
Rządowa Tarcza Solidarnościowa 

Zamrożenie rachunków za energię elektryczną w 2023 r. dla zużycia w limicie: 
2 MWh – dla wszystkich odbiorców w gospodarstwach domowych (w mieszkaniach, domach, garażach, ale
również częściach wspólnych budynków wielolokalowych)
2,6 MWh – dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami
3 MWh – dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników
250 kWh – dla każdej z działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

Wsparcie dla odbiorców w gospodarstwach domowych

Zamrożenie rachunków do limitu 2 MWh będzie dokonane samoistnie, bez konieczności składania oświadczeń.
Skorzystanie z  podwyższonych limitów wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia.

Uwaga:

Odbiorcy, którzy przekroczą limity zużycia będą objęci dodatkowym wsparciem. Maksymalna cena, jaką zapłacą za
energię elektryczną zużywaną powyżej limitu, to 693 zł/MWh. Cena będzie stosowana automatycznie, bez
konieczności składania oświadczeń.

Stabilizacja cen energii zużywanej powyżej zamrożonych limitów w 2023 r. 

Jeśli w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2023 r. ograniczysz zużycie energii o ponad 10% w stosunku do 
zużycia w okresie 1 października 2021 r. – 31 grudnia 2022 r., w 2024 r. otrzymasz 10% obniżki rachunku.

Bonus za dodatkowe oszczędzanie energii

Stabilizacja cen energii zużywanej w 2023 r.
W 2023 r. obowiązywać będzie gwarantowana cena maksymalna za energię elektryczną w wysokości 785
zł/MWh. Cena ta będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z podmiotami użyteczności
publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów świadczących podstawowe usługi
użyteczności publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego 

Uwaga: 
Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, należy złożyć do swojego sprzedawcy energii 
oświadczenie.  

O szczegóły pytaj swojego sprzedawcę energii.

Bonus za oszczędzanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:
Jeśli w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. twoje przedsiębiorstwo zużyje maksymalnie
90% średniego rocznego wolumenu zużycia energii z okresu 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2022 r., 
otrzymasz dodatkowy upust, który zastosowany będzie w rozliczeniach w 2024 r. Wysokość upustu wynosić 
będzie 10% wartości rachunku za obrót energią elektryczną w 2023 r.

*Rozwiązania Tarczy Solidarnościowej wprowadzone zostały w 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 oraz 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.

O szczegóły pytaj swojego sprzedawcę energii.

Tarcza Solidarnościowa obejmuje rozwiązania* wspierające m.in. gospodarstwa domowe, jednostki samorządu 
terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności 
publicznej przed wzrostami cen za energię elektryczną w 2023 r.




