
FAQ 

1. Czy gospodarstwa domowe muszą składać oświadczenia? 

Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci niskich napięć, zużywających energię na potrzeby 
wskazane w art. 5 ust. 1a ustawy, a więc również gospodarstwa domowe, nie muszą składać 
oświadczeń i automatycznie skorzystają z działań osłonowych w II półroczu 2019 r.  
2. Do kogo należy złożyć oświadczenie? 

Oświadczenie powinno zostać złożone przedsiębiorstwu energetycznemu (sprzedawcy), które 
jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z odbiorcą. 
3. W jakiej formie należy składać oświadczenia? 

Istnieją różne formy złożenia oświadczenia. Oświadczenie można: 

 złożyć osobiście w punktach obsługi klienta danej spółki obrotu, 

 przesłać pocztą w wersji papierowej, 

 przesłać za pomocą poczty elektronicznej, o ile oświadczenie zostało podpisane 
podpisem kwalifikowanym. 

Należy pamiętać, że oświadczenie musi być podpisane przez upoważnione do tego osoby. 
4. Czy średnie i duże przedsiębiorstwa składają oświadczenia? 

Średnie i duże przedsiębiorstwa nie składają oświadczeń. Składają je jedynie podmioty 
wskazane w art. 5 ust. 1a pkt 2-5 ustawy. Średnie i duże przedsiębiorstwa w drugim półroczu 
2019 r. będą mogły składać wnioski o pomoc de minimis do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, 

którym zarządza Zarządca Rozliczeń S.A. Podmioty te pierwsze wnioski będą mogły złożyć po 
upływie trzeciego kwartału 2019 r. 
5. Jak definiować mikro i małe przedsiębiorstwo? 

mikroprzedsiębiorca – jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 milionów euro; 

mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikro-przedsiębiorcą. 



W przypadku, gdy mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca jest powiązany ze średnim 
albo dużym przedsiębiorstwem na potrzeby ustalenia uprawnienia do obniżonych cen energii 
elektrycznej wynikającego z przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o 
podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorca ten kwalifikowany jest 
zgodnie z przepisami ustawy – Prawo przedsiębiorców, według ww. kryteriów kwalifikujących 
do danej grupy przedsiębiorców, bez znaczenia czy jest powiązany ze średnim albo dużym 
przedsiębiorstwem. 

Powyższe informacje prezentowane są na stronie Biura Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców po adresem: https://rzecznikmsp.gov.pl/termin-skladania-wnioskow-ceny-

pradu29-lipca/. 

6. Czy niezłożenie oświadczenia spowoduje utratę prawa do obniżonych cen w I półroczu 
2019 r.? 

Wszyscy odbiorcy końcowy energii elektrycznej są objęci niższymi cenami energii elektrycznej 
w I półroczu 2019 r. Już ok. 90% odbiorców końcowych nie płaci wyższej ceny za energię 
elektryczną, niż płaciło w 2018 r. Do 14 września br. przedsiębiorstwa obrotu dostosują 
umowy pozostałym ok. 10% odbiorców, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. 
7. Co należy zrobić w przypadku, gdy konieczne do wypełnienia dane nie mieszczą się w 

komórkach oświadczenia? 

Należy dopisać pełną nazwę poza komórkami oświadczenia lub dołączyć do oświadczenia, 
podpisaną w ten sam sposób co oświadczenie, oddzielną kartkę z nazwą podmiotu. 

8. Czy należy złożyć oświadczenie w przypadku, gdy nie jestem stroną umowy? 

Nie, oświadczenia składają odbiorcy końcowi będący stroną umowy z przedsiębiorstwem 
energetycznym. Zatem w przypadku np. wynajmowania lokali to odbiorca końcowy mający 
umowę z przedsiębiorstwem obrotu składa oświadczenie, a nie podmioty wynajmujące, które 
nie są związane umową z przedsiębiorstwem obrotu.  
9. Czy należy złożyć oświadczenie jeśli jestem osobą fizyczną, mam taryfę G i jednocześnie 

mam w domu zarejestrowaną działalność gospodarczą? 

Nie jest konieczne w takim przypadku złożenie oświadczenia. Status odbiorcy końcowego 
z grupy taryfowej G uprawnia automatycznie do obniżonej ceny przez cały rok 2019. Niemniej 
jednak, złożenie oświadczenia przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę nie 
spowoduje utraty tego uprawnienia, lecz nie ma wymogu składania w tym przypadku takiego 
oświadczenia. 
10. Jestem średnim lub dużym przedsiębiorcą i złożyłem oświadczenie, co wówczas? 

Zgodnie z wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, odbiorca końcowy 
oświadcza, że jest jednym z podmiotów wymienionych w art. 5 ust. 1a pkt 2-5. Średnie i duże 
przedsiębiorstwa nie są wymienione w tych przepisach, a więc złożenie takiego oświadczenia 
przez te przedsiębiorstwa stanowi wprowadzenie w błąd przedsiębiorstwa obrotu oraz 
poświadczenie nieprawdy.  

https://rzecznikmsp.gov.pl/termin-skladania-wnioskow-ceny-pradu29-lipca/
https://rzecznikmsp.gov.pl/termin-skladania-wnioskow-ceny-pradu29-lipca/


W przypadku omyłkowego złożenia oświadczenia przez średnie lub duże przedsiębiorstwo 
należy jak najszybciej skontaktować się z przedsiębiorstwem obrotu, w celu anulowania 
złożonego dokumentu. 


