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Szanowni Państwo, 
 
Informujemy, iż w dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu 
ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2243).  
 

Ustawa wprowadza mechanizm maksymalnej ceny za energię elektryczną dla odbiorców uprawnionych – mikro, małych 
i średnich przedsiębiorców, producentów rolnych lub tych, którzy prowadzą dział specjalny produkcji rolnej, a są małym 
lub średnim przedsiębiorstwem, podmiotów samorządowych oraz innych wymienionych w Ustawie podmiotów tzw. 
użyteczności publicznej – w zakresie w jakim podmioty te zużywają energię elektryczną na cele lub potrzeby objęte 
Ustawą.  

Cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych z grupą taryfową A, B, C  wynosi 785 zł/MWh. Cena nie zawiera podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

Wzór oświadczenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polenergia-sprzedaz.pl 

Oświadczenie można złożyć: 

 
        w formie elektronicznej na adres e-mail       w formie papierowej na adres pocztowy  
 
 
 

            
 
 
 
 

Z ceny maksymalnej mogą skorzystać odbiorcy uprawnieni – mikro, mali albo średni przedsiębiorcy, oraz podmioty, 

których lista znajduje się w art. 2 pkt 2 lit. b-e Ustawy, w tym podmioty użyteczności publicznej, podmioty samorządowe. 

Jeśli do 30 listopada 2022 roku odbiorca uprawniony złoży stosowne oświadczenie, to skorzysta z ceny maksymalnej w 

okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. 

Dodatkowo odbiorca uprawniony, który do 30 listopada 2022 roku złoży stosowne oświadczenie oraz: 

 po 23 lutego 2022 roku zawarł umowę sprzedaży lub umowę kompleksową lub 

 po 23 lutego 2022 roku uległa zmianie cena w jego umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej, którą zawarł 

przed tym dniem (np. dlatego, że podpisał aneks lub sprzedawca wprowadził nowe ceny w swoim Cenniku, na 

podstawie którego klient się rozlicza) 

skorzysta z ceny maksymalnej w rozliczeniach za okres od dnia zawarcia umowy lub wejścia w życie zmiany także 

za okres do 30 listopada 2022 roku. 

Maksymalna cena za energię dla odbiorców uprawnionych 

Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. 
ul. Krucza 24/26 

00-526 Warszawa 

(do e-mail należy dołączyć wypełnione i 
opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym oświadczenie) 

Czy mogę skorzystać z ceny maksymalnej? 

mailto:oswiadczenia@polenergia-sprzedaz.pl
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W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 
roku do 31 grudnia 2022 roku w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu 
zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., w rozliczeniach z tym 
odbiorcą w 2024 r. stosowany będzie upust. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia 
sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w 
okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. 

 
W razie dodatkowych pytań, nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji. 
 

 +48 718 898 888  

 Z poważaniem,     

Biuro Obsługi Klienta  

10-procentowy upust za obniżenie zużycia energii 


