
 

Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. 
ul. Krucza 24/26 
00-526 Warszawa 

 
Tel.: +48 22 522 39 00 
Faks: +48 22 395 5609 

 
KRS: 0000103233 
NIP: 587-15-40-127 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 14 494 000 zł 

 

 
 
Szanowni Państwo, 
Informujemy, iż w dniu 18.10.2022r. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 
elektrycznej  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).  
 

Od 1 stycznia 2023 r. planowane jest wprowadzenie systemu wsparcia w opłacaniu kosztów energii 
elektrycznej, który zakłada zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku, na poziomie cen z 2022 
roku, dla określonych limitów zużycia. Każdy odbiorca uprawniony* skorzysta w 2023 r. z zamrożenia 
cen do limitu 2 000 kWh rocznie. Przy czym w przypadku odbiorców z niepełnosprawnościami, 
posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został zwiększony do 2600 kWh lub 3000 
kWh rocznie**.  
Zgodnie z publicznymi zapowiedziami dla odbiorów uprawnionych*, którzy przekroczą określony 
ustawą limit wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny za energię elektryczną. W 
przypadku odbiorców uprawnionych, którzy zawarli umowę z gwarancją stałej ceny obejmującą cały 
albo część 2023 r., przepisów nie stosuje się w okresie objętym gwarancją stałej ceny. 
Odbiorcy uprawnieni do limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 2000 kWh 
rocznie nabywają uprawnienie z mocy Ustawy, więc nie ma konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń. 
Odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów zużycia energii elektrycznej, wynoszących 2600 kWh lub 
3000 kWh rocznie, powinni złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku 
pisemne oświadczenie. 
Wzór oświadczenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polenergia.pl 
Oświadczenie można złożyć: 
 
w formie elektronicznej na adres e-mail  w formie papierowej na adres pocztowy  
 
 

 
 
 
 

         
 
 

W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 
1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 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 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Informacje w sprawie zamrożenia cen energii elektrycznej 2023 r. 
dla odbiorców z grupy taryfowej G 

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

00-526 Warszawa 

bok@polenergia.pl 
(do e-mail należy dołączyć wypełnione i 
opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, oświadczenie wraz z 

załącznikami) 

10-procentowy upust za obniżenie zużycia energii 
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Jednorazowy dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, 
i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło 
więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego 
składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wniosek o wypłatę dodatku 
elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej 
ten wniosek. 
 
W razie dodatkowych pytań, nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji. 
 

+48 699 606 707 

 Z poważaniem, 

 
Biuro Obsługi Klienta 

 
 
 
* Uprawniony odbiorca końcowy to odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby: 
a) gospodarstw domowych, 
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność 
gospodarcza, 
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, 
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw, 
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza 
oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych, 
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych, 
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, 
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych, 
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza. 

**  3 MWh – w przypadku odbiorcy uprawnionego prowadzącego, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne, o którym mowa w 
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej, nieprowadzącego innego 
rodzaju działalności gospodarczej, którego punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii 
elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział 
specjalny produkcji rolnej oraz służą wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, 

3 MWh – w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny 
wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

2,6 MWh – w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, albo posiadających orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zamieszkującego 
wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia albo posiadającego orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 
2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych 
 

 

 

Dodatek elektryczny 


