pozew

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

zwrot w terminie podpisanej umowy
jest jednym z obowiązków
konsumenta, a zatem w przypadku
zwłoki przedsiębiorca powinien
wezwać konsumenta do doręcznia
umowy w dodatkowym terminie

pozew

postępowanie zik

„Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
Avrio Media Sp. zo.o. Nr umowy …”(pow.
10 m3/h)

§ 2 ust. 3
„Ostateczna
wysokość
opłaty
za
przyłączenie
ustalona
zostanie
na
podstawie zgłoszonej mocy przyłączeniowej
oraz rzeczywistej długości wykonanego
przyłączenia i będzie obliczona według
zasad i stawek określonych w Taryfie
obowiązującej w dniu podpisania umowy”

§ 3 ust. 2 lit. e
„Do obowiązków Odbiorcy
należy (…)
zwrotne przesłanie do PG podpisanej
umowy o przyłączenie w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania. W przypadku nie
zachowania terminu określonego w zdaniu
poprzednim
umowę
uznaje
się
za
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 4 ust. 1 pkt 2
„PG zobowiązane będzie do zapłacenia
Odbiorcy następujących kar umownych: (…)
2) w przypadku niedotrzymania terminu
zawarcia umowy kompleksowej na dostawę
paliwa gazowego, o której mowa w § 3 ust.
3 umowy – kwotę równą wartości 50 m3
gazu wysokometanowego E, za każdy dzień
zwłoki, nie więcej jednak niż kwotę
odpowiadającą równowartości 2000 m3 gazu
miesięcznie,
określonych
zgodnie
z
zatwierdzoną Taryfą PG.”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

brak transparentności w określeniu
wysokości kary umownej w pkt 2 opłaty
wyrównawczej w pkt 3

pozew

§ 4 ust. 2 pkt 2 i 3
„Odbiorca zobowiązany jest do zapłacenia
PG następujących kar umownych opłat: (…)
2) w przypadku niedotrzymania terminu
zawarcia umowy kompleksowej na dostawę
paliwa gazowego, o której mowa w § 3 ust.
3 umowy – karę umowną równą 50 m3 gazu
wysokometanowego E, za każdy dzień
zwłoki, nie więcej jednak niż kwotę
odpowiadającą równowartości 2000 m3 gazu
miesięcznie,
określonych
zgodnie
z
zatwierdzoną Taryfą PG oraz dodatkowo
3)
opłatę
wyrównawczą
stanowiącą
zryczałtowaną sumę opłaty abonamentowej
i przesyłowej, w kwocie odpowiadającej
równowartości
50
m3
gazu
wysokometanowego E miesięcznie, według

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

brak transparentności w określeniu
wysokości kary umownej w pkt 2 opłaty
wyrównawczej w pkt 3

pozew

niezawartą.”
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 3
uokik

nieuczciwa praktyka rynkowa
taryfy nie są źródłem prawa
(przepisami), sa tylko wzorcami umów
zatwierdzanymi decyzjami Prezesa URE

postępowanie zik

cen obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca, za który dokonywane
jest naliczenie. Opłat wyrównawcza będzie
naliczana w przypadku, gdyby okres zwłoki
w zawarciu umowy kompleksowej na
dostawę paliwa gazowego przekroczył 3
miesiące,
licząc
od
ustalonego
na
podstawie § 3 ust. 3 dnia podpisania umowy
na dostawę paliwa gazowego.”

§ 6 ust. 3 lit. d
„W sprawach nieuregulowanych umową
zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności: (…) e) Taryfa
Przedsiębiorstwa
Gazowniczego
Na
Świadczenie
Usług
Dystrybucji
Paliw
Gazowych”

5.

DUON DYSTRYBUCJA
SA
(poprzednio KRI SA)
Wysogotowo
(2 wzoce umowy)

„Umowa kompleksowa sprzedaży gazu
ziemnego i świadczenia usług dystrybucji
Nr …”
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 8 ust. 1 lit g
„Odbiorca jest zobowiązany do: (…) g)
każdorazowego, niezwłocznego, nie później
niż w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia
informowania Sprzedawcy o zmianach
teleadresowych i o zmianie adresu, pod
rygorem uznania za skuteczne wszelkich
doręczeń dokonywanych w trakcie realizacji
umowy, na ostatnio podany adres”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

postępowanie zik

§ 9 ust. 4
„Reklamację faktury Odbiorca zgłasza
Sprzedawcy
w
formie
pisemnej
niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14
dni od daty jej otrzymania. Nie złożenie
reklamacji w terminie jak wyżej jest
równoznaczne z akceptacją rozliczenia
należności przez Odbiorcę ”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1215

postępowanie zik

„§ 10 ust. 1 lit b
„Sprzedawca wstrzyma dostarczanie gazu
bez uprzedzenia Odbiorcy w szczególności
w przypadkach: (…) b) gdy instalacja
gazowa Odbiorcy lub sposób używania
Paliwa gazowego stwarza zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, środowiska lub
mienia, w tym w przypadku dokonania
przez Odbiorcę zmian lub uszkodzeń w
gazomierzu,
instalacji
gazowej
albo
odbiornikach gazu”

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog

postępowanie zik
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 10 ust. 2 lit b
„Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie
gazu
w
przypadkach:
(…):
b)
uniemożliwienia
przez
Odbiorcę
upoważnionym
przedstawicielom
Sprzedawcy
wstępu
na
teren
nieruchomości, obiektu lub do lokalu,
celem
przeprowadzenia
kontroli,
przeglądów lub innych czynności, o których
mowa w § 7, w tym zapewnienia dostępu do
gazomierza, instalacji gazowej Odbiorcy”

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog

postępowanie zik

§ 11 ust. 2 lit b
„Strony
wyłączają
wzajemną
odpowiedzialność za szkody spowodowane
niewykonaniem
lub
nienależytym
wykonaniem
niniejszej
umowy
w
szczególności, gdy (…) szkoda dotyczy
utraconych korzyści”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 2074,
2220

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

postępowanie zik

§ 12 lit. b i c
„Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu (…)
- przez pisemne oświadczenie jednej ze
stron
z
zachowaniem
okresu
wypowiedzenia 30 licząc od dnia złożenia
tego oświadczenia drugiej stronie
- ze skutkiem natychmiastowym z dniem
określonym w zawiadomieniu Sprzedawcy
doręczonym Odbiorcy w przypadkach
okolonych w § 10 ust. 1 oraz w § 10 ust. 2
pkt a i w § 10 ust. 5”
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

postępowanie zik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 885

postępowanie zik

„Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
średniego ciśnienia Nr …/2012/…”
§ 2 ust. 2 lit. e
„Do obowiązków Odbiorcy należy: (…) g)
każdorazowego, niezwłocznego, nie później
niż w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia
informowania Sprzedawcy o zmianach
teleadresowych i o zmianie adresu, pod
rygorem uznania za skuteczne wszelkich
doręczeń dokonywanych w trakcie realizacji
umowy, na ostatnio podany adres”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

§ 4 ust. 2
„Do opłaty za przyłączenie, o której mowa
powyżej zostanie doliczony w chwili
fakturowania podatek od towarów i usług w
wysokości określonej przepisami prawa”
6.

Tarnogrodzki Zakład
Komunalny Sp. z
o.o.
Tarnogród
(3 wzorce)

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

„Umowa
kompleksowa
dostarczania
paliwa gazowego nr … Gospodarstwo
domowe.” OW umowy kompleksowej
dostarczania paliwa gazowego
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

postępowanie zik

pkt V ust. 1 OWU
„Reklamację faktury lub innego dokumentu
księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy
niezwłocznie po otrzymaniu”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

pojęcia nieostre, nieokreślony termin
złożenia reklamacji

pozew

pkt VIII ust. 2 pkt 1, 4 i 6 OWU
Dostarczanie Paliwa gazowego może zostać
wstrzymane bez uprzedzenia Odbiorcy, gdy:
1 instalacja gazowa Odbiorcy lub sposób
używania Paliwa gazowego przez Odbiorcę
stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi, środowiska oraz bezpieczeństwa
mienia (…) 4 Odbiorca uniemożliwił
upoważnionym
przedstawicielom
OSD
dostęp w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia
lub mienia (wraz z niezbędnym sprzętem)
do elementów sieci gazowej znajdujących
się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy (…) 6
Odbiorca samowolnie przyłączył się do sieci
gazowej

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog

postępowanie zik

Pkt III ust. 1 pkt 10 OWU
„Odbiorca zobowiązany jest do (…)
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia
Sprzedawcy o zmianie swoich danych
zawartych w Umowie Kompleksowej. W
razie
uchybienia
temu
obowiązkowi
doręczenie dokonane na ostatnio podany
przez Odbiorcę adres uznaje się za
skutecznie dokonane”
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz.
353

pkt IX.2 OWU
„Rozwiązanie
Umowy
kompleksowej
zawartej na czas nieoznaczony może
nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą
ze Stron z zachowaniem 30 dniowego
terminu wypowiedzenia”

pkt IX.3 OWU
„Rozwiązanie Umowy kompleksowej może
nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą
ze Stron z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia postanowień Umowy przez drugą
Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej
do zaniechania naruszeń i usunięcia ich
skutków w wyznaczonym, odpowiednim
terminie”
7.

EWE energia
Sp. z o.o.
Międzyrzecz
(6 wzorców umowy)

„Umowa kompleksowa dostarczania gazu
ziemnego nr” – OW umowy kompleksowej
dostarczania gazu ziemnego
§ 7 ust. 3
„Spory powstałe na tle wykonywania
Umowy kompleksowej, podlegać będą
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby EWE.”
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postępowanie zik

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 7 ust. 4
„(…) Strona, której adres uległ zmianie,
zobowiązana jest poinformować o tym
drugą Stronę pod rygorem skuteczności
doręczenia
korespondencji
na
dotychczasowy adres.”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

postępowanie zik

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog

postępowanie zik

pojęcia nieostre, nieokreślony termin
złożenia reklamacji

pozew

§ 8 ust. 4 lit. a, d, e i g OWU
„EWE energia może wstrzymać lub
ograniczyć dostawy Gazu bez uprzedzania
Klienta, gdy:
a) instalacja gazowa Klienta lub sposób
używania Gazu przez Klienta stwarza
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
środowiska oraz bezpieczeństwa mienia,
(…)
d) Klient uniemożliwił upoważnionym
przedstawicielom EWE energia dostęp w
sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub
mienia (wraz z niezbędnym sprzętem) do
elementów sieci gazowej znajdujących się
na terenie lub w obiekcie Klienta, (…)
f) Klient samowolnie przyłączył się do sieci
gazowej,
g) dokonano zmiany lub uszkodzeń w
gazomierzu”

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

§ 9 ust. 1 OWU
„Reklamację faktury lub innego dokumentu
księgowego Klient zgłasza EWE energia
niezwłocznie po jego otrzymaniu.”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

postępowanie zik

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty za przyłączenie bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na zmianę wysokości opłaty
przyłączeniowej wskutek zaistnienia
różnych okoliczności związanych ze
zmianą parametrów realizowanego
przyłącza (np. długości przyłącza) brak we wzorcu postanowienia
umożliwiającego rozwiazanie umowy
przez konsumenta

pozew

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz.
353

postępowanie zik

§ 12 ust. 2 OWU
„Rozwiązanie Umowy kompleksowej może
nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą
ze Stron z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia postanowień Umowy przez drugą
Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej
do zaniechania naruszeń i usunięcia ich
skutków w wyznaczonym, odpowiednim
terminie”
„Umowa o przyłączenie do sieci gazowej”
– OW umowy przyłączenia do sieci
gazowej EWE energia Sp. z o.o.

§ 3 ust. 2
„Ostateczną
wysokość
opłaty
przyłączeniowej EWE energia ustali po
zakończeniu
budowy
przyłącza
oraz
ustaleniu jego rzeczywistej długości”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

§ 7 ust. 3
„Spory powstałe na tle wykonywania
Umowy, podlegać będą rozstrzygnięciu
przez sąd właściwy dla siedziby EWE.”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

postępowanie zik

§ 7 ust. 5 in fine OWU
„W przypadku braku możliwości naprawy
szafki Klient zobowiązuje się zwrócić EWE
energia koszty wymiany szafki na nową.
Zwrot kosztów nastąpi w terminie 7 dni od
dnia doręczenia Klientowi faktury VAT. Brak
zapłaty w powyższym terminie może
spowodować przerwę w dostawie gazu do
czasu uregulowania należności

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog

postępowanie zik

§ 9 ust. 1 OWU
„W granicach określonych w § 2 OWU w
przypadku opóźnienia wykonania przyłącza
w stosunku do terminu ustalonego w
Umowie, Klient może wezwać EWE energia
w formie pisemnej do wykonania przyłącza,
wyznaczając dodatkowy termin nie krótszy
niż 14 dni. (…) W przypadku niewykonania
przyłącza w dodatkowym terminie EWE
energia będzie zobowiązana do zapłaty na
rzecz Klienta kary umownej w wysokości
0,5% opłat przyłączeniowej netto ustalonej
w umowie, za każdy dzień zwłoki,
począwszy od pierwszego dnia po upływie
dodatkowego terminu, nie więcej niż 75%
przedmiotowej opłaty”

naruszenie
art. 3853 pkt 2 k.c.
art. 3851 § 1 k.c.

ograniczenie odpowiedzialności
przedsiębiorcy wobec konsumenta za
zwłokę do wysokości 75% opłaty
przyłączeniowej netto

pozew

§ 7 ust. 4
„(…) Strona, której adres uległ zmianie,
zobowiązana jest poinformować o tym
drugą Stronę pod rygorem skuteczności
doręczeń na dotychczasowy adres.”
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 11 ust. 1 OWU
„Reklamację faktury lub innego dokumentu
księgowego Klient zgłasza EWE energia
niezwłocznie po jego otrzymaniu.”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

pojęcia nieostre, nieokreślony termin
złożenia reklamacji

pozew

8.

SIME Polska Sp. z
o.o.
Sochaczew
(4 wzorce umowy)

„Umowa
kompleksowa
dostarczania
paliwa
gazowego”
–
OW
umowy
kompleksowej
dostarczania
paliwa
gazowego
pkt III ust. 10 OWU
„Odbiorca zobowiązany jest do: (…)
10.
niezwłocznego
pisemnego
zawiadomienia Sprzedawcy o zmianach
swoich danych zawartych w Umowie
Kompleksowej. W razie uchybienia temu
obowiązkowi, doręczenie dokonane na
ostatnio podany przez Odbiorcę adres
uznaje się za skutecznie doręczone.”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

postępowanie zik

pkt V ust. 1 OWU
„Reklamację faktury lub innego dokumentu
księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy
niezwłocznie po otrzymaniu.”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

pojęcia nieostre, nieokreślony termin
złożenia reklamacji,

pozew

pkt V ust. 2 OWU
„Rozpatrzenie
reklamacji
Odbiorcy
udzielenie odpowiedzi nastąpi w terminie
21 dni od daty otrzymania reklamacji

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik,
§ 41 pkt 2
rozporządzenia
systemowego

§ 41 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu
gazowego (Dz. U. 133, poz. 891)
przewiduje 14 dni na rozpatrzenie
reklamacji

postępowanie zik

25

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

pkt VII ust. 2 pkt 1, 4, 6 i 7
„Dostarczanie Paliwa gazowego może
zostać wstrzymane lub ograniczone bez
uprzedzania Odbiorcy, gdy:
1. instalacja gazowa Odbiorcy lub sposób
używania Paliwa gazowego przez Odbiorcę
stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi, środowiska oraz bezpieczeństwa
mienia, (…)
4. Odbiorca uniemożliwił upoważnionym
przedstawicielom OSD dostęp w sytuacji
zagrożenia zdrowia, życia lub mienia (wraz
z niezbędnym sprzętem) do elementów
sieci gazowej znajdujących się na terenie
lub w obiekcie Odbiorcy, (…)
6. Odbiorca samowolnie przyłączył się do
sieci gazowej,
7. dokonano zmiany lub uszkodzeń w
gazomierzu”

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

postępowanie zik

pkt IX.2 OWU
„Rozwiązanie
Umowy
kompleksowej
zawartej na czas nieoznaczony może
nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą
ze Stron z zachowaniem 30 dniowego
terminu wypowiedzenia”
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 3
uokik

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

Postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty za przyłączenie bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na zmianę wysokości opłaty
przyłączeniowej wskutek zaistnienia
różnych okoliczności związanych ze
zmianą parametrów realizowanego

pkt IX.3 OWU
„Rozwiązanie Umowy kompleksowej może
nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą
ze Stron z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia postanowień Umowy przez drugą
Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej
do zaniechania naruszeń i usunięcia ich
skutków w wyznaczonym, odpowiednim
terminie”
„Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
Nr”
§ 5 ust. 10
„Do obowiązków Klienta należy: (…)
10. Powiadamianie SIME o zmianach danych
wpisanych do umowy, w szczególności
adresu do korespondencji. W przypadku
uchybienia temu obowiązkowi, pisma
związane
z
realizacją
postanowień
niniejszej umowy wysłane na ostatni adres
podany przez Klienta uznane będą za
skutecznie doręczone.”
§ 7 ust. 4
„Wysokość opłaty za przyłączenie może
ulec
zmianie
w
przypadku
zmiany
parametrów
technicznych
przyłącza
gazowego wynikających z uzgodnionej
dokumentacji budowlanej, zastosowania
dodatkowych
elementów
ponadstandardowych
lub
realizowania

27

postępowanie zik

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

inwestycji w innych warunkach terenowych
niż przyjęte do ustalenia opłaty za
przyłączenie.”

przyłącza (np. długości przyłącza) brak we wzorcu postanowienia
umożliwiającego rozwiazanie umowy
przez konsumenta

§ 14
„Spory, jakie mogą wyniknąć z umowy,
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla siedziby SIME.”
9.

Egesa Grupa
Energetyczna S. A.
Warszawa
dawniej Entrade
Grupa Sp.z o.o.
(28 wzorców umowy)

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz.
353

postępowanie zik

uzależnienie przez przedsiębiorcę
odmowy sprzedaży paliwa gazowego i
wypowiedzenia umowy od zobowiązań
(długów) konsumenta wobec innych
podmiotów, w szczególności zaś
niespłaconych przez konsumenta
zobowiązań pieniężnych należnych
przedsiębiorcom energetycznym

pozew

I., II., III. i IV. „Umowy kompleksowe
dostarczenia paliwa gazowego W1 – W3 –
zawierane na odległość:
1)
za
pośrednictwem
formularza
zamieszczonego na stronie internetowej
sprzedawcy (stosowane w okresach: a)
1.06. - do 31.08.2012r. oraz b) od 1.09.
2012 albo
2) na skutek kontaktów telefonicznych i
wymiany korespondencji (stosowane w
okresach: a) 1.09. – 8.11.2012r. oraz b)
od 9.11.2012r. do chwili obecnej):
§ 5 ust. 1 lit. b)
„Sprzedawca może zwolnić się z obowiązku
dostarczania
Paliwa
Gazowego
i
wypowiedzieć
Umowę
w
trybie
natychmiastowym w przypadku gdy: (…) b.
Oświadczenie o niezaleganiu, o którym w
mowa w § 10 pkt. 2d okaże się
nieprawdziwe w całości lub części”
w związku z § 10 pkt. 2d

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

„Niniejszym oświadczam, że: (…) d. W
ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy
kompleksowej
z
dotychczasowym
sprzedawcą
paliwa
gazowego
nie
zalegałem/am w uiszczaniu należności z
tytułu dostawy paliwa gazowego w stopniu
przekraczającym
14
dni
od
daty
wymagalności; W ciągu całego okresu
obowiązywania umowy kompleksowej z
dotychczasowym
sprzedawcą
paliwa
gazowego, sprzedawca ten nie wszczął
wobec mnie postępowania egzekucyjnego z
tytułu niezapłaconych a wymagalnych
należności w związku z dostawą gazu; Nie
toczy się wobec mnie - jako dłużnika żadne
postępowanie
egzekucyjne,
którego
przedmiotem jest egzekucja publicznych
lub prywatnych zobowiązań pieniężnych.”
V., VI., VII. i VIII. Umowy kompleksowe
dostarczenia paliwa gazowego W1 – W3 –
zawierane
poza
lokalem
przedsiębiorstwa:
1)
przez
przedstawicieli handlowych będących
współpracownikami
sprzedawcy
(stosowane w okresach:
a) 1.06. –
31.08.2012r., b) 1.09. – 7.11.2012r. oraz
c) od 7.11.2012r.) albo 2) przez
przedstawicieli
handlowych
z
firm
zewnętrznych w stosunku do sprzedawcy
(stosowane
w
okresie:
29.09.
–
23.10.2012r.)
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 5 ust. 1 lit b)
„Sprzedawca może zwolnić się z obowiązku
dostarczania Paliwa Gazowego w przypadku
gdy: (…) b. Oświadczenie o niezaleganiu, o
jakim w mowa w § 10 pkt. 2c okaże się
nieprawdziwe w całości lub części”
w związku z § 10 pkt. 2 c
„Niniejszym oświadczam, że: (…) d. W
ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy
kompleksowej
z
dotychczasowym
sprzedawcą
paliwa
gazowego
nie
zalegałem/am w uiszczaniu należności z
tytułu dostawy paliwa gazowego w stopniu
przekraczającym
14
dni
od
daty
wymagalności; W ciągu całego okresu
obowiązywania umowy kompleksowej z
dotychczasowym
sprzedawcą
paliwa
gazowego, sprzedawca ten nie wszczął
wobec mnie postępowania egzekucyjnego z
tytułu niezapłaconych a wymagalnych
należności w związku z dostawą gazu; Nie
toczy się wobec mnie - jako dłużnika żadne
postępowanie
egzekucyjne,
którego
przedmiotem jest egzekucja publicznych
lub prywatnych zobowiązań pieniężnych.”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

IX.
i
X.
Umowy
kompleksowe
dostarczenia paliwa gazowego W1 – W3 –
zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
przez przedstawicieli handlowych z firm
zewnętrznych w stosunku do sprzedawcy
(stosowane w okresach: 23.10. –

30

uzależnienie przez przedsiębiorcę
odmowy sprzedaży paliwa gazowego i
wypowiedzenia umowy od zobowiązań
(długów) konsumenta wobec innych
podmiotów, w szczególności zaś
niespłaconych przez konsumenta
zobowiązań pieniężnych należnych
przedsiębiorcom energetycznym

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

8.11.2012r. oraz od 9.11.2012r.)
§ 5 ust. 1 lit b)
„Sprzedawca może zwolnić się z obowiązku
dostarczania Paliwa Gazowego w przypadku
gdy: (…) b. Oświadczenie o niezaleganiu, o
jakim w mowa w § 10 pkt. 2c okaże się
nieprawdziwe w całości lub części”
w związku z § 10 pkt. 2c
„Niniejszym oświadczam, że: (…) d. W
ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy
kompleksowej
z
dotychczasowym
sprzedawcą
paliwa
gazowego
nie
zalegałem/am w uiszczaniu należności z
tytułu dostawy paliwa gazowego w stopniu
przekraczającym
14
dni
od
daty
wymagalności; W ciągu całego okresu
obowiązywania umowy kompleksowej z
dotychczasowym
sprzedawcą
paliwa
gazowego, sprzedawca ten nie wszczął
wobec mnie postępowania egzekucyjnego z
tytułu niezapłaconych a wymagalnych
należności w związku z dostawą gazu; Nie
toczy się wobec mnie - jako dłużnika żadne
postępowanie
egzekucyjne,
którego
przedmiotem jest egzekucja publicznych
lub prywatnych zobowiązań pieniężnych.”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

XI.
„Ogólne
warunki
umowy
kompleksowej
dostarczenia
paliwa
gazowego W1 – W3” (stosowane w okresie
od 1.06.2012r.)
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uzależnienie przez przedsiębiorcę
odmowy sprzedaży paliwa gazowego i
wypowiedzenia umowy od zobowiązań
(długów) konsumenta wobec innych
podmiotów, w szczególności zaś
niespłaconych przez konsumenta
zobowiązań pieniężnych należnych
przedsiębiorcom energetycznym

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

Pkt III.1.10.
„Niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy
o zmianie swoich danych zawartych w
Umowie kompleksowej. W razie uchybienia
temu obowiązkowi, przesłanie przesyłki na
ostatnio podany przez Odbiorcę adres
mailowy
lub
adres
zamieszkania,
zameldowania
lub
korespondencyjny
wywołuje skutek prawny”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

Pkt V.1.
„Reklamację faktury lub innego dokumentu
księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy
niezwłocznie
po
otrzymaniu
tych
dokumentów w formie elektronicznej”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

pojęcia nieostre, nieokreślony termin
złożenia reklamacji, zwłaszcza dot.
faktury w formie elektronicznej

pozew

Pkt V.2.
„Rozpatrzenie reklamacji Odbiorcy i
udzielenie odpowiedzi nastąpi w terminie
21 dni od daty otrzymania reklamacji”

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik,
§ 41 pkt 2
rozporządzenia
systemowego

§ 41 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lipca
2010r. w spawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu
gazowego (Dz. U. 133, poz. 891)
przewiduje 14 dni na rozpatrzenie
reklamacji

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w

postępowanie zik

Pkt. IX.2.
„Rozwiązanie
Umowy
kompleksowej
zawartej na czas nieoznaczony może
nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą
ze Stron z zachowaniem 30 dniowego
terminu wypowiedzenia”
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postępowanie zik

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

tych przepisach. Podczas gdy wskazane
przepisy Prawa energetycznego
zawierają zamknięty katalog przyczyn
wstrzymania dostaw paliwa gazowego

Pkt. IX.3.
„Rozwiązanie Umowy kompleksowej może
nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą
ze Stron z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia postanowień Umowy przez drugą
Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej
do zaniechania naruszeń i usunięcia jej
skutków w wyznaczonym, odpowiednim
terminie

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach. Podczas gdy wskazane
przepisy Prawa energetycznego
zawierają zamknięty katalog przyczyn
wstrzymania dostaw paliwa gazowego

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik,
§ 41 pkt 2
rozporządzenia
systemowego

§ 41 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu
gazowego (Dz. U. 133, poz. 891)
przewiduje 14 dni na rozpatrzenie
reklamacji

postępowanie zik

„Regulamin promocji „Zgarnij prezent”,
„Bezpieczna
rodzina”,
„Promocja
cenowa”, „Promocja cenowa W-3”
§ 4 ust. 2 lub § 5 ust. 2
„Reklamację będą rozpatrywane w ciągu 21
dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Organizatora lub Spółkę”
lub w brzmieniu
„Reklamację będą rozpatrywane w ciągu 21
dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Spółkę”
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