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Cennik – Energia elektryczna dla Odbiorców indywidualnych z Grup Taryfowych G12 oraz G13

§ 1 – Definicje

O ile z postanowień niniejszego cennika („Cennik”) nie wynika inaczej, pojęcia w nim użyte mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Domu, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Dokumentu Umowy („Regulamin”).

§ 2 – Zakres stosowania

Niniejszy Cennik i zawarte w nim Warianty Rozliczeń G12 i G13 stosuje się do rozliczeń z tytułu sprzedaży Energii w Miejscach Dostarczania wyłącznie w przypadku, gdy Odbiorca w danym 
Miejscu Dostarczania:
1) nabywa Energię na własny użytek;
2) jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej jednego z następujących OSD: Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Dystrybucja GZE S.A., PGE Dystrybucja S.A., Enea Operator  

Sp. z o.o., Energa Operator S.A., PKP Energetyka S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o.;
3) jest zakwalifikowany przez OSD do jednej z następujących Grup Taryfowych: G12 lub G13.

§ 3 – Tabela cen i stawek opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń

Nazwa Wariantu Rozliczeń: G12 G13

Cena jednostkowa za Energię Rodzaj ceny/Stawki opłat netto brutto netto brutto

Dzienna zł/kWh 0,3359 0,4132

Nocna zł/kWh 0,1688 0,2076

Szczyt przedpołudniowy zł/kWh 0,2985 0,3672

Szczyt popołudniowy zł/kWh 0,3915 0,4815

W pozostałych godzinach doby zł/kWh 0,1975 0,2429

Opłaty Typ opłaty Rodzaj ceny/Stawki opłat netto brutto netto brutto

Opłata handlowa w Okresie Gwarantowanej Ceny 24 miesięcy Abonamentowa zł/miesiąc/układ pomiarowo-rozliczeniowy 3,00 3,69 3,00 3,69

Opłata handlowa poza Okresem Gwarantowanej Ceny Abonamentowa zł/miesiąc/układ pomiarowo-rozliczeniowy 5,00 6,15 5,00 6,15

Opłata aktywacyjna w Okresie Gwarantowanej Ceny 24 miesięcy Jednorazowa zł 1,00 1,23 1,00 1,23

Opłata aktywacyjna poza Okresem Gwarantowanej Ceny Jednorazowa zł 360,00 442,80 360,00 442,80
Opłata za realizację wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii 

elektrycznej przez OSD Jednorazowa zł Zgodnie z taryfą właściwego OSD

 Wskazane powyżej ceny jednostkowe za Energię oraz stawki opłat netto uwzględniają podatek akcyzowy i nie uwzględniają podatku od towarów i usług VAT. Wskazane powyżej ceny jednostkowe za  
 Energię oraz stawki opłat brutto uwzględniają podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług VAT.

§ 4 – Zasady stosowania cen i stawek opłat wspólne dla wszystkich Wariantów Rozliczeń uregulowanych w niniejszym Cenniku

1. Przedstawione w § 3 ceny jednostkowe za Energię stosowane są w następujący sposób:
(i) w odniesieniu do Wariantu Rozliczeń [G12], cena jednostkowa „Dzienna” oraz cena jednostkowa „Nocna” są stosowane w odniesieniu do całkowitej ilości Energii       
 sprzedawanej Odbiorcy co do zasady w następujących strefach czasowych:
  

Rodzaj ceny jednostkowej „Dzienna” „Nocna”

Granice strefy czasowej
od 07.00 do 13.00 oraz 

od 15.00 do 21.00
od 21.00 do 07.00 oraz 

od 13.00 do 15.00
 

(ii) w odniesieniu do Wariantu Rozliczeń [G13] cena jednostkowa „Szczyt przedpołudniowy”, cena jednostkowa „Szczyt popołudniowy” oraz cena jednostkowa „W    
 pozostałych godzinach doby” są stosowane w odniesieniu do całkowitej ilości Energii sprzedawanej Odbiorcy co do zasady w następujących strefach czasowych:

Rodzaj ceny jednostkowej „Szczyt przedpołudniowy” „Szczyt popołudniowy” „W pozostałych godzinach doby”

Granice strefy czasowej w okresie letnim 
(od 1 kwietnia do 30 września):

od 07.00 do 13.00 od 19.00 do 22.00 od 13.00 do 19.00 oraz od 22.00 do 07.00

Granice strefy czasowej w okresie zimowym
 (od 1 października do 31 marca):

od 07.00 do 13.00 od 16.00 do 21.00
od 13.00 do 16.00 oraz 

od 21.00 do 07.00

Jeżeli Układy Pomiarowo-Rozliczeniowe na to pozwalają, dni ustawowo wolne od pracy, soboty, niedziele zaliczane są całodobowo do strefy trzeciej jako pozostałe godziny doby.

(iii) na potrzeby prowadzenia rozliczeń Sprzedawca może stosować odmienne, aniżeli wskazane w punktach § 4 ust. 1 punkt (i) i punkt (ii) powyżej, granice stref czasowych dla 
poszczególnych cen jednostkowych, jeżeli takie odmienne granice stref czasowych lub zasady ich wyznaczania są określone w Taryfie OSD właściwego dla Miejsca Dostarczania. W 
takim wypadku Sprzedawca będzie stosował do rozliczeń granice odpowiednich stref czasowych ustalone przez OSD właściwego dla Miejsca Dostarczania, stosowane na potrzeby 
przekazywania Sprzedawcy danych pomiarowych przez OSD lub rozliczeń z tytułu Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji.

2. Należność za Energię sprzedaną na podstawie Umowy w danym Miejscu Dostarczania jest obliczana jako iloczyn wyrażonej w kilowatogodzinach, z dokładnością do 1 kilowatogodziny, 
ilości Energii sprzedanej w odpowiednich strefach czasowych w tym Miejscu Dostarczania oraz wskazanych w § 3 Cennika odpowiednich cen jednostkowych netto, stosowanych w 
Wariancie Rozliczeń wybranym przez Odbiorcę dla tego Miejsca Dostarczania. Należność skalkulowana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym zostanie powiększona o podatek od towarów 
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i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku, gdy dane pomiarowe udostępnione przez OSD po zakończeniu Okresu Odczytowego nie będą obejmowały całego Okresu Rozliczeniowego, Sprzedawca dokona rozliczenia 

rzeczywistego zużycia Energii za okres zgodny z Okresem Odczytowym OSD, zgodnie z Art. 5 ust. 10 i nast. Regulaminu oraz zasadami zawartymi w niniejszym Cenniku. Rozliczenie 
Energii za tę część Okresu Rozliczeniowego, która wykracza poza Okres Odczytowy, za który OSD udostępnił dane pomiarowe, zostanie dokonane przez Sprzedawcę po otrzymaniu przez 
Sprzedawcę od OSD danych pomiarowych za kolejny Okres Odczytowy. 

4. Określone w § 3 stawki opłaty aktywacyjnej oraz opłaty handlowej poza Okresem Gwarantowanej Ceny są stosowane:
(i) w przypadku, gdy w § 3 ust. 4 Dokumentu Umowy Strony nie ustaliły długości Okresu Gwarantowanej Ceny – przez cały okres obowiązywania Umowy, zaś
(ii) w przypadku, gdy w § 3 ust. 4 Dokumentu Umowy Strony ustaliły długość Okresu Gwarantowanej Ceny – w odniesieniu do rozliczeń za okresy przypadające po zakończeniu Okresu 

Gwarantowanej Ceny.
5. Określone w § 3 stawki opłaty aktywacyjnej oraz opłaty handlowej w Okresie Gwarantowanej Ceny 24 miesięcy stosuje się do rozliczeń za okresy przypadające w Okresie Gwarantowanej 

Ceny - w przypadku, gdy w § 3 ust. 4 Dokumentu Umowy Strony ustaliły długość Okresu Gwarantowanej Ceny 24 miesięcy.
6. W pozostałym zakresie do prowadzenia rozliczeń z tytułu Umowy stosuje się postanowienia zawarte w Dokumencie Umowy i Regulaminie.

§ 5 – Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu

1. Wysokość Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu, o którym mowa w Art. 7 ust. 5 Regulaminu oraz § 9 ust. 2 Dokumentu Umowy, jest obliczana w oparciu o następujące dane:

(i) łączną kwotę ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej i opłaty handlowej, przyznanych Odbiorcy z tytułu zawarcia umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny, przypadającą na 
każdy miesiąc trwania Okresu Gwarantowanej Ceny (por. Tabela 5.3 poniżej); oraz

(ii) wyrażona w miesiącach długość okresu przypadającego pomiędzy dniem rzeczywistego rozwiązania Umowy a dniem upływu Okresu Gwarantowanej Ceny, wskazanym w § 3 ust. 
4 Dokumentu Umowy.

Wysokość Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu, o którym mowa w Art. 7 ust. 5 Regulaminu, zostanie obliczona w oparciu o poniższą formułę:

LM x MKU (tj. iloczyn LM oraz MKU), gdzie

LM – oznacza liczbę miesięcy przypadających pomiędzy dniem rzeczywistego rozwiązania Umowy a dniem upływu Okresu Gwarantowanej Ceny, wskazanym w § 3 ust. 4 Dokumentu 
Umowy; zaś

MKU – oznacza łączną kwotę ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej i opłaty handlowej, przypadającą na każdy miesiąc Okresu Gwarantowanej Ceny, wskazaną  
w Tabeli 5.3.

2. W poniższych Tabelach 5.2.A oraz 5.2.B przedstawione są kwoty ulg przyznanych Odbiorcy z tytułu zawarcia umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny 24 miesięcy.

5.2.A. Tabela przyznanych ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej

L.p. Rodzaj ulgi Kwota przyznanej ulgi brutto (zł)

1. Kwota ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej przyznanej w związku z zawarciem umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny 24 miesięcy: 441,57 zł

 Wskazane w Tabeli 5.2.A kwoty ulg zostały obliczone jako różnica pomiędzy:
 (i) stawką opłaty aktywacyjnej stosowaną w przypadku zawarcia umowy bez ustalonego Okresu Gwarantowanej Ceny (por. § 3 Cennika); oraz
 (ii) stawką opłaty aktywacyjnej stosowaną w przypadku zawarcia umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny (por. § 3 Cennika).

5.2.B. Tabela przyznanych ulg w zakresie opłaty handlowej

L.p. Rodzaj ulgi Kwota przyznanej ulgi brutto (zł)

1. Kwota ulgi w zakresie opłaty handlowej przyznanej w związku z zawarciem umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny 24 miesięcy: 2,46 zł

 Wskazane w Tabeli 5.2.B kwoty ulg zostały obliczone jako różnica pomiędzy:
 (i) łączną kwotą opłat handlowych dla Okresu Gwarantowanej Ceny przy założeniu stosowania stawki opłaty handlowej poza Okresem Gwarantowanej Ceny, obliczoną jako iloczyn: liczby   
      miesięcy w Okresie Gwarantowanej Ceny oraz stawki opłaty handlowej poza Okresem Gwarantowanej Ceny (por. § 3 Cennika), oraz

 (ii) łączną kwotą opłat handlowych dla Okresu Gwarantowanej Ceny przy zastosowaniu stawki opłaty handlowej w Okresie Gwarantowanej Ceny, obliczoną jako iloczyn: liczby miesięcy w Okresie  
        Gwarantowanej Ceny, oraz stawki opłaty handlowej w Okresie Gwarantowanej Ceny (por. § 3 Cennika).
3. W poniższej Tabeli 5.3 przedstawione zostały łączne kwoty ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej i opłaty handlowej przyznanych Odbiorcy z tytułu zawarcia umowy z ustalonym Okresem 

Gwarantowanej Ceny 24 miesięcy, przypadające na każdy miesiąc Okresu Gwarantowanej Ceny 24 miesięcy.

5.3 Tabela ulg przypadających na każdy miesiąc Okresu Gwarantowanej Ceny

L.p. Długość Okresu Gwarantowanej Ceny
Łączna kwota ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej i opłaty handlowej, przypadająca na każdy miesiąc trwania 

Okresu Gwarantowanej Ceny (zł)

1 Okres Gwarantowanej Ceny 24 miesięcy 20,85 zł

 Wskazane w Tabeli 5.3 łączne kwoty ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej i opłaty handlowej, przypadające na każdy miesiąc trwania Okresu Gwarantowanej Ceny, zostały obliczone jako iloraz:
 (i)  sumy łącznych kwot ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej i opłaty handlowej, przyznanych Odbiorcy z tytułu zawarcia umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny (odpowiednie wiersze z  
        Tabeli  5.1.A oraz Tabeli 5.1.B) oraz
 (ii) liczby miesięcy w Okresie Gwarantowanej Ceny.

§ 6 – Postanowienia końcowe

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Cennikiem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy, w tym Regulaminu.


