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CENNIK SPRZEDAŻY REZERWOWEJ 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2022 r. 

Warszawa, grudzień 2021 r. 
 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Niniejszy Cennik Sprzedaży Rezerwowej (dalej „Cennik”) został ustalony i obowiązuje w rozliczeniach z Klientami, którzy 
utracili dotychczasowego sprzedawcę energii, a ich sprzedawcą rezerwowym jest Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Sprzedawcą Rezerwowym” lub „Sprzedawcą”. 

1.2 Cennik zawiera rodzaje, wysokość oraz warunki stosowania stawek netto za sprzedaż energii elektrycznej oraz stawek 
opłat za usługę rozliczenia (opłata handlowa / opłata stała). Cennik nie zawiera stawek związanych z dystrybucją energii, 
które są zgodne z Taryfą OSD. 

1.3 Niniejszy Cennik Sprzedaży Rezerwowej został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 716, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. 

1.4 Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem że dla Klientów rozliczanych przed tym 
dniem na podstawie dotychczasowego Cennika Sprzedaży Rezerwowej – stawki wynikające z niniejszego Cennika wchodzą 
od 1 lutego 2022 r., a za styczeń 2022 r. stosowane będą stawki zgodne ze stawkami określonymi we wcześniejszym 
Cenniku Sprzedaży Rezerwowej. 

1.5 O wprowadzeniu nowego Cennika Sprzedaży Rezerwowej na kolejny okres lub każdorazowej zmianie cen i stawek opłat w 
dotychczasowym Cenniku Sprzedawca powiadomi Klienta, który rozliczany jest na bazie tego Cennika, przesyłając 
stosowny wyciąg z nowego lub zmienionego Cennika wraz z informacją o dniu wejścia w życie zmian do dotychczasowego 
Cennika lub dniu wejścia w życie nowego Cennika. 

1.6 Nowy Cennik, jak i zmiany do dotychczasowego Cennika będą podawane przez sprzedawcę do publicznej wiadomości 
poprzez stronę internetową https://www.polenergia.pl/nasze-aktywa/dystrybucja/dokumenty-cenniki-i-taryfy/. 

1.7 W przypadku braku zgody na zmianę Cennika lub wprowadzenie nowego Cennika Klient może w terminie 1 miesiąca od 
powiadomienia, o którym mowa w pkt 1.5., wypowiedzieć umowę. Umowa rozwiązuje się wówczas z dniem 
poprzedzającym dzień, od którego zgodnie z zawiadomieniem Sprzedawcy obowiązywać będą zmiany Umowy lub z datą 
późniejszą, jeżeli Klient wskazał w wypowiedzeniu tą datę, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

1.8 Cennik stosuje się w rozliczeniach z Klientami i podmiotami stosownie do zakresu świadczonych usług i zawartych umów. 

1.9 Ustalone w Cenniku ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek 
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. DEFINICJE 

Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Cennika, użyte w nim pojęcia oznaczają: 

2.1. Bilansowanie handlowe – zgłaszanie OSP przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) do realizacji 
umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy 
rzeczywistej ilości dostarczonej lub pobranej energii i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu 
rozliczeniowego; 

2.2. Cennik (lub Cennik Sprzedaży Rezerwowej) – niniejszy dokument zawierający zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, opracowany przez Sprzedawcę Rezerwowego i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim 
odbiorców. 

2.3. Generalna Umowa Dystrybucji (lub GUD) – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a OSD określająca ich wzajemne prawa i 
obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy; 

https://www.polenergia.pl/nasze-aktywa/dystrybucja/dokumenty-cenniki-i-taryfy/
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2.4. Grupa taryfowa – grupa odbiorców pobierających energię elektryczną lub korzystających z usług związanych z 
zaopatrzeniem w tę energię, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania; 

2.5. Punkt Poboru Energii (PPE) lub Miejsce dostarczania – punkt w sieci, do którego Sprzedawca dostarcza energię elektryczną, 
określony w umowie kompleksowej albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej; 

2.6. Odbiorca (lub „Klient”) – każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię na podstawie umowy ze Sprzedawcą; 

2.7. Okres rozliczeniowy – przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazań układu 
pomiarowo – rozliczeniowego; 

2.8. Operator Systemu Dystrybucyjnego (lub OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii 
elektrycznej, posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w 
elektroenergetycznym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, 
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami 
elektroenergetycznymi, wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 

2.9. Operator Systemu Przesyłowego (lub OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii 
elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe 
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci 
przesyłowej; 

2.10. Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (lub POB) – podmiot uczestniczący w centralnym mechanizmie 
bilansowania handlowego na podstawie umowy z OSP, zajmujący się bilansowaniem handlowym odbiorcy; 

2.11. Przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, 
dystrybucji lub obrotu energią elektryczną; 

2.12. Sprzedawca rezerwowy (dalej także „Sprzedawca” lub „POLD”) – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na 
obrót energią elektryczną, umowę GUD z OSD oraz znajdujący się na liście sprzedawców rezerwowych mogących świadczyć 
sprzedaż rezerwową na terenie OSD oraz będący sprzedawcą dla Odbiorcy w przypadku zaprzestania dostarczania energii 
elektrycznej przez poprzedniego sprzedawcę lub gdy poprzedni sprzedawca utracił POB; na potrzeby niniejszego Cennika 
oraz dla podmiotów rozliczanych na jego podstawie, przyjmuje się, że Sprzedawcą rezerwowym jest Polenergia Dystrybucja 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

2.13. Sprzedawca z urzędu – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące 
usługi kompleksowe odbiorcy zużywającym energię elektryczną, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy na terenie 
OSD;  

2.14. Taryfa OSD (Taryfa dystrybucyjna) – aktualny zbiór cen i stawek opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej oraz 
warunków ich stosowania opracowany przez OSD i wprowadzony do stosowania, jako obowiązujący dla określonych w nim 
Odbiorców, w trybie określonym Ustawą Prawo Energetyczne, po zatwierdzeniu go decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki;  

2.15. Umowa o świadczenie usług dystrybucji (lub Umowa Dystrybucyjna) – umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą, a OSD 
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej; 

2.16. Układ pomiarowo - rozliczeniowy – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo – pomiarowe,  a  także  układy  
połączeń  między  nimi, o parametrach dostosowanych do mocy umownej, służące bezpośrednio lub pośrednio do 
pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tą energię; 

2.17. URE – Urząd Regulacji Energetyki. 

 

3. OGÓLNE  ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ 

 
3.1. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH 

3.1.1. Odbiorcy za świadczoną usługę sprzedaży energii elektrycznej rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla 
odpowiednich grup taryfowych. Podział odbiorców na poszczególne grupy taryfowe oraz strefy czasowe im przypisywane 
dokonywany jest wg kryteriów określonych w Taryfie OSD. 

3.2. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA ODBIORCÓW 

3.2.1. Rozliczenia za świadczoną sprzedaż energii elektrycznej dokonywane są w Okresach rozliczeniowych, na podstawie wskazań 
Układu pomiarowo-rozliczeniowego dla każdego z przyłączy, określonych w umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej 
(dalej „Umowa”), zgodnie z pkt. 3.3.2. 

3.2.2. Jeżeli nic innego nie wynika z Umowy, to dla punktów poboru (PPE) zasilanych z sieci dystrybucyjnej POLD rozliczenia 
dokonywane są w okresach 1-miesięcznych, natomiast dla pozostałych PPE w Okresach rozliczeniowych zgodnych z okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez odpowiedniego OSD. 

3.2.3. W przypadkach uzasadnionych specyficznymi warunkami dostarczania i odbioru energii elektrycznej (np. brak danych 
pomiarowych) Sprzedawca może wprowadzić dokonywanie rozliczeń w okresach innych niż podane w pkt. 3.2.2.  

3.2.4. W przypadku, gdy Okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane opłaty za energię 
elektryczną w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej w tym okresie.  
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3.2.5. Jeżeli w rozliczeniach z Odbiorcą powstanie nadpłata lub niedopłata za pobraną energię elektryczną to nadpłata podlega 
zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy Okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu, natomiast 
niedopłata doliczana będzie do pierwszej faktury ustalonej dla najbliższego Okresu rozliczeniowego. 

3.2.6. Zasady rozliczeń z Odbiorcami zasilanymi z własnych transformatorów określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej (IRIESD) OSD lub w umowie dotyczącej dystrybucji energii. 

 

3.3. ZASADY KORYGOWANIA WYSTAWIONYCH FAKTUR 

3.3.1. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, które 
spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, Sprzedawca dokonuje korekty faktur. 

3.3.2. Korekta faktury w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości obejmuje cały Okres rozliczeniowy lub okres, w którym 
występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy. 

3.3.3. Podstawą rozliczenia przy korekcie faktur jest wielkość błędu wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego.  

 

4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

 
4.1.       ROZLICZENIA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

4.1.1. Opłatę za pobraną energię elektryczną czynną w Okresie rozliczeniowym stanowi suma iloczynów stawki za sprzedaż energii 
elektrycznej w danych strefach czasowych w danej grupie taryfowej i ilości sprzedanej energii w tych strefach czasowych, 
ustalonej na podstawie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

4.1.2. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 722 z późn. 
zm.) Sprzedawca nie będzie naliczał akcyzy dla podmiotów posiadających jedną z koncesji na obrót, dystrybucję, przesyłanie, 
wytwarzanie energii elektrycznej lub prowadzących giełdę towarową energii. Ceny podane w Cenniku dla takich Klientów 
zostaną obniżone w związku z tym o stawkę podatku akcyzowego. 

4.1.3. Dla pozostałych podmiotów przyłączonych do sieci Sprzedawcy podatek akcyzowy zawarty jest w stawce za sprzedaż energii. 

4.2.       OPŁATY ZA OBSŁUGĘ ROZLICZENIA (OPŁATY HANDLOWE / SKŁADNIK STAŁY SPRZEDAŻY ENERGII) 

4.2.1. Odbiorcy energii elektrycznej z tytułu prowadzonej przez Sprzedawcę obsługi handlowej, wystawiania faktur oraz ich 
dostarczania, prowadzenia ewidencji wpłat, należności i innej ewidencji zapewniającej poprawność rozliczeń, związanej ze 
sprzedażą energii elektrycznej, ponoszą na jego rzecz opłaty, zwane opłatami stałymi sprzedaży energii elektrycznej, 
opłatami za obsługę rozliczenia, stawką stałą sprzedaży energii elektrycznej lub opłatami handlowymi. 

4.2.2. Opłaty handlowe pobiera się w cyklu miesięcznym (zł/m-c), w pełnej wysokości, niezależnie od tego, w którym dniu miesiąca 
nastąpiło rozpoczęcie lub zakończenie sprzedaży energii elektrycznej. 

4.3.       BONIFIKATY I UPUSTY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH ODBIORCÓW 

4.3.1. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców, Odbiorcy przysługuje prawo do bonifikaty 
według stawek i na zasadach określonych w Umowie, OWU, OWS lub odpowiednich aktach prawnych.  

4.3.2. W przypadku, gdy Odbiorca zasilany jest z sieci dystrybucyjnej Sprzedawcy odpowiednie zasady naliczania bonifikat znajdują 
się także w obowiązującej Taryfie OSD. 

 

5.  CENY ENERGII I STAWKI OPŁAT HANDLOWYCH DLA GRUP TARYFOWYCH 

5.1. INFORMACJE OGÓLNE W ZAKRESIE USTALANIA CEN SPRZEDAŻY 

5.1.1. W przypadku braku odpowiadającej grupy taryfowej PPE zastosowanie ma analogiczna grupa taryfowa jednostrefowa dla 
danego typu odbioru tj. np. C11 dla grup taryfowych C1x (w tym m.in. C11o, C12a, C12b). 

5.1.2. W przypadku grupy taryfowej innej niż wymienione w poniższym pkt 5.3. (np. grupa taryfowa A, R, O) oraz jednostek 
grafikowych zastosowanie mają ceny sprzedaży dla grupy taryfowej B21. 

5.1.3. Ustalone w Cenniku stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podwyższenie stawki podatku VAT oznacza możliwość skrócenia okresu 
wypowiedzenia określonego w Umowie do 1 miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca. 

5.1.4. Poniższe ceny sprzedaży obowiązują zarówno dla energii przeznaczonej na potrzeby własne, jak i dalszej odsprzedaży. 
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5.2. STAWKI ZA SPRZEDAŻ ENERGII I OPŁATY HANDLOWE 

na okres dostaw energii od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.: 

5.2.1. Dla grup taryfowych Cxx oraz Gxx: 

Grupa taryfowa 
Cena energii netto [ zł/kWh ] Stawka opłaty handlowej 

netto [ zł/m-c/PPE ] Całodobowa Dzienna nocna 

C11 1,950   90,00 

C21 1,950   200,00 

C22b  1,950 1,950 200,00 

G11 1,800   40,00 

G12  1,800 1,800 40,00 

 

5.2.2. Dla grup taryfowych Bxx: 

Grupa taryfowa 

Cena energii netto [ zł/MWh ] Stawka opłaty 

handlowej 

netto [ zł/m-

c/PPE ] 
Całodobowa 

Szczyt 

przedpołudniowy 

Szczyt 

popołudniowy 

Pozostałe 

godziny doby 

B21 1950,00    300,00 

B23  1950,00 1950,00 1950,00 300,00 

na okres dostaw energii od 01.04.2022 r. na czas nieokreślony: 

5.2.3. Dla grup taryfowych Cxx oraz Gxx: 

Grupa taryfowa 
Cena energii netto [ zł/kWh ] Stawka opłaty handlowej 

netto [ zł/m-c/PPE ] Całodobowa Dzienna nocna 

C11 1,500   90,00 

C21 1,500   200,00 

C22b  1,500 1,500 200,00 

G11 1,350   40,00 

G12  1,350 1,350 40,00 

 

5.2.4. Dla grup taryfowych Bxx: 

Grupa taryfowa 

Cena energii netto [ zł/MWh ] Stawka opłaty 

handlowej 

netto [ zł/m-

c/PPE ] 
Całodobowa 

Szczyt 

przedpołudniowy 

Szczyt 

popołudniowy 

Pozostałe 

godziny doby 

B21 1500,00    300,00 

B23  1500,00 1500,00 1500,00 300,00 

 
 
5.3. STAWKI ZA SPRZEDAŻ ENERGII I OPŁATY HANDLOWE – DLA ODKUPU OD WYTWÓRCY ENERGII 
 
5.3.1. Stawki netto odkupu energii przez POLD od wytwórcy energii generowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) lub 

magazynu energii, cena energii przeznaczonej do dalszej odsprzedaży, dla klientów posiadających Umowę z POLD, dla której 
zastosowanie ma Cennik Sprzedaży Rezerwowej, wynosi 200 zł/MWh netto przy opłacie handlowej 0 zł. 


