
 Warszawa, dnia 31 maja 2022 r. 

      PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

DRE.WOSE.481.1.3.2022.MFr 

DECYZJA 

Na podstawie § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw 
stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2209) w związku z art. 11, art. 11c, art. 11d oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, ze zm.) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), 

po rozpatrzeniu 

wniosku operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego – Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w miejscowości Konstancin-Jeziorna (dalej: również 
„Operator”), złożonego pismem z dnia 27 kwietnia 2022 r. o znaku: Z-120-DO-PB-
WOS.617.1.2022.31, w sprawie uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki 
Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 
opracowanego na okres od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r.,  

postanawiam 

uznać za uzgodniony przedstawiony przez Operatora Plan wprowadzania ograniczeń 
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od dnia 1 czerwca 2022 r. 
do dnia 31 maja 2023 r. 

Uznany za uzgodniony Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej na ww. okres stanowi załącznik do niniejszej decyzji (dokument pt. „„Plan 
wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej” /obowiązuje od 
dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2023 roku /; Konstancin-Jeziorna, kwiecień 
2022 rok”). 

UZASADNIENIE 

Stosownie do § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw 
stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2209; dalej: „rozporządzenie”), operator systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego zobowiązany jest do opracowywania planu wprowadzania 
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (dalej: „Plan wprowadzania 
ograniczeń”), który podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: 
„Prezes URE”) w terminie do dnia 31 maja danego roku, przy czym Operator 
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przedstawia Prezesowi URE Plan wprowadzania ograniczeń do uzgodnienia nie później 

niż do dnia 30 kwietnia danego roku. Według § 6 ust. 9 rozporządzenia Plan 
wprowadzania ograniczeń uzgadnia się z Prezesem URE na okres od dnia 1 czerwca 
danego roku do dnia 31 maja roku następnego. 

Zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia podstawą opracowania przez operatorów corocznie 
planów wprowadzania ograniczeń są plany wprowadzania ograniczeń dla odbiorców  
w zakresie posiadanych przez nich obiektów opracowywane przez operatorów, do sieci 
których przyłączone są te obiekty, przy czym: 

1) plan wprowadzania ograniczeń w zakresie obiektu opracowuje się, w formie 
dokumentowej, na podstawie wielkości mocy obowiązujących odbiorcę w danym 
obiekcie, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku; 

2) wielkości mocy, o których mowa w pkt 1, opracowuje się na okres od dnia 1 czerwca 
danego roku do dnia 31 maja roku następnego; 

3) operator, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią 
przesyłową, zwany dalej „OSDn”, przekazuje w terminie do dnia 15 marca danego 
roku swój plan wprowadzania ograniczeń do operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie 
połączenia z siecią przesyłową, zwanego dalej „OSDp”, w celu uwzględnienia tego 
planu w planie wprowadzania ograniczeń OSDp; 

4) poszczególni OSDp przekazują operatorowi systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego w terminie do dnia 31 marca danego roku swoje plany 
wprowadzania ograniczeń w celu uwzględnienia ich w planie wprowadzania 
ograniczeń operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego; 

5) aktualizacja planów wprowadzania ograniczeń dla obiektów odbiorców nie 

powoduje konieczności aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń operatora. 

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia informacja o uzgodnieniu przez Prezesa URE 
Planu wprowadzania ograniczeń z Operatorem jest zamieszczana na stronie 
internetowej Urzędu do dnia 31 maja danego roku. Plan wprowadzania ograniczeń 
uzgodniony z Prezesem URE nie jest publikowany. 

Pismem z dnia 27 kwietnia 2022 r. o znaku: Z-120-DO-PB-WOS.617.1.2022.31, które 
wpłynęło do Urzędu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu publicznego  
w dniu 29 kwietnia 2022 r., Operator wystąpił do Prezesa URE z wnioskiem  
o uzgodnienie dokumentu pt. „„Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej” /obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2023 roku /; 
Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2022 rok”.  

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadzono czynności 
uzgodnieniowe w trybie roboczym, w efekcie których Operator pismem z dnia 27 maja 
2022 r. o znaku: Z-159-DO-PB-WOS.617.1.2022.42, które wpłynęło do Urzędu poprzez 
elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu publicznego w dniu 30 maja 2022 r. 
przedstawił skorygowany w trybie autokorekty Plan wprowadzania ograniczeń. 
Operator jednocześnie poinformował, że rezygnuje z możliwości zapoznania się  
z materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy przez Prezesa URE w toku 
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przedmiotowego postępowania administracyjnego oraz nie wnosi dalszych wniosków  

o jego uzupełnienie. 
 
Rozpatrując wniosek Operatora, zważono co następuje.  

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, polegające na ograniczeniu 
maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej, 
stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (dalej: „ustawa”), mogą być 
wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na jego części, na czas 
oznaczony, w przypadku zagrożenia: 

 bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego  
na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym, 

 bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 

 bezpieczeństwa osób, 

 wystąpieniem znacznych strat materialnych. 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego  
do spraw energii, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić na czas oznaczony,  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, ograniczenia w sprzedaży paliw 
stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ciepła, w przypadku 
wystąpienia zagrożeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy. 

Stosownie do art. 11c ust. 1 ustawy zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej (o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy) może powstać w szczególności  
w następstwie: działań wynikających z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,  
katastrofy naturalnej albo bezpośredniego zagrożenia wystąpienia awarii technicznej  
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1897), 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 oraz obniżenia dostępnych rezerw zdolności 
wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, o których mowa w art. 9g ust. 4 pkt 9 
ustawy, lub braku możliwości ich wykorzystania. 

Podkreślenia przy tym wymaga, że w obecnym stanie prawnym Plan wprowadzania 
ograniczeń może znaleźć zastosowanie nie tylko w razie wprowadzenia ograniczeń 
przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Operator może także wprowadzić 
ograniczenia do czasu wejścia w życie takiego rozporządzenia, uwzględniając  
w szczególności postanowienia art.  11c ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11d ust. 1 pkt 5  
i art. 11d ust. 3 ustawy. Stosownie do art. 11c ust. 2 pkt 2 ustawy Operator może 

wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części do czasu wejścia w życie przepisów wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy, lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin. Natomiast 
zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 5 ustawy Operator po wyczerpaniu wszystkich możliwych 
działań zmierzających do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną wydaje 
odbiorcom końcowym, przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej, polecenia 
zmniejszenia ilości pobieranej energii elektrycznej lub odłączenia od sieci urządzeń  
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i instalacji należących do tych odbiorców, zgodnie z planem wprowadzania ograniczeń. 

Zważyć także należy, iż stosownie do art. 11c ust. 3 ustawy, Operator obowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić ministra właściwego do spraw energii oraz Prezesa URE  
o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych 
działaniach i środkach w celu usunięcia tego zagrożenia i zapobieżenia jego 
negatywnym skutkom oraz zgłosić konieczność wprowadzenia ograniczeń. Stosownie 
do art. 11d ust. 3 ograniczenia mogą zostać wprowadzone w okresie występowania 
zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i w zakresie niezbędnym  
do usunięcia tego zagrożenia. 

Wydając niniejszą decyzję Prezes URE uwzględnił także, iż Operator jest odpowiedzialny 
za realizację ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7 ustawy - Prawo energetyczne  
(art. 9c ust. 2 pkt 14 ustawy - Prawo energetyczne).  

Stosownie do art. 11e ust. 1 ustawy Operator, który w następstwie okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność, wprowadził ograniczenia lub dopuścił się niedbalstwa przy 
dokonywaniu oceny zasadności wprowadzenia tych ograniczeń, odpowiada na zasadach 
określonych w art. 11e ust. 2-4 ustawy, za szkody powstałe u użytkowników krajowego 
systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorców energii elektrycznej przyłączonych 
do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętym ograniczeniami, w wyniku 
zastosowania środków i działań, o których mowa w art. 11c i art. 11d ustawy,  
w szczególności z powodu przerw lub ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej. 

Zasady dotyczące opracowywania planów wprowadzania ograniczeń dla odbiorców w 
zakresie posiadanych przez nich obiektów określone zostały w rozporządzeniu, zgodnie 
z którym operatorzy przy tworzeniu planów wprowadzania ograniczeń powinni 
uwzględnić m. in. następujące zasady dotyczące ustalania stopni zasilania:  

1) wielkości planowanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, 
ujęte w planie wprowadzania ograniczeń, określa się w stopniach zasilania od 11  
do 20, przy czym: 

- 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie  
w wielkościach i na zasadach określonych w umowach, 

- 12 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc 
do wysokości mocy maksymalnej poboru, o której mowa w pkt 2 poniżej, 
określonej dla tego obiektu, 

- 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc 
do wysokości mocy minimalnej poboru, o której mowa w pkt 2 poniżej, 
określonej dla tego obiektu, 

- wielkości łączne maksymalnych mocy określone dla obiektu, które odbiorca 
może pobierać, w stopniach zasilania od 12 do 20, wynikają z równomiernego 
podziału zakresu mocy – od wielkości mocy maksymalnej poboru, określonej 
dla 12 stopnia zasilania, do wielkości mocy minimalnej poboru, określonej dla 
20 stopnia zasilania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia); 

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 130  (3641) 31 maja 2022 r. 

5



5 

 

2) moc minimalną poboru oraz moc maksymalną poboru określa operator na podstawie 

wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych z funkcją odczytu danych w systemie 
danych dobowo-godzinowych obejmujących pełny okres pomiarowy od dnia  
1 stycznia roku n – 1 do dnia 31 grudnia roku n – 1, gdzie „n” jest rokiem uzgodnienia 
przez Prezesa URE planu wprowadzania ograniczeń, odpowiednio: 

a) w przypadku mocy minimalnej poboru przez: 

- wyznaczenie dla każdego miesiąca kalendarzowego odrębnie jednej 
wartości poboru mocy średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała 
wartość najniższą, 

- odrzucenie trzech wartości najniższych spośród wartości, o których mowa 
w wyżej, i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych dziewięciu 
wartości; 

b) w przypadku mocy maksymalnej poboru przez: 

- wyznaczenie dla każdego miesiąca kalendarzowego odrębnie jednej 
wartości poboru mocy średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała 
wartość najwyższą, 

- odrzucenie trzech wartości najwyższych spośród wartości, o których 
mowa wyżej, i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych 
dziewięciu wartości (§ 8 ust. 4 rozporządzenia). 

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej dotyczą odbiorcy energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez siebie 
obiektu, dla którego określona w umowach łączna wielkość mocy umownej wynosi co 
najmniej 300 kW. 

Ograniczenia te nie mogą powodować bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów wykorzystywanych 
bezpośrednio w procesach technologicznych, a także zakłóceń w funkcjonowaniu 

urządzeń lub ich zespołów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań 
określonych w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia. 

Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej podlega odbiorca energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez siebie 
obiektu przez cały okres, dla którego określona w umowach, o których mowa w art. 5 
ust. 1 i 3 ustawy, łączna wielkość mocy umownej wynosi poniżej 300 kW oraz  
w zakresie obiektów wymienionych w § 6 ust. 1 rozporządzenia. 

W poszczególnych stopniach zasilania odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc  
o wielkości nie wyższej niż wielkość mocy, która jest określona dla danego stopnia 

zasilania dla tego obiektu (§ 8 ust. 2 rozporządzenia). 

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 8 rozporządzenia zakres Planu wprowadzania ograniczeń 
zawiera co najmniej: 

1) opis sposobu ustalenia Planu wprowadzania ograniczeń; 

2) informację o wielkościach ograniczeń w stopniach zasilania od 12 do 20 dla obszaru 
działania Operatora; 
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3) informację o wielkościach ograniczeń w poszczególnych stopniach zasilania  

z osobna dla obszaru działania każdego z OSDp lub operatorów systemów 
połączonych elektroenergetycznych w zakresie systemu dystrybucyjnego oraz 
odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej; 

4) liczbę obiektów będących w posiadaniu odbiorców, których dotyczą ograniczenia  
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej; 

5) szacunek możliwych do osiągnięcia efektów wprowadzenia ograniczeń sporządzony 
dla dwóch tygodni poprzedniego roku wybranych przez Operatora, na podstawie 
zmierzonych wartości poboru mocy w obiektach i na podstawie planów 
wprowadzania ograniczeń opracowanych w zakresie tych obiektów w okresie 
dokonywania pomiarów; 

6) wykaz wszystkich OSDn, których plany wprowadzania ograniczeń uwzględnił każdy 
z OSDp lub każdy z operatorów systemu połączonego elektroenergetycznego  

w zakresie systemu dystrybucyjnego. 

Po dokonaniu analizy Planu wprowadzania ograniczeń przedstawionego przez 
Operatora, uznano, że przedmiotowy dokument spełnia wymogi określone w przepisach 
ustawy oraz rozporządzenia, przy czym szacunek możliwych do osiągnięcia efektów 
wprowadzania ograniczeń, o którym mowa w § 6 ust. 8 pkt 5 rozporządzenia, zostanie 
przekazany Prezesowi URE wraz z wnioskiem o uzgodnienie kolejnego Planu 
wprowadzania ograniczeń, zgodnie z § 16 ust. 8 rozporządzenia. 

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.  

POUCZENIE  

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni  

od dnia doręczenia niniejszej decyzji [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, 

w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. 2021 r. poz. 1805, ze zm.)]. Odwołanie należy przesłać  

na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu 

sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 

zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 ustawy  

– Kodeks postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1.000 złotych, zgodnie  

z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2257, ze zm.). Opłatę uiszcza się  

na konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie  

do przepisów Tytułu IV – Zwolnienie od kosztów sądowych ustawy o kosztach sądowych  

w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata 

lub radcy prawnego, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego. 
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4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  

do wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest 

zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do 

wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 

 
Prezes 

                                                                       Urzędu Regulacji Energetyki 
                                                                                        z upoważnienia 

Monika Gawlik 
Dyrektor Departamentu Rynków  

Energii Elektrycznej i Ciepła  

                     /podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik (1 szt.): 
Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej – obowiązuje  
od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. 
 
Otrzymują: 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  
ul. Warszawska 165 
05–520 Konstancin-Jeziorna 

adres skrytki ePUAP:  
/PSE_SA/domyslna                                                                                                                                  
 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości  
10 zł w dniu 22 kwietnia 2022 r.  

na rachunek 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 
 

Mariusz Frątczak 
Gł. Specjalista 
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