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  Cennik nr GP36010326_G 

    EKO Oferty  - 36 miesięcy 
 

Oferta ważna od 07.11.2022 r. do 31.12.2022 r.  
 
1. Ceny i stawki opłat w okresie obowiązywania Regulaminu Oferty, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 Regulaminu Oferty dotyczących zmian cen 

energii elektrycznej wynikających ze zmiany Taryfy Sprzedawcy oraz pkt. 2 Cennika.   

Ceny energii elektrycznej wskazane w Tabeli nr 1. i nr 2. są równe cenom energii elektrycznej wynikającym z Taryfy Sprzedawcy zatwierdzonej  
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2022. W przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy (w tym w wyniku wprowadzenia do stosowania 
nowej Taryfy Sprzedawcy) ceny ulegną zmianie.  
 

Tabela nr 1. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej do 31.12.2022 r. 

GRUPA TARYFOWA 

CENY ENERGII STAWKA 

OPŁATY 

HANDLOWEJ 

STAWKA OPŁATY 
HANDLOWEJ  
E-FAKTURA całodobowa dzienna/szczytowa nocna/pozaszczytowa 

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

G11 
netto 0,4092 x x 8,86 4,80 

brutto 0,4297 x x 9,30 5,04 

G12 
netto x 0,5127 0,2350 8,86 4,80 

brutto x 0,5383 0,2468 9,30 5,04 

G12w 
netto x 0,5900 0,2454 8,86 4,80 

brutto x 0,6195 0,2577 9,30 5,04 

 

Ceny energii elektrycznej i stawki opłaty handlowej podane w Tabeli nr 1. uwzględniają czasowe zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej  
oraz obniżoną stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 5%, w okresie do dnia 31.12.2022 roku*. 

 

Tabela nr 2. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej   

GRUPA TARYFOWA 

CENY ENERGII STAWKA 

OPŁATY 

HANDLOWEJ 

STAWKA OPŁATY 
HANDLOWEJ  
E-FAKTURA całodobowa dzienna/szczytowa nocna/pozaszczytowa 

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

G11 
netto 0,4142 x X 8,86 4,80 

brutto 0,5095 x X 10,90 5,90 

G12 
netto x 0,5177 0,2400 8,86 4,80 

brutto x 0,6368 0,2952 10,90 5,90 

G12w 
netto x 0,5950 0,2504 8,86 4,80 

brutto x 0,7319 0,3080 10,90 5,90 

 

Ceny energii  elektrycznej oraz stawki opłat podane w Tabeli nr 2. uwzględniają stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % oraz stawkę 
podatku akcyzowego w wysokości 5,00 zł/MWh*. 

         *  W przypadku zmiany z mocy prawa okresu obowiązywania niższych stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego, lub wejścia w życie nowych obniżek 
tych podatków, niższe ceny lub stawki opłat będą uwzględniane w rozliczeniach z Klientem odpowiednio do wielkości obniżek i okresów, dla których 
zostaną one wprowadzone.  

 

2.    Informacja o cenach energii elektrycznej stosowanych w 2023 roku. 

 

       W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej 
(dalej Ustawa), w 2023 r. dla energii zakupionej w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym lub pomieszczeń gospodarczych związanych  
z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza do limitów zużycia wskazanych w pkt. 3 Cennika  
stosowane będą ceny energii elektrycznej wynikające z art. 6. ust.1 tej Ustawy, określone w Tabeli nr 3.  

Tabela nr 3. Ceny energii elektrycznej stosowane do limitu zużycia energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej, w 2023 r. 

GRUPA TARYFOWA 

CENY ENERGII STAWKA 

OPŁATY 

HANDLOWEJ 

STAWKA OPŁATY 
HANDLOWEJ  
E-FAKTURA Całodobowa dzienna/szczytowa nocna/pozaszczytowa 

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

G11 
netto 0,4190 x x 8,86 4,80 

brutto 0,5154 x x 10,90 5,90 

G12 
netto X 0,4979 0,2813 8,86 4,80 

brutto X 0,6124 0,3460 10,90 5,90 

G12w 
netto X 0,5074 0,3304 8,86 4,80 

brutto X 0,6241 0,4064 10,90 5,90 
 

Ceny energii  elektrycznej oraz stawki opłat podane w Tabeli nr 3. uwzględniają stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 %  
oraz stawkę podatku akcyzowego w wysokości 5,00 zł/MWh*.  

 

Powyżej limitów zużycia wskazanych w pkt. 3 Cennika, dla energii elektrycznej wykorzystywanej na cele, o których mowa wyżej, w 2023 roku 
stosowane będą ceny wynikające z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 
energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, wskazane w Tabeli nr 4. 
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Tabela nr 4. Ceny energii elektrycznej stosowane powyżej limitu zużycia energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej, w 2023 r.  

GRUPA TARYFOWA 

CENY ENERGII STAWKA 

OPŁATY 

HANDLOWEJ 

STAWKA OPŁATY 
HANDLOWEJ  
E-FAKTURA całodobowa dzienna/szczytowa nocna/pozaszczytowa 

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

G11 
netto 0,6980 x x 8,86 4,80 

brutto 0.8585 x x 10,90 5,90 

G12 
netto x 0,6980 0,6980 8,86 4,80 

brutto x 0.8585 0.8585 10,90 5,90 

G12w 
netto x 0,6980 0,6980 8,86 4,80 

brutto x 0.8585 0.8585 10,90 5,90 

Ceny energii  elektrycznej oraz stawki opłat podane w Tabeli nr 4. uwzględniają stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % oraz stawkę 
podatku akcyzowego w wysokości 5,00 zł/MWh*. 

 

         *  W przypadku zmiany z mocy prawa okresu obowiązywania niższych stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego, lub wejścia w życie nowych obniżek 
tych podatków, niższe ceny lub stawki opłat będą uwzględniane w rozliczeniach z Klientem odpowiednio do wielkości obniżek i okresów,  
dla których zostaną one wprowadzone.  
 

3. Limity zużycia energii. 
 
3.1. Dla Klienta dokonującego zakupu energii w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym lub pomieszczeniach gospodarczych związanych  

z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,  limit uprawniający do stosowania w 2023 r. cen, 
o których mowa |w Tabeli nr 3. wynosi 2 MWh w punkcie poboru energii albo: 

a) 2,6 MWh – w przypadku Klienta, o którym mowa wyżej, posiadającego w dniu 18 października 2022 r., orzeczenie o znacznym  

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo posiadającego orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 

1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą, w dniu 18 października 2022 r., orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia albo posiadającego orzeczenie, o którym 

mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

b) 3 MWh w przypadku: 

 Klienta, o którym mowa wyżej,  posiadającego w dniu 18 października 2022 r., Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej,  

o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

 Klienta, o którym mowa wyżej, prowadzącego, w dniu 18 października 2022 r., gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej, nieprowadzącego innego rodzaju 

działalności gospodarczej, którego punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii 

elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział 

specjalny produkcji rolnej oraz służą wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej; 

w punkcie poboru energii, jeżeli Klient, o którym mowa w lit. a) i b) złożył, na zasadach określonych w Ustawie, oświadczenie stanowiące podstawę 

do uwzględnienia przez Sprzedawcę w rozliczeniach zwiększonego limitu. 

        3.2. W przypadku zmiany w 2023 r. odbiorcy uprawnionego, w rozumieniu art. 2 pkt 1) Ustawy (dalej: odbiorca uprawniony), pobierającego energię 
elektryczną z punktu poboru energii, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej  
w tym punkcie poboru energii w 2023 r. 

3.3. W przypadku rozpoczęcia korzystania przez odbiorcę uprawnionego z nowego punktu poboru energii w 2023 r. przy obliczaniu limitów zużycia 
energii elektrycznej, uwzględnia się proporcjonalnie liczbę dni wykorzystywania tego punktu poboru w 2023 r. 

3.4. W przypadku skorzystania w 2023 r. przez odbiorcę uprawnionego z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, przy obliczaniu limitów zużycia 
energii elektrycznej, uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii w 2023 r. 

3.5. W przypadku gdy Klient, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. a) i b) spełnił przesłanki, o których mowa w pkt. 3.1. lit. a) i b) powyżej w trakcie 2023 r.  
i złożył  oświadczenie uprawniające do stosowania podwyższonych limitów: 

 w terminie wynikającym z Ustawy, limit zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. a) i b) stosuje się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełnione zostały te przesłanki; 

 po terminie wynikającym z Ustawy, limit zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. a) i b), stosuje się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. 

4. Informacja o upuście ustawowym. 

 
4.1.   Na podstawie art. 15 Ustawy, w przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 

2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wyniesie nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej  
przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą  
w 2024 r. stosuje upust.  

4.2.  Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej 
poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  

4.3. Sprzedawca będzie uwzględniał upust, o którym mowa w pkt 4.1. - 4.2. na zasadach wynikających bezpośrednio z przepisów prawa. 
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5. Grupy taryfowe i strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z Klientami zakwalifikowanymi do tych grup. 

* Godziny zegarowe trwania poszczególnych stref czasowych określa 
OSD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Godziny zegarowe trwania poszczególnych stref czasowych określa 
OSD. 

 

Tabela nr 5. Kryteria kwalifikowania Klientów do grup taryfowych. 
 

 
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 6. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach  
z Klientami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej G12. 

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 7. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z Klientami 

zakwalifikowanymi do grupy taryfowej G12w. 

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*. 


