
Dodatkowa informacja ENEA S.A. z dnia 23 grudnia 2022 r.  

o cenach energii elektrycznej stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami  

korzystającymi z usług sprzedaży rezerwowej w 2023 r. 

 

1. Wysokość cen energii elektrycznej w 2023 r. podlega ustawowym ograniczeniom na zasadach określonych w ustawie z dnia 

27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz 

wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej Ustawa 1) oraz ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 

elektrycznej (dalej Ustawa 2). 

2. W przypadku gdy w stosunku do Klienta będą spełnione podstawy stosowania ceny wynikającej z Ustawy 1 lub Ustawy 2, 

Sprzedawca uwzględni właściwą cenę w rozliczeniach z Klientem w okresie i na warunkach wynikających z Ustawy 1 lub 

Ustawy 2.  

3. W rozliczeniach z Klientem, spełniającym wymogi wynikające z ww. przepisów znajdują zastosowanie następujące ceny: 

a. w przypadku odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a Ustawy 1: 

i. do maksymalnego limitu zużycia wskazanego w pkt 6 dla danego PPE – obowiązują ceny wynikające z art. 6 Ustawy 

2, wskazane w Tabeli nr 1: 

 

Tabela nr 1.  

SYMBOL 

GRUPY 

TARYFOWEJ 

CENY ENERGII STAWKI OPŁAT 

ZA OBSŁUGĘ 

HANDLOWĄ całodobowa szczytowa pozaszczytowa dzienna nocna 

[zł/kWh] [zł/m-c] 

G11r, G11pr, 

G12asr 

netto 0,4140 - - - - 0,00 

brutto 0,5092 - - - - 0,00 

G12r, G12pr 
netto - - - 0,4929 0,2763 0,00 

brutto - - - 0,6063 0,3398 0,00 

G12wr 
netto - 0,5024 0,3254 - - 0,00 

brutto - 0,6180 0,4002 - - 0,00 

ii. powyżej maksymalnego limitu zużycia wskazanego w pkt 6 dla danego PPE – obowiązują ceny wynikające z art. 2 

pkt 1 lit. a Ustawy 1, wskazane w Tabeli nr 2: 

 

Tabela nr 2.  

SYMBOL 

GRUPY 

TARYFOWEJ 

CENY ENERGII STAWKI OPŁAT 

ZA OBSŁUGĘ 

HANDLOWĄ całodobowa szczytowa pozaszczytowa dzienna nocna 

[zł/kWh] [zł/m-c] 

G11r, G11pr, 

G12asr 

netto 0,6980 - - - - 0,00 

brutto 0,8585 - - - - 0,00 

G12r, G12pr 
netto - - - 0,6980 0,6980 0,00 

brutto - - - 0,8585 0,8585 0,00 

G12wr 
netto - 0,6980 0,6980 - - 0,00 

brutto - 0,8585 0,8585 - - 0,00 

 

b. w przypadku odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–f Ustawy 1 – ceny wynikające z art. 2  

pkt 1 lit b Ustawy 1, wskazane w Tabeli nr 3:  

 

Tabela nr 3.  

SYMBOL GRUPY TARYFOWEJ 

CENY ENERGII WE WSZYSTKICH 

STREFACH CZASOWYCH 

STAWKI OPŁAT ZA 

OBSŁUGĘ HANDLOWĄ 

[zł/MWh] [zł/m-c] 

A21r, A23r, B21r, B21emr, B22r, B23emr, 

B11r, B11emr, B12r 

netto 790,00 0,00 

brutto 971,70 0,00 
 [zł/kWh] [zł/m-c] 

C21r, C21emr, C22ar, C22br, C22wr, 

C11r, C11emr, C11or, C12ar, C12br, Rr  

netto 0,7900 0,00 

brutto 0,9717 0,00 

4. Ceny energii zależeć będą od aktualnej na dzień poboru energii stawki podatku akcyzowego. Ceny netto wskazane w pkt 3. 

uwzględniają podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, wskazane w pkt 

3. ceny energii ulegną zmianie stosownie do zmiany stawki podatku akcyzowego. 

5. Ceny brutto energii zależeć będą od aktualnej na dzień powstania obowiązku podatkowego stawki podatku od towarów i usług 

VAT. Wskazane w pkt 3. ceny brutto energii zawierają podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku zmiany stawki podatku 

VAT, ww. ceny ulegną zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT. 

 



 

Limity zużycia energii. 

6. Maksymalny limit zużycia, o którym mowa w pkt 3. lit. a stosowany w rozliczeniach z Klientem będącym odbiorcą 

uprawnionym, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a Ustawy 1, (dalej jako odbiorca objęty limitem zużycia), w roku 2023 wynosi 

2 MWh (2000 kWh) albo: 

a. 3 MWh (3000 kWh) – w przypadku odbiorcy uprawnionego prowadzącego, w dniu 18 października 2022 r., 

gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 333), lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwany dalej „działem 

specjalnym 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,  

b. 3 MWh (3000 kWh) – w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu 18 października 2022 r., Kartę Dużej 

Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744), 

c. 2,6 MWh (2600 kWh) – w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu 18 października 2022 r., 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700  

i 1812) lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą, w dniu 18 października 2022 r., 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, 

d. iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym – w przypadku zakupu energii elektrycznej w celu 

jej zużycia na potrzeby altan działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym, w których nie jest wykonywana 

działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego - w przypadkach wspólnego pomiaru 

 

- w punkcie poboru energii, dla poszczególnych grup taryfowych z uwzględnieniem stref czasowych.  

7. W celu umożliwienia stosowania w rozliczeniach limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 2 MWh  

w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz 2351, z późn. zm), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu 

art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz 

Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb 

mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600), odbiorca objęty limitem zużycia, składa oświadczenie o spełnianiu 

przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w pkt 6.  

8. W celu umożliwienia stosowania w rozliczeniach limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 

2,6 MWh, o którym mowa w pkt 6, odbiorca objęty limitem zużycia, składa oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę 

warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w pkt 6 lit. a-d. Odbiorca uprawniony,  

o którym mowa w pkt 6 lit d, w celu umożliwienia stosowania wobec niego właściwego limitu zużycia energii elektrycznej, 

składa oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego  

i liczbie działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, zgodnie z przepisami Ustawy 2. 

9. W przypadku zmiany w 2023 r. odbiorcy uprawnionego objętego limitem zużycia, pobierającego energię elektryczną z punktu 

poboru energii, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej  

w tym punkcie poboru energii w 2023 r. 

10. W przypadku rozpoczęcia korzystania przez odbiorcę uprawnionego objętego limitem zużycia z nowego punktu poboru energii 

w 2023 r., przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się proporcjonalnie liczbę dni wykorzystywania 

tego punktu poboru w 2023 r. 

11. W przypadku skorzystania w 2023 r. przez odbiorcę uprawnionego objętego limitem zużycia z prawa wyboru sprzedawcy 

energii elektrycznej, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się całkowite zużycie energii 

elektrycznej w punkcie poboru energii w 2023 r. 

12. W przypadku gdy odbiorca uprawniony objęty limitem zużycia, spełnił przesłanki, o których mowa w pkt 6. lit a-d  

lub w pkt 7., w trakcie 2023 r. i złożył oświadczenie uprawniające do stosowania właściwego limitu: 

a. w terminie wynikającym z Ustawy 2, limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy  

w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełnione zostały te przesłanki; 

b. po terminie wynikającym z Ustawy 2, limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy 

w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. 


