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ZASADY I PROCEDURA WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU I POBORZE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OPERATORA
Kolsatpol Sp. z o.o.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716, z późn.
zm.), (dalej; Ustawa),
- 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).
Ogólne zasady wprowadzania ograniczeń w dostawach energii elektrycznej
Zgodnie z Ustawą, w przypadku zagrożenia:
1) bezpieczeństwa
energetycznego
Rzeczypospolitej
Polskiej
polegającego
długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,

na

2) bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
3) bezpieczeństwa osób,
4) wystąpieniem znacznych strat materialnych
- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas
oznaczony ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej polegają na ograniczeniu
maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej.
Wprowadzane ograniczenia podlegają kontroli w zakresie przestrzegania ich stosowania przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki (z własnej inicjatywy
lub na podstawie zgłoszenia Operatora Systemu Przesyłowego), 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, w
przypadku wystąpienia zagrożeń. Kolsatpol Sp. z o.o. (dalej: Kolsatpol) nie ponosi
odpowiedzialności za skutki ograniczeń wprowadzonych ww. rozporządzeniem.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą być wprowadzone po
wyczerpaniu, przez operatora we współpracy z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich
dostępnych środków służących zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego - przy dołożeniu należytej staranności.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nie mogą powodować:
1) bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób;
2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów – wykorzystywanych bezpośrednio
w procesach technologicznych;
3) zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów – przeznaczonych bezpośrednio do
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub do wydobycia,
przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych.
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.
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Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami, w zakresie posiadanego przez siebie obiektu,
przez cały okres, podlegają odbiorcy energii elektrycznej wymienieni w §6 ust. 1
Rozporządzenia.
Kolsatpol jako operator systemu dystrybucyjnego - opracowuje plan wprowadzania
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, dla odbiorców którzy podlegają
ograniczeniom.
Plan ograniczeń dla energii elektrycznej określa wielkości maksymalnego poboru tej energii
dla poszczególnych odbiorców i stopni zasilania, przy czym:
1) 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie w wielkościach i na
zasadach określonych w umowach;
2) 12 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości
mocy maksymalnej poboru, ustalonej w planie ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem;
3) 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości
mocy minimalnej poboru, ustalonej w planie ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem;
4) 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.
Ustalone przez Kolsatpol plany ograniczeń w dostawach energii elektrycznej, dla odbiorców
podlegającym ograniczeniom, przekazywane są indywidualnie każdemu z tych odbiorców.
Plan ten podlega corocznej aktualizacji i obowiązuje od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31
maja roku następnego
Plan ograniczeń i jego aktualizacje podlegają uzgodnieniu z operatorem systemu przesyłowego
elektroenergetycznego.
Procedura wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla
odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Kolsatpol
Ograniczenia w poborze energii elektrycznej są realizowane przez odbiorców stosownie do
komunikatów operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego o obowiązujących
stopniach zasilania.
Komunikaty o obowiązujących stopniach zasilania, wprowadzanych jako obowiązujące w
najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin, są ogłaszane w radiowych
komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia o godzinie 755 i 1955 oraz na
stronie internetowej Kolsatpol: www.kolsatpol.com.
Kolsatpol, drogą telefoniczną lub mailową, indywidualnie powiadamia, podlegających
ograniczeniom odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej o wprowadzeniu ograniczeń
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz o wprowadzeniu, w trakcie trwania
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, innych stopni zasilania niż stopnie
zasilania ogłoszone w komunikatach radiowych.
Odbiorcy są zobowiązani stosować się do wprowadzanych ograniczeń. Niestosowanie się do
poleceń Operatora Systemu Przesyłowego w zakresie ograniczeń, jest zagrożone karą
pieniężną nakładaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, określoną w art. 56 ust 1. Pkt
19 Ustawy.
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