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1. Informacje ogólne.   
 
1.1. Cennik dla energii elektrycznej stanowi zbiór cen i stawek opłat za energię elektryczną, 

stosowanych w okresie od 1 stycznia 2022 r. wobec odbiorców końcowych przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej CIECH Sarzyna S.A., oraz obsługiwanych przez CIECH Sarzyna S.A. jako sprzedawcę 
energii elektrycznej, zwaną dalej „Sprzedawcą”.  

1.2.  Cennik zawiera rodzaje oraz wysokość:  
➢ opłat za energię elektryczną,  
➢ bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców.  

1.3.  Cennik uwzględnia postanowienia:  
➢ Ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r., z późn. zm. , zwanej dalej „ustawą”, 
➢ Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 
➢ Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw, 
➢ Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z późn. zm. wraz z przepisami 

wykonawczymi,  
➢ Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wraz z przepisami 

wykonawczymi.  
➢ Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwanego dalej 
„rozporządzeniem systemowym”. 

1.4.  Ceny i stawki zawarte w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu 
do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

1.5. Ustalone w cenniku ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy naliczony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

1.6. W niniejszym cenniku zawarty jest zestaw cen energii elektrycznej przeznaczony dla odbiorców 
końcowych, dokonujących zakupu energii na własny użytek, uwzględniający koszty 
obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw efektywności energetycznej, świadectw 
pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii lub poniesienia odpowiednich 
opłat zastępczych oraz obciążeń publicznoprawnych nałożonych na Sprzedawcę w związku z 
prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą na dzień zatwierdzenia cennika.  

1.7. Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej w ramach umów kompleksowych dokonywane 
będą według stawek i opłat określonych w Taryfie dla usług dystrybucji CIECH Sarzyna S.A. 
zatwierdzanych w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa URE.  
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2. Definicje  
 

5.1. Energia – energia elektryczna pobierana z sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD).  

5.2. Grupa taryfowa – grupa odbiorców pobierających energię elektryczną, dla których stosuje się jeden 
zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.  

5.3. Napięcie niskie (nN) – napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.  
5.4. Napięcie średnie (SN) – napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i niższe niż 110 kV.  
5.5. Okres rozliczeniowy – ustalony w umowie przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami 

rozliczeniowymi wskazań układów pomiarowo- rozliczeniowych dokonanymi przez Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego.  

5.6. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym 
elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, 
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym 
połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. 

5.7. Odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu energii na własny użytek. 
5.8. Sprzedawca – CIECH Sarzyna S.A. prowadząca działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią 

elektryczną na podstawie posiadanej koncesji.  
5.9. 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.  

5.10. Umowa – umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa kompleksowa.  
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3.  Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną  
 

3.1. Opłatę za pobraną Energię w Okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn ilości sprzedanej Energii w 
poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań Układu pomiarowo-
rozliczeniowego i ceny Energii w danej Grupie taryfowej.  

3.2. Rozliczenia za sprzedaną Energię dokonuje się w Okresach rozliczeniowych określonych w Umowie. 
3.3. W przypadku stwierdzenia przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej nieprawidłowości, między innymi 

błędów w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, Sprzedawca dokonuje 
korekty uprzednio wystawianych faktur. Zasadność wystawienia faktur korygujących określają 
przepisy prawa. 

 
 

4. Grupy taryfowe. 
 

GRUPY 
TARYFOWE 

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA 
ODBIORCÓW: 

B Zasilanych z sieci elektroenergetycznych Napięcia średniego  
C Zasilanych z sieci elektroenergetycznych Napięcia niskiego  

 
 

5. Ceny Energii dla poszczególnych Grup taryfowych.  
 

GRUPY 
TARYFOWE 

Cena energii elektrycznej z 
akcyzą [PLN/MWh] 

B 
897,02 

C 
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