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DYSTRYBUTORZY ENERGII UŁATWIAJĄ SKŁADANIE
OŚWIADCZEŃ WS. ZAMROŻENIA CEN PRĄDU
Spółki dystrybuujące energię elektryczną ułatwiają swoim klientom, m.in. wszystkim małym i średnim
przedsiębiorcom, składanie oświadczeń potwierdzających uprawnienie do zamrożenia cen energii
elektrycznej. Oświadczenia będą przyjmowane przez weekend i w poniedziałek.
Informacje w tej sprawie rozesłały w piątek m.in. spółki dystrybucyjne Energi, Tauronu i PGE.
Ministerstwo Energii poinformowało w piątkowym komunikacie, że punkty obsługi głównych
sprzedawców prądu będą przyjmowały oświadczenia w sobotę, niedzielę i w poniedziałek do północy.
ME przypomniało, że zgodnie z obowiązującą nowelą tzw. ustawy prądowej, zachowanie uprawnienia
do "stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r." mają m.in.: mikro- i mali
przedsiębiorcy, szpitale, i jednostki sektora ﬁnansów publicznych (w tym m.in. samorządy) - pod
warunkiem złożenia specjalnego oświadczenia w terminie do 29 lipca br. (włącznie).
W piątek przed południem o obawach związanych z małą świadomością wśród mikro- i małych
przedsiębiorców, związanych z wymogiem składania oświadczeń, mówili m.in. przedstawiciele tego
środowiska w Rybniku (Śląskie). Jak diagnozowali, wobec braku szerszej akcji informacyjnej na ten
temat, wielu z nich nie zdoła złożyć oświadczenia, w następstwie czego już w najbliższym czasie
dotkną ich znaczne podwyżki cen energii elektrycznej.
W piątkowym komunikacie ME przypomniało, że ustawa ws. cen prądu przewiduje, że uprawnieni do
odbioru energii po zamrożonej cenie powinni złożyć do swojego sprzedawcy specjalne oświadczenie,
potwierdzające ich status. Nie dotyczy to tylko gospodarstw domowych.
Oświadczenia należy dostarczyć sprzedawcy energii elektrycznej do poniedziałku 29 lipca. Ustawowy
termin mówi o 27 lipca, ale ponieważ to sobota, zgodnie z Kodeksem cywilnym, oświadczenie można
więc złożyć jeszcze w pierwszym, przypadającym po terminie dniu roboczym.
W piątek ME przekazało też, że w związku z dużym zainteresowaniem ułatwia wszystkim możliwość
złożenia oświadczenia. „Informujemy, że punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w
sobotę, niedzielę, a w poniedziałek do północy” - napisano w komunikacie resortu. Oświadczenie
można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br. (decyduje data stempla pocztowego).
Tauron poinformował też w piątek, że jego placówki obsługowe będą czynne w najbliższą sobotę i
niedzielę od godziny 9. do 17., a placówki w centrach handlowych – w niedzielę od godziny 10. do 18.
W sobotę oraz w niedzielę, w godzinach od 9. do 17., będzie działała także infolinia Tauronu - pod
numerem 555 444 333.
Ponadto, ze strony tauron.pl można pobrać wzór oświadczenia oraz instrukcję, jak je wypełnić. Należy
tam m.in. wpisać wszystkie punkty poboru energii, a podpis musi złożyć osoba uprawniona do

reprezentowania ﬁrmy. Jeżeli oświadczenie podpisuje pełnomocnik, trzeba dołączyć pełnomocnictwo.
Energa podała w piątek m.in., że oświadczenie, którego wzór również znajduje się na stronie spółki,
można dostarczyć do jej gdańskiej siedziby pocztą tradycyjną, ale też elektroniczną (na adres
ﬁrma@energa.pl) – z ostateczną datą wysyłki 29 lipca br.
28 czerwca br. prezydent podpisał poselską nowelizację "ustawy zmieniającej ustawę o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej
oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych" – z 28 grudnia 2018 r.
Zgodnie z przepisami noweli, zachowanie uprawnienia do "stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r.
w II półroczu 2019 r." mają następujące grupy odbiorców końcowych: mikro i mali przedsiębiorcy,
szpitale, jednostki sektora ﬁnansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy
publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe
zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne, a także "inne państwowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej".
Uprawnieni do odbioru energii po zamrożonej cenie powinni złożyć do swojego sprzedawcy specjalne
oświadczenie, potwierdzające ich status. Nie dotyczy to tylko gospodarstw domowych.
Oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii
elektrycznej - przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii
elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą. ME podkreśla, że złożenie oświadczenia o
statusie jest konieczne, bo przedsiębiorstwa obrotu, czyli sprzedawcy prądu nie posiadają informacji,
czy dany odbiorca należy do którejś z wymienionych ustawą grup.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. Zgodnie z ustawą odbiorca końcowy składa
oświadczenie przedsiębiorstwu obrotu w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, co
nastąpiło 29 czerwca br.
Jak wcześniej informował minister energii Krzysztof Tchórzewski, nowelizacja oznacza, że przez cały
2019 r. ceny nie wzrosną dla 15,1 mln gospodarstw domowych. Natomiast od 1 lipca zamrożenie
obejmuje też ok. 1000 szpitali, 61,4 tys. instytucji sektora ﬁnansów publicznych - w tym samorządów,
1,937 mln mikroﬁrm i 57 tys. małych ﬁrm. Tchórzewski podał też, że gwarantuje, iż dzięki ustawie
wszyscy odbiorcy energii elektrycznej oszczędzą w ciągu 2019 r. 8 mld zł.
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