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INTERPELACJA 
 
Działając na podstawie art. 192 uchwały Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 30 lipca 1992 
r. Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej /Monitor Polski z 1998 r. nr 44, poz. 618 ze 
zm./, wnoszę interpelacje w sprawie: jakości i kontroli jako ści pobieranego gazu 
przez uŜytkowników. 
 
Szanowny Panie Premierze, 
Obecna sytuacja finansowa gospodarstw domowych zmusza wszystkich 
uŜytkowników gazu i energii do oszczędności oraz do szczegółowego spisywania 
zuŜycia tygodniowego, miesięcznego, sezonowego. Stali uŜytkownicy zmuszeni do 
oszczędzania z uwagi na rosnące ceny metra sześciennego gazu zauwaŜają, Ŝe mają 
miejsce przypadki nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale pomorskim 
równieŜ - znacznie zwiększone pobory gazu, gdy na zewnątrz temperatura jest 
dodatnia, aniŜeli w analogicznym czasie lat ubiegłych, gdzie temperatura powietrza 
była minusowa. RóŜnica w skali miesiąca wynosi około 100 metrów sześciennych 
gazu. Powoduje to zaniepokojenie i zniechęcenie składania reklamacji potencjalnego 
uŜytkownika, poniewaŜ procedury sprawdzenia jakości gazu są dla potencjalnego 
nabywcy ryzykiem przegranej reklamacji i obciąŜeniem uŜytkownika kosztami 
badania chromatografami przy sporządzeniu analizy gazu. Standardowe stwierdzenie, 
iŜ gaz ziemny spełnia normy lub mieści się w granicach normy jest dla potencjalnego 
odbiorcy niewiadomą oraz przegraną reklamacją. 
KaŜdy uŜytkownik zapewne nie neguje podwyŜek w skali kraju, ale uczciwie chce 
płacić za zuŜyty gaz, który winien być najwyŜszej jakości.  
Jakość gazu sprawdzana w czasie reklamacji, nie dotyczy pobierania w czasie  
realnego zuŜycia i poboru, w czasie,  za który wystawiono juŜ fakturę. 
Taka praktyka postrzegana jest przez odbiorców jak  monopolistyczną władzę bez 
moŜliwości wyboru innego.  Jest to niebezpieczne, przymusowe uzaleŜnienie od 
jednego sprzedawcy, który stawia swoje warunki. Nabywca jest szczęśliwy, Ŝe ma 
gaz, ale nie moŜe w Ŝaden sposób być chroniony jako konsument. Jest faktem iŜ 
kaŜdy odbiorca gazu ma obowiązek uiścić opłatę za abonament, za wykorzystany 
gaz, a takŜe dwie opłaty przesyłowe: stałą i zmienną, które reguluje rozporządzenie. 



Kto ma przeprowadzać kontrole nad jakością gazu i zapewnić uŜytkownika, Ŝe 
wykorzystał gaz najwyŜszej jakości i za niego płaci? 
 
W związku z tym zwracam się do Szanownego Pana Premiera z pytaniami: 
 

1. Czy pan Premier zamierza wprowadzić przymus obligatoryjnej kontroli jakości 
gazu, niezaleŜnej od reklamacji, za które nie będą obciąŜani odbiorcy? 
 

2. Czy przy rosnących cenach gazu, przewidział pan Premier inne warunki dla 
monopolisty za niedotrzymanie standardów jakościowych gazu, a takŜe 
obligatoryjną kontrolę jakości chromatografami chroniącą w ten sposób 
odbiorców w naszym kraju? 
 

3. Czy Ministerstwo Gospodarki podjęło w tym kierunku jakiekolwiek działania, 
aby chronić odbiorców i ich prawo do realnej i rzeczywistej opłaty zuŜycia 
gazu dobrej jakości? 

 
 
 
 
 
 
 
       Z powaŜaniem 
 
       Marek Biernacki 


