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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Niniejszy Cennik sprzedaży rezerwowej, zwanym dalej „Cennikiem” ustalony został przez 
Beskidzką Energetykę sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwaną dalej „Sprzedawcą” i obowiązuje 
odbiorców, dla których Sprzedawca pełni funkcję sprzedawcy rezerwowego. 
 

1.2. Cennik uwzględnia postanowienia: 

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U.      
                z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), 
            b) ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011r. Nr 108   
                poz.626 z późn. zm.) 
 c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych  
                warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93,        
                poz. 623 z późn.zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem systemowym”, 
 d) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie              
               szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie   
               energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 2500 z późn.zm.), zwanego dalej  
               „rozporządzeniem taryfowym”. 

 

1.3. Cennik zawiera rodzaj, wysokość oraz warunki stosowania: 
          a) cen za energię, 
          b) stawek opłat handlowych, 
          c) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych   
              obsługi odbiorców. 

1.4. Rozliczenia oparte są na wskazaniach układu pomiarowo-rozliczeniowego, który winien być 
dostosowany do mocy umownej. 
 

1.5. Cennik zawiera zestaw cen energii, stosowany w rozliczeniach za energię zużywaną na własne 
potrzeby odbiorcy, uwzględniający koszty obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia 
energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz wytwarzanej w kogeneracji lub poniesienia 
odpowiednich opłat zastępczych. 

 

1.6. Ustalone w Cenniku ceny netto energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy, a ceny brutto 
energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług (VAT). Ustalone 
stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 

2. DEFINICJE 
 

2.1     Stosowane w Cenniku pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w Ustawie, rozporządzeniu 
taryfowym, rozporządzeniu systemowym. 

3. ZASADY ROZLICZEŃ ODBIORCÓW 
 

3.1. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH 

3.1.1 Odbiorca kwalifikowany jest do grupy taryfowej zgodnie z kryteriami wynikającymi z obowiązującej 
taryfy OSD, do którego sieci jest przyłączony. 

3.1.2.  W przypadku gdy Odbiorca zgodnie z przyjętą zasadą kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych 
może być zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, ma prawo wyboru jednej z tych grup. 

3.1.4. Odbiorca, o którym mowa w pkt. 3.1.2. może wystąpić o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż 
raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmian cen albo stawek opłat – w okresie 60 dni od dnia wejścia w 
życie nowego Cennika. Warunki zmiany grupy taryfowej określa umowa. 

3.2. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA ODBIORCÓW 

3.2.1. Sprzedawca stosuje w rozliczeniu z Odbiorcami w zakresie obrotu energią elektryczną ceny 
energii wynikające z niniejszego Cennika. 

3.2.2. Rozliczenia z Odbiorcami zakwalifikowanymi do grup taryfowych, o których mowa w pkt. 3.1.1. 
przeprowadza się w okresach rozliczeniowych określonych w Cenniku i uzgodnionych w umowie. 
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3.2.3. Opłata handlowa naliczana jest w pełnej wysokości niezależnie od dnia miesiąca, w którym 
nastąpiło zawarcie, rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy, skalkulowana i pobierana w przeliczeniu na 
układ pomiarowo-rozliczeniowy, z tytułu obsługi handlowej związanej z rezerwową sprzedażą energii 
elektrycznej, innymi usługami, produktami lub dodatkowymi czynnościami świadczonymi przez 
Sprzedawcę, w szczególności obejmuje wystawianie i przesyłanie faktur, dokonywanie rozliczeń, 
utrzymanie baz danych i zasobów informatycznych związanych z rozliczeniami. Wysokość opłaty 
handlowej jest uzależniona od okresu rozliczeniowego. 

3.2.4.W przypadku niesprawności elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego, który uniemożliwia 
określenie ilości pobranej energii elektrycznej w strefach czasowych doby, ilość energii elektrycznej 
pobranej w poszczególnych strefach ustala się na podstawie proporcji odniesionych do zużycia w tych 
strefach w porównywalnym okresie rozliczeniowym.  

3.2.5. W przypadku zmiany cen w aktualnie obowiązującym Cenniku, lub wprowadzenia nowego 
Cennika w czasie trwania okresu rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej sprzedanej Odbiorcy, w 
okresie od dnia ostatniego odczytu do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie Cennika, może być 
wyliczona w oparciu o średniodobowe zużycie energii tego Odbiorcy w tym okresie rozliczeniowym, o 
ile wielkość energii nie wynika z rzeczywistego odczytu. 

3.3. ROZLICZENIA ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ 

3.3.1. Za prowadzoną przez Sprzedawcę obsługę handlową, związaną z rozliczaniem sprzedawanej 
energii pobiera się miesięczną opłatę za każdy układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

3.3.2. Opłata za obsługę handlową naliczana jest miesięcznie w pełnej wysokości niezależnie od dnia 
miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy sprzedaży energii albo umowy 
kompleksowej. 

3.4. ROZLICZENIA ZA ŚWIADCZONĄ USŁUGĘ DYSTRYBUCJI 

3.4.1. Sprzedawca pobiera od odbiorców, którym świadczy usługi dystrybucji opłaty, a w szczególności 
za: a) usługę dystrybucji w części stałej, b) usługę dystrybucji w części zmiennej, c) abonament, d) 
ponadumowny pobór energii biernej, e) przekroczenie mocy umownej, w wysokości i na warunkach ich 
stosowania, zawartych w taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej OSD, do którego sieci 
przyłączony jest dany odbiorca. W rozliczeniach za usługę dystrybucji uwzględnia się bonifikaty i opusty 
za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
zgodnie z zasadami określonymi w taryfie OSD, do którego sieci przyłączony jest dany odbiorca. 

4. BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH    
     OBSŁUGI ODBIORCÓW 
 

4.1 Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, odbiorcom na ich wniosek, 
przysługują bonifikaty określone w § 42 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017r.  
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 2500 z późn.zm.). 
 

5. CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ STAWKI OPŁAT ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ 
 

GRUPA TARYFOWA 
CENA ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 
[zł/MWh], [netto]* 

 
CENA ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 
[zł/MWh],[brutto]* 

OPŁATA 
HANDLOWA* 

Grupy taryfowe G 480,00zł 590,40zł 40zł 

* We wszystkich strefach czasowych obowiązuje jednakowa cena.  

  Zgodnie z pkt.1.6 Cennika, ceny netto energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w wysokości 20zł. Ceny brutto energii      

  elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w wysokości 20zł oraz podatek VAT. Opłata handlowa zawiera podatek VAT.    


