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1. Informacje ogólne 
 
1.1. Niniejszy Standardowy Cennik Energii Elektrycznej Sprzedawcy rezerwowego  

dla rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Konsumentów (zwany również Cennikiem 
Sprzedawcy rezerwowego) obowiązuje Odbiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
będących Konsumentami, tj. osobami fizycznymi, które mają zawartą umowę rezerwowej 
sprzedaży energii elektrycznej (zwanej dalej „umową”) w celu niezwiązanym bezpośrednio  
z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 
1.2. Niniejszy Cennik Sprzedawcy rezerwowego może być stosowany wobec Odbiorców  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących Konsumentami, a którzy pobierają 
energię elektryczną (niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej) zużywaną 
na potrzeby: 
a) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem gospodarstw 

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

b) 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,  

c) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych  
i zagranicznych przedstawicielstw,  

d) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych,  
w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz w przypadkach 
wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,  

e) oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, 
piwnic, strychów, suszarni, itp.,  

f) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,  
g) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji domów mieszkalnych, 
h) garaży indywidualnych Odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza. 
 
1.3. Cennik Sprzedawcy rezerwowego określa: 

a) grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania Odbiorców do tych grup, 
b) ceny energii elektrycznej i stawki handlowe oraz warunki ich stosowania,  
c) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi 

Odbiorców. 
 
1.4. Cennik Sprzedawcy rezerwowego uwzględnia postanowienia: 

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 

b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r., Nr 189, poz. 1126), 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), zwanego dalej „rozporządzeniem systemowym”. 

 
1.5. Ustalone ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy. Ustalone 

stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 
 
2. Definicje 
 
Stosowane w Cenniku Sprzedawcy rezerwowego pojęcia są zgodne z definicjami określonymi  
w Ustawie, rozporządzeniu taryfowym, rozporządzeniu systemowym. 
 
3. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną 
 
3.1. Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych 

3.1.1  Odbiorcy za sprzedaną energię elektryczną rozliczani są według cen właściwych  
dla następujących grup taryfowych, niezależnie od poziomu napięcia i wielkości 
mocy umownej: 

 a) G11, G11k – grupa jednostrefowa,  
 b) G12, G12k, G12r, G12w – grupa dwustrefowa. 
3.1.2  Do grup taryfowych G, o których mowa w pkt 3.1.1, kwalifikowani są Odbiorcy 

pobierający energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych,  
z zastrzeżeniem pkt 1.2. Cennika Sprzedawcy rezerwowego. 

3.1.3  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 z tych grup. 

3.1.4  Odbiorca, o którym mowa w pkt 3.1.3 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 nowego Cennika Sprzedawcy rezerwowego. 
Warunki zmiany grupy taryfowej określa umowa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
3.2. Strefy czasowe 

3.2.1. W rozliczeniach z Odbiorcami z grup taryfowych G11, G11k stosowana będzie 
strefa czasowa zgodnie ze strefą czasową jednostrefową G11 stosowaną  
przez OSD, do którego sieci przyłączony jest Odbiorca.  

3.2.2. W rozliczeniach z Odbiorcami z grup taryfowych G12, G12k, G12r, G12w 
stosowane będą strefy czasowe zgodnie ze strefami czasowymi dwustrefowymi 
G12 stosowanymi przez OSD, do którego sieci przyłączony jest Odbiorca. 

 
3.3. Zasady rozliczania Odbiorców 

3.3.1  Sprzedawca rezerwowy stosuje w rozliczeniu z Odbiorcami w zakresie obrotu 
energią elektryczną ceny energii wynikające z niniejszego Cennika Sprzedawcy 
rezerwowego. 

3.3.2 Rozliczenia z Odbiorcami zakwalifikowanymi do grup taryfowych,  
o których mowa w pkt 3.1.1, przeprowadza się w okresach rozliczeniowych 
określonych w Cenniku Sprzedawcy rezerwowego i uzgodnionych w umowie.  

3.3.3 Opłata handlowa naliczana jest 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 rezerwową sprzedażą energii elektrycznej, innymi 
usługami, produktami lub dodatkowymi czynnościami świadczonymi  
przez Sprzedawcę, w szczególności obejmuje wystawianie i przesyłanie faktur, 
dokonywanie rozliczeń, utrzymanie baz danych i zasobów informatycznych 
związanych z rozliczeniami. Wysokość opłaty handlowej jest uzależniona  
od okresu rozliczeniowego. 

3.3.4  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 
ustala się na podstawie proporcji odniesionych do zużycia w tych strefach  
w porównywalnym okresie rozliczeniowym. 

3.3.5  W przypadku zmiany cen w aktualnie obowiązującym Cenniku Sprzedawcy 
rezerwowego, lub wprowadzenia nowego Cennika Sprzedawcy rezerwowego  
w czasie trwania okresu rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej sprzedanej 
Odbiorcy, w okresie od dnia ostatniego odczytu do dnia poprzedzającego dzień 
wejścia w życie Cennika Sprzedawcy rezerwowego, może być wyliczona w oparciu  
o średniodobowe zużycie energii tego Odbiorcy w tym okresie rozliczeniowym,  
o ile wielkość energii nie wynika z rzeczywistego odczytu.  

 
4. Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców 
 
Za niedotrzymanie przez Sprzedawcę rezerwowego standardów jakościowych obsługi 
Odbiorców, określonych w rozporządzeniu taryfowym, Odbiorcom na ich wniosek przysługują 
bonifikaty w następującej wysokości: 

a) za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od Odbiorcy – w wysokości  
1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym 
poprzedzającym wprowadzenie Cennika Sprzedawcy rezerwowego, określonego  
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Przeciętne wynagrodzenie 
w gospodarce narodowej w 2015 r. wyniosło 3 899,78 zł (opublikowano w M. P.  
z 2016 r., poz. 145), 

b) za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji 
Odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielania odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki 
– w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a).  

 
5. Ceny za energię elektryczną i stawki opłaty handlowej 
 

Tabela cen energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych. 
 

GRUPA TARYFOWA CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

SYMBOL 

CAŁODOBOWA 
jednostrefowa 

DZIENNA 
strefa 1 

NOCNA 
strefa 2 

[zł/kWh] 

G11, G11k 0,5227   

G12, G12k, G12r, G12w  0,5227 0,5227 

   
Ceny zawarte w powyższej tabeli zawierają podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek 
akcyzowy. 

 
Tabela stawek opłat handlowych dla poszczególnych grup taryfowych. 

 

GRUPA TARYFOWA 
WYSOKOŚĆ OPŁATY HANDLOWEJ 

[zł/miesiąc] 

SYMBOL 
cykl rozliczeniowy 

1 - miesięczny 2 - miesięczny 

G11, G11k 
46,74 38,13 

G12, G12k, G12r, G12w 

 
Stawki opłat zawarte w powyższej tabeli zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 


