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Wstęp 
 
Niniejszy Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zwany dalej „Planem 
ograniczeń”, został opracowany przez SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie jako 
operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, zwanego dalej: „OSD” lub „Operator”. 
 
Podstawa prawna sporządzania Planu ograniczeń. 
 
a) Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych  
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411), zwana dalej „Ustawą o 
zapasach"; 
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu 
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549)., zwane dalej 
„Rozporządzeniem’’. 

 
Plan ograniczeń składa się z dwóch części:  
 
Części I – zawierającej informacje dotyczące okresu obowiązywania planu, trybu 

wprowadzania ograniczeń oraz sumarycznych, maksymalnych godzinowych  
i dobowych ilości poboru gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla 
poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12. 

Części II – zawierającej informacje o średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego 
wysokometanowego (grupa E), o której mowa w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady 
Ministrów, oraz określenie maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru 
gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) w stopniach zasilania od 1 do 12 
wyrażonych w jednostkach energii przez poszczególnych odbiorców 
przyłączonych do sieci, z wyjątkiem odbiorców chronionych.
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Część I 
 
 
 
 

1. Okres obowiązywania planu. 
 
Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego obowiązuje od dnia zatwierdzenia 
przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki niniejszego planu do dnia zatwierdzenia przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu. 
 
 

2. Tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego 
 
2.1 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas 

oznaczony ograniczenia w poborze gazu ziemnego, zwane dalej „ograniczeniami” 

w przypadku: 

a) zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa, 

b) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców, 

c) wystąpienia zakłóceń w przywozie gazu ziemnego, 

d) awarii w sieciach operatorów systemów gazowych, 

e) zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych, 

f) zagrożenia bezpieczeństwa osób, 

g) zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych, 

h) konieczności wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań 

międzynarodowych. 

2.2 SIME Polska Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności 

za skutki wprowadzanych ograniczeń. 

2.3 Ograniczenia polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru 

gazu ziemnego. 

2.4 Minister właściwy do spraw energii sporządza wniosek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 

ustawy o zapasach z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia operatora systemu 

przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych, o którym mowa 

w art. 53 ww. ustawy, zawierający: 

a) rodzaje gazu ziemnego, dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczeń, 

b) prognozowany efekt wprowadzenia ograniczeń, 

c) proponowany czas trwania wnioskowanych ograniczeń, 

d) określenie obszaru, na którym powinny być wprowadzone ograniczenia. 
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2.5 Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii może wprowadzić, w 

drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

jego części ograniczenia, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i 

funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców 

oraz okres, na jaki będą wprowadzane te ograniczenia. 

2.6 Ograniczenia wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie 

systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz uniknięcie ryzyka 

uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom 

dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego. 

2.7 Ograniczenia są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatora 

systemu przesyłowego gazowego lub operatorów systemów połączonych gazowych. 

Komunikaty o obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania oraz o 

przewidywanych na następne 12 godzin stopniach zasilana są ogłaszane w radiowych 

komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia oraz na stronach 

internetowych tych operatorów. Komunikaty są ogłaszane co najmniej 10 godzin przed 

wprowadzeniem danego stopnia zasilania i zawierają 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. 

2.8 W przypadku zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń w stosunku do konkretnych 

odbiorców, operatorzy systemów przesyłowych gazowych lub operatorzy systemów 

połączonych gazowych 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. W przypadku otrzymanie indywidualnego 

powiadomienia o ograniczeniach, odbiorca nie stosuje ograniczeń wskazanych w ogólnych 

komunikatach, o których mowa w pkt. 2.6. 

2.9 Plan ograniczeń opracowywany jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego, 

operatora systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu połączonego 

gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie 

danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie 

instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 

dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) (dalej: uPe). 
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2.10 Ujęte w planach ograniczenia określa się w stopniach zasilania od pierwszego do 

dwunastego dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają 

gaz ziemny. 

2.11 Ograniczenia określone w stopniach zasilania od pierwszego do jedenastego mają 

zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców 

chronionych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-13 rozporządzenia. 

2.12 Ograniczenia określone w dwunastym stopniu zasilania mają zastosowanie do 

wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych, o których 

mowa w rozporządzeniu w § 4: 

a) ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12, 

b) ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12, 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. 

2.13 Operator systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję 

operatora systemu gazowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu, przekazuje informacje o: 

a) maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego 

w poszczególnych stopniach zasilania:  

− odbiorcom uwzględnionym w drugiej części planu, w zakresie jego dotyczącym, 

− przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą 

polegającą na obrocie gazem ziemnym, w zakresie dotyczącym odbiorców 

danego przedsiębiorstwa energetycznego;  

b) możliwości zastosowania zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ograniczeń 

określonych w dwunastym stopniu zasilania - odbiorcom, o których mowa w § 4:  

− ust. 1 pkt 2, 8 i 9,  

− ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla 

odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, 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. 

2.14 Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach wielkości określone w zatwierdzonych 

planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów 
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o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów 

kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 uPe. 

2.15 Zgodnie z art. 58 ust. 18 ustawy o zapasach operatorzy systemów dystrybucyjnych 

gazowych, operatorzy systemów połączonych gazowych oraz przedsiębiorstwa pełniące 

funkcje operatorów przekazują niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego 

gazowego zatwierdzone plany wprowadzania ograniczeń. 

2.16 Zgodnie z § 9 rozporządzenia operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz 

operatorzy systemów magazynowania gazu ziemnego w okresie trwania ograniczeń 

współdziałają z operatorem systemu przesyłowego gazowego przez: 

a) uzgadnianie warunków prowadzenia ruchu między systemami gazowymi; 

b) zapewnienie kontroli jakości gazu ziemnego; 

c) zapewnienie poprawności wykonywania pomiarów przepływu gazu ziemnego 

między systemami gazowymi; 

d) przekazywanie, na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego, 

niezbędnych informacji służących do wprowadzania ograniczeń, w szczególności 

informacji dotyczących:  

− skutków wprowadzenia ograniczeń, 

− przewidywanych efektów i liczby odbiorców, których ograniczenia dotyczą. 

 

3. Obowiązki odbiorcy podlegającego ograniczeniom w poborze gazu ziemnego 
3.1. Odbiorca, który podlega ograniczeniom w poborze gazu ziemnego zobowiązany 

jest do obserwowania komunikatów, o których mowa w pkt. 2.6 oraz 2.7 powyżej.  

3.2. Odbiorca podlegający ograniczeniom w poborze gazu ziemnego postępuje zgodnie 

z Ustawą o zapasach wraz z aktami wykonawczymi do niej oraz IRiESD OSD, w 

szczególności: 

3.2.1. dostosowuje się do ograniczeń w poborze gazu ziemnego, polegających 

na ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej ilości poboru gazu 

ziemnego stosownie do ogłaszanych komunikatów, 

3.2.2. zapewnia możliwość całodobowego kontaktu na wypadek wystąpienia 

nagłych zdarzeń mających wpływ na realizację dostarczania gazu 

ziemnego do Odbiorcy, 

3.2.3. informuje OSD o aktualnych danych kontaktowych Odbiorcy, w 

szczególności nr telefonu i adresie e-mail osób lub jednostek 

organizacyjnych mających bezpośrednią kontrolę nad realizacją 

postanowień Planu ograniczeń. 

3.2.4. niezwłocznie wykonuje polecenia służb dyspozytorskich OSD. 



SIME Polska Sp. z o.o. 

Strona | 7  
 

3.3. Odbiorca podlegający ograniczeniom w poborze gazu ziemnego informuje OSD do 

dnia 31 lipca każdego roku o minimalnej ilości gazu ziemnego, którego pobór nie 

powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia 

obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi 

gazu ziemnego w 10 stopniu zasilania. 

3.4. Niedostosowanie się Odbiorcy do ograniczeń w poborze gazu ziemnego skutkuje 

nałożeniem kary pieniężnej, o której mowa w art. 63 ust. 7 w zw. z art. 63 ust. 1 pkt 

11) ustawy o zapasach. 

3.5. Niezależnie od kary, o której mowa w pkt 2.17 powyżej, Odbiorca odpowiada 

względem OSD za niedostosowanie się do ograniczeń w poborze gazu ziemnego 

na zasadach wskazanych w art. 471 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740). 

 
4. Sposób publikacji części I Planu ograniczeń 

 
Po zatwierdzeniu Planu ograniczeń przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jego 
część l opublikowana zostanie na stronie internetowej operatora: www.simepolska.pl 
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5. Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12. 

 
Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla gazu 

wysokometanowego grupa E 

Kategoria odbiorców 
maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/h) 

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o 11o 12o 

odbiorcy inni niż 
odbiorcy chronieni 103 649 53 922 50 341 47 117 44 215 41 603 39 254 37 138 35 235 12 988 0 0 

odbiorcy  chronieni, o 
których mowa w § 7 

ust. 7 rozporządzenia 
57 716 57 716 57 716 57 716 57 716 57 716 57 716 57 716 57 716 57 716 57 716 0 

RAZEM 161 365 111 638 108 057 104 833 101 931 99 319 96 970 94 854 92 951 70 704 57 716 0 

Kategoria odbiorcy 
maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/dobę) 

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o 11o 12o 

odbiorcy inni niż 
odbiorcy chronieni 2 487 576 1 294 128 1 208 172 1 130 797 1 061 155 998 477 942 098 891 312 845 632 311 699 0 0 

odbiorcy  chronieni, o 
których mowa w § 7 

ust. 7 rozporządzenia 
1 385 184 1 385 184 1 385 184 1 385 184 1 385 184 1 385 184 1 385 184 1 385 184 1 385 184 1 385 184 1 385 184 0 

RAZEM 3 872 760 2 679 312 2 593 356 2 515 981 2 446 339 2 383 661 2 327 282 2 276 496 2 230 816 1 696 883 1 385 184 0 

 
  




