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ZASADY WPROWADZANIA 
ADMINISTRACYJNYCH OGRANICZEŃ 
W POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
I GAZU ZIEMNEGO

W kontekście pojawiających się obaw o zapewnienie
ciągłości dostaw paliw oraz energii elektrycznej,
poniżej prezentujemy podstawowe informacje
dotyczące zasad wprowadzania na terytorium Polski
administracyjnych ograniczeń w poborze energii
elektrycznej i gazu ziemnego.

Warto podkreślić, że administracyjne ograniczenia
w poborze energii elektrycznej i gazu ziemnego
stanowią w hierarchii postępowania ostateczny
instrument ograniczania zapotrzebowania na energię
elektryczną i gaz ziemny, o charakterze
nierynkowym. Instrument ten jest wdrażany
w oparciu o opracowane wcześniej plany ograniczeń
i z zasady powinien być stosowany dopiero wówczas,
gdy instrumenty o charakterze rynkowym nie są
w stanie zapewnić zrównoważenia zapotrzebowania
i dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Podstawowe zasady wprowadzania ograniczeń
w poborze energii elektrycznej i gazu ziemnego
zostały przedstawione odrębnie z uwagi na odmienne
źródła regulacji i zróżnicowane procedury rządzące
ograniczeniami na rynkach energii elektrycznej
i gazu ziemnego. Odrębności wynikają m.in.
z odmiennej charakterystyki wskazanych rynków,
w tym zróżnicowanych możliwości magazynowania
energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Niniejszymateriał został przygotowany w celu poinformowania Klientów kancelarii o określonych istotnych zmianach w prawie polskim i nie stanowi on porady prawnej dotyczącej konkretnej
sytuacji któregokolwiek z Klientów i nie powinien być traktowany przez Klientów jako porada. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami
prawnymi oraz ichmożliwym wpływem na działalność gospodarczą danego Klienta w Polsce, prosimy o kontakt z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawy.
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1. bez ograniczeń czasowych – Rada Ministrów, w drodze
rozporządzenia wydanego na wniosek ministra właściwego ds.
energii (publikacja w Dzienniku Ustaw);

2. do czasu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów,
o którym mowa powyżej, lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin –
operator systemu przesyłowego (PSE S.A.), w drodze
komunikatów radiowych nadawanych przez Program
1 Polskiego Radia o godzinie 7.55 i 19.55 oraz zamieszczanych
na stronie internetowej operatora.

Przepisy przewidują również procedurę powiadamiania odbiorców
o wprowadzonych ograniczeniach za pomocą krótkich wiadomości
tekstowych (SMS) lub telefonicznie.

Kto jest objęty ograniczeniami w poborze energii 
elektrycznej?

Każdy odbiorca energii elektrycznej w zakresie obiektu o mocy 
umownej co najmniej 300kW.

Na potrzeby ustalenia granic obiektu i łącznej mocy umownej dla
tego obiektu, za obiekt uważa się budynek lub budowlę
(wyodrębnioną ich część albo ich zespół), mieszczące się pod jednym
adresem lub w jednej lokalizacji, wraz z urządzeniami połączonymi
ze sobą siecią lub instalacją odbiorczą przyłączoną do sieci
elektroenergetycznej w celu dostarczania energii elektrycznej na
podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowy
kompleksowej.

Jeżeli tak określony obiekt jest zasilany przez kilku operatorów
systemów elektroenergetycznych (np. jednoczesne zasilanie z sieci
dwóch operatorów systemów dystrybucyjnych), nie sumuje się mocy
umownych określonych w umowach z różnymi operatorami.
Dodatkowo, jeżeli łączna wielkość mocy umownej jest dla danego
obiektu różna w poszczególnych miesiącach, w zakresie tego obiektu
odbiorca podlega ograniczeniom w tych miesiącach, dla których
łączna wielkość mocy umownej ustalona została na poziomie co
najmniej 300kW.

3 Przykładowo, jeden budynek zasilany na podstawie jednej umowy o świadczenie usług dystrybucji
za pomocą dwóch linii z mocami umownymi 200kW i 150kW jest jednym obiektem i jest objęty
ograniczeniami. Z kolei dwa lokale użytkowe zlokalizowane obok siebie i zasilane z jednej sieci
dystrybucyjnej, lecz na podstawie dwóch umów o świadczenie usług dystrybucji / kompleksowych
oraz bez połączonych instalacji, będą stanowiły dwa obiekty.

1 Obejmuje to w szczególności następstwa działań wynikających z wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego, jak też następstwa katastrofy naturalnej albo bezpośredniego
zagrożenia wystąpienia awarii technicznej, wprowadzenia embarga, blokady,
ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii elektrycznej z innego kraju na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zakłóceń w funkcjonowaniu systemów
elektroenergetycznych połączonych z krajowym systemem elektroenergetycznym,
strajku lub niepokojów społecznych, obniżenia dostępnych rezerw zdolności
wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, lub braku możliwości ich wykorzystania.

2 Tj. brak możliwości zbilansowania (zwiększenia) dostaw energii elektrycznej w drodze
m.in.: (a) wykorzystania ofert bilansujących, (b) polecenia uruchomienia lub
zwiększenia generacji przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane, (c) zakupu
interwencyjnego mocy lub energii elektrycznej (w tym od podmiotów oferujących
redukcję poboru energii za wynagrodzeniem), czy też (d) w drodze ogłoszenia stanu
zagrożenia i dostaw mocy przez podmioty, które w ramach rynku mocy zobowiązały się
do pozostawania w gotowości do dostawy mocy w okresach zagrożenia.

Kiedy mogą zostać wprowadzone ograniczenia w 
poborze gazu ziemnego?

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
mogą być wprowadzane w przypadkach zagrożenia:
bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej,
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
bezpieczeństwa osób lub wystąpienia znacznych strat
materialnych.1

W praktyce, podstawową przyczyną wprowadzenia
ograniczeń może być obniżenie dostępnych rezerw
zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych
wielkości – w szczególności z powodu niedostępności
kluczowych instalacji wytwórczych (np. awarie, remonty,
ograniczona dostępność paliw albo ograniczona generacja
energii ze źródeł zależnych pogodowo) i braku możliwości
importu energii elektrycznej w okresie wysokiego
zapotrzebowania na energię elektryczną.2

W każdym wypadku, wprowadzenie ograniczeń może
nastąpić po wyczerpaniu przez operatorów wszelkich
dostępnych środków służących zapewnieniu prawidłowego
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Kto może wprowadzić ograniczenia w poborze 
energii elektrycznej?

Podmiotami uprawnionymi do wprowadzenia ograniczeń
w poborze energii elektrycznej na obszarze całego państwa
lub jego części są:

ENERGIA 
ELEKTRYCZNA
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f. wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz
obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki,
o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia
2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności
państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w okresie
uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie
realizacji tych zadań;

5. obiekt stanowi infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie,
o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856
oraz z 2021 r. poz. 159), zlokalizowaną na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;

Zgodnie z nowymi regulacjami, powyżej opisany zakres ochrony
przed ograniczeniami znajduje zastosowanie wyłącznie wówczas,
jeżeli chroniony obiekt (jego wyodrębniona część) zostały
wyszczególnione, na wniosek i zgodnie z oświadczeniem odbiorcy,
we właściwej umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie
kompleksowej. Odbiorca jest przy tym zobowiązany do
powiadomienia operatora (w przypadku umowy kompleksowej -
sprzedawcę) o ustaniu przyczyn ochrony przed ograniczeniami.

Kto jest chroniony przed ograniczeniami w 
poborze energii elektrycznej?

Obowiązek stosowania się do ograniczeń nie dotyczy
odbiorców w zakresie obiektów spełniających co najmniej
jeden z poniższych warunków:

1. łączna wielkość mocy umownej danego obiektu wynosi
poniżej 300 kW;

2. obiekt jest szpitalem lub innym obiektem ratownictwa
medycznego;

3. obiekt posiada status obiektu szczególnie ważnego dla
bezpieczeństwa i obronności państwa zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

4. obiekt jest wykorzystywany bezpośrednio do:

a. nadawania programów radiowych i telewizyjnych
o zasięgu ogólnokrajowym, lub

b. zapewnienia przewozu lotniczego, transportu
kolejowego i publicznego transportu zbiorowego,
lub

c. wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki
oraz dostarczania do odbiorców, w tym
wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw
gazowych, lub

d. realizacji zadań wpływających w sposób istotny na
spełnianie wymagań w zakresie ochrony
środowiska, w tym odprowadzania i oczyszczania
ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków, lub

e. wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej lub ciepła, lub

ENERGIA 
ELEKTRYCZNA
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Plan jest opracowywany corocznie, na okres od 1 czerwca danego
roku (n) do 31 maja roku kolejnego (n+1), na podstawie informacji
o mocy umownej dla obiektu na dzień 1 stycznia danego roku (n)
oraz danych o godzinowym poborze energii przez ten obiekt
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku (n-1). Plan
powinien zostać przekazany odbiorcy w formie dokumentowej
(przesyłka pocztowa, e-mail) do 15 kwietnia danego roku (n).
Ustawodawca dopuszcza możliwość korygowania i aktualizowania
Planów w trakcie okresu, na które zostały opracowane, jednakże
z wyłączeniem możliwości aktualizacji w okresach, gdy
wprowadzone zostały ograniczenia w dostarczaniu lub poborze
energii elektrycznej.

Jakie są kary za nieprzestrzeganie obowiązku ograniczeń 
w poborze energii elektrycznej?

Podmioty, które nie stosują się do ograniczeń w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej, podlegają administracyjnej karze
pieniężnej w wysokości nie niższej niż 10 000 zł i nie
wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy,
osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Karę wymierza
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji, od której
można złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie składa się
w terminie 2-tygodniowym. W postępowaniu dopuszczalna jest
apelacja od wyroku I instancji oraz skarga kasacyjna do Sądu
Najwyższego.

Jak realizować obowiązek ograniczeń w poborze 
energii elektrycznej i co to są plany 
wprowadzania ograniczeń?

W przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej, odbiorca realizuje
obowiązek ograniczeń co do zasady poprzez samodzielne
zmniejszenie poboru energii elektrycznej w obiekcie do
poziomu nie wyższego, niż maksymalny pobór energii
elektrycznej dla ogłoszonego przez PSE S.A. stopnia
zasilania, określony w opracowanym dla tego obiektu
planie wprowadzenia ograniczeń („Plan”).

Plany dla poszczególnych obiektów opracowują operatorzy
systemów elektroenergetycznych.

Plan określa maksymalne poziomy poboru mocy dla
poszczególnych stopni zasilania od 11. do 20., gdzie 11.
stopień zasilania oznacza obowiązek poboru z mocą
nieprzekraczającą mocy umownej, zaś 20. stopień zasilania
oznacza obowiązek poboru z mocą nieprzekraczającą
średniej arytmetycznej z najniższych w poszczególnych
miesiącach średnio-godzinnych poborów energii
odnotowanych w trakcie 9 miesięcy roku poprzedniego
(z pominięciem 3 miesięcy roku poprzedniego, w których
średnio-godzinny pobór energii był najniższy). Oznacza to,
że nowe regulacje – odmiennie, aniżeli stare przepisy –
przewidują domyślnie automatyczne ustalanie
maksymalnych poziomów poboru energii dla
poszczególnych stopni zasilania przez operatorów, bez
potrzeby/możliwości uzgadniania tzw. „mocy bezpiecznej”
pomiędzy operatorem i odbiorcą (wyjątkiem są m.in.
obiekty niewyposażone w odpowiednie układy pomiarowo-
rozliczeniowe, jak również obiekty, których wyodrębnione
części są objęte ochroną).

ENERGIA 
ELEKTRYCZNA

4 W zakresie stopni zasilania od 12. do 19. przyjmuje się zasadę, że 12. stopień zasilania
oznacza obowiązek poboru z mocą nieprzekraczającą tzw. „maksymalnej mocy poboru”
obliczonej jako średnia arytmetyczna z najwyższych w poszczególnych miesiącach
średnio-godzinnych poborów energii odnotowanych w trakcie 9 miesięcy roku
poprzedniego (z pominięciem 3 miesięcy, w których średnio-godzinny pobór energii w
danym roku był najwyższy), zaś stopnie zasilania od 13. do 19. zakładają równomierne
obniżenie maksymalnego poboru pomiędzy wartościami maksymalnej i minimalnej
mocy poboru wyznaczonymi dla, odpowiednio, 12. i 20. stopnia zasilania.

5 Plan wprowadzania ograniczeń opracowany przez operatora systemu przesyłowego (PSE S.A.) jest
dodatkowo uzgadniany z Prezesem URE, przy czym uzgodniony plan wprowadzania ograniczeń
opracowany przez operatora systemu przesyłowego (PSE S.A.) jest stosowany do dnia uzgodnienia
następnego planu tego operatora.

5
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Jak przygotować się na potencjalne 
wprowadzenie ograniczeń w poborze energii 
elektrycznej?

Celem przygotowania się na potencjalne wprowadzenie 
ograniczeń odbiorcy powinni w szczególności:

1. Zidentyfikować status poszczególnych obiektów na
gruncie regulacji o ograniczeniach w poborze energii
elektrycznej (zidentyfikowanie obiektów oraz mocy
umownej, istnienie przesłanek kwalifikujących obiekt
jako chroniony przed ograniczeniami).

2. Przeanalizować umowy i korespondencję z operatorem
systemu dystrybucyjnego / sprzedawcą pod kątem
zgodności z regulacjami dotyczącymi ograniczeń
i – w razie niezgodności – podjąć działania celem
odpowiedniego uwzględnienia statusu obiektu
w dokumentacji umownej oraz przesłanych Planach
(dot. w szczególności uwzględnienia ochrony przed
ograniczeniami).

3. Zapewnić procedury umożliwiające wdrożenie
ograniczeń w przypadku ich wprowadzenia, w tym
zabezpieczenie zasilania rezerwowego (zakup lub
wynajem agregatów oraz uzgodnienie z operatorem
sieciowym zasad ich przyłączenia i eksploatacji),
określenie urządzeń, które mogą/powinny być zasilane
w przypadku ogłoszenia poszczególnych stopni
zasilania, odpowiednie dostosowanie umów
z kontrahentami (w tym wprowadzenie obowiązku
stosowania się do ograniczeń przez podmioty, którym
udostępniana jest energia (np. najemcom), i zasad
odpowiedzialności z tytułu niedostosowania, jak
również wprowadzenie lub doprecyzowanie zasad
odpowiedzialności z tytułu braku dostaw/usług
w okresie ograniczeń), doprecyzowanie procedur
pracowniczych i bezpieczeństwa na terenie obiektów
itp.

Tomasz Młodawski

Senior Counsel, radca prawny

 +48 600 871 096

 tomasz.mlodawski@skslegal.pl

www.skslegal.pl

Warszawa

Jasna 26, 00-054 Warszawa

T +48 22 608 70 00

F +48 22 608 70 70

E office@skslegal.pl

Poznań

Mickiewicza 35, 60-837 Poznań

T +48 61 856 04 20

F +48 61 856 05 67

E office.poznan@skslegal.pl

Katowice

Wojewódzka 10, 40-026 Katowice

T +48 32 731 59 86

F +48 32 731 59 90

E office.katowice@skslegal.pl

Wrocław

Plac Solny 16, 50-062 Wrocław

T +48 71 346 77 00 

F +48 71 346 77 09

E office.wroclaw@skslegal.pl
Aleksandra Pinkas

Młodszy prawnik

 +48 538 633 895

 aleksandra.pinkas@skslegal.pl

Zespół Departamentu 
Infrastruktury i Energetyki 

naszej Kancelarii służy 
wsparciem w prowadzeniu 

powyższych procesów.

Krzysztof Cichocki

Partner, radca prawny

 +48 694 433 008

 krzysztof.cichocki@skslegal.pl


