
                

 

CENNIK STANDARDOWY SPRZEDAWCY: 
 
Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia 01.09.2022 r. dla Odbiorców niekorzystających z ofert 

promocyjnych i Cenników Umownych oraz Promocyjnych UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o. o.                  

na energię elektryczną. 
 

1. Informacje ogólne 

1.1. Niniejszy Cennik (zwany również Cennikiem Standardowym) ma 

zastosowanie do Odbiorców, którym sprzedawana jest energia 

elektryczna przez UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, zwaną dalej „Sprzedawcą”. 

1.2. Obszar działania Sprzedawcy obejmuje terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.3. Cennik zawiera rodzaje oraz wysokość: 

a) cen za energię elektryczną, 

b) stawek opłat handlowych. 

1.4. Cennik uwzględnia postanowienia: 

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz.U.2021.716. t.j. z dnia 2021.04.19 z późn. zm.), zwanej dalej 

„Ustawą”, 

b) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w 

obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2019 poz. 503 z późn. zm.) 

1.5. 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. 

1.6. Cennik stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami końcowymi i 

innymi podmiotami stosownie do zakresu świadczonych usług 

i zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej. 

1.7. W niniejszym Cenniku zawarte są cztery zestawy cen energii 

elektrycznej: 

a) pierwszy, przeznaczony dla Odbiorców końcowych dokonujących 

zakupu energii na własny użytek, uwzględniający koszty 

obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia energii 

oraz obciążeń publicznoprawnych nałożonych na Sprzedawcę w związku 

z prowadzoną przez niego działalnością, które były określone 

przepisami prawa na dzień zatwierdzenia niniejszego Cennika, wraz z 

uwzględnieniem podatku akcyzowego, 

b) drugi, przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorstw energetycznych w 

zakresie energii podlegającej dalszej odsprzedaży oraz zakupionej w 

celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji, 

nieuwzględniający kosztów obowiązkowego zakupu i umorzenia 

świadectw pochodzenia energii, wraz z uwzględnieniem podatku 

akcyzowego, 

c) trzeci, przeznaczony dla Odbiorców końcowych, uwzględniający 

koszty, o których mowa w pkt 1.7. litera a, bez uwzględniania podatku 

akcyzowego, 

d) czwarty, przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie energii podlegającej dalszej odsprzedaży 

oraz zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania 

lub dystrybucji, nieuwzględniający kosztów obowiązkowego zakupu i 

umorzenia świadectw pochodzenia energii, bez uwzględniania podatku 

akcyzowego. 

2. Zasady rozliczeń 

2.1. Rozliczenia za energię elektryczną czynną.   

2.1.2. Opłatę za sprzedaną energię elektryczną w okresie 

rozliczeniowym stanowi iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w 

poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań 

układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny energii elektrycznej w danej 

grupie taryfowej. 

2.1.3. W rozliczeniach z przedsiębiorstwami energetycznymi 

przyłączonymi bezpośrednio do sieci OSD, dokonującymi dalszej 

odsprzedaży Odbiorcom przyłączonym bezpośrednio do ich sieci, 

sprzedaż energii będzie rozliczana w proporcjach, zgodnie ze złożonym 

oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2.1.4., na podstawie: 

a) cen energii zawartych w Tabeli 4.3. – dla ilości energii zużywanej na 

potrzeby własne, 

b) cen energii zawartych w Tabeli 4.4. – dla ilości energii podlegającej 

dalszej odsprzedaży. 

2.1.4. Podstawę do zastosowania w rozliczeniach cen za energię 

elektryczną, o których mowa w pkt 2.1.2., stanowi oświadczenie 

przedsiębiorstwa energetycznego składane co miesiąc do Sprzedawcy i 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania. Oświadczenie 

winno zawierać w szczególności dane umożliwiające identyfikację 

przedsiębiorstwa energetycznego oraz ilość energii elektrycznej zużytej 

na potrzeby własne i odsprzedanej Odbiorcom z podziałem na ich miejsca 

dostarczania 

2.1.5. Szczegółowe zasady rozliczeń za energię zakupioną od 

Sprzedawcy i odsprzedaną przez przedsiębiorstwo energetyczne, w tym 

terminy i sposób składania oświadczeń oraz korygowania należności 

wraz ze wzorem oświadczenia, określa Umowa. 

2.1.6. Wykazana w oświadczeniu ilość energii elektrycznej, jaką 

przedsiębiorstwo energetyczne zużywa w danym okresie rozliczeniowym 

na potrzeby własne oraz odsprzedaje Odbiorcom przyłączonym do 

swojej sieci, nie może być większa od ilości wskazanej przez układ 

pomiarowo-rozliczeniowy, na podstawie którego dokonywane są 

rozliczenia między Sprzedawcą i przedsiębiorstwem energetycznym. 

 

3. Postanowienia końcowe 
3.1 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Cenniku mają 
zastosowanie postanowienia Umowy oraz Ogólnych Warunków 
Umowy (OWU). 



                

 

4. Ceny za energię elektryczną 
 
 

4.1. Tabela cen energii elektrycznej dla Odbiorców końcowych 
dokonujących zakupów na własny użytek, zawierające akcyzę i prawa 
majątkowe. 

 

 

4.2. Tabela cen energii elektrycznej dla Odbiorców końcowych 
dokonujących zakupów na własny użytek, zawierające prawa 
majątkowe, nie zawierające akcyzy. 

 

4.3. Tabela cen energii elektrycznej przeznaczonej do dalszej odsprzedaży, 
zawierająca akcyzę, nie zawierająca praw  majątkowych. 

 

 

4.4. Tabela cen energii przeznaczonej do dalszej odsprzedaży, nie 
zawierająca akcyzy i praw majątkowych. 

 

 

I strefa II strefa III strefa

netto zł/m-c

C11 1765,02 15

C12a 1781,32 1752,84 15

C12b 1765,47 1719,20 15

C12w 1785,91 1728,82 15

C21 1759,96 30

C22a 1779,65 1749,43 30

C22b 1772,73 1706,25 30

C23 1801,45 1776,82 1738,87 30

B11 1773,55 99

B21 1765,08 99

B22 1781,92 1751,91 99

B23 1802,99 1779,45 1745,75 99

G11 1762,16 5

G12 1771,70 1732,40 5

G12w 1786,47 1731,25 5

GRUPA 

TARYFOWA

Cena za energię elektryczną 

czynną:

Opłata 

handlow

a

netto zł/MWh

I strefa II strefa III strefa

netto zł/m-c

C11 1760,02 15

C12a 1776,32 1747,84 15

C12b 1760,47 1714,20 15

C12w 1780,91 1723,82 15

C21 1754,96 30

C22a 1774,65 1744,43 30

C22b 1767,73 1701,25 30

C23 1796,45 1771,82 1733,87 30

B11 1768,55 99

B21 1760,08 99

B22 1776,92 1746,91 99

B23 1797,99 1774,45 1740,75 99

G11 1757,16 5

G12 1766,70 1727,40 5

G12w 1781,47 1726,25 5

Cena za energię elektryczną 

czynną:

Opłata 

handlow

a

netto zł/MWh

GRUPA 

TARYFOWA

I strefa II strefa III strefa

netto zł/m-c

C11 1698,17 15

C12a 1714,47 1685,99 15

C12b 1698,62 1652,35 15

C12w 1719,06 1661,97 15

C21 1693,11 30

C22a 1712,80 1682,58 30

C22b 1705,88 1639,40 30

C23 1734,60 1709,97 1672,02 30

B11 1706,70 99

B21 1698,23 99

B22 1715,07 1685,06 99

B23 1736,14 1712,60 1678,90 99

G11 1695,31 5

G12 1704,85 1665,55 5

G12w 1719,62 1664,40 5

Cena za energię elektryczną 

czynną:

Opłata 

handlow

a

netto zł/MWh

GRUPA 

TARYFOWA

I strefa II strefa III strefa

netto zł/m-c

C11 1693,17 15

C12a 1709,47 1680,99 15

C12b 1693,62 1647,35 15

C12w 1714,06 1656,97 15

C21 1688,11 30

C22a 1707,80 1677,58 30

C22b 1700,88 1634,40 30

C23 1729,60 1704,97 1667,02 30

B11 1701,70 99

B21 1693,23 99

B22 1710,07 1680,06 99

B23 1731,14 1707,60 1673,90 99

G11 1690,31 5

G12 1699,85 1660,55 5

G12w 1714,62 1659,40 5

GRUPA 

TARYFOWA

Cena za energię elektryczną 

czynną:

Opłata 

handlow

a

netto zł/MWh


