
INFORMACJA W SPRAWIE CENY MAKSYMALNEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przypomina, że zgodnie z ustawą o środkach 

nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz 

wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, podmioty będące mikroprzedsiębiorcami, 

małymi przedsiębiorcami albo średnimi przedsiębiorcami (w rozumieniu przepisów ustawy 

Prawo przedsiębiorców) w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na prowadzenie 

podstawowej działalności gospodarczej (art. 2 pkt 2 lit. b) oraz podmioty udzielające świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w zakresie w jakim zużywają energię 

elektryczną na udzielanie tych świadczeń (art. 2 pkt 2 lit. e tiret pierwsze), mogą skorzystać w 

rozliczeniach z dostawcą energii z maksymalnej ceny energii eklektycznej w wysokości 785 

zł/MWh w okresie od 1.12.2022r. do 31.12.2023 r. Podana cena nie zawiera podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

Żeby skorzystać z tego uprawnienia należy złożyć dostawcy energii oświadczenie (art. 5 ust. 

1), którego wzór określił w rozporządzeniu Minister Klimatu i Środowiska, w terminie do 

30.11.2022 r. Złożenie oświadczenia po tym terminie spowoduje stosowanie ceny 

maksymalnej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. 

Oświadczenie zawiera:  

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie 

za odbiorcę uprawnionego;  

2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która 

będzie zużywana na potrzeby:  

a) podmiotów lub realizacji zadań, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e,  

3) określenie szacowanej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby, o 

których mowa w pkt 2;  

4) numer punktu poboru energii;  

5) datę zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej.  

Oświadczenie w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem osób 

uprawnionych do reprezentacji odbiorcy uprawnionego (podmiotu prowadzącego aptekę) i 

składa się osobiście w siedzibie dostawcy energii (podmiotu uprawnionego) lub w innych 

miejscach wykonywania działalności przez dostawcę energii przez niego wskazanych albo w 

formie przesyłki listem poleconym.  

Oświadczenie w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

 

Podstawy Prawne: 

 

• 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. poz. 2243) 

• rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia 

odbiorcy uprawnionego (Dz. U. poz. 2299) 

• ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) 

 


