
 
 

Dział Obsługi Klienta • tel. 601 102 601 (opłata wg taryfy operatora) 

 e-mail: bok@plus.pl 
POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00 zł. 

 str.1/2  

Cennik sprzedaży Energii pobranej w ramach usługi odbioru Energii z OZE od Odbiorców z Grup 

taryfowych G będących Prosumentami („Cennik OZE”) 
(wersja z dnia 1.01.2022 r.) 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Cennik stosuje się do Odbiorców, którzy: 

a) pobierają z sieci OSD energię elektryczną wyłącznie na własny użytek w celu zużycia jej w gospodarstwie domowym („Energia pobrana”), oraz  

b) są prosumentami w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku - o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 610 ze zm.) („Ustawa o OZE”), 

tj. odbiorcami końcowymi wytwarzającymi energię elektryczną w Mikroinstalacji wyłącznie z Odnawialnych źródeł energii w celu jej zużycia na potrzeby 

własne („Energia z OZE”), przy czym łączna moc zainstalowana elektryczna Mikroinstalacji jest nie większa niż 10kW, oraz  

c) zawarli z Polkomtel sp. z o.o. aneks do umowy kompleksowej dla Odbiorców z Grup taryfowych G będących Prosumentami („Aneks OZE”) na warunkach 

określonych w Regulaminie świadczenia przez Polkomtel sp. z o.o. usługi odbioru Energii z OZE od Odbiorców z Grup taryfowych G będących Prosumentami 

(„Regulamin OZE”) i wybrali jedną z Grup taryfowych wskazanych w Cenniku OZE; 

zwanych w dalszej części Cennika OZE „Prosumentami”.   

1.2. Cennik OZE stanowi zbiór cen za Energię pobraną przez Prosumenta z sieci OSD w zakresie w jakim stanowi nadwyżkę wobec podlegającej rozliczeniu ilości 

Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD, stawek opłat handlowych i stawek opłat z tytułu rozliczenia ilości 

Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD, będącej nadwyżką ustawowego progu  rozliczenia oraz warunków 

ich stosowania i obowiązuje określonych w nim Prosumentów. Cennik OZE stanowi integralną część Aneksu OZE. 

1.3. Cennik OZE określa w szczególności: 

a) ceny za Energię pobraną przez Prosumenta z sieci OSD  w zakresie w jakim stanowi nadwyżkę wobec podlegającej rozliczeniu ilości Energii z OZE 

wprowadzonej przez Prosumenta do sieci OSD;   

b) stawki opłat handlowych;  

c) stawki opłat z tytułu rozliczenia ilości Energii z OZE wytwarzanej przez Prosumenta w Mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej 

niż 10kW, wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD, będącej nadwyżką ustawowego progu rozliczenia (tj. ilości Energii 

z OZE wprowadzonej do sieci OSD w zakresie powyżej ustawowego 80%, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o OZE) wobec ilości Energii pobranej przez 

Prosumenta z sieci OSD.   

1.4. Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń ilości Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD wobec ilości 

Energii pobranej przez Prosumenta z sieci OSD określa Regulamin OZE. 

1.5. Ceny Energii pobranej, o której mowa w pkt 1.3 lit. a. uwzględniają podatek akcyzowy naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.6. Określenia niezdefiniowane w Cenniku OZE, którymi posługują się lub do których odwołują się postanowienia Cennika OZE posiadają znaczenie nadane im 

w Umowie, Regulaminie, Aneksie OZE lub Regulaminie OZE. 

1.7. Prosument wytwarzający Energię z OZE w Mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW ma możliwość skorzystania 

z rozliczenia ilości Energii z OZE wprowadzonej przez niego do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD wobec ilości Energii pobranej z sieci OSD w stosunku 

ilościowym 1 do 1 (rozumiane w ten sposób, że 1 kWh Energii z OZE pokrywa 1 kWh Energii pobranej), związanego z dodatkową opłatą, o której mowa w pkt 1.3 

lit. c.  Skorzystanie przez Prosumenta z rozliczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym wymaga wniosku Prosumenta złożonego w Punkcie Sprzedaży lub 

poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta. Polkomtel rozpocznie rozliczanie ilości Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej 

należącej do OSD wobec ilości Energii pobranej przez Prosumenta z sieci OSD w stosunku ilościowym 1 do 1, po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego, 

następującego po miesiącu, w którym Prosument złożył wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

Prosument w każdym czasie może żądać zaprzestania przez Polkomtel rozliczania Energii z OZE, o którym mowa w niniejszym punkcie. Celem zgłoszenia ww. 

żądania Prosument powinien złożyć wniosek w Punkcie Sprzedaży lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.  Zaprzestanie przez Polkomtel rozliczania ilości 

Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD wobec ilości Energii pobranej przez Prosumenta z sieci OSD 

w stosunku ilościowym 1 do 1 nastąpi po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym Prosument złożył wniosek, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim.   

2. TABELA CEN I STAWEK OPŁAT 

2.1. Ceny za Energię pobraną w zakresie określonym w pkt 1.3 lit. a. i stawki opłat handlowych w Grupach taryfowych G11, G12, G12w i G13 obowiązujące od 1 

stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku:   

Taryfa Opłata j.m. Stawka netto Kwota VAT Stawka brutto 

G11 
Opłata handlowa zł/m-c 32,52 1,63 34,15 

Cena Energii pobranej  całodobowa zł/kWh 0,4450 0,0223 0,4673 

G12 

Opłata handlowa zł/m-c 32,52 1,63 34,15 

Cena Energii pobranej  
dzienna zł/kWh 0,5334 0,0267 0,5601 

nocna zł/kWh 0,3435 0,0172 0,3607 

G12w 

Opłata handlowa zł/m-c 32,52 1,63 34,15 

Cena Energii pobranej  
dzienna zł/kWh 0,6414 0,0321 0,6735 

nocna zł/kWh 0,4024 0,0201 0,4225 

G13 

Opłata handlowa zł/m-c 32,52 1,63 34,15 

Cena Energii pobranej 

Szczyt przedpołudniowy zł/kWh 0,4995 0,0250 0,5245 

Szczyt popołudniowy zł/kWh 0,7764 0,0388 0,8152 

Pozostałe godziny doby zł/kWh 0,3357 0,0168 0,3525 
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2.2. Ceny za Energię pobraną w zakresie określonym w pkt 1.3 lit. a. i stawki opłat handlowych w Grupach taryfowych G11, G12, G12w  i G13 obowiązujące od 1 

kwietnia 2022 roku do 30 maja 2022 roku:   

Taryfa Opłata j.m. Stawka netto Kwota VAT Stawka brutto 

G11 
Opłata handlowa zł/m-c 32,52 7,48 40,00 

Cena Energii pobranej  całodobowa zł/kWh 0,4450 0,1024 0,5474 

G12 

Opłata handlowa zł/m-c 32,52 7,48 40,00 

Cena Energii pobranej  
dzienna zł/kWh 0,5334 0,1227 0,6561 

nocna zł/kWh 0,3435 0,0790 0,4225 

G12w 

Opłata handlowa zł/m-c 32,52 7,48 40,00 

Cena Energii pobranej  
dzienna zł/kWh 0,6414 0,1475 0,7889 

nocna zł/kWh 0,4024 0,0926 0,4950 

G13 

Opłata handlowa zł/m-c 32,52 7,48 40,00 

Cena Energii pobranej 

Szczyt przedpołudniowy zł/kWh 0,4995 0,1149 0,6144 

Szczyt popołudniowy zł/kWh 0,7764 0,1786 0,9550 

Pozostałe godziny doby zł/kWh 0,3357 0,0772 0,4129 

2.3. Ceny za Energię pobraną w zakresie określonym w pkt 1.3 lit. a. i stawki opłat handlowych w Grupach taryfowych G11, G12, G12w  i G13 obowiązujące od 1 

czerwca 2022 roku:   

Taryfa Opłata j.m. Stawka netto Kwota VAT Stawka brutto 

G11 
Opłata handlowa zł/m-c 32,52 7,48 40,00 

Cena Energii pobranej  całodobowa zł/kWh 0,4500 0,1035 0,5535 

G12 

Opłata handlowa zł/m-c 32,52 7,48 40,00 

Cena Energii pobranej  
dzienna zł/kWh 0,5384 0,1238 0,6622 

nocna zł/kWh 0,3485 0,0802 0,4287 

G12w 

Opłata handlowa zł/m-c 32,52 7,48 40,00 

Cena Energii pobranej  
dzienna zł/kWh 0,6464 0,1487 0,7951 

nocna zł/kWh 0,4074 0,0937 0,5011 

G13 

Opłata handlowa zł/m-c 32,52 7,48 40,00 

Cena Energii pobranej 

Szczyt przedpołudniowy zł/kWh 0,5045 0,1160 0,6205 

Szczyt popołudniowy zł/kWh 0,7814 0,1797 0,9611 

Pozostałe godziny doby zł/kWh 0,3407 0,0784 0,4191 

2.4. Stawki opłat z tytułu rozliczenia ilości Energii z OZE wytwarzanej przez Prosumenta w Mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 

10kW, wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD, będącej nadwyżką ustawowego progu rozliczenia ( tj. ilości Energii z OZE 

wprowadzonej do sieci OSD w zakresie powyżej ustawowego 80%, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o OZE) wobec ilości Energii  pobranej przez Prosumenta 

z sieci OSD, o których mowa w pkt 1.3 lit. c. obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku:   

Moc zainstalowana elektryczna Mikroinstalacji  j.m. Stawka netto Kwota VAT Stawka brutto 

poniżej 4 kW zł/m-c 12,20 0,61 12,81 

4 - poniżej 6 kW zł/m-c 20,33 1,02 21,35 

6 -  poniżej 8 kW zł/m-c 28,46 1,42 29,88 

8 - 10 kW zł/m-c 36,59 1,83 38,42 

2.5. Stawki opłat z tytułu rozliczenia ilości Energii z OZE wytwarzanej przez Prosumenta w Mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 

10kW, wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD, będącej nadwyżką ustawowego progu rozliczenia (tj. ilości Energii z OZE 

wprowadzonej do sieci OSD w zakresie powyżej ustawowego 80%, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o OZE) wobec ilości Energii  pobranej przez Prosumenta 

z sieci OSD, o których mowa w pkt 1.3 lit. c. obowiązujące od 1 kwietnia 2022 roku:   

Moc zainstalowana elektryczna Mikroinstalacji  j.m. Stawka netto Kwota VAT Stawka brutto 

poniżej 4 kW zł/m-c 12,20 2,80 15,00 

4 - poniżej 6 kW zł/m-c 20,33 4,67 25,00 

6 -  poniżej 8 kW zł/m-c 28,46 6,54 35,00 

8 - 10 kW zł/m-c 36,59 8,41 45,00 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
3.1 W sprawach nieuregulowanych Cennikiem OZE stosuje się Cennik sprzedaży energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Odbiorców z Grup taryfowych 

G („Cennik”) a w przypadku rozbieżności postanowień Cennika OZE z postanowieniami Cennika, decydujące znaczenie dla Prosumenta ma Cennik OZE. 
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