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Cennik nr EF36020922UG  
Oferty ENERGIA+ Fachowiec  

 

STAŁE CENY I STAWKI OPŁAT PRZEZ OKRES 36 MIESI ĘCY (okres obowi ązywania Cennika) 
 

Oferta wa żna od 01.06.2019 r. do 31.07.2019 r. (okres wa żności Oferty)  

Tabela nr 1. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej  

 

GRUPA TARYFOWA 

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
STAWKA OPŁATY 

HANDLOWEJ 
STAWKA OPŁATY HANDLOWEJ 

E-FAKTURA 

całodobowa dzienna/ 
szczytowa 

nocna/ 
pozaszczytowa 

do 31.12.2019 r.  od 01.01.2020 r.  do 31.12.2019 r.  od 01.01.2020 r.  

[zł/kWh] [zł/układ/m-c] [zł/układ/m-c] 

G11 
netto 0,2408 x x 13,16 25,98 12,11 24,93 

brutto  0,2962 x x 16,19 31,96 14,90 30,66 

G12 
netto x 0,3017 0,1393 13,16 25,98 12,11 24,93 

brutto  x 0,3711 0,1713 16,19 31,96 14,90 30,66 

G12w 
netto x 0,3459 0,1448 13,16 25,98 12,11 24,93 

brutto x 0,4255 0,1781 16,19 31,96 14,90 30,66 

 
 
 
 

• Ceny energii elektrycznej podane w Tabeli nr 1. zawierają podatek akcyzowy. 
 

 

*) Godziny zegarowe trwania poszczególnych stref czasowych określa 
OSD. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRES 
STREFA 
SZCZYTOWA 

STREFA 
POZASZCZYTOWA 

 
 

Od 1 stycznia 

do 31 grudnia 

 
Od poniedziałku do 

piątku w dni robocze  

w godzinach  

 6:00 - 21:00 

 

Od poniedziałku do piątku  

w dni robocze  

w godzinach 21:00 - 6:00  

oraz wszystkie godziny  

doby sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy*. 

OKRES STREFA DZIENNA STREFA NOCNA 

 
 
 

 
Od 1 stycznia 

do 31 grudnia 

 
 
 

 
14 godzin w ciągu 

doby*) 

10 godzin w ciągu doby*), 

w tym: 

- 8 kolejnych godzin spośród 

9 godzin pomiędzy 

godziną 22:00 a godziną 7:00, 

- 2 kolejne godziny spośród 

4 godzin pomiędzy 

godziną 13:00 a godziną 17:00. 

Tabela nr 2. Kryteria kwalifikowania Klientów do gr up 

taryfowych.  
Tabela nr 3. Strefy czasowe stosowane w rozliczenia ch z Klientami 
zakwalifikowanymi do grupy taryfowej G12.  

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KLIENTÓW 

 
Klienci rozliczani w grupie taryfowej: 

• G11 - całodobowo, 

• G12 - dwustrefowo w strefach: dziennej i nocnej, 

• G12w- dwustrefowo w strefach: szczytowej i pozaszczytowej, 
rozszerzonej o soboty i dni ustawowo wolne od pracy (cała doba). 

Do tych grup kwalifikowani są Klienci, niezależnie od poziomu napięcia 

zasilania i wartości mocy umownej, zużywający energię na potrzeby: 

a) gospodarstw domowych, 

b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem 

gospodarstw domowych, tj. pomieszczeń  piwnicznych, garaży, 

strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza. 

Tabela nr 4. Strefy czasowe stosowane w rozliczenia ch z Klientami 
zakwalifikowanymi do grupy taryfowej G12w.  

Stawka OPR 30,00 zł/m-c 


