
 

 

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

Obowiązuje od 10 marca 2023 r. 

Wprowadzona Uchwałą Zarządu ENEA S.A. nr 88/2023 z dnia 07.03.2023 r.  
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Niniejsza Taryfa dla energii elektrycznej dla Ochotniczych Straży Pożarnych, zwana dalej Taryfą, 
ustalona została przez przedsiębiorstwo energetyczne ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 

zwane dalej „ENEA” i obowiązuje odbiorców będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej, 

o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, 

przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa energetycznego ENEA Operator Sp. z o.o., zwanego dalej 

„Operatorem”. 

1.2. Taryfa uwzględnia postanowienia:  

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 

b) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

1.3. Taryfa zawiera rodzaje, wysokość oraz warunki stosowania: cen za energię, stawek opłat za obsługę 
handlową, bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców. 

1.4. Zawarte w Taryfie ceny, stawki opłat i bonifikaty oraz warunki ich stosowania dotyczą rozliczeń z 

Odbiorcami, którzy z ENEA zawarli umowę sprzedaży energii albo umowę kompleksową. 
1.5. W rozliczeniach z Odbiorcami, którzy z ENEA zawarli umowę kompleksową, przyjmowane są stawki 

opłat za usługę dystrybucji, bonifikaty oraz warunki ich stosowania, zgodnie z aktualną taryfą 
operatora systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest dany Odbiorca. 

1.6. Rozliczenia oparte są na wskazaniach układu pomiarowo-rozliczeniowego, który winien być 
dostosowany do wybranych przez Odbiorcę stref czasowych oraz mocy umownej. 

1.7. Zawarte w Taryfie ceny i stawki opłat prezentowane są zarówno z uwzględnieniem podatku od 

towarów i usług jak również bez tego podatku. 

1.8. Zawarte w Taryfie ceny energii uwzględniają podatek akcyzowy zgodnie z ustawą, o której mowa w 

punkcie 1.2.b). 

2. DEFINICJE 

Stosowane w Taryfie pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w przepisach prawa.   

 

3. ZASADY ROZLICZEŃ ODBIORCÓW 

3.1.    ZASADY KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW GRUP TARYFOWYCH 

3.1.1. Odbiorcy za sprzedaną energię są rozliczani wg cen i stawek opłat właściwych dla grupy taryfowej 

C11s.  

3.1.2. Do grupy taryfowej C11s kwalifikowani są odbiorcy, niezależnie od poziomu napięcia zasilania 

i wartości mocy umownej, zużywający energię elektryczną na potrzeby jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 

pożarnych. 

3.1.3. Odbiorca może wystąpić o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku 

zmiany cen albo stawek opłat, w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy. Warunki zmiany 

grupy taryfowej określa umowa. 

3.2. STREFY CZASOWE STOSOWANE W ROZLICZENIACH 

3.2.1. W rozliczeniach z odbiorcami stosuje się strefy czasowe wynikające z taryfy Operatora. 

3.3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA ODBIORCÓW 

3.3.1. Rozliczanie przez ENEA sprzedaży energii z Odbiorcami, którzy zawarli z ENEA umowę 
kompleksową, dla danego miejsca dostarczania, odbywa się w oparciu o grupę taryfową, określoną w 

punkcie 3.1.1., natomiast rozliczanie usług dystrybucji odbywa się w oparciu o taryfę Operatora, do 

sieci którego przyłączony jest dany Odbiorca. 

3.3.2. Rozliczenia za sprzedaną energię albo świadczone usługi kompleksowe przeprowadza się za okres 

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

pomiarowych określonych przez Operatora w oparciu o odczyty wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego. 

3.3.3. Odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upoważniony przedstawiciel 

Operatora, do sieci którego przyłączony jest dany Odbiorca. ENEA może pobierać opłaty na 

podstawie prognozowanego zużycia energii w przypadku, gdy Operator dokonywać będzie odczytów 

układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminach innych niż określone w umowie. 

3.3.4. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii, o którym mowa w 

punkcie 3.3.3., powstanie: 

a) nadpłata - to podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres 

rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu, 

b) niedopłata - to jest doliczana do pierwszej faktury, ustalonej dla najbliższego okresu 

rozliczeniowego. 

3.3.5. Odbiorca posiadający układ pomiarowo-rozliczeniowy sumujący energię pobraną jednocześnie z 

kilku miejsc dostarczania może być rozliczany za pobór energii w strefach czasowych według 

wskazań tego układu. 

3.3.6. Za każdy dodatkowy odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego, dokonany na życzenie Odbiorcy, 

ENEA pobiera opłatę w wysokości stawek opłat określonych przez Operatora, do sieci którego 

przyłączony jest dany Odbiorca. 

3.4. ROZLICZENIA ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ  

3.4.1. Za prowadzoną przez ENEA obsługę handlową, związaną z rozliczaniem sprzedawanej energii, 

pobiera się miesięczną opłatę za każdy układ pomiarowo-rozliczeniowy.  

3.4.2. Opłata za obsługę handlową naliczana jest miesięcznie w pełnej wysokości niezależnie od dnia 

miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy. 

3.4.3. Odbiorca może wybrać formę otrzymywania faktur rozliczeniowych: fakturę papierową albo 

elektroniczną (e-fakturę). Warunki dotyczące e-faktury określają Regulamin Elektronicznego Biura 

Obsługi Klienta (eBOK) oraz Regulamin udostępniania faktur za pośrednictwem kanałów 

elektronicznych, dostępne na stronie internetowej www.ebok.enea.pl oraz w siedzibie ENEA. 

3.5. ROZLICZENIA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI 

3.5.1. ENEA pobiera od Odbiorców, którym świadczy usługę kompleksową, opłaty za usługę dystrybucji, 

w wysokości i na warunkach ich stosowania, zawartych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego, 

do sieci którego przyłączony jest dany Odbiorca. Z tytułu niedotrzymania przez operatora systemu 

dystrybucyjnego parametrów jakościowych energii lub standardów jakościowych obsługi Odbiorców, 

Klientowi przysługują bonifikaty, zgodnie z zasadami określonymi w taryfie operatora systemu 

dystrybucyjnego. 

4. BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH OBSŁUGI 

ODBIORCÓW 

Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w § 42 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego, Odbiorcom przysługują bonifikaty określone w § 44 rozporządzenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. 

5. CENA ENERGII I STAWKA OPŁATY ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ  

SYMBOL 

GRUPY 

TARYFOWEJ 

CENA ENERGII* 
STAWKI OPŁAT ZA OBSŁUGĘ 

HANDLOWĄ 

Całodobowa faktura papierowa e-faktura 

[zł/kWh] [zł/m-c] 

C11s 
netto 1,9670 35,00 28,00 

brutto 2,4194 43,05 34,44 

*)   Cena energii zawiera podatek akcyzowy w wysokości 5,00 zł/MWh. 

 

 

 

 

 



 

Dodatkowa informacja ENEA S.A. z dnia 10 marca 2023 r.   

o cenach energii elektrycznej stosowanych w rozliczeniach w oparciu  

o „Taryfę dla energii elektrycznej dla Ochotniczych Straży Pożarnych” 

obowiązującą od 10 marca 2023 r. 

1. Wysokość cen energii elektrycznej w 2023 r. podlega ustawowym ograniczeniom na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii 

elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej Ustawa). W przypadku odbiorcy uprawnionego, 

o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–f Ustawy, do rozliczeń z Klientami zastosowanie będzie miała cena maksymalna 

energii elektrycznej, wynikająca z art. 2 pkt 1 lit b Ustawy, wynosząca 790,00 zł/MWh netto (971,70 zł/MWh brutto).   

2. W rozliczeniach z Klientem sprzedawca uwzględni cenę, o której mowa w pkt 1., w okresie i na warunkach wynikających 

z Ustawy w przypadku, gdy w stosunku do Klienta będą spełnione podstawy stosowania ceny wynikającej z Ustawy.  

3. Ceny energii zależeć będą od aktualnej na dzień poboru energii stawki podatku akcyzowego. Cena netto wskazana w pkt 

1. uwzględnia podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, wskazana 

w pkt 1. cena energii ulegnie zmianie. 

4. Ceny brutto energii zależeć będą od aktualnej na dzień powstania obowiązku podatkowego stawki podatku od towarów 

i usług VAT. Wskazana w pkt 1. cena brutto energii zawiera podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku zmiany stawki 

podatku VAT, ww. cena ulegnie zmianie. 

 


