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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Taryfa uwzględnia postanowienia: 

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1385, z późn. zm.),  

b) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w 
sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń 
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022 r. poz. 2505), zwanego dalej 
„rozporządzeniem taryfowym”, 

c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.), zwanego dalej 
„rozporządzeniem systemowym”, 

d) ustawy 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), 

e) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających 
na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu 
niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243). 

1.2. Niniejsza Taryfa obowiązuje Odbiorców z grup taryfowych G, niekorzystających z 

prawa wyboru sprzedawcy, przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR SA zwanej 

dalej „Operatorem”, dla których ENERGA-OBRÓT SA, zwana dalej „Sprzedawcą”, 

świadczy usługę kompleksową z zastrzeżeniem pkt. 1.4.   

1.3. W przypadku gdy Sprzedawca zawarł z Odbiorcą uprawnionym umowę z gwarancją 

stałej ceny obejmującej cały albo część 2023 r., pkt. 1.7 Taryfy nie stosuje się w okresie 

objętym umową z gwarancją stałej ceny.  

1.4. Odbiorcy z grup taryfowych G, przyłączeni do sieci Operatora, korzystający z prawa 

wyboru Sprzedawcy i decydujący się na zakup energii od Sprzedawcy, mają prawo 

wyboru rozliczeń w oparciu o niniejszą Taryfę bądź aktualną ofertę rynkową 

Sprzedawcy. 

1.5. Taryfa określa: 

a) grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania Odbiorców do tych 

grup, 

b) ceny energii elektrycznej i warunki ich stosowania,  

c) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych 

obsługi Odbiorców i parametrów jakościowych energii elektrycznej.  

1.6. Ceny energii elektrycznej zawarte w Taryfie zostały ustalone dla parametrów 

jakościowych energii elektrycznej określonych w rozporządzeniu systemowym.  

1.7. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną na potrzeby odbiorców uprawnionych, posiadające 

zatwierdzoną i obowiązującą taryfę dla energii elektrycznej, w taryfie na 2023 r. 

uwzględnia również ceny energii elektrycznej dla odbiorcy uprawnionego za zużycie 

wynoszące maksymalnie 2 MWh albo: 

1) 3 MWh – w przypadku odbiorcy uprawnionego prowadzącego, w dniu 

wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

333), lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 

ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwany dalej „działem 

specjalnym produkcji rolnej”, nieprowadzącego innego rodzaju działalności 

gospodarczej, którego punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego 

służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby 

urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub 

gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej oraz służą 

wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych 

produkcji rolnej,   

2) 3 MWh – w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu 

wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny 

wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744), 

3) 2,6 MWh – w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu 

wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, albo posiadających orzeczenie, o którym mowa w art. 

5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. 

poz. 558, 1700 i 1812) lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą, 

w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane 

osobie poniżej 16 roku życia albo posiadającego orzeczenie, o którym mowa 

w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

4) iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym – w 

przypadku zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan 

działkowych  

w rodzinnym ogrodzie działkowym, w których nie jest wykonywana 

działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego 

– w przypadkach wspólnego pomiaru  

– w punkcie poboru energii w 2023 r., równe cenom zawartym w Taryfie 

obowiązującej na dzień 1 stycznia 2022 r., dla poszczególnych grup 

taryfowych. 

2. DEFINICJE 

2.1 Stosowane w Taryfie pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w Ustawach,  

o których mowa w pkt 1.1. Taryfy, rozporządzeniu taryfowym, rozporządzeniu 

systemowym. 

3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

3.1. Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych 

3.1.1  Odbiorcy na obszarze Operatora za sprzedaną energię elektryczną rozliczani są wg 

cen właściwych dla następujących grup taryfowych, niezależnie od poziomu napięcia i 

wielkości mocy umownej: 

a) G11 - grupa jednostrefowa (całodobowa),  

b) G12 - grupa dwustrefowa. Strefy dzienna i nocna, 

c) G12r – grupa dwustrefowa. Strefy szczytowa i pozaszczytowa, 

d) G12w – grupa dwustrefowa. Strefy dzienna i nocna z rozszerzoną strefą 

nocną o soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. 

3.1.2. Ustala się następujące nazwy dla grup taryfowych określonych w pkt 3.1.1.: 

Podstawowa (G11), Tanie Godziny (G12), Ekonomiczna Dolina (G12r), Oszczędne 

Noce i Weekendy (G12w). 

3.1.3. Do grup taryfowych G, o których mowa w pkt 3.1.1. kwalifikowani są Odbiorcy, 

pobierający energię elektryczną na potrzeby: 

a) gospodarstw domowych, 

b) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem gospodarstw 

domowych tj.: pomieszczeń piwnicznych, garaży, strychów, o ile nie jest w nich 

prowadzona działalność gospodarcza, 

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, tj.: domów akademickich, internatów, 

hoteli robotniczych, klasztorów, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, 

domów opieki społecznej, hospicjów, domów dziecka, jednostek penitencjarnych 

i wojskowych w części bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach 

pomieszczeń pomocniczych, tj.: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów itp., 

służących potrzebom bytowo-komunalnym mieszkańców, o ile nie jest w nich 

prowadzona działalność gospodarcza, 

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych  

i zagranicznych przedstawicielstw, 

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych,   

w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz w przypadkach 

wspólnego pomiaru – administracja ogródków działkowych, 

f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, 

piwnic, strychów, suszarni, itp., 

g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, 

h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji domów 

mieszkalnych, 

i) garaży indywidualnych Odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza. 

3.1.4. Do grup taryfowych, o których mowa w pkt 3.1.1. nie zalicza się Odbiorców 

posiadających gospodarstwa rolne wyposażone w instalację trójfazową, pobierających 

energię elektryczną na cele produkcyjne (np.: szklarnie, chłodnie, chlewnie, 

pieczarkarnie), których zużycie rozlicza się na podstawie wskazań odrębnych układów 

pomiarowo-rozliczeniowych. 

3.1.5.  W przypadku gdy Odbiorca, zgodnie z przyjętą zasadą kwalifikacji Odbiorców do grup 

taryfowych, może być zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej ma prawo wyboru 

jednej spośród tych grup. Warunki zmiany grupy taryfowej określa umowa 

kompleksowa, zwana dalej „umową”. 

3.1.6. Odbiorca, o którym mowa w pkt 3.1.5. może wystąpić o zmianę grupy taryfowej,  

nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany cen albo stawek opłat,  

w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej Taryfy. Warunki zmiany grupy taryfowej 

określa umowa. 

3.1.7. Odbiorcy rozliczani w systemie przedpłatowym, ponoszą opłaty wynikające  

z dotychczas stosowanej grupy taryfowej z zastrzeżeniem pkt  3.1.5. lub w przypadku 
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Odbiorców nowo przyłączonych, wg grupy taryfowej, do której mogą być 

zakwalifikowani zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 3.1.1. 

3.2. Strefy czasowe 

3.2.1 W rozliczeniach z Odbiorcami stosuje się strefy czasowe wynikające z Taryfy 

Operatora.  

3.2.2 Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych  

u Odbiorców rozliczanych w strefach czasowych określonych w pkt 3.2.1.  

ustawia się według czasu zimowego. Powyższa zasada może nie być stosowana  

w przypadku, gdy urządzenia sterujące automatycznie umożliwiają utrzymanie godzin 

stref czasowych w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego. 

3.3 Zasady rozliczania Odbiorców 

3.3.1 Sprzedawca stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami: 

a) w zakresie obrotu energią elektryczną - ceny energii elektrycznej  

w poszczególnych strefach czasowych, ustalone w niniejszej Taryfie, 

b) w zakresie dystrybucji energii elektrycznej - stawki opłat oraz warunki  

ich stosowania wynikające z Taryfy Operatora. Rozliczenia z Odbiorcami 

zakwalifikowanymi do grup taryfowych G11, G12, G12r, G12w 

przeprowadza się w okresach rozliczeniowych określonych w Taryfie 

Operatora i uzgodnionych w umowach. 

3.3.2 Jeżeli Operator ustalił dla danej grupy taryfowej kilka okresów rozliczen iowych, 

Odbiorca ma prawo wyboru okresu rozliczeniowego oraz jego zmiany, jednak  

nie częściej niż raz na 12 miesięcy. 

3.3.3 Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, w okresie tym mogą  

być pobierane opłaty za dostarczoną energię elektryczną w wysokości określonej  

na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie, ustalonego  

na podstawie zużycia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku 

kalendarzowego, z zastrzeżeniem pkt 3.3.4.  

3.3.4 W prognozach, o których mowa w pkt 3.3.3. należy uwzględniać zgłoszone  

przez Odbiorcę istotne zmiany w poborze energii elektrycznej. 

3.3.5 W przypadku powstania nadpłaty lub niedopłaty za pobraną energię elektryczną: 

a) nadpłata - podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy 

okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu, 

b) niedopłata - jest doliczana do pierwszej faktury, wystawianej za najbliższy 

okres rozliczeniowy. 

3.3.6  Okresy rozliczeniowe, o których mowa w pkt 3.3.1. lit. b), nie odnoszą się  

do Odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym. Sposób rozliczeń z tymi 

Odbiorcami określa umowa. Opłaty za energię elektryczną czynną, od Odbiorców 

rozliczanych w systemie przedpłatowym, pobierane są przed jej faktyczną dostawą. 

Sposób rozliczeń z tymi Odbiorcami określa umowa. 

3.3.7  Sprzedawca, wystawiając Odbiorcy fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, 

przedstawia między innymi informacje o: 

a) wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na 

podstawie której wyliczona została kwota należności, 

b) sposobie dokonania odczytu układu pomiarowo – rozliczeniowego,  

czy był to odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego 

przedstawiciela Operatora, albo odczyt dokonany i zgłoszony przez 

Odbiorcę, 

c) sposobie wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy 

okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień 

okresu rozliczeniowego nie pokrywa się z datami odczytów układu 

pomiarowo – rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu 

rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat albo o miejscu, w 

którym są dostępne te informacje. 

3.3.8  W przypadku niesprawności elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego, który 

uniemożliwia określenie ilości pobranej energii elektrycznej w strefach czasowych 

doby, ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych strefach czasowych doby 

ustala się analogicznie do zużycia w tych strefach w porównywalnym okresie 

rozliczeniowym. 

3.3.9  W przypadku zmiany cen w aktualnie obowiązującej Taryfie lub wprowadzenia nowej 

Taryfy w czasie trwania okresu rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej sprzedanej 

Odbiorcy, w okresie od dnia ostatniego odczytu do dnia poprzedzającego dzień wejścia 

w życie Taryfy, może być wyliczona w oparciu o średniodobowe zużycie energii 

elektrycznej tego Odbiorcy, w tym okresie rozliczeniowym, o ile wielkość energii nie 

wynika z rzeczywistego odczytu.  

3.4 Zasady korygowania wystawionych faktur 

3.4.1. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu  

pomiarowo-rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały 

zawyżenie albo zaniżenie należności za pobraną energię elektryczną, Sprzedawca 

dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur na zasadach określonych w Taryfie 

Operatora. 

4. BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH OBSŁUGI 

ODBIORCÓW I PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

4.1.   Za niedotrzymanie przez Operatora parametrów jakościowych energii elektrycznej, 

określonych w rozporządzeniu systemowym oraz za niedotrzymanie, zarówno  

przez Operatora jak i przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców, 

określonych w rozporządzeniu systemowym, Odbiorcom przysługują bonifikaty ustalone w 

sposób określony w Taryfie Operatora. 

5. CENY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

5.1.   Ceny energii elektrycznej dla Odbiorców za zużycie energii elektrycznej w punkcie 

poboru w 2023 roku, do wysokości maksymalnego zużycia, o których mowa 

w pkt 1.7. Taryfy*.   
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[zł/kWh] 

Podstawowa (G11) 
0,4131 

(0,5081)** 
    

Tanie Godziny (G12)   0,4814(0,5921)** 0,3122 (0,3840)** 

Oszczędne Noce i 

Weekendy (G12w) 
  0,5038(0,6197)** 0,3278(0,4032)** 

Ekonomiczna Dolina 

(G12r) 
  0,5545 (0,6820)** 0,2509 (0,3086)** 

*) Ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT) 

**) W nawiasach zostały podane ceny brutto, które zawierają 23% podatek od towarów           

i usług (VAT) i podatek akcyzowy. 

5.2.   Ceny energii elektrycznej dla Odbiorców grup taryfowych G**).   

Tabela cen energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych obowiązujących 

od 1 stycznia 2023 roku 

grupa taryfowa cena energii elektrycznej 
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Podstawowa (G11) 
1,1318 

(1,3983)*** 
    

Tanie Godziny (G12)   1,3189 (1,6284)*** 0,8549 (1,0577)*** 

Oszczędne Noce i 

Weekendy (G12w) 
  1,3798 (1,7033)*** 0,8977 (1,1103)*** 

Ekonomiczna Dolina 

(G12r) 
  1,5191 (1,8746)*** 0,6874 (0,8517)*** 

**) Ceny energii elektrycznej będące ceną odniesienia w rozumieniu art. 8. ust. 3 Ustawy, o 

której mowa w pkt. 1.1. lit. e) Taryfy oraz ceną, o której mowa w art. 12 ust. 2 Ustawy, 

o której mowa w pkt 1.1. lit. d) Taryfy. Ceny nie zawierają podatku od towarów i usług 

(VAT) oraz podatku akcyzowego. 

***)  W nawiasach zostały podane ceny brutto, które zawierają 23% podatek od towarów         

i usług (VAT) i podatek akcyzowy. 

5.3.  Cena maksymalna za energię elektryczną stosowana w rozliczeniach z Odbiorcami 

po przekroczeniu maksymalnego zużycia energii elektrycznej, o którym mowa  

w pkt 1.7. Taryfy – 0,6930 zł/kWh***. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług 

(VAT) oraz podatku akcyzowego. (***Cena brutto, która zawiera 23% podatek od 

towarów i usług (VAT)  i podatek akcyzowy w wysokości 0,8585 zł/kWh). 

5.4.  Ustalone w pkt 5.2. i 5.3. ceny energii elektrycznej nie zawierają podatku od towarów i 

usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. W odniesieniu do nich podatek VAT  

oraz podatek akcyzowy nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

Taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 17 grudnia 2022 roku 
o znaku DRE.WPR.4211.8.15.2022.JSz. 
Aktualną Taryfę ENERGA-OBRÓT S.A. dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup 
taryfowych G znajdą Państwo na www.energa.pl. 
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania pod numerem infolinii: 555 555 555. Opłata  
za połączenie wg aktualnego cennika ustalonego przez operatora. 


