
Zamroż enie cen prądu w 2023 r. 

 

Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, wprowadzono rozwiązanie nazwane Tarczą 

Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z 2022 r. 

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.  

Cena energii elektrycznej będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów: 

✓ do 2 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych 

✓ do 2,6 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych  osobami z niepełnosprawnościami  

✓ do 3 MWk rocznie – dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, oraz rolników 

 

Odbiorcy uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów wraz z oświadczeniami muszą złożyć: 

➢ rolnicy – kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których 

zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane 

posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii 

elektrycznej należącej do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział 

specjalny produkcji rolnej, 

➢ rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny – kopię Karty Dużej Rodziny 

 

Oświadczenie można złożyć: 

• osobiście w Biurze Obsługi Klienta w placówkach PGE lub w siedzibie przedsiębiorcy 

energetycznego 

• w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres: 

PGE Obrót S.A., ulica 8-ego Marca 4, 35-959 Rzeszów. 

 

Odbiorcy, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe 

oświadczenie do 30 czerwca 2023 r.  

Każdy obywatel, któremu przyznano prawo do posiadacza Karty Dużej Rodziny, może korzystać z 

uprawnień za pośrednictwem mObywatel. 

 

Dodatkowy 10-proc. Rabatu z tytułu oszczędzania energii 

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, jeśli między 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. 

odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10proc. W porównaniu z kresem od 1 października 

2021 r. do 31 grudnia 2022 r. to 2024 r. sprzedawca zaoferuje mu upust w wysokości 10 proc. 

Kosztów energii elektrycznej z okresu – październik 2022 r. – grudzień 2023 r. 

 

https://www.gkpge.pl/dla-domu/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-roku 
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