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Szanowni Państwo,

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii
elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, zapewnia pomoc mikro,
małym i średnim przedsiębiorcom, w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej
poprzez ustalenie maksymalnej ceny prądu na poziomie 785 zł/MWh, a w przypadku odbiorców
w gospodarstwach domowych na poziomie 693 zł/MWh.

Ustawa wprowadza również maksymalne ceny prądu dla podmiotów użyteczności publicznej,
do których należą min. placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, żłobki i kluby
dziecięce, noclegownie, a także placówki opieki nad osobami niepełnosprawnym.

Zamrożenie cen energii elektrycznej dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

 Maksymalna cena energii - Sprzedawcy energii w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r.
do dnia 31 grudnia 2023 r. będą zobowiązani do stosowania w rozliczeniach z mikro,
małymi i średnimi przedsiębiorstwami cen nie wyższych niż cena maksymalna za
zużycie energii elektrycznej na poziomie 785 zł/MWh – przy czym cena ta nie
zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Warunkiem
skorzystania z ceny maksymalnej będzie złożenie przez przedsiębiorcę do dnia
30 listopada 2022 r. oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na
uznanie go za odbiorcę uprawnionego.

 Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się również o zwrot nadpłaty
za prąd za okres przed wejściem w życie ustawy, jeżeli:

 umowa sprzedaży energii lub umowa kompleksowa z wyższą ceną została
zawarta ze sprzedawcą prądu po 23 lutego;

 umowa z wyższą ceną została zmieniona przez przedsiębiorcę po dniu
23 lutego 2022 r. w zakresie ceny energii elektrycznej;

 przedsiębiorca zawarł umowę sprzedaży energii, przewidującą określanie ceny
energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu
zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej

– cena maksymalna będzie miała zastosowanie również w okresie dostaw energii od dnia
zawarcia przez nich tej umowy lub wejścia w życie tej zmiany lub określenia ceny do dnia
30 listopada 2022 r. Sprzedawca energii dokonuje ze wskazanymi wyżej odbiorcami rozliczeń
wynikających ze stosowania ceny maksymalnej proporcjonalnie, w miesięcznych ratach,
w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Maksymalne ceny energii dla sektora mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
Kiedy przedsiębiorcy mogą zminimalizować podwyżkę cen 

energii elektrycznej?
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Obowiązek złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do
skorzystania z maksymalnej ceny energii

 Warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej będzie złożenie przez przedsiębiorcę
oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę
uprawnionego. Oświadczenie musi zostać złożone zgodnie z wzorem oświadczenia
opracowanym i udostępnionym przez Ministra Klimatu i Środowiska w drodze
rozporządzenia. Oświadczenie składane będzie przedsiębiorstwom energetycznym
i zawierać powinno:

 oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego
oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;

 wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej,
która będzie zużywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

 określenie szacowanej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

 numer punktu poboru energii;

 datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej.

 Oświadczenie należy złożyć na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej
w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 Skutki niezłożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania
z maksymalnej ceny energii lub złożenie oświadczenia po terminie:

 Niezłożenie przez uprawnionego przedsiębiorcę oświadczenia w tym terminie,
uprawnia sprzedawcę energii do niestosowania wobec niego ceny maksymalnej.
Natomiast złożenie tego oświadczenia, po upływie terminu, zobowiązuje
sprzedawcę energii do stosowania wobec przedsiębiorcy ceny maksymalnej ze
skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
oświadczenie.

Upust dla odbiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
czyli wprowadzenie mechanizmu zachęty do oszczędzania energii

Ustawa przewiduje stosowanie upustu dla odbiorców z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w sytuacji, gdy zużycie energii przez tych odbiorców w okresie od 1 stycznia
2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniesie maksymalnie 90% średniego rocznego zużycia energii
elektrycznej tego odbiorcy z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Wysokość upustu przewidziano na 10% % łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii
elektrycznej poniesionej przez przedsiębiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 stycznia 2023
r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

W przypadku gdy uprawniony przedsiębiorca nie nabywał energii elektrycznej w okresie od dnia
1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. jako dane stanowiące podstawę wyliczenia
równowartości poboru energii elektrycznej w tym okresie przyjmuje się:

 ilość pobraną w okresie od dnia rozpoczęcia nabywania energii elektrycznej do dnia
31 grudnia 2022 r., przeliczone proporcjonalnie dla całego tego okresu - jeżeli
przedsiębiorca uprawniony nie nabywał energii elektrycznej w całym wskazanym
okresie;

 ilość deklarowaną przez przedsiębiorcę uprawnionego w umowie, o której mowa
w art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne - jeżeli przedsiębiorca
uprawniony rozpoczął nabywanie energii elektrycznej po dniu 31 grudnia 2022 r.
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Oświadczenie o spełnieniu 
warunków do skorzystania 

z maksymalnej ceny energii, składa 
się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 

Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli o następującej treści: 
„Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny.” 

Oświadczenie musi zostać złożone 
przez osoby uprawnione do 

reprezentowania przedsiębiorcy. 
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