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Dotyczy: odpowiedzi na korespondencję w sprawie cen energii 

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na otrzymaną od Pana korespondencję uprzejmie informuję, że w celu udzielenia 

przedsiębiorcom pomocy w związku ze wzrostem cen energii opracowana została ustawa 

o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej 

oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku1. Rozwiązania dla MŚP zakładają, że niezależnie 

od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami jest 

przewidziana stała cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna określona 

na poziomie 785 zł/MWh. Cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach z MŚP od 1 grudnia 

2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Cenę maksymalną stosuje się również wobec odbiorców, 

którzy zawarli umowę sprzedaży albo umowę kompleksową po 23 lutego 2022 r. do rozliczeń 

obejmujących okres od dnia zawarcia przez nich tej umowy lub wejścia w życie tej zmiany 

lub określenia ceny do dnia 30 listopada 2022 r. Do zastosowania maksymalnej ceny będzie 

konieczne złożenie, do 30 listopada 2022 r., oświadczenia (w formie papierowej lub elektronicznej) 

przez uprawionego odbiorcę do przedsiębiorstwa energetycznego. Ustawa przewiduje również, 

że w przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorców z sektora MŚP, w okresie 

od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie więcej 

niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy z okresu od dnia 1 stycznia 

2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. 

1 Ustawa  z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 
energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243)
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stosuje upust.  Wysokość upustu wynosić będzie 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii 

elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 

2023 r.

W celu zmniejszenia skutków wysokich cen w Polsce Rząd podjął także działania takie 

jak przedłużenie obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej do końca 2022 r. Oznacza to m.in. 

utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT na: podstawowe produkty żywnościowe, energię 

elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane 

w produkcji rolnej. Do końca roku obowiązywała będzie również obniżka akcyzy na prąd, 

zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy 

na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym 

sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

Ponadto wprowadzono dodatek węglowy oraz dodatek do ogrzewania dla dużej grupy 

gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów 

wrażliwych (m.in. placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego 

i nauki, żłobków, klubów dziecięcych).

Do dyspozycji przedsiębiorców pozostają także programy wsparcia instytucji rozwoju Grupy Polski 

Fundusz Rozwoju (PFR). Z programami można się zapoznać na stronie internetowej Grupy: 

https://pfr.pl/. Do Grupy PFR należą takie instytucje jak Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) czy Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

Na przykład BGK rozszerzył ofertę o nowe produkty gwarancyjne – gwarancję płynnościową 

i na inwestycje oraz gwarancję limitu faktoringowego. Z kolei ARP wykonując zadanie powierzone 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki udziela zwrotnej pomocy finansowej 

na zapewnienie płynności firmie.

Dodatkowo z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii sektor bankowy za pośrednictwem 

Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Instrumentów Finansowych Programów Unii 

Europejskiej (KPK) doradza przedsiębiorcom i ich informuje na temat możliwości otrzymania 

preferencyjnego finansowania (dłużnego i kapitałowego) ze środków unijnych. Informacje 

na ten temat są dostępne na stronie : https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Paluch
dyrektor departamentu
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /
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