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Cennik sprzedaży energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Odbiorców z Grup taryfowych G 
(wersja z dnia 01.10.2020 r.) 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Cennik stanowi zbiór cen i stawek opłat za sprzedaż energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej oraz warunków ich stosowania i obowiązuje 

określonych w nim Odbiorców. Cennik stanowi integralną część Umowy. 

1.2. Cennik stosuje się do Odbiorców, którzy: 

a. otrzymują lub pobierają energię elektryczną wyłącznie na własny użytek w celu zużycia jej w gospodarstwie domowym, oraz 

b. zawarli z Polkomtel sp. z o.o. umowę zawierającą postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy o świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej („Umowa”) na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usługi kompleksowej przez Polkomtel sp. z o.o. dla Odbiorców  z Grup 

taryfowych G („Regulamin”) i wybrali jedną z Grup taryfowych wskazanych w Cenniku.  

1.3. O ile z Cennika nie wynika inaczej, określenie „energia elektryczna” oraz inne określenia pisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie.  

1.4. Cennik określa w szczególności: 

a. ceny sprzedaży energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej, oraz 

b. stawki opłat handlowych. 

1.5. Ceny sprzedaży energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej określone w Cenniku nie zawierają opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej. 

Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej w ramach Umów dokonywane będą według stawek opłat i warunków ich stosowania określonych w Taryfie 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego („Taryfa OSD”), do którego sieci przyłączony jest dany Punkt Poboru Energii („PPE”) Odbiorcy. 

1.6. Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń określa Regulamin. 

1.7. Ceny sprzedaży energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej uwzględniają: 

a. koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej (w tym niezbilansowanej energii elektrycznej),  

b. podatek akcyzowy oraz podatek VAT naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.8. Ceny sprzedaży energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej określone w Cenniku, zostały ustalone dla parametrów jakościowych energii elektrycznej 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 ze zm.). 

1.9. W przypadku Rachunków wystawianych na podstawie Prognozowanego zużycia energii elektrycznej stosuje się cenę sprzedaży energi i elektrycznej w ramach 

usługi kompleksowej właściwą dla okresu, dla którego sporządzona została prognoza.  

1.10.  Możliwość wyboru Grupy taryfowej G12w zależy od jej dostępności w Taryfie OSD, do którego sieci przyłączony jest dany PPE Odbiorcy. 

1.11.  W sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 1 zdanie ostatnie Regulaminu, to jest w przypadku rozbieżności pomiędzy Grupą taryfową wynikającą z Umowy a grupą 

taryfową aktualnie obowiązującą Odbiorcę u OSD, o ile grupą taryfową obowiązującą u OSD jest grupa taryfowa G12x (gdzie x oznacza dowolną literę inną 

niż „w”), do czasu zmiany grupy taryfowej u OSD na Grupę taryfową wynikającą z Umowy kompleksowej, sprzedaż energii elektrycznej będzie dokonywana 

z zastosowaniem cen i stawek opłat dla Grupy taryfowej G12, a podział na strefy czasowe będzie taki sam jak w grupie taryfowej aktualnie obowiązującej 

Odbiorcę u OSD. 

1.12.  W celu uniknięcia wątpliwości postanowienia ust. 1.11 nie oznaczają oferowania przez Polkomtel sp. z o.o. Odbior com wyboru grupy taryfowej G12x 

(gdzie x oznacza dowolną literę inną niż „w”), która może być stosowana wyłącznie w przypadkach opisanych w §  7 ust. 1 zdanie ostatnie Regulaminu. 

2. TABELA CEN I STAWEK OPŁAT 
2.1. Opłaty wspólne dla wszystkich Grup taryfowych G11, G12 i G12w 

L.p. Opłata j.m. Stawka netto Kwota VAT Stawka brutto 
Opłaty jednorazowe 

1. Opłata z tytułu przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy zł 23,68 7,07 30,75 

2. Opłata za wystawienie duplikatu Rachunku zł 4,74 1,41 6,15 

2.2. Ceny i opłaty w Grupach taryfowych G11, G12 i G12w za energię elektryczną pobraną w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku: 

Taryfa Opłata j.m. Stawka netto Kwota VAT Stawka brutto 

G11 
Opłata handlowa zł/m-c 12,19 2,80 14,99 

Cena energii elektrycznej całodobowa zł/kWh 0,2750 0,0633 0,3383 

G12 

Opłata handlowa zł/m-c 12,19 2,80 14,99 

Cena energii elektrycznej 
dzienna zł/kWh 0,3290 0,0757 0,4047 

nocna zł/kWh 0,2000 0,0460 0,2460 

G12w 

Opłata handlowa zł/m-c 12,19 2,80 14,99 

Cena energii elektrycznej 
dzienna zł/kWh 0,3950 0,0909 0,4859 

nocna zł/kWh 0,2490 0,0573 0,3063 

2.3. Ceny i opłaty w Grupach taryfowych G11, G12 i G12w za energię elektryczną pobraną od 1 października 2020 roku:  

Taryfa Opłata j.m. Stawka netto Kwota VAT Stawka brutto 

G11 
Opłata handlowa zł/m-c 12,19 2,80 14,99 

Cena energii elektrycznej całodobowa zł/kWh 0,35000 0,08050 0,43050 

G12 

Opłata handlowa zł/m-c 12,19 2,80 14,99 

Cena energii elektrycznej 
dzienna zł/kWh 0,41874 0,09631 0,51505 

nocna zł/kWh 0,27103 0,06234 0,33337 

G12w 

Opłata handlowa zł/m-c 12,19 2,80 14,99 

Cena energii elektrycznej 
dzienna zł/kWh 0,50274 0,11563 0,61837 

nocna zł/kWh 0,31688 0,07288 0,38976 

 
 


