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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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Informacje o ograniczeniach są podawane do publicznej wiadomości
za pośrednictwem:

1. strony internetowej lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości przez operatora systemu gazowego lub
przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora
systemu gazowego;

2. komunikatu radiowego nadawanego przez Program 1 Polskiego
Radia i zamieszczanego na stronach internetowych operatora
systemu przesyłowego gazowego (OGP Gaz-System S.A.), który
jest ogłaszany co najmniej 10 godzin przed wprowadzeniem
danego stopnia zasilania i zawiera informację o godzinie
rozpoczęcia obowiązywania tego stopnia, przy czym komunikaty
o stopniach zasilania obowiązujących:

a) od godziny 6.00 do godziny 18.00 danej doby – ogłaszane są
najpóźniej do godziny 20.00 doby poprzedniej;

b) od godziny 18.00 danej doby do godziny 6.00 doby następnej
– ogłaszane są najpóźniej do godziny 8.00 danej doby.

W przypadku zróżnicowania wprowadzanych ograniczeń w stosunku
do konkretnych odbiorców, operator systemu przesyłowego
gazowego (OGP Gaz-System S.A.) powiadamiają tych odbiorców
indywidualnie w formie pisemnej lub za pomocą innego środka
komunikowania się, w sposób i w terminie, które zostały uzgodnione
między operatorem i odbiorcą.

Kiedy mogą zostać wprowadzone ograniczenia 
w poborze gazu ziemnego?

Ograniczenia poboru gazu ziemnego mogą zostać
wprowadzone w przypadku ogłoszenia przez
ministra właściwego do spraw energii stanu
nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2017/1938, tj. w przypadku, gdy wystąpi co
najmniej jedna z poniższych sytuacji:

1. zagrożenie bezpieczeństwa gazowego państwa;

2. zakłócenia w dostarczaniu gazu ziemnego do
systemu gazowego;

3. gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub
zniszczenie urządzeń, instalacji lub sieci,
powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę
ich właściwości zagrażającą bezpieczeństwu
funkcjonowania systemu gazowego;

4. nieprzewidziany wzrost zużycia gazu
ziemnego.

Ograniczenia polegają na ograniczeniu maksymalnego
godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego.

Kto może wprowadzić ograniczenia w poborze
gazu ziemnego?

Podmiotem uprawnionym do wprowadzenia ograniczeń
w poborze gazu ziemnego na obszarze całego terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej lub jego części jest Rada
Ministrów, a ograniczenia są wprowadzane w drodze
rozporządzenia wydanego na wniosek ministra
właściwego ds. energii (publikacja w Dzienniku
Ustaw).

GAZ
ZIEMNY
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f) koła gospodyń wiejskich prowadzące działalność na
podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach
gospodyń wiejskich, które spełniają warunki, o których
mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy

- pod warunkiem, że moc umowna w miejscu poboru gazu
ziemnego z systemu gazowego lub sumie miejsc poboru tego
gazu z systemu gazowego zasilających danego odbiorcę pod
jednym adresem, nie przekracza 710 kWh/h,

3. podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,

4. jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art.
6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

5. noclegownie i ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3
i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

6. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7. jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
oraz jednostki współpracujące z tym systemem w rozumieniu
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym,

8. podmioty stanowiące element systemu oświaty, o których
mowa w art. 2 pkt. 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe,

9. organy administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt. 3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego i urzędy je obsługujące,

10.podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, w zakresie tej
działalności, a także dzienni opiekunowie, o których mowa
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3,

Kto jest objęty ograniczeniami w poborze gazu 
ziemnego?

Ograniczeniom w poborze gazu ziemnego podlegają
wszyscy odbiorcy gazu ziemnego z wyjątkiem
następujących kategorii odbiorców chronionych:

A. odbiorcy podlegający ochronie przed
ograniczeniami w przypadku ogłoszenia stopni
zasilania od 1. do 11. (w skali 1-12):

1. odbiorcy gazu ziemnego w gospodarstwach
domowych;

2. przyłączeni do sieci dystrybucyjnej gazowej m.in.:

a) przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców,

b) podmioty prowadzące działalność wytwórczą
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz
chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego,

c) rolnicy wynajmujący pokoje, sprzedający posiłki
domowe i świadczący w gospodarstwach rolnych
inne usługi związane z pobytem turystów,

d) producenci będący rolnikami wyrabiającymi
mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku
gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina,

e) rolnicy prowadzący działalność w zakresie
sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (sprzedaż
produktów niskoprzetworzonych przy
spełnieniu warunków określonych w tym
przepisie),

GAZ
ZIEMNY
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C. odbiorcy podlegający ochronie przed ograniczeniami
w przypadku ogłoszenia stopni zasilania od 1. do 12.:

1. przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
obronnym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia
2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności
państwa realizowanych przez przedsiębiorców przyłączeni
do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej w okresie
obowiązywania stanu gotowości obronnej państwa czasu
kryzysu lub stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2. odbiorcy wykorzystujący gaz ziemny do produkcji energii
elektrycznej w jednostce wytwórczej, która została
wskazana zgodnie z art. 11 ust. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25
października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego
rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE L 280
z 28.10.2017, str. 1), w zakresie umożliwiającym pracę tej
jednostki w zakresie i czasie wymaganym przez operatora
systemu przesyłowego elektroenergetycznego,
z uwzględnieniem możliwości pracy danej jednostki
wytwórczej energii elektrycznej z wykorzystaniem paliwa
innego niż gaz ziemny.

W przypadku niedoboru gazu ziemnego w systemie gazowym,
w tym niedoboru spowodowanego wystąpieniem skrajnie
niskich temperatur zewnętrznych w okresie największego
zapotrzebowania na gaz ziemny w systemie gazowym, jest on
dostarczany do odbiorców tak długo i w takim zakresie, jaki
pozwala na zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania systemu
gazowego.

11. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2028),

12. podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie
odpadami, w zakresie, w jakim realizują zadania, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- przyłączone do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej
gazowej

13. odbiorcy gazu ziemnego, w zakresie, w jakim
zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy,
o którym mowa w pkt 1-12, pobierającego ciepło
w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja, na
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci
pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło
tego odbiorcy, pod warunkiem, że instalacji tych
odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać
paliwem innym niż gaz ziemny.

B. odbiorcy podlegający ochronie przed
ograniczeniami w przypadku ogłoszenia 12.
stopnia zasilania:

1. podmioty wskazane w punktach A.1, A.3-7, A.10-
12 powyżej; oraz

2. podmioty wskazane w punkcie A.13 – w zakresie,
w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla
odbiorców wskazanych w punktach A.1, A.3-7,
A.10-12 powyżej, pobierających ciepło w okresie
od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody
gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło takich
odbiorców, pod warunkiem, że instalacji tych
odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać
paliwem innym, niż gaz ziemny.

GAZ
ZIEMNY
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4. Dziesiąty stopień zasilania odpowiada minimalnej
godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej
przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia, niepowodującej
zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia
obiektów technologicznych (ilość ta, określona przez odbiorcę,
nie może przekraczać najwyższego z minimalnych godzinowych
i dobowych poborów gazu ziemnego wyznaczonych dla każdego
roku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 1 lipca roku,
w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, w których
godzinowa i dobowa ilość gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca
w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, nie przekraczała
15% wartości określonej dla tego odbiorcy w drugim stopniu
zasilania, wyznaczonej dla danego roku).

5. Jedenasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej
i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę
w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego.

6. Dwunasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej
i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej w danym
punkcie wyjścia z systemu gazowego przez odbiorcę,
w tym odbiorcę chronionego (kategorie odbiorców
chronionych wskazane powyżej).

Operatorzy systemu gazowego informują odbiorców o treści
zatwierdzonego Planu, a wielkości poboru określone
w zatwierdzonych Planach dla poszczególnych stopni
zasilania stają się integralną częścią umów sprzedaży,
umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji
gazu ziemnego oraz umów kompleksowych.

Jak realizować obowiązek ograniczeń w poborze 
gazu ziemnego i co to są plany wprowadzania 
ograniczeń?

W przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu
ziemnego, odbiorca realizuje obowiązek ograniczeń co do
zasady poprzez samodzielne zmniejszenie poboru gazu
ziemnego do poziomu nie wyższego niż maksymalny pobór
gazu ziemnego dla ogłoszonego stopnia zasilania,
określony w opracowanym dla tego odbiorcy planie
wprowadzenia ograniczeń (dalej „Plan”).

Plany dla poszczególnych odbiorców opracowują
operatorzy systemów gazowych. Plany są aktualizowane
i corocznie, do dnia 15 listopada, przedkładane Prezesowi
URE do zatwierdzenia. Plany określają maksymalne
godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego
przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do
ich sieci, dla poszczególnych stopni zasilania
(w skali 1-12) wraz z okresem obowiązywania tych
ograniczeń

Maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu
ziemnego przez poszczególnych odbiorców przyłączonych
do ich sieci, dla poszczególnych stopni zasilania, określa się
w następujący sposób:

1. Pierwszy stopień zasilania odpowiada wielkości
maksymalnej mocy umownej, jaką może pobierać
odbiorca w danym punkcie wyjścia.

2. Drugi stopień odpowiada średniej godzinowej
i dobowej ilości gazu ziemnego, jaką pobierał
odbiorca w danym punkcie wyjścia w okresie od dnia
1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku,
w którym został opracowany plan (z wyłączeniem dni,
dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia
z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę).

3. Stopnie zasilania od trzeciego do dziewiątego
określają proporcjonalnie zmniejszające się
wartości godzinowe i dobowe.

GAZ
ZIEMNY
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Potencjalne ryzyko wprowadzenia instrumentów 
unijnych, które mogą spowodować wprowadzenie 
ograniczeń na podstawie prawa polskiego

Rada UE przyjęła rozporządzenie1 dotyczące możliwości
wprowadzenia działań w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na
gaz i unijnego stopnia alarmowego. Rozporządzenie wprowadza
możliwość tzw. dobrowolnego zmniejszenia
zapotrzebowania na gaz przez państwa członkowskie o co
najmniej 15% w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
w porównaniu ze średnim zużyciem w okresie od 1 sierpnia do 31
marca w ciągu pięciu lat poprzedzających wejście w życie niniejszego
rozporządzenia. Natomiast, w przypadku, gdy zastosowanie
dobrowolnych ograniczeń okaże się niewystarczające
i powstanie znaczne ryzyko poważnego niedoboru dostaw gazu lub
nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie na gaz, Komisja Europejska
uprawniona będzie do wprowadzenia unijnego stanu alarmowego.
W trakcie obowiązywania unijnego stanu alarmowego, państwa
członkowskie UE zobowiązane będą do zapewnienia ww.
zmniejszenia zużycia gazu o 15% (z możliwością wnioskowania
o objęcie odstępstwem w drodze decyzji KE o obniżeniu ograniczeń
o 5% w przypadku, gdy państwo nie przyczyni się znacząco do
zwiększenia dostaw gazu do innych państw lub ze względu na brak
połączeń międzysystemowych z innymi państwami członkowskimi
lub ich ograniczony zakres). Państwa członkowskie posiadają
swobodę w zakresie wyboru środków ograniczających zużycie gazu,
ale ich zastosowanie nie może powodować zakłócenia konkurencji
rynku wewnętrznego gazu, bezpieczeństwa dostaw i względem
odbiorców chronionych dostawy gazu muszą mieć
charakter nieprzerwany.

Jakie są kary za nieprzestrzeganie obowiązku 
ograniczeń w poborze gazu ziemnego?

Podmioty, które nie stosują się do ograniczeń w poborze
gazu ziemnego, podlegają administracyjnej karze
pieniężnej w wysokości zależnej od ilości pobranego gazu
ziemnego w okresie przekroczenia mocy wynikającej
z wprowadzonych ograniczeń.

Przekroczenie mocy oblicza się w przypadku przekroczenia
mocy:

1. godzinowej – jako iloczyn mocy maksymalnej,
zarejestrowanej przez układ pomiarowy, ponad moc
wynikającą z wprowadzonych ograniczeń, ilości godzin
w miesiącu, w którym obowiązywały ograniczenia,
i czterokrotności stawki opłaty stałej za usługę
przesyłania dla danej grupy taryfowej, do której
odbiorca zostałby zakwalifikowany na podstawie mocy
ustalonej dla tego odbiorcy w pierwszym stopniu
zasilania;

2. godzinowej i mocy dobowej – jako iloczyn mocy
maksymalnej zarejestrowanej przez układ pomiarowy,
ponad moc wynikającą z wprowadzonych ograniczeń,
ilości godzin w miesiącu, w którym obowiązywały
ograniczenia, i ośmiokrotności stawki opłaty
stałej za usługę przesyłania dla danej grupy
taryfowej, do której odbiorca zostałby zakwalifikowany
na podstawie mocy ustalonej dla tego odbiorcy
w pierwszym stopniu zasilania.

Karę wymierza Prezes URE 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.

GAZ
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1 Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1369 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie skoordynowanych
środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz (Dz. Urz. UE. L. z 2022 r. Nr 206).
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Jak przygotować się na potencjalne 
wprowadzenie ograniczeń w poborze gazu 
ziemnego?

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

1. Zidentyfikować status poszczególnych obiektów na
gruncie regulacji o ograniczeniach w poborze gazu
ziemnego (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 urządzeń pracujących w oparciu
o alternatywne paliwa, określenie urządzeń, które
mogą/powinny być zasilane gazem ziemnym
w przypadku ogłoszenia poszczególnych stopni
zasilania, odpowiednie dostosowanie umów
z kontrahentami (w tym wprowadzenie obowiązku
stosowania się do ograniczeń przez podmioty, którym
udostępniany jest gaz ziemny (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.
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