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PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWIE ZAMROŻENIA CEN 

DLA ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH B2B 

 

1. Czy mogę skorzystać z ceny maksymalnej? 

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. 

 

2. Czy mogę skorzystać z ceny maksymalnej, jeśli mam zawartą umowę sprzedaży rezerwowej? 

Cena maksymalna dotyczy również sprzedaży rezerwowej. Z ceny maksymalnej skorzystasz, jeśli jesteś odbiorcą 

uprawnionym oraz złożysz stosowne oświadczenie. 

 

3. Czy mogę skorzystać z ceny maksymalnej, jeśli mam zawartą umowę z gwarancją stałej ceny? 

Tak, jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym oraz złożysz stosowne oświadczenie - wówczas zostaniesz rozliczony po 

cenach maksymalnych w okresach dostaw, które Ci przysługują. 

 

4. Jaka jest wysokość ceny maksymalnej? 

Cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych z grupą taryfową A, B, C oraz R wynosi 785 zł/MWh. 

Cena nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

 

5. Jakie dokumenty mam złożyć, aby skorzystać z ceny maksymalnej? 

Jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym i chcesz skorzystać z ceny maksymalnej, złóż stosowne oświadczenie.  

Jego wzór określił Minister Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru 

oświadczenia odbiorcy uprawnionego. 
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6. Co powinno zawierać oświadczenie? 

Oświadczenie od odbiorców uprawnionych zgodnie z ustawą powinno zawierać: 

• oświadczenie, że spełniasz warunki, które pozwalają uznać, że jesteś odbiorcą uprawnionym, 

• dane, na podstawie których określasz szacunkową część energii elektrycznej, którą będziesz zużywać na 

cele lub potrzeby objęte ustawą oraz część, którą będziesz zużywać na inne cele lub potrzeby, 

• szacowaną część energii elektrycznej, którą będziesz zużywać na cele lub potrzeby objęte ustawą, 

• numer punktu poboru energii (PPE), 

• datę zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, 

• klauzulę, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.” 

Jeśli oświadczenie składa osoba, która nie jest umocowana w KRS lub CEIDG do reprezentowania odbiorcy 

uprawnionego, dołącz stosowny dokument. W przypadku odbiorców uprawnionych z art. 2 pkt 2 lit. c-d Ustawy 

mogą to być dokumenty powołujące do pełnienia funkcji np. pełnomocnika zarządu czy dyrektora szkoły. 

Wzór oświadczenia określił Minister Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. 

 

7. Czy mogę napisać oświadczenie samodzielnie? 

Nie, wzór oświadczenia określił Minister Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2022 r.  

w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. 

 

8. Jak mam podpisać oświadczenie? 

Podpisz oświadczenie na jeden ze sposobów: 

1.   Elektronicznie za pomocą: 

• kwalifikowanego podpisu elektronicznego (zalecany sposób), 

• podpisu przez ePUAP (profil zaufany), 

• certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu 

oraz wyślij oświadczenie na adres mailowy poldb2b@polenergia.pl 

2.   Jeśli składasz oświadczenie w formie papierowej, złóż własnoręczny podpis oraz wyślij listem poleconym na 

adres: Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa (z dopiskiem „oświadczenie B2B”). 

Pamiętaj, że zgodnie z ustawą skan oświadczenia podpisanego odręcznie nie może być traktowany jako 

skutecznie złożony. 

 

9. Kto może złożyć oświadczenie? 

Jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym, możesz złożyć oświadczenie osobiście. 

Mogą je również złożyć osoby, które mają prawo reprezentować odbiorców uprawnionych. Są to: 

• osoby wskazane w dokumentach Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

• reprezentanci, którzy posiadają stosowne dokumenty (np. dyrektorzy szkół) dołączając do oświadczenia 

stosowane umocowanie do reprezentacji odbiorcy. 

 

mailto:poldb2b@polenergia.pl
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10. Do kiedy mogę złożyć oświadczenie? 

Oświadczenie złóż do 30 listopada 2022 roku, żeby skorzystać z ustawy w pełnym zakresie. Złożenie oświadczenia 

po tej dacie oznacza możliwość nabycia uprawnień od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie. Pamiętaj, że jeśli wyślesz oświadczenie w formie papierowej na adres 

korespondencyjny, będzie się liczyła data stempla pocztowego. 

 

11. Czy otrzymam potwierdzenie, że otrzymaliście moje oświadczenie? 

Jeśli składasz oświadczenie: 

• drogą korespondencyjną w formie papierowej – zadbaj o to, by móc monitorować status swojej przesyłki, 

• na adres poldb2b@polenergia.pl – otrzymasz potwierdzenie na adres mailowy, z którego do nas piszesz. 

 

12. Czy otrzymam potwierdzenie, że moje oświadczenie jest poprawne? 

Skontaktujemy się z Tobą tylko w przypadku błędów w przesłanym do nas dokumencie. Jeśli dokument będzie 

poprawny to zastosujemy cenę maksymalną, co zobaczysz na swojej fakturze za energię elektryczną. 

 

13. Czy mogę otrzymać upust? 

W 2024 roku w rozliczeniach z Tobą zastosujemy upust, jeżeli: 

• jesteś odbiorcą uprawnionym – mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 2 pkt 

2 lit. b ustawy, i 

• w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zużyjesz nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia 

z okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

 

14. Jaka jest wysokość upustu, którą mogę otrzymać? 

Jeśli przysługuje Ci upust, otrzymasz równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży za energię 

elektryczną, którą poniosłeś w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 

Jeśli w całym okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku nie pobierałeś energii elektrycznej,  

do wyliczenia upustu weźmiemy pod uwagę ilość energii pobraną od dnia, w którym zacząłeś ją nabywać do  

31 grudnia 2022 roku, policzoną proporcjonalnie dla całego tego okresu. 

Jeśli zacząłeś kupować energię elektryczną po 31 grudnia 2022 roku, do wyliczenia upustu weźmiemy pod uwagę 

ilość przez Ciebie deklarowaną. 
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