Cennik standardowy dla przedsiębiorstw
(dalej: cennik standardowy)

Cennik standardowy dla przedsiębiorstw zatwierdzony został Uchwałą nr 126/VI/2022
Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 8 lipca 2022 roku. Cennik obowiązuje od 12 lipca 2022
roku.
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Cennik standardowy dla przedsiębiorstw ma zastosowanie dla Odbiorców, którym
sprzedawana jest energia elektryczna przez ENERGA-OBRÓT SA (dalej: sprzedawca).
1.2. Cennik standardowy zawiera rodzaje oraz wysokość:
a) cen za energię elektryczną,
b) stawek opłat handlowych.
1.3. Ceny i stawki zawarte w cenniku standardowym nie zawierają podatku od towarów i usług
(VAT) poza grupami taryfowymi C i R w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2.
W pozostałych przypadkach podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.4. Cennik standardowy stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami w tym również z Odbiorcami
indywidualnymi i innymi podmiotami stosownie do zakresu świadczonych usług i zawartych
umów kompleksowych oraz umów sprzedaży energii elektrycznej.
1.5. W cenniku standardowym zawarte są cztery zestawy cen energii elektrycznej:
a) pierwszy, przeznaczony dla Odbiorców końcowych dokonujących zakupu energii
na własny użytek, uwzględniający koszty obowiązkowego zakupu i umorzenia
świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia
opłaty
zastępczej
oraz
obciążeń
publicznoprawnych
nałożonych
na sprzedawcę w związku z prowadzoną przez niego działalnością, które były
określone przepisami prawa na dzień zatwierdzenia przez Zarząd ENERGA-OBRÓT
SA niniejszego cennika standardowego, wraz z uwzględnieniem podatku
akcyzowego, zamieszczony w Tabeli nr 2 cennika standardowego,
b) drugi, przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie energii
podlegającej dalszej odsprzedaży oraz zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji, nieuwzględniający kosztów obowiązkowego
zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności
energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej, wraz z uwzględnieniem podatku
akcyzowego, zamieszczony w Tabeli nr 3 cennika standardowego,
c) trzeci, przeznaczony dla Odbiorców końcowych, uwzględniający koszty, o których
mowa w pkt 1.5. lit. a, bez uwzględniania podatku akcyzowego, zamieszczony
w Tabeli nr 4 cennika standardowego,
d) czwarty, przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie
energii podlegającej dalszej odsprzedaży oraz zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji, nieuwzględniający kosztów obowiązkowego
zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności
energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej, bez uwzględniania podatku
akcyzowego, zamieszczony w Tabeli nr 5 cennika standardowego.
1.6. Na potrzeby rozliczania energii elektrycznej wykorzystywanej wyłącznie na potrzeby
funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania
w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Odbiorców kwalifikuje
się do grup taryfowych B11em, B21em, C21em lub C11em.
1.7. Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej w ramach umów kompleksowych
dokonywane będą według stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie
Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla miejsca dostarczania energii
elektrycznej.
1.8. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej wystawiana jest
jedna faktura zawierająca rozliczenia z tytułu sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usług dystrybucji.
1.9. Opłata handlowa, w wysokości określonej w Tabeli nr 1 cennika standardowego, stanowi
opłatę należną sprzedawcy od Odbiorcy naliczaną w pełnej wysokości niezależnie od dnia
miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie, rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy, skalkulowana
i pobierana w przeliczeniu na układ pomiarowo-rozliczeniowy, z tytułu obsługi handlowej
związanej z usługą kompleksową, innymi usługami, produktami lub dodatkowymi
czynnościami świadczonymi przez sprzedawcę, w ramach cennika standardowego,
w szczególności obejmuje wystawianie i przesyłanie faktur, dokonywanie rozliczeń,
utrzymanie baz danych i zasobów informatycznych związanych z rozliczeniami.
1.10. Opłata handlowa naliczana jest raz w miesiącu, w pełnej wysokości, oddzielnie dla każdego
miejsca dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy, niezależnie od dnia miesiąca,
w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie Umowy.
1.11. W przypadku rozliczeń w cyklu dekadowym opłata handlowa pobierana jest raz
w miesiącu, w pełnej wysokości, oddzielnie dla każdego miejsca dostarczania energii
elektrycznej do Odbiorcy.
1.12. W przypadku rozliczeń w systemie przedpłatowym opłata handlowa pobierana jest raz
w miesiącu, według stawek określonych w Tabeli nr 1 dla Odbiorców rozliczanych w cyklu
jednomiesięcznym.
2. DEFINICJE
W niniejszym Cenniku stosuje się pojęcia zdefiniowane w Umowie, Ogólnych Warunkach Umów,
Taryfie OSD, Ustawie lub IRiESD.
3.
OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Zasady rozliczeń za świadczoną usługę sprzedaży energii elektrycznej bądź usługę kompleksową
określone są w Umowie, Ogólnych Warunkach Umów, Taryfie OSD. W systemie przedpłatowym
sposób rozliczeń tych Odbiorców określa Umowa.
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Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej
w pkt 4.1.1. oraz iloczynu liczby miesięcy w danym okresie rozliczeniowym i stawki
opłaty handlowej określonej w Tabeli nr 1 cennika standardowego.
W grupie taryfowej R ilość sprzedanej energii elektrycznej ustala się na podstawie
uzgodnionego przez strony w Umowie czasu pracy urządzeń przyłączonych do sieci
i sumy mocy tych urządzeń, z wyłączeniem silników syren alarmowych
przyłączonych do sieci, a nie wyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe.
Dla silnika syreny alarmowej miesięczne zużycie energii elektrycznej ustala się
na poziomie 1 kWh.
W rozliczeniach z przedsiębiorstwami energetycznymi przyłączonymi bezpośrednio
do sieci OSD, dokonującymi dalszej odsprzedaży odbiorcom przyłączonym
bezpośrednio do ich sieci, sprzedaż energii będzie rozliczana w proporcjach, zgodnie
ze złożonym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 4.1.5., na podstawie:
a) cen energii zawartych w Tabeli nr 4 – dla ilości energii zużywanej na potrzeby
własne,
b) cen energii zawartych w Tabeli nr 5 – dla ilości energii podlegającej dalszej
odsprzedaży.
Podstawę do zastosowania w rozliczeniach cen za energię elektryczną, o których
mowa w pkt 4.1.4., stanowi oświadczenie przedsiębiorstwa energetycznego składane
co miesiąc do sprzedawcy i podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania. Oświadczenie winno zawierać w szczególności dane
umożliwiające identyfikację przedsiębiorstwa energetycznego oraz ilość energii
elektrycznej zużytej na potrzeby własne i odsprzedanej odbiorcom z podziałem
na ich miejsca dostarczania.
W przypadku braku układów pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających ustalenie
struktury sprzedaży energii w strefach czasowych przez przedsiębiorstwo
energetyczne odbiorcom, w rozliczeniach przyjmuje się strukturę analogiczną
do zakupu energii przez przedsiębiorstwo energetyczne od sprzedawcy.
W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne oświadczenia,
o którym mowa w pkt 4.1.5., podstawą do rozliczania łącznej ilości energii
elektrycznej wykazanej przez układ pomiarowo-rozliczeniowy będą ceny, o których
mowa w pkt 4.1.4. lit. a.
Szczegółowe zasady rozliczeń za energię zakupioną od sprzedawcy i odsprzedaną
przez przedsiębiorstwo energetyczne, w tym terminy i sposób składania oświadczeń
oraz korygowania należności wraz ze wzorem oświadczenia, określa Umowa.
Wykazana w oświadczeniu ilość energii elektrycznej, jaką przedsiębiorstwo
energetyczne zużywa w danym okresie rozliczeniowym na potrzeby własne
oraz odsprzedaje odbiorcom przyłączonym do swojej sieci, nie może być większa od
ilości wskazanej przez układ pomiarowo-rozliczeniowy, na podstawie którego
dokonywane są rozliczenia między sprzedawcą i przedsiębiorstwem
energetycznym.

5. BONIFIKATY
W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Odbiorców przez sprzedawcę
Odbiorcy przysługuje prawo do bonifikaty według stawek i na zasadach określonych
w § 42 i § 43. rozporządzenia taryfowego lub każdym późniejszym akcie prawnym określającym
te stawki.
6.

CENY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
6.1. Zgodnie z pkt 1.3. ceny i stawki zawarte w cenniku standardowym nie zawierają
podatku od towarów i usług (VAT) poza grupami taryfowymi C i R
w Tabeli nr 1 oraz nr 2. W pozostałych przypadkach podatek VAT nalicza się zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6.2. Ustalone w Tabeli nr 4 oraz nr 5 ceny nie zawierają podatku akcyzowego.
W przypadku powstania obowiązku naliczenia podatku akcyzowego od sprzedaży
energii elektrycznej, Odbiorca uiszcza ceny w wysokości uwzględniającej stawki
podatku akcyzowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku
o podatku akcyzowym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W pozostałych sprawach, których nie regulujemy w cenniku standardowym, stosujemy
postanowienia Umowy.
Tabela nr 1. Stawki opłat handlowych (w nawiasach stawki brutto dla grup taryfowych C i R):
WYSOKOŚĆ OPŁATY HANDLOWEJ [ZŁ/MIESIĄC]
CYKL ROZLICZENIOWY
SYMBOL GRUPY
1-miesięczny 2-miesięczny 1-miesięczny 2-miesięczny
TARYFOWEJ
eFaktura
Faktura papierowa
A23, B11, B11em, B21,
200,00
205,00
B21em, B22, B23
C21, C21em, C22a,
C22b, C23
C11, C11em, C11o, C12a,
C12b, C12w, C12o
R

4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
4.1. Rozliczenia za energię elektryczną czynną.
4.1.1. Wysokość należności za energię elektryczną pobraną w danym okresie
rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej
w poszczególnych strefach czasowych i ceny energii elektrycznej określonej
w Tabelach 2 - 5 cennika standardowego, z zastrzeżeniem pkt 4.1.2.

Jesteśmy w kontakcie

energa.pl

załatwiaj swoje sprawy
przez internet!

73,00
(89,79)

555 555 555

78,00
(95,94)
30,00
(36,90)

33,00
(40,59)

koszt połączenia z infolinią wg. stawek
Twojego operatora telefonicznego

35,00
(43,05)
38,00
(46,74)

[zł/MWh]
A23

1 872,00 2 541,00 1 453,00

C21, C21em

1,6940
1,6860

2,2884
(2,8147)

1,4623
(1,7986)

C11o

C22b

1,8525
(2,2786)

1,3574
(1,6696)

C12b
C12w

1,3395
(1,6476)

C12w

2,1989
(2,7046)

1,3662
(1,6804)

C12o

2,3311
(2,8673)

1,4705
(1,8087)

A23

W POZOSTAŁYCH
GODZINACH DOBY

W SZCZYCIE
POPOŁUDNIOWYM

W SZCZYCIE
PRZEDPOŁUDNIOWYM

POZASZCZYTOWA/
NOCNA

SZCZYTOWA/
DZIENNA

TABELA CEN ENERGII PRZEZNACZONEJ DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY
(CENY ZAWIERAJĄ PODATEK AKCYZOWY)

CAŁODOBOWA

W POZOSTAŁYCH
GODZINACH DOBY

W SZCZYCIE
POPOŁUDNIOWYM

W SZCZYCIE
PRZEDPOŁUDNIOWYM

1 817,00

2 486,00

1 398,00

1 812,00

2 479,00

1 394,00

1,8177

2,4290

1,4230

[zł/MWh]

1,8090
(2,2251)

Tabela nr 3. Ceny obowiązujące dla energii przeznaczonej do dalszej odsprzedaży.
Ceny zawierają podatek akcyzowy.

SYMBOL GRUPY
TARYFOWEJ

W POZOSTAŁYCH
GODZINACH DOBY

1,9584
(2,4088)

TABELA CEN ENERGII PRZEZNACZONEJ DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY
(CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU AKCYZOWEGO)

W SZCZYCIE
POPOŁUDNIOWYM

C12b

A23

B11, B21

1 637,00

B22
B23

2 214,00

1 822,00

2 491,00

1 403,00

1 642,00
1 407,00
1 817,00

2 484,00

1 399,00

1,8227

2,4340

1,4280

1 402,00
[zł/kWh]

C21

1,6440

C22a

2,2334

1,4073

C22b
C23

1,7975

1,3024

C11
C11o

1,6440
1,6360

C12a

[zł/MWh]

2 219,00

1,3612
1,4655

W SZCZYCIE
PRZEDPOŁUDNIOWYM

1,5232
(1,8735)

B22
B23

2,1939
2,3261

POZASZCZYTOWA/
NOCNA

2,1374
(2,6290)

B11, B21

1,5182
1,3345

1,4730

1,8040

CAŁODOBOWA

C12a

R

2,1324
1,9534

2,4790

Tabela nr 5. Ceny obowiązujące dla energii przeznaczonej do dalszej odsprzedaży.
Ceny nie zawierają podatku akcyzowego.

SYMBOL GRUPY
TARYFOWEJ

C11o

C12o
R

2,4840 1,4780
(3,0554) (1,8180)

1,4573
1,3524
1,8677

C12a

1,8727
(2,3034)

1,6910
(2,0799)

2,2834
1,8475

C23
C11, C11em

C22a

C11, C11em

1,6940

C22a
C22b

[zł/kWh]

1,6990
(2,0898)

1 862,00 2 529,00 1 444,00
[zł/kWh]

1,6990
(2,0898)

C23

POZASZCZYTOWA/
NOCNA

B23

1 867,00 2 534,00 1 449,00

C21, C21em

1 867,00 2 536,00 1 448,00

B11, B11em, B21, B21em 1 687,00
B22
2 264,00 1 452,00

2 269,00 1 457,00

B23

SZCZYTOWA/
DZIENNA

SYMBOL GRUPY
TARYFOWEJ

[zł/MWh]
A23

1 692,00

B22

CAŁODOBOWA

TABELA CEN ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
(CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU AKCYZOWEGO)

SZCZYTOWA/
DZIENNA

B11, B11em, B21, B21em

Tabela nr 4. Ceny energii obowiązujące dla Odbiorców końcowych.
Ceny nie zawierają podatku akcyzowego.

W POZOSTAŁYCH GODZINACH
DOBY

W SZCZYCIE POPOŁUDNIOWYM

W SZCZYCIE
PRZEDPOŁUDNIOWYM

POZASZCZYTOWA/
NOCNA

SZCZYTOWA/
DZIENNA

CAŁODOBOWA

SYMBOL GRUPY
TARYFOWEJ

Tabela nr 2. Ceny energii obowiązujące dla Odbiorców końcowych.
Ceny zawierają podatek akcyzowy (w nawiasach stawki brutto dla grup taryfowych C i R).
TABELA CEN ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
(CENY ZAWIERAJĄ PODATEK AKCYZOWY)

C12b
C12w
C12o
R

2,0824
1,9034

1,4682
1,2845

2,1439

1,3112

2,2761

1,4155

1,7540

[zł/kWh]
C21
C22a

1,6490

C22b
C23
C11

1,6490

C11o

1,6410

C12a
C12b
C12w
C12o
R

2,2384

1,4123

1,8025

1,3074

2,0874

1,4732

1,9084
2,1489

1,2895
1,3162

2,2811

1,4205

1,7590
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