
 

 

 

Pomoc dla przedsiębiorców  

Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej 

w zakresie uzyskania rekompensat  

od obecnego sprzedawcy energii elektrycznej  

na podstawie treści ustawy  

Dz.U. 2018 poz. 2538 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

Szanowni Państwo 

Zgodnie z treścią powyższej ustawy, firmy tzw. Obrotu Energią Elektryczną - czyli potocznie 

zwane firmami sprzedającymi prąd elektryczny m.in. przedsiębiorcom, otrzymają rządowe 

rekompensaty za drastyczne podwyżki cen prądu jakie miały miejsce w zeszłym roku.   

Tym samym firmy te, zobowiązane są do wypłaty rekompensat swoim klientom, którzy od 

stycznia 2019 roku do chwili obecnej płacą wysokie stawki za prąd. W myśl powyższej ustawy 

firmy Obrotu Energią Elektryczną (sprzedawcy prądu) mają obowiązek powrócić do cen z roku 

2018 r. i rozliczyć się ze swoimi klientami (przedsiębiorcami) z tej różnicy. Firmy Obrotu Energią 

Elektryczną miały czas dokonać tego do 31 marca 2019 r.  

Warto podkreślić, iż u większości przedsiębiorców którzy kupili energię na 2019 rok, różnica 

pomiędzy ich obecną stawką a stawką z 2018 roku jest bardzo wysoka, przez co rekompensaty 

dla ich przedsiębiorstw powinny być znaczące.  

 

 

Założenia programu wsparcia w uzyskaniu rekompensat 

• Polski Instytut Audytów Energetycznych zobowiązuje się pomóc w uzyskaniu 

rekompensaty od obecnego sprzedawcy energii tj. obniżenia ceny za energię 

elektryczną do cen obowiązujących w 2018 roku. 

• PIAE będzie analizowało poprawność otrzymanych rekompensat pod kątem 

zgodności z ustawą.  

• PIAE będzie analizowało poprawność wartości otrzymanej rekompensaty czy jest ona 

zgodna z wartością oczekiwaną/wyliczoną przez PIAE. 

• PIAE wystąpi do sprzedawców o korekty faktur wystawionych od 1 stycznia 2019 roku 

oraz dopilnuje by cena na fakturach odpowiadała cenom z 2018 roku.  

 



 

 

Słowo o Polskim Instytucie Audytów Energetycznych 

Polski Instytut Audytów Energetycznych jako firma funkcjonująca od wielu lat aktywnie na 

rynku energii elektrycznej, zapewnia fachowe wsparcie w uzyskaniu obniżenia ceny za energię 

elektryczną do poziomu obowiązującego w 2018 roku.  

Fundamentem funkcjonowania każdego przedsiębiorcy jest zysk. Zysk wypracowywany 

poprzez ciężką pracę, często lata doświadczeń, porażek i sukcesów.  

Koszty ponoszone przez przedsiębiorcę są strategiczne dla funkcjonowania każdej firmy 

zarówno z sektorów małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Niestety często brak 

świadomości powoduje uwikłanie się w nieodwracalną spiralę zdarzeń prowadzącą do 

nierentowności prowadzonego przedsiębiorstwa.  

Celem Polskiego Instytutu Audytów Energetycznych jest wspieranie przedsiębiorców by 

sytuacje bądź ryzyko wystąpienia takich zdarzeń było minimalne.  Instytut w swoich 

działaniach podejmuje się wyzwania ograniczenia strategicznych kosztów związanych z 

gospodarką energetyczną przedsiębiorcy. 

  

Działania z branży energetycznej 

Nasze wspólne działania obejmują dziedzinę szeroko pojętej energetyki przemysłowej, z 

uwzględnieniem wszelkich mediów energetycznych, począwszy od tradycyjnego 

wykonawstwa, poprzez prace analityczno - pomiarowe i modernizacje skomplikowanej 

automatyki zabezpieczeniowej stacji i rozdzielni średnich i wysokich napięć, po 

charakterystyczne dla naszej firmy wdrożenia programów pro oszczędnościowych związanych 

z innowacjami w obrębie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej ze 

skrupulatnym wykorzystaniem istotnych własności ich poszczególnych elementów 

składowych. 

W skrajnych, sprzyjających nam sytuacjach  zmniejszyliśmy opłaty powyżej 60%. Zaistniała 

sytuacja wynikała w dużej części z winy Zakładów Energetycznych. 

 

Serdecznie Zapraszamy do współpracy 

Zarząd Polskiego Instytutu Audytów Energetycznych 

 

 

dla członków Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej   rabat 20% 
 

 

 

 

 


