
Plan ograniczeń w poborze i dostarczaniu gazu ziemnego – 
informacje ogólne 

Skąd wynikają ograniczenia? 

 Ograniczenia wynikają z ustawy o zapasach.  

Przez kogo są wprowadzane? 

 Ograniczenia wprowadzane są przez Radę Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 
spraw energii.  

Na czym polegają? 

 Polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu 
ziemnego. 

W jaki sposób się je wprowadza? 

 Wprowadza się je w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu 
gazowego, a także gwarantuje bezpieczeństwo osób i uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub 
zniszczenia obiektów technologicznych. 

W jakich przypadkach wprowadza się ograniczenia? 

 Ograniczenia w poborze gazu ziemnego mogą być wprowadzone w następujących 
przypadkach:  

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, bezpieczeństwa 

osób, wystąpienia znacznych strat materialnych, konieczności wypełnienia przez 
Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych. 

W jaki sposób przekazywane są komunikaty o wprowadzaniu ograniczeń? 

 Informacje o ograniczeniach są podawane do publicznej wiadomości poprzez: 

a) zamieszczenie pierwszej części planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu 
ziemnego przez operatora systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne 
pełniące funkcję operatora systemu gazowego na swojej stronie internetowej lub 
ogłoszenie jej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości; 

b) ogłaszanie w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego 
Radia oraz na stronach internetowych operatorów, co najmniej dziesięć (10) 
godzin przed wprowadzeniem. Zawierają godziny ich wprowadzenia (do godziny 
8:00 danej doby albo 20:00 doby poprzedzającej).  

Co zawierają komunikaty? 

 Komunikaty zawierają informację o przewidywanym do wprowadzenia stopniu zasilania. 



Na czym polega zróżnicowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń dla konkretnych 
Odbiorców? 

 W przypadku zróżnicowania wprowadzanych ograniczeń w poborze gazu w stosunku do 
konkretnych odbiorców, operatorzy systemów przesyłowych gazowych powiadamiają 
odbiorców indywidualnie. W takim przypadku odbiorca nie stosuje ograniczeń 
wskazanych w ogólnych komunikatach. 

W jaki sposób określa się stopnie zasilania? 

 Ograniczenia w poborze  gazu ziemnego określa się w stopniach zasilania od pierwszego 
(1) do dwunastego (12). 

Ile jest stopni zasilania i co oznaczają? 

 Pierwszy (1.) stopień zasilania odpowiada wielkości maksymalnej mocy umownej, jaką 
może pobierać odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego na podstawie 
umowy. 

 Drugi (2.) stopień zasilania odpowiada średniej godzinowej i dobowej ilości gazu 
ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego 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. 

 Stopnie zasilania od trzeciego (3.) do dziewiątego (9.) określa się w planie jako wartości 
godzinowe i dobowe – pośrednie między stopniem zasilania drugim a dziesiątym – 
zmniejszające się proporcjonalnie, chyba że istnieją technicznie uzasadnione przesłanki 
innej zmienności stopni zasilania przy zachowaniu zasady stopniowej redukcji poboru 
gazu ziemnego między drugim a dziesiątym stopniem zasilania. 

 Dziesiąty (10.) stopień zasilania odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej ilości 
gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, 
niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia 
obiektów technologicznych. 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. 

 Jedenasty (11.) stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu 
ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego. 

 Dwunasty (12.) stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu 
ziemnego pobieranej w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego przez odbiorcę, w 
tym odbiorcę chronionego. 

Kim jest Odbiorca chroniony? 

 Odbiorca wyłączony spod ograniczeń w poborze gazu ziemnego w zależności od tego, 
czy zaliczany jest do jedne z kategorii podanych w tabeli poniżej. 

 

 

 



Wykaz odbiorców chronionych, wyłączonych spod ograniczeń w poborze gazu ziemnego  
w zależności od wprowadzonych stopnii zasilania 

 
 
 

KATEGORIA ODBIORCÓW 

 
STOPNIE 

ZASILANIA 

1-11 12 

1. odbiorcy gazu ziemnego w gospodarstwach domowych, X X 

2. przyłączeni do sieci dystrybucyjnej gazowej: 
a) przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 
162), 
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 (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1891), 
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.2), 
f) koła gospodyń wiejskich prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165), które spełniają 
warunki, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- w przypadku których 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, zwanych dalej „punktem wyjścia z systemu gazowego”, nie przekracza 710 
kWh/h, 

3.  podmioty zapewniające świadczenia opieki zdrowotnej w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.3) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub 
przesyłowej gazowej, 

 
 
     X 

 
 

X 

4. jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

 

    X 

 

X 

5. noclegownie i ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

 
    X 

 
X 



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 (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub 
przesyłowej gazowej, 

 
 

X 

 
 

X 

7. jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek 
współpracujących z tym systemem w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159) przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

 
 

X 

 
 

X 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 
1378 oraz z 2021 
r. poz. 4), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej 
gazowej, 

 
 

X 

 
 

  

9. organy administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 
695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187) i urzędów je obsługujących, 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

 
 

X 

 
 

  

10. podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, w zakresie tej działalności, a także 
dziennych opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75), przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

 
 

X 

 
 

X 

11. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnych 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) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 
lub przesyłowej gazowej, 

 
 

X 

 
 

X 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361), przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

 
 

X 

 
 

X 

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, 

 
 
 

X 

 
 
 

  

14. odbiorcy gazu ziemnego będących przedsiębiorcami 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 

  
- poza okresem 
obowiązywan

ia stanu 
gotowości 

  
- poza 

okresem 
obowiązywan

ia stanu 
gotowości 



przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub 
przesyłowej gazowej, z wyjątkiem 
okresu 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 372). 

obronnej 
państwa 
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lub stanu 
gotowości 
obronnej 
państwa 
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wojny 

obronnej 
państwa 
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lub stanu 
gotowości 
obronnej 
państwa 

czasu 
wojny 

 
Ważne: w przypadku gdy odbiorca chroniony oprócz działalności, o której mowa w pkt 3– 13, 
prowadzi również inną działalność, wówczas w zakresie tej działalności podlega 
ograniczeniom. 

 

Ograniczenia określone w dwunastym (12) stopniu zasilania stosuje się do wszystkich 
odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych, o których mowa w: 

• pkt, 1, 3–7 i 10–12 tabeli; 
• pkt 13 powyższej tabeli w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla 

odbiorcy, o którym mowa w pkt 1, 3–7 i 10–12 tabeli, 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. 

 

Do czego zobowiązany jest klient? 

 
Kontrahent jest zobowiązany do stosowania się do ograniczeń poboru gazu ziemnego.  
Kontrahent zobowiązany jest między innymi do informowania OSD, wraz z przekazaniem 
Sprzedawcy kopii tej informacji, w terminie do 31 lipca każdego roku o: 

• minimalnej ilości  gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia 
bezpieczeństwa osób lub uszkodzenia bądź zniszczenia obiektów technologicznych  
i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi  gazu ziemnego w dziesiątym 
(10.) stopniu zasilania w danym obiekcie; 

• wszelkich technicznych, uzasadnionych przesłankach, wpływających na wprowadzenie 
innej niż proporcjonalna zmienności stopni zasilania od trzeciego (3.) do dziewiątego 
(9.) 

Więcej  informacji dotyczących ograniczeń w poborze gazu ziemnego mogą Państwo znaleźć 
na stronie internetowej operatora systemu przesyłowego oraz na stronie Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 
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