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1. Informacje ogólne 

1.2. Cennik stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania i obowiązuje w rozliczeniach z Odbiorca-
mi obsługiwanymi przez spółkę obrotu energią elektrycz-
ną Respect Energy S.A., zwanej dalej „Sprzedawcą”. 

1.3. Cennik uwzględnia postanowienia: a. ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 
r. poz. 220, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej 
„Ustawą”, b. rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 
grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształ-
towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ener-
gią elektryczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 2500), zwanego 
dalej „rozporządzeniem taryfowym”, c. rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego (Dz. U. z 2007 r Nr 93, poz. 623 z póź-
niejszymi zmianami), zwanego dalej „rozporządzeniem 
systemowym” 

1.4. Cennik zawiera rodzaje i wysokość, a także warunki sto-
sowania: 

• cen za energię elektryczną czynną, zwaną dalej 
w skrócie energią elektryczną lub energią jako zmien-
ny składnik ceny, 

• stawek opłat handlowych jako stały składnik ceny, 

• bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościo-
wych obsługi Odbiorców, a także warunki ich stoso-
wania. 

1.5. Zamieszczone w Cenniku ceny i stawki opłat oraz warun-
ki ich stosowania dotyczą rozliczeń z Odbiorcami, ade-
kwatnie do zakresu zawartych umów sprzedaży energii. 

1.6. W Cenniku w Rozdziale 6 zawarto ceny energii elektrycz-
nej przeznaczone dla Odbiorców końcowych, będących 
jednocześnie nabywcą końcowym w rozumieniu ustawy 
o podatku akcyzowym, dokonujących zakupu energii na 
własny użytek, uwzględniający koszty obowiązkowego 
zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia oraz kosz-
ty poniesionej opłaty zastępczej energii wytwarzanej 
w odnawialnych źródłach energii, wytwarzanej w wyso-
kosprawnej kogeneracji lub wynikającej z ustawy o efek-
tywności energetycznej. 

1.7. Ustalone w Cenniku ceny i stawki opłat nie zawierają po-
datku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich 
podatek VAT dolicza się zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i obciąża on Odbiorcę. 

1.8. Ustalone w Cenniku ceny energii elektrycznej zawierają 
podatek akcyzowy naliczony zgodnie zobowiązującymi 
przepisami. 

1.9. Jeżeli Przedsiębiorstwo energetyczne jest podatnikiem 
akcyzy, ceny określone w pkt. 1.5 ulegają obniżeniu 
o obowiązującą stawkę akcyzy. Podstawę do obniżenia 
cen o obowiązującą stawkę akcyzy stanowią stosowne 
zapisy w Umowie, dotyczące podatku akcyzowego. 

2. Definicje 

2.1. Grupa taryfowa – grupa Odbiorców pobierających ener-
gię elektryczną lub korzystających z usług związanych 
z zaopatrzeniem w tę energię, dla których stosuje się 
jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich sto-
sowania. 

2.2. Miejsce dostarczania – punkt w sieci, do którego przed-
siębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną, 
określony w umowie sprzedaży energii elektrycznej albo 
umowie kompleksowej, będący jednocześnie miejscem 
jej odbioru. 

2.3. Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię 
elektryczną na podstawie zawartej Umowy ze Sprzedaw-
cą. 

2.4. Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu ener-
gii elektrycznej na własny użytek; do własnego użytku 
nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej 
zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystry-
bucji. 

2.5. Okres rozliczeniowy – należy przez to rozumieć przedział 
czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozlicze-
niowymi wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

2.6. OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego, przedsię-
biorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii 
elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w sys-
temie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące 
i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 
systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz nie-
zbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń 
z innymi systemami elektroenergetycznymi, do sieci któ-
rego przyłączony jest Odbiorca. 

2.7. Przedsiębiorstwo energetyczne – należy przez to ro-
zumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub ob-
rotu energią elektryczną. 

2.8. Wysokie napięcie [WN] – napięcie znamionowe 110 kV. 

2.9. Średnie napięcie [SN] – napięcia znamionowe wyższe niż 
1 kV i niższe niż 110 kV. 

2.10. Niskie napięcie [nN] – napięcia znamionowe nie wyższe 
niż 1 kV. 
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2.11. Sprzedaż rezerwowa – sprzedaż energii elektrycznej 
prowadzona po okresie obowiązywania umowy sprze-
daży energii elektrycznej z Odbiorcą energii, w związku 
z brakiem poprawnego zgłoszenia zmiany sprzedawcy 
do Operatora Systemu Dystrybucyjnego przez nowego 
sprzedawcę energii elektrycznej Odbiorcy. 

2.12. Cennik – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich sto-
sowania, opracowany przez Sprzedawcę i wprowadzany 
jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców. 

2.13. Taryfa OSD – Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjne-
go. 

2.14. 2.14. Układ pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne 
urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, 
w szczególności liczniki energii czynnej oraz przekładniki 
prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między 
nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów 
energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię. 

2.15. Umowa – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży 
energii elektrycznej. 

2.16. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Cennik, 
o ile nie zostały zdefiniowane powyżej posiadają znacze-
nie określone w dokumentach przywołanych w pkt. 1.2. 

3. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną 
czynną 

3.1. Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych. 

3.1.1. Odbiorcy za dostarczoną energię elektryczną roz-
liczani są według cen i stawek opłat właściwych 
dla grup taryfowych. Podział Odbiorców na grupy 
taryfowe dokonywany jest wg kryteriów określo-
nych w § 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego. 

3.1.2. Sprzedawca oferuje Odbiorcom opierając się na 
kryteriach, o których mowa w pkt. 3.1.1., grupy 
taryfowe zgodne z grupami taryfowymi określo-
nymi w Taryfach poszczególnych OSD działają-
cych na terenie kraju. Kryteria kwalifikowania do 
grup taryfowych określa Taryfa OSD. 

3.1.3. Warunki zmiany grupy taryfowej określa Umo-
wa lub Taryfa OSD. W przypadku, gdy Odbiorca, 
zgodnie z przyjętą zasadą kwalifikacji Odbiorców, 
może być zaliczony do więcej niż jednej grupy 
taryfowej ma prawo wyboru jednej spośród tych 
grup. 

3.1.4. Odbiorca, który: 

a. pobiera energię elektryczną z kilku miejsc 
dostarczania, położonych w sieci o różnych 
poziomach napięć – jest zaliczany do grup ta-
ryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc, 
zgodnie z kryteriami podziału Odbiorców na 
grupy taryfowe, określonymi w niniejszym 
Cenniku, 

b. pobiera energię elektryczną w celu zasilania 
jednego zespołu urządzeń z więcej niż jed-
nego miejsca dostarczania na tym samym 
poziomie napięcia – wybiera grupę taryfową 
jednakową dla wszystkich miejsc dostarczania,  

c. pobiera energię elektryczną z kilku miejsc do-
starczania, położonych w sieci o jednakowych 
poziomach napięć – może być zaliczony do 
grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych 
miejsc, zgodnie z kryteriami podziału Odbior-
ców na grupy taryfowe określonymi w niniej-
szym Cenniku, z zastrzeżeniem przypadku 
określonego w pkt 3.1.4. b). 

3.2. Strefy czasowe. 

3.2.1. W rozliczeniach z Odbiorcami stosuje się strefy 
czasowe wynikające z taryf poszczególnych OSD 
(Taryf OSD) dla danej grupy taryfowej, z zastrze-
żeniem pkt 3.2.3. 

3.2.2. Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozli-
czeniowych zainstalowanych u Odbiorców rozli-
czanych w strefach czasowych, o których mowa 
w punkcie 3.2.1. ustawia się według czasu zimo-
wego. Powyższa zasada może nie być stosowana 
w przypadku, gdy urządzenia sterujące automa-
tycznie umożliwiają utrzymanie godzin stref cza-
sowych w okresie obowiązywania czasu letniego 
i zimowego. 

3.2.3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży energii 
elektrycznej Sprzedawca może stosować strefy 
czasowe wynikające z Umowy. 

3.2.4. W celu skorelowania nazewnictwa stref czaso-
wych stosowanych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego z oznaczeniem stref czasowych 
w systemie billingowym Sprzedawcy przyjmuje 
się następującą analogię:

3.3. Zasady rozliczania Odbiorców. 

3.3.1. Rozliczenia z Odbiorcami zakwalifikowanymi, 
przeprowadza się w okresach rozliczeniowych 
wynikających z Taryf OSD z zastrzeżeniem pkt. 
3.3.2. 

3.3.2. W przypadku zawartej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej lub umowy kompleksowej rozlicze-
nia za sprzedaną energię dokonywane są w okre-
sach określonych w Umowie. 

3.3.3. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną do-
konywane są z dokładnością do 1 kWh na pod-
stawie danych pomiarowych przekazanych przez 
OSD. 

Nazewnictwo określające  
strefę czasową osd: 

Oznaczenie 
sprzedawcy

Całodobowa 1

Dzienna 1

Nocna 2

Szczyt 1

Pozaszczyt 2

Szczyt przedpołudniowy 1

Szczyt popołudniowy 2

Pozostałe godziny doby 3
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3.3.4. W przypadku zmiany cen i stawek opłat w trakcie 
okresu rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej 
dostarczonej Odbiorcy w okresie od ostatniego 
odczytu do dnia poprzedzającego dzień zmian 
cen i stawek, może być obliczona opierając się 
na średniodobowym zużyciu energii elektrycznej 
Odbiorcy w tym okresie rozliczeniowym. 

3.3.5. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc 
lub operator systemu dystrybucyjnego niezależ-
nie od długości okresu rozliczeniowego opóźnia 
przekazanie danych pomiaroworozliczeniowych, 
w okresie tym mogą być pobierane opłaty za 
sprzedaż energii elektrycznej w wysokości okre-
ślonej na podstawie prognozowanego zużycia 
w tym okresie. 

3.3.6. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie 
prognozowanego zużycia energii elektrycznej, 
o którym mowa w pkt 3.3.5., powstanie nadpłata 
lub niedopłata za pobraną energię: 

a. nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatno-
ści na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Od-
biorca nie zażąda jej zwrotu, 

b. niedopłata doliczana jest do pierwszej faktury, 
ustalonej dla najbliższego okresu rozliczenio-
wego. 

3.3.7. Za wznowienie dostarczania energii elektrycznej 
po wstrzymaniu jej dostaw, z przyczyn leżących 
po stronie Odbiorcy, pobiera się opłatę w wyso-
kości określonej w Taryfie OSD. 

3.4. Zasady korygowania wystawionych faktur 

3.4.1. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze 
lub odczycie wskazań układu pomiarowo-roz-
liczeniowego, Sprzedawca dokonuje korekty 
wystawionych faktur, uwzględniając stanowisko 
i dane uzyskane od OSD. 

4. Szczegółowe zasady rozliczeń za energię elektryczną 
czynną 

4.1. Rozliczenia za energię elektryczną czynną. 

4.1.1. Opłatę za pobraną energię elektryczną w okresie 
rozliczeniowym oblicza się według następującego 
wzoru: 

gdzie: 

Oe – opłata za pobraną energię elektryczną wy-
rażona w zł, 

Ci – cena energii elektrycznej wyrażona w zł na 
jednostkę energii w danej strefie czasowej, 

Ei – ilość pobranej energii elektrycznej w danej 
strefie czasowej, wyrażona w jednostkach ener-
gii, 

n – ilość stref czasowych. 

4.2. Opłaty handlowe 

4.2.1. Odbiorcy dokonujący zakupu energii elektrycz-
nej obciążani są miesięczną opłatą, zwaną opłatą 
handlową wynikającą z kosztów obsługi handlo-
wej związanej z obrotem energią elektryczną.

4.2.2. Opłata handlowa naliczana jest w okresach rozli-
czeniowych, w których nastąpiło zużycie energii 
elektrycznej. Opłata handlowa pobierana jest 
w pełnej wysokości za dany miesiąc (zł/m-c), nie-
zależnie od tego, w którym dniu miesiąca nastąpi-
ło zawarcie lub rozwiązanie Umowy. 

4.2.3. W przypadku rozliczeń w okresach krótszych niż 
miesiąc pobiera się za dany miesiąc jedną opłatę 
handlową w pełnej wysokości (zł/m-c). 

4.2.4. Stawki opłat handlowych naliczane są w kwotach 
miesięcznych w przeliczeniu na każdy punkt od-
bioru. 

5. Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościo-
wych obsługi Odbiorców i parametrów jakościowych 
energii 

5.1. Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi 
Odbiorców, określonych w § 42 rozporządzenia systemo-
wego, Odbiorcom na ich wniosek przysługują bonifika-
ty ustalone w sposób określony w § 42 rozporządzenia 
taryfowego, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym po-
przedzającym rok zatwierdzenia Taryfy, określonego 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go, ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski”. 

6. Tabela cen i stawek opłat 

6.1. Ceny i opłaty netto dla grup taryfowych B, C oraz ceny 
i opłaty netto i brutto dla grupy taryfowej G. 

6.2. Ceny i opłaty mogą być przedmiotem indywidualnych 
negocjacji, wówczas mają zastosowanie ceny i opłaty 
ustalone na podstawie indywidualnie ustalonych warun-
ków.

Oe = Ci x Ei

n

1
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Tabela cen i stawek opłat (obowiązująca od 01.11.2022) 

Grupa 
taryfowa

Opłata 
handlowa 

(zł/mc) 

1 1 2 1 2 1 2 3

Całodobowa Dzienna Nocna Szczyt Pozaszczyt Szczyt 
przedpołudniowy 

Szczyt 
popołudniowy

Pozostałe 
godziny doby 

zł/MWh (netto)

B11 50,00 1935,00 X X X X X X X

B12 50,00 X 2010,00 1865,00 x X X X X

B21 200,00 1930 X X X X X X X

B22 200,00 X X X 2010,00 1905,00 X X X

B23 200,00 X X X X X 1979,00 2040,00 1865,00

zł/MWh (netto)

C11 35,00 1970,00 X X X X X X X

C11o 35,00 1930,00 X X X X X X X

C12a 35,00 X X X 2020,00 1925,00 X X X

C12b 35,00 X 2040,00 1875,00 X X X X X

C12w 35,00 X 2065,00 1870,00 X X X X X

C21 35,00 1945,00 X X X X X X X

C22a 35,00 X X X 2030,00 1920,00 X X X

C22b 35,00 X 1987,00 1848,00 X X X X X

C22w 35,00 X X X 1990,00 1860,00 X X X

C23 35,00 X X X X X 1983,00 2044,00 1880,00

zł/kWh

netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto

G11 5 6,15 1,9 2,34 X X X X X X X X X X X X X X

G12 5 6,15 X X 2 2,46 1,79 2,20 X X X X X X X X X X

G12w 5 6,15 X X 2,01 2,47 1,77 2,18 X X X X X X X X X X

G12r 5 6,15 X X X X X X 1,95 2,40 1,85 2,28 X X X X X X

G13 5 6,15 X X X X X X X X X X 1,97 2,42 1,99 2,45 1,85 2,28

R 35 43,05 1,96 2,41 X X X X X X X X X X X X X X


