
 

 

Cennik standardowy dla Ochotniczych straży pożarnych 
(dalej: cennik standardowy) 

 

 

 

  
    

    

Jesteśmy w kontakcie  

 

energa.pl 
załatwiaj swoje sprawy  

przez internet! 

 

555 555 555 
koszt połączenia z infolinią wg. stawek  
Twojego operatora telefonicznego  

 

Cennik standardowy dla odbiorców przyłączonych do sieci, niezależnie od poziomu napięcia 
znamionowego sieci, będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa  

w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2490, z późn. zm. (dalej: Ochotnicze straże pożarne), zatwierdzony został Uchwałą  

nr 9/VI/2023 Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 12 stycznia 2023 roku. Cennik 
obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.   

 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1.  Cennik standardowy ma zastosowanie dla Odbiorców będących Ochotniczymi strażami 
pożarnymi, którym sprzedawana jest energia elektryczna przez ENERGA-OBRÓT SA (dalej: 

sprzedawca), którzy korzystają z grupy taryfowej C11s . 

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 zawierają poadtki od towarów i usług 
(VAT). 

1.4.  Cennik standardowy stasuje się w rozliczeniach z Odbiorcami stosowanie do zakresu 

świadczoncyh usług i zawartych umów kompleksowych oraz umów sprzedaży energii 

elektrycznej. 
1.5.  W cenniku standardowym  zawarta jest cena energii elektrycznej przeznaczonej 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, zamieszczone w Tabeli nr 1 cennika standardowego. 

1.6.  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. 

1.7.  W przypadku sprzedaży energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej wystawiana jest 

jedna faktura zawierająca rozliczenia z tytułu sprzedaży energii elektrycznej  
i świadczenia usług dystrybucji. 

1.8.  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.  

1.9.  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. 

1.10.  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.  

1.11.  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 kompl eksową 

określone są w Umowie, Ogólnych Warunkach Umów, Taryfie OSD. W systemie przedpłatowy m 

sposób rozliczeń tych Odbiorców określa Umowa. 
 

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  

i ceny energii elektrycznej określonej w Tabeli nr  1  cennika standardowego , z 

zastrzeżeniem pkt 4.1.2.  
4.1.2.  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 . 

 
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 określając ym  

te stawki. 
 

6. CENY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Ceny i stawki zawarte w cenniku standardowym  zawierają podatek od towarów i usług (VAT) 
oraz podatek akcyzowy. 
 
 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W pozostałych sprawach, których nie regulujemy w cenniku standardowym , stosujemy 

postanowienia Umowy.  
 

Tabela nr 1. Ceny energii i stawki opłaty handlowej obowiązujące Odbiorców (w nawiasach podano 

ceny i stawki brutto) 

 

TABELA    CEN  ENERGII    DLA  ODBIORCÓW  KOŃCOWYCH  

(CENY ZAWIERAJĄ  PODATEK  AKCYZOWY) I WYSOKOŚĆ OPŁATY HANDLOWEJ 
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CENA ENERGII 

CAŁODOBOWA 

[zł / kWh] 

OPŁATA 

HANDLOWA 

[zł / miesiąc] 

 
eFaktura 

OPŁATA 

HANDLOWA 

[zł / miesiąc] 

 
Faktura papierowa 

C11s 
2,0691  
(2,5450) 

30 
(36,90) 

35 
(43,05) 

 

 

 

 


