
Warszawa, 17 grudnia 2022 r.

PREZES 
URZĘDU	REGULACJI	ENERGETYKI	

dr	inż.	Rafał	Gawin
            DRE.WRE.4211.71.9.2022.MBa

D E C Y Z J A

Napodstawieart.47ust.1i2orazart.23ust.2pkt2i3,wzwiązkuzart.30ust.1ustawyzdnia
10kwietnia1997r.-Prawoenergetyczne(Dz.U.z2022r.poz.1385,zezm.)orazart.104ustawy
zdnia14czerwca1960r.-Kodekspostępowaniaadministracyjnego(Dz.U.z2022r.poz.2000
zpóźn.zm.)

po	rozpatrzeniu	wniosku
przedsiębiorstwaenergetycznego
ENEA	S.A.	z	siedzibą	w	Poznaniu,

zwanegodalej„Przedsiębiorstwem”,

zawartego w piśmie z dnia 27 października 2022 r., znak: WEN22E013111, uzupełnionego
pismami: z dnia 22 listopada 2022 r., znak: WEN22E014095, z dnia 6 grudnia 2022 r.,
znak:WEN22E014917,zdnia14grudnia2022r.,znak:WEN22E015669orazzdnia15grudnia
2022r.,znak:WEN22E015770wsprawiezatwierdzeniataryfydlaenergiielektrycznej

zatwierdzam

naokresoddnia1stycznia2023r.dodnia31grudnia2023r.,ustalonąprzezPrzedsiębiorstwo
taryfę dla energii elektrycznej (stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji) dla odbiorców
w grupach taryfowych G (przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o. o.), dla których
Przedsiębiorstwoświadczyusługękompleksową.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 31 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
wsprawiezatwierdzenia taryfydlaenergiielektrycznej,ustalonejprzezPrzedsiębiorstwo,
posiadającekoncesjęnawykonywaniedziałalnościgospodarczejwzakresieobrotuenergią
elektryczną.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo
energetyczne posiadające koncesję ustala taryfę dla energii elektrycznej oraz proponuje
okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez PrezesaUrzędu
RegulacjiEnergetyki,oilejestzgodnazzasadamiiprzepisami,októrychmowawart.44-46
ustawy-Prawoenergetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego
materiału dowodowego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie
z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami
rozporządzeniaMinistraKlimatuiŚrodowiskazdnia29listopada2022r.wsprawiesposobu
kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(Dz.U.z2022r.poz.2505).

UstaloneprzezPrzedsiębiorstwowtaryfiecenyenergiielektrycznejzostałyskalkulowane
napodstawieplanowanychdoponiesieniawokresieobowiązywaniataryfy,uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. Jednocześnie taryfa uwzględnia
postanowienia ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją
na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
27października2022r.ośrodkachnadzwyczajnychmającychnaceluograniczeniewysokości
cenenergiielektrycznejorazwsparciuniektórychodbiorcóww2023roku(Dz.U.z2022r.
poz.2243).

Mającpowyższenauwadzepostanowiłemorzec,jakwsentencji.

P O U C Z E N I E

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego wWarszawie – Sądu
OchronyKonkurencjiiKonsumentów,zamoimpośrednictwem,wterminie14dnioddnia
oddniajejdoręczenia[art.30ust.2i3ustawy–Prawoenergetyczne,wzwiązkuzart.47946

pkt 1 i art. 47947§1ustawyzdnia17listopada1964r.–Kodekspostępowaniacywilnego
(Dz.U.z2021r.,poz.1805zezm.)].Odwołanienależyprzesłaćnaadres:UrządRegulacji
Energetyki,Al.Jerozolimskie181,02-222Warszawa.

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowegoorazzawieraćoznaczeniezaskarżonejdecyzji,określeniewartościprzedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także
zawieraćwniosekouchyleniealbozmianędecyzjiwcałościlubczęści(art.47949ustawy–
Kodekspostępowaniacywilnego).

3. OdwołanieoddecyzjiPrezesaUREpodlegaopłaciestałejwkwocie1000zł,zgodniezart.
32ust.1wzwiązkuzart.3ust.2pkt9ustawyzdnia28lipca2005r.okosztachsądowychw
sprawachcywilnych(Dz.U.z2022r.,poz.1125zezm.).Opłatęuiszczasięnakontobankowe
SąduOkręgowegowWarszawieXVIIWydziałuOchronyKonkurencjiiKonsumentów.Strona
możeubiegaćsięozwolnienieodkosztówsądowych,stosowniedoprzepisówTytułuIV–
Zwolnienie od kosztów sądowych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
albooprzyznaniepomocyprawnejpoprzezustanowienieadwokata lub radcyprawnego,
stosowniedoprzepisówart.117ustawy–Kodekspostępowaniacywilnego.

4. Wtrakciebieguterminudowniesieniaodwołaniastronamożezrzecsięprawadowniesienia
odwołaniawobecorganuadministracjipublicznej,którywydałdecyzję(art.127a§1ustawy
– Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę,
decyzjastajesięostateczna iprawomocna(art.127a§2ustawy–Kodekspostępowania
administracyjnego).

5. Decyzja podlegawykonaniu przedupływem terminudowniesienia odwołania, ponieważ
jestzgodnazżądaniem(art.130§4ustawy–Kodekspostępowaniaadministracyjnego).

6. Stosowniedoart.47ust.3pkt1wzwiązkuzart.31ust.3pkt2ustawy-Prawoenergetyczne,
decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji
Energetyki-Energiaelektryczna”.

7. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza
taryfędostosowanianiewcześniejniżpoupływie14dniiniepóźniejniżdo45dniaoddnia
jejopublikowania.
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TARYFA	DLA	ENERGII	ELEKTRYCZNEJ	
DLA		ODBIORCÓW		Z		GRUP		TARYFOWYCH		G	

Obowiązujeod1stycznia2023r.

ZatwierdzonadecyzjąPrezesaUrzęduRegulacjiEnergetyki
znakDRE.WRE.4211.71.9.2022.MBazdnia17.12.2022r.iogłoszona

wBiuletynieBranżowym–EnergiaelektrycznaNr284(3795)zdnia17.12.2022r.

WprowadzonauchwałąZarząduENEAS.A.nr530/2022
zdnia20grudnia2022r.dostosowaniaod1stycznia2023r.

1.	 INFORMACJE	OGÓLNE

1.1. Niniejsza „Taryfa dla energii elektrycznej”, zwana dalej „Taryfą”, ustalona została przez
przedsiębiorstwoenergetyczneENEASpółkaAkcyjnazsiedzibąwPoznaniu,zwanedalej
„ENEA” iobowiązujeodbiorcówzgruptaryfowychG,niekorzystającychzprawawyboru
sprzedawcy, przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa energetycznego ENEA Operator
Sp.zo.o.,zwanegodalej„Operatorem”,dlaktórychENEAświadczyusługękompleksową,
zzastrzeżeniempunktu1.2.

1.2. OdbiorcyzgruptaryfowychG,przyłączenidosieciOperatora,korzystającyzprawawyboru
sprzedawcyidecydującysięnazakupenergiielektrycznejodENEA,mająprawowyboru
rozliczeńwoparciuoniniejsząTaryfębądźaktualnąofertęrynkowąENEA.Wprzypadkugdy
ENEAzawarłazodbiorcąuprawnionymumowęzgwarancjąstałejcenyobejmującącały
alboczęść2023r.,pkt.1.6.Taryfyniestosujesięwokresieobjętymumowązgwarancją
stałejceny.

1.3. Taryfaokreśla:
a) grupytaryfoweiszczegółowekryteriakwalifikowaniaodbiorcówdotychgrup,
b) cenyenergiielektrycznejiwarunkiichstosowania,
c) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi
odbiorcówiparametrówjakościowychenergiielektrycznej.

1.4. Taryfauwzględniapostanowienia:
a) ustawyzdnia10kwietnia1997 r. -Prawoenergetyczne (Dz.U. z2022 r.poz.1385

zpóźn.zm.),
b) rozporządzeniaMinistraKlimatu iŚrodowiskazdnia29 listopada2022r.wsprawie
 sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią
 elektryczną(Dz.U.z2022r.poz.2505),zwanegodalej„rozporządzeniemtaryfowym”,

 c) rozporządzeniaMinistraGospodarkizdnia4maja2007r.wsprawieszczegółowych
  warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93,
  poz.623zpóźn.zm.),zwanegodalej„rozporządzeniemsystemowym”,
 d) ustawyzdnia7października2022r.oszczególnychrozwiązaniachsłużącychochronie
  odbiorców energii elektrycznejw 2023 rokuw związku z sytuacją na rynku energii
  elektrycznej(Dz.U.z2022r.poz.2127zpóźn.zm.),

e) ustawyzdnia27października2022r.ośrodkachnadzwyczajnychmającychnacelu
 ograniczeniewysokościcenenergiielektrycznejorazwsparciuniektórychodbiorców
 w2023roku(Dz.U.z2022r.poz.2243).

1.5. ZawartewTaryfiecenyenergiielektrycznejzostałyustalonedlaparametrówjakościowych
energiielektrycznej,określonychwrozporządzeniusystemowym.

1.6. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu
energią elektryczną na potrzeby odbiorców uprawnionych, posiadające zatwierdzoną
iobowiązującątaryfędlaenergiielektrycznej,wtaryfiena2023r.uwzględniarównieżceny
energiielektrycznejdlaodbiorcyuprawnionegozazużyciewynoszącemaksymalnie2MWh
albo:

1) 3 MWh – w przypadku odbiorcy uprawnionego prowadzącego, w dniu wejścia w życie ustawy,
gospodarstworolne,októrymmowawart.2ust.1ustawyzdnia15listopada1984r.opodatku
rolnym(Dz.U.z2020r.poz.333),lubprowadzącegodziałspecjalnyprodukcjirolnejwrozumieniu
art.2ust.3i3austawyzdnia26lipca1991r.opodatkudochodowymodosóbfizycznych(Dz.U.
z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwany dalej „działem specjalnym produkcji rolnej”,
nieprowadzącego innego rodzaju działalności gospodarczej, którego punkty poboru energii
opróczbudynkumieszkalnegosłużąrównieżrozliczeniomzużytejenergiielektrycznejnapotrzeby
urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których
prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej oraz służą wyłącznie działalności rolniczej lub
prowadzeniudziałówspecjalnychprodukcjirolnej,

2) 3MWh–wprzypadkuodbiorcyuprawnionegoposiadającego,wdniuwejściawżycieustawy,Kartę
DużejRodzinyjakorodzicrodzinywielodzietnej,októrejmowawart.2ustawyzdnia5grudnia
2014r.oKarcieDużejRodziny(Dz.U.z2021r.poz.1744),

3) 2,6MWh–wprzypadkuodbiorcyuprawnionegoposiadającego,wdniuwejściawżycieustawy,
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo posiadających
orzeczenie, o którymmowaw art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3
pkt1ustawyzdnia27sierpnia1997r.orehabilitacjizawodowej ispołecznejorazzatrudnianiu
osóbniepełnosprawnych (Dz.U. z2021 r.poz.573 i1981orazz2022 r.poz.558,1700 i1812)
lubzamieszkującego wspólniezosobąposiadającą,wdniuwejściawżycieustawy,orzeczenie
oznacznymlubumiarkowanymstopniuniepełnosprawnościalboorzeczenieoniepełnosprawności
wydaneosobieponiżej16rokużyciaalboposiadającegoorzeczenie,októrymmowawart.5pkt1,
1alub2alboart.62ust.2pkt1lub2alboust.3pkt1ustawyzdnia27sierpnia1997r.orehabilitacji
zawodowejispołecznejorazzatrudnianiuosóbniepełnosprawnych,

4) iloczynu250kWhiliczbydziałekwrodzinnymogrodziedziałkowym–wprzypadkuzakupuenergii
elektrycznejwcelujejzużycianapotrzebyaltandziałkowychwrodzinnymogrodziedziałkowym,
w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu
działkowego–wprzypadkachwspólnegopomiaru

– w punkcie poboru energii w 2023 r., równe cenom zawartym w taryfie obowiązującej na dzień
1stycznia2022r.,dlaposzczególnychgruptaryfowych.

2.	 DEFINICJE   

Stosowane w Taryfie pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w ustawach, o których mowa
wpunkcie1.4.Taryfy,rozporządzeniutaryfowymirozporządzeniusystemowym.

3.		 ZASADY	ROZLICZEŃ

3.1. ZASADYKWALIFIKACJIODBIORCÓWDOGRUPTARYFOWYCH

3.1.1. Odbiorcy,zasprzedanąenergięelektryczną,sąrozliczaniwedługcenwłaściwychdlanastępujących
  gruptaryfowych:

Grupa	taryfowa

Nazwa	handlowa Symbol

DZIEŃINOC G11

CIEPŁYDOM G12

MÓJWEEKEND G12w

AKONTODZIEŃINOC G11p

AKONTOCIEPŁYDOM G12p

3.1.2. Kryteriakwalifikowaniaodbiorcówdogruptaryfowych:

Kryteria	kwalifikowania	odbiorców

Odbiorcyrozliczaniwgrupietaryfowej:
–G11–DZIEŃINOC–całodobowo,
–G12–CIEPŁYDOM–dwustrefowowstrefach:dziennejinocnej,
–G12w–MÓJWEEKEND–dwustrefowowstrefach:szczytowejipozaszczytowejrozszerzonej
osoboty,niedzieleiinnedniustawowowolneodpracy(caładoba).

Do tych grup kwalifikowani są odbiorcy, niezależnie od poziomu napięcia zasilania
iwartościmocyumownej,zużywającyenergięelektrycznąnapotrzeby:
a)gospodarstwdomowych,
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych tj.:

pomieszczeńpiwnicznych,garaży,strychów,o ilenie jestwnichprowadzonadziałalność
gospodarcza,

c)lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, tj.: domów  akademickich, internatów,
hoteli robotniczych, klasztorów, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich,
domów opieki społecznej, hospicjów, domów dziecka, jednostek penitencjarnych
i wojskowych w części bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach pomieszczeń
pomocniczych,tj.:czytelni,pralni,kuchni,pływalni,warsztatówitp.,służącychpotrzebom
bytowo-komunalnym mieszkańców, o ile nie jest w nich prowadzona działalność
gospodarcza,

d)mieszkańrotacyjnych,mieszkańpracownikówplacówekdyplomatycznychizagranicznych
przedstawicielstw,

e)domówletniskowych,domówkempingowych ialtanwogródkachdziałkowych,wktórych
nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz w przypadkachwspólnego pomiaru –
administracjaogródkówdziałkowych,

f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, piwnic,
strychów,suszarniitp.,

g)zasilaniadźwigówwbudynkachmieszkalnych,
h)węzłówcieplnychihydroforni,będącychwgestiiadministracjidomówmieszkalnych,
i)garażyindywidualnychodbiorców,wktórychniejestprowadzonadziałalnośćgospodarcza.

Do grup taryfowych G11p – A KONTO DZIEŃ I NOC, G12p – A KONTO CIEPŁY DOM
kwalifikowani są odbiorcy, spełniający kryteria określone dla grup odpowiednio
G11–DZIEŃ INOC,G12–CIEPŁYDOM,u których zainstalowanowukładzie pomiarowo-
rozliczeniowymlicznikprzedpłatowy.



3.1.3. Dogruptaryfowych,októrychmowawpunkcie3.1.2.niezaliczasięodbiorcówposiadających
gospodarstwarolnewyposażonewinstalacjętrójfazową,pobierającychenergięelektrycznąna
celeprodukcyjne(np.:szklarnie,chłodnie,chlewnie,pieczarkarnie),którychzużycierozliczasię
napodstawiewskazańodrębnychukładówpomiarowo-rozliczeniowych.

3.1.4. W przypadku, gdy odbiorca, zgodnie z przyjętą zasadą kwalifikacji odbiorców do grup
taryfowych,możebyćzaliczonydowięcejniżjednejgrupytaryfowej,maprawowyborujednej
spośródtychgrup.Warunkizmianygrupytaryfowejokreślaumowakompleksowa,zwanadalej
„umową”.

3.1.5 Odbiorca,októrymmowawpunkcie3.1.4.,możewystąpićozmianęgrupytaryfowej,nieczęściej
niżrazna12miesięcy,awprzypadkuzmianycenalbostawekopłat,wokresie60dniodwejścia
wżycienowejtaryfy.Warunkizmianygrupytaryfowejokreślaumowa.

3.1.6 Odbiorcy rozliczani w systemie przedpłatowym ponoszą opłaty wynikające z dotychczas
stosowanejgrupy taryfowej, z zastrzeżeniempunktu3.1.4. lubwprzypadkuodbiorcównowo
przyłączonych,wggrupytaryfowej,doktórejmogąbyćzakwalifikowanizgodniezkryteriami,o
którychmowawpunkcie3.1.2.

3.2. STREFYCZASOWESTOSOWANEWROZLICZENIACH

3.2.1. WrozliczeniachzodbiorcamistosujesięstrefyczasowewynikająceztaryfyOperatora.
3.2.2. Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców 
 rozliczanychwstrefachczasowychokreślonychwpkt3.2.1.ustawiasięwedługczasuzimowego. 
 Powyższazasadamożeniebyćstosowanawprzypadku,gdyurządzeniasterująceautomatycznie 
 umożliwiają utrzymanie godzin stref czasowych w okresie obowiązywania czasu letniego 
 izimowego.

3.3. ZASADYROZLICZANIAODBIORCÓW

3.3.1. ENEAstosujewrozliczeniachzodbiorcami:
a) wzakresieobrotuenergiąelektryczną,cenytejenergiiwynikającezniniejszejTaryfy;
b) wzakresiedystrybucjienergiielektrycznejstawkiopłatorazwarunkiichstosowaniawynikające 
 ztaryfyOperatora.

3.3.2. Rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową przeprowadza się w okresach rozliczeniowych 
 określonychwtaryfieOperatoraiuzgodnionychwumowie.
3.3.3. JeżeliOperatorustaliłdladanejgrupytaryfowejkilkaokresówrozliczeniowych,odbiorcamaprawo 
 wyboruokresurozliczeniowegoorazjegozmiany,jednaknieczęściejniżrazna12miesięcy.
3.3.4. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane 
 opłaty za dostarczoną energię elektryczną w wysokości określonej na podstawie 
 prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie, ustalonego na podstawie zużycia 
 wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, 
 dokonanewanalogicznymokresiepoprzedniegorokukalendarzowegozzastrzeżeniempunktu3.3.5.
3.3.5. W prognozach, o których mowa w punkcie 3.3.4. należy uwzględnić zgłoszone przez 
 odbiorcęistotnezmianywpoborzeenergiielektrycznej.
3.3.6. Wprzypadkupowstanianadpłatylubniedopłatyzapobranąenergięelektryczną:

a) nadpłata – podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres 
 rozliczeniowy,oileodbiorcaniezażądajejzwrotu,
b) niedopłata – jest doliczana do pierwszej faktury, wystawianej za najbliższy okres 
 rozliczeniowy.

3.3.7. Okresyrozliczeniowe,októrychmowawpunkcie3.3.2.,niemajązastosowaniawprzypadkurozliczeń 
 z odbiorcami, u których Operator zainstalował liczniki przedpłatowe. Sposób rozliczeń z tymi 
 odbiorcamiokreślaumowa.
3.3.8. ENEA, wystawiając odbiorcy fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, przedstawia między 
 innymiinformacjeo:

a) wielkościzużyciaenergiielektrycznejwokresierozliczeniowym,napodstawiektórejwyliczona 
 zostałakwotanależności;
b) sposobie dokonania odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego, czy był to odczyt fizyczny 
 lub zdalnydokonanyprzezupoważnionegoprzedstawicielaOperatora, alboodczytdokonany 
 izgłoszonyprzezodbiorcę;
c) sposobiewyznaczeniawielkościzużyciaenergiielektrycznejwsytuacji,gdyokresrozliczeniowy 
 jestdłuższyniżmiesiąc igdypierwszy lubostatnidzieńokresurozliczeniowegoniepokrywa 
 się z datami odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub gdyw trakcie trwania okresu 
 rozliczeniowegonastąpiłazmianacenlubstawekopłatalboomiejscu,wktórymsądostępnete 
 informacje.

3.3.9. W przypadku niesprawności elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego, który uniemożliwia 
 określenieilościpobranejenergiielektrycznejwstrefachczasowychdoby,ilośćenergiielektrycznej 
 pobranej w poszczególnych strefach ustala się analogicznie do zużycia w tych strefach 
 wporównywalnymokresierozliczeniowym.
3.3.10. W przypadku zmiany cen w aktualnie obowiązującej Taryfie lub wprowadzenia nowej 
 Taryfy w czasie trwania okresu rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej sprzedanej 
 odbiorcy,wokresieoddniaostatniegoodczytudodniapoprzedzającegodzieńwejściawżycie 
 Taryfy,możebyćwyliczonawoparciuośredniodobowezużycieenergiielektrycznejtegoodbiorcy, 
 wtymokresierozliczeniowym,o ilewielkośćenergiielektrycznejniewynikazrzeczywistego 
 odczytu.

3.4. ZASADYKORYGOWANIAWYSTAWIONYCHFAKTUR

W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie albo zaniżenie
należności zapobranąenergię elektryczną,ENEAdokonujekorektyuprzedniowystawionych
fakturnazasadachokreślonychwtaryfieOperatora.

4.	 	BONIFIKATY	ZA	NIEDOTRZYMANIE	STANDARDÓW	JAKOŚCIOWYCH	OBSŁUGI	ODBIORCÓW	 
I	PARAMETRÓW	JAKOŚCIOWYCH	ENERGII	ELEKTRYCZNEJ

ZaniedotrzymanieprzezOperatoraparametrówjakościowychenergiielektrycznej,określonych
wrozporządzeniusystemowymorazzaniedotrzymanie, zarównoprzezOperatora, jak iprzez
ENEAstandardówjakościowychobsługiodbiorców,określonychwrozporządzeniusystemowym
orazrozporządzeniutaryfowym,odbiorcomprzysługująbonifikatyustalonewsposóbokreślony
wtaryfieOperatoralubwrozporządzeniutaryfowym.

5.	 	CENY	ZA	ENERGIĘ	ELEKTRYCZNĄ

5.1. Ceny energii elektrycznej dla odbiorców za zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru 
 w 2023 roku, do wysokości maksymalnego zużycia energii elektrycznej, o którym mowa 
 wpkt1.6.Taryfy*).

GRUPA	TARYFOWA CENY	ENERGII
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[zł/kWh]

DZIEŃ	I	NOC G11 0,4142 x x x x

CIEPŁY	DOM G12 x x x 0,5177 0,2400

MÓJ	WEEKEND G12w x 0,5950 0,2504 x x

A	KONTO	DZIEŃ	I	NOC G11p 0,4142 x x x x

A	KONTO	CIEPŁY	DOM G12p x x x 0,5177 0,2400

*)Cenyenergiielektrycznejniezawierająpodatkuodtowarówiusług(VAT).

5.2. CenyenergiielektrycznejdlaodbiorcówgruptaryfowychG**).

GRUPA	TARYFOWA CENY	ENERGII
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DZIEŃ	I	NOC G11 1,0567 x x x x

CIEPŁY	DOM G12 x x x 1,3236 0,6068

MÓJ	WEEKEND G12w x 1,5232 0,6337 x x

A	KONTO	DZIEŃ	I	NOC G11p 1,0567 x x x x

A	KONTO	CIEPŁY	DOM G12p x x x 1,3236 0,6068

**) cena energii elektrycznej będąca ceną odniesienia w rozumieniu art. 8. ust. 3 Ustawy, 
októrejmowawpkt.1.4.lite)orazceną,októrejmowawart.12ust.2Ustawy,októrejmowa
wpkt1.4.litd)

5.3. Cena maksymalna za energię elektryczną stosowana w rozliczeniach z odbiorcami 
 poprzekroczeniumaksymalnegozużyciaenergiielektrycznej,októrymmowawpkt1.6.Taryfy 
 wynosi0,6930zł/kWh.
5.4. Ustalone w  punkcie 5.2. i 5.3. ceny energii elektrycznej nie zawierają podatku od towarów 
 i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. W odniesieniu do nich podatek VAT oraz podatek 
 akcyzowynaliczasięzgodniezobowiązującymiprzepisamiprawa.

DodatkowainformacjaENEAS.A.z	dnia	23.12.2022	r.ocenachBRUTTO
stosowanychwrozliczeniachzOdbiorcamiwoparciuo

„Taryfę	dla	energii	elektrycznej	dla	Odbiorców	z	grup	taryfowych	G”
obowiązującą	od	dnia	1	stycznia	2023	roku

1.	 Ceny	energii	elektrycznej	BRUTTO	dla	odbiorców	za	zużycie	energii	elektrycznej	w	punkcie	poboru	
w	2023	roku,	do	wysokości	maksymalnego	zużycia	energii	elektrycznej,	o	którym	mowa	w	pkt	1.6.	
Taryfy	zawiera	Tabela	1:

Tabela	1.

GRUPA	TARYFOWA CENY	ENERGII	BRUTTO
z	podatkiem	od	towarów	i	usług1	oraz	z	akcyzą2
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DZIEŃ	I	NOC G11 0,5095 x x x x

CIEPŁY	DOM G12 x x x 0,6368 0,2952

MÓJ	WEEKEND G12w x 0,7319 0,3080 x x

A	KONTO	DZIEŃ	I	NOC G11p 0,5095 x x x x

A	KONTO	CIEPŁY	DOM G12p x x x 0,6368 0,2952
1Cenyenergiibruttozawierająpodatekodtowarówiusług(VAT)wwysokości23%.
2 Cenyenergiiuwzględniająpodatekakcyzowywwysokości5zł/MWh.

2.	 Ceny	energii	elektrycznej	BRUTTO	dla	odbiorców	grup	taryfowych	G	zawiera	Tabela	2:

Tabela	2.

GRUPA	TARYFOWA CENY	ENERGII	BRUTTO
z	podatkiem	od	towarów	i	usług1	oraz	z	akcyzą2
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DZIEŃ	I	NOC G11 1,3059 x x x x

CIEPŁY	DOM G12 x x x 1,6342 0,7525

MÓJ	WEEKEND G12w x 1,8797 0,7856 x x

A	KONTO	DZIEŃ	I	NOC G11p 1,3059 x x x x

A	KONTO	CIEPŁY	DOM G12p x x x 1,6342 0,7525

1 Cenyenergiibruttozawierająpodatekodtowarówiusług(VAT)wwysokości23%.
2Cenyenergiiuwzględniająpodatekakcyzowywwysokości5zł/MWh.

3.	 Cena	 maksymalna	 za	 energię	 elektryczną	 BRUTTO	 stosowana	 w	 rozliczeniach	 z	 odbiorcami	 po	
przekroczeniu	maksymalnego	zużycia	energii	elektrycznej,	o	którym	mowa	w	pkt	1.6.	Taryfy	wynosi	
0,8585	zł/MWh.	Cena	ta	zawiera	podatek	od	 towarów	 i	usług	 (VAT)	w	wysokości	23%	i	podatek	
akcyzowy	w	wysokości	5	zł/MWh.

DodatkowainformacjaENEAS.A.z	dnia	23.12.2022	r.oupuścieustawowym

1. Na podstawie art. 15 Ustawy, o której mowa w pkt 1.4. lit d) Taryfy, w przypadku gdy
poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 
1października2022r.dodnia31grudnia2023r.wpunkciepoboruenergiiwyniesieniewięcejniż
90%zużyciawstosunkudopoziomuzużyciaenergiielektrycznejprzeztegoodbiorcęwokresieod
dnia1października2021r.dodnia31grudnia2022r.,podmiotuprawnionywrozliczeniachz tym
odbiorcąw2024r.stosujeupust.

2. Kwotęupustustanowirównowartość10%łącznejkwotyrozliczeniasprzedażyenergiielektrycznej
orazusługidystrybucjienergiielektrycznejponiesionejprzezodbiorcęuprawnionegowokresieod
dnia1października2022r.dodnia31grudnia2023r.

3. Sprzedawca będzie uwzględniał upust, o którym mowa w pkt 1 – 2 na zasadach wynikających
bezpośredniozprzepisówprawa.

ENEA S.A. jako sprzedawca z urzędu na obszarze działania przedsiębiorstwa energetycznego ENEA Operator 
Sp. z o.o., na podstawie art. 5a ustawy Prawo energetyczne, jest obowiązana do zapewnienia świadczenia 
usługi kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej, na zasadach równoprawnego traktowania, z odbiorcą  
w gospodarstwie domowym (tj. odbiorcą dokonującym zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu jej 
zużycia w gospodarstwie domowym), niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonym do sieci  
ENEA Operator Sp. z o.o.


