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1 Informacje ogólne 

1.1 Cennik sporządzony został przez PKP Energetyka S.A., z siedzibą w Warszawie, 

zwana dalej „Sprzedawcą” i obowiązuje Odbiorców, dla których PKP Energetyka 

S.A. pełni funkcję sprzedawcy rezerwowego. 

1.2 Cennik uwzględnia postanowienia: 

1.2.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059 ze zm.); 

1.2.2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, 

poz. 626 ze zm.). 

1.3 Rozliczenia oparte są na wskazaniach układu pomiarowo-rozliczeniowego, który 

powinien być dostosowany do wybranych przez Odbiorę stref czasowych oraz 

mocy umownej. 

1.4 Zawarte w cenniku ceny energii elektrycznej uwzględniają podatek akcyzowy 

zgodnie z ustawą, o której mowa w punkcie 1.2.b) 

2 Definicje 

2.1 Energia – należy przez to rozumieć energię elektryczną czynną. 

2.2 Grupa taryfowa – należy przez to rozumieć grupę odbiorców pobierających 

energię lub korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w tę energię, dla 

których stosuje się jeden zestaw cen i stawek opłat oraz warunków ich 

stosowania. 

2.3 Odbiorca (Klient) – należy przez to rozumieć każdego, kto otrzymuje lub pobiera 

energię na podstawie umowy z PKP Energetyka S.A. 

2.4 Odbiorca końcowy – należy przez to rozumieć Odbiorcę (Klienta) dokonującego 

zakupu energii elektrycznej na własny użytek. Do własnego użytku nie zalicza 

się energii zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania 

lub dystrybucji. 

2.5 Okres rozliczeniowy – należy przez to rozumieć ustalony w umowie przedział 

czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi układu 

pomiarowo-rozliczeniowego. 

2.6 Operator Systemu Dystrybucyjnego – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo 

energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za 

ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące 

i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację 

i konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym 

połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.  

2.7 Sprzedawca – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne 

prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią. 

2.8 Cennik – należy przez to rozumieć zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich 

stosowania, opracowany przez PKP Energetyka S.A. dla określonych 

Odbiorców. 
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2.9 Układ pomiarowo-rozliczeniowy – należy przez to rozumieć liczniki i inne 

urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki 

energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, 

a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do 

pomiarów i rozliczeń. 

3 Zasady rozliczeń Odbiorców za energię elektryczną 

3.1 Rozliczanie przez PKP Energetyka S.A. sprzedaży energii z odbiorcami, dla 

danego miejsca dostarczania odbywa się w oparciu o grupę taryfową określoną 

w umowie. 

3.2 Sprzedawca stosuje w rozliczeniu z Odbiorcami w zakresie obrotu energią 

elektryczną, ceny tej energii wynikające z niniejszego cennika. 

3.3 Rozliczenia za sprzedaną energię przeprowadza się za okres rozliczeniowy 

określony w umowie. Ilość energii przyjmowana do rozliczeń wynika z danych 

pomiarowych określonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu 

o odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

4 Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi 

Odbiorców 

4.1 Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, przysługują 

bonifikaty określone w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 

sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 

oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.  
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5 Ceny za energie elektryczną  

5.1 Ceny energii określone w tabeli zawierają podatek akcyzowy w wysokości 

20 zł/MWh. 

5.2 Ceny energii określone w tabeli są cenami netto i należy do nich doliczyć 

obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Stawki opłaty handlowej 
 

Grupa taryfowa 

Stawka  

zł/m-c 

B11 74,00 

B21, B22, B23 126,00 

C21, C22a, C22b, C23 22,00 

C11, C12a, C12b 14,00 

R 14,00 

 

Grupa 
taryfowa 

Cena energii elektrycznej [zł/MWh] 

Strefa I Strefa II Strefa III 

C11 772,19   

C21 772,19   

C12a 854,50 742,00  

C12b 821,53 671,32  

C22a 860,02 737,03  

C22b 829,15 614,46  

B21 772,19   

B22 860,02 737,03  

B23 908,30 920,44 695,74 

G11 757,22   

G12 803,35 658,85  

G12w 879,13 656,39  

G13 905,37 921,67 682,52 

C23 908,30 920,44 695,74 


