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CENNIK STANDARDOWY SPRZEDAWCY: 

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia 01.01.2019 r. dla Odbiorców 

niekorzystających z ofert promocyjnych i Cenników Umownych                             

UNIMOT ENERGIA i GAZ Sp. z o. o. na energię elektryczną 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1.Niniejszy Cennik Standardowy (zwany dalej „Cennikiem”) ma 
zastosowanie do Odbiorców, którym przez UNIMOT Energia i Gaz 
Sp. z o. o. (zwana dalej „Sprzedawcą”) sprzedaje energię elektryczną. 
1.2.Obszar działania Sprzedawcy obejmuje terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.3.Cennik określa 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 (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.  755 z  późn. zm.), zwanej    dalej 
„Ustawą”, 
b) ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2538); 
c)rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w 
obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r., poz.2500 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 elektrycznej 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 dla Odbiorców końcowych, uwzględniający 
koszty, o których mowa w pkt 1.7. litera a, bez uwzględniania podatku 
akcyzowego, 
c) trzeci, przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorstw 
energetycznych w zakresie energii elektrycznej 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, 
d) czwarty, przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorstw 
energetycznych w zakresie energii elektrycznej 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. 
2.1.1. Należność 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. 
2.1.2. 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 2.1.3., na podstawie: 
a) cen energii zawartych w Tabeli 4.4. – dla ilości energii zużywanej 
na potrzeby własne, 
b) cen energii zawartych w Tabeli 4.5. – dla ilości energii podlegającej 
dalszej odsprzedaży. 
2.1.3. 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 
2.1.4. 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. 
2.1.5. 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). 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@unimot-eig.pl
http://www.unimot-eig.pl/


 
 

 
Adres korespondencyjny:      Adres rejestrowy: 
ul. Cypriana Kamila Norwida 2     UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. 
80-280 Gdańsk      ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1 , 03-901 Warszawa, NIP: 9730421440, 
Tel: 58 380 31 38,      Zarejestrowana pod numerem KRS 0000088433 w Sądzie Rejonowym Miasta Stołecznego Warszawy, 
e-mail: biuro@unimot-eig.pl      kapitał zakładowy: 6 300 000 zł 
www.unimot-eig.pl      IBAN : 33 1160 2202 0000 0003 0460 0871 

4. Ceny za energię elektryczną 
 

4.1. Ceny energii elektrycznej i stawki opłat, które Sprzedawca, 

zgodnie z przepisami ustawy powołanej w pkt 1.1.4. lit. b) Cennika,   

zobowiązany   jest   stosować   w   okresie   od dnia 1 stycznia do dnia 

31 grudnia 2019 r. w rozliczeniach z Odbiorcami końcowymi, do 

których zastosowanie ma niniejszy Cennik, przedstawiają tabele                    

w pkt. 4.2 i w pkt 4.3. poniżej. 

4.2. Tabela cen energii elektrycznej dla Odbiorców końcowych 

dokonujących zakupów na własny użytek, zawierających akcyzę                   

i prawa majątkowe oraz stosowanych wobec tych Odbiorców 

końcowych stawek opłat. 

 

4.3. Tabela cen energii elektrycznej dla Odbiorców końcowych 

dokonujących zakupów na własny użytek, zawierających prawa 

majątkowe, nie zawierające akcyzy oraz stosowanych wobec tych 

Odbiorców końcowych stawek opłat. 

 

4.4. Tabela cen energii elektrycznej przeznaczonej do dalszej 

odsprzedaży, zawierających akcyzę, niezawierających praw 

majątkowych oraz stosowanych stawek opłat. 

 

4.5. Tabela cen energii przeznaczonej do dalszej odsprzedaży, 

niezawierających akcyzy i praw majątkowych oraz stosowanych 

stawek opłat. 

 

4.6. Sprzedawca oświadcza, że ceny energii elektrycznej i stawki 

opłat określone w tabeli w pkt 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5 powyżej zostały 

obniżone zgodnie z wymogami ustawy powołanej w pkt 1.4. lit. b) 

Cennika. Ceny energii elektrycznej i stawki opłat przewidziane przez 

Sprzedawcę przed obniżeniem, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, określone od dnia 1 stycznia 2019 r., przedstawiają 

tabele w pkt 4.7 i w pkt 4.8 poniżej. Ceny energii elektrycznej dla 

odbiorców dokonujących zakupu do dalszej odsprzedaży, 

obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019, nie podlegające obniżeniu na  

podstawie ustawy powołanej w pkt 1.4 lit. b) Cennika przedstawiają 

odpowiednio tabele w pkt 4.9 i w pkt 4.10 poniżej. Sprzedawca będzie 

uprawniony do skorygowania uprzednio dokonanych rozliczeń, 

I strefa II strefa III strefa

netto zł/m-c

C11 345,00 20,00

C12a 430,00 290,00 20,00

C12b 420,00 250,00 20,00

C12w 455,00 260,00 20,00

C21 325,00 40,00

C22a 415,00 295,00 40,00

C22b 385,00 245,00 40,00

C23 357,00 490,00 285,00 40,00

B11 310,00 70,00

B21 305,00 200,00

B22 355,00 265,00 200,00

B23 335,00 400,00 252,00 200,00

G11 217,97 4,00

G12 230,16 189,51 4,00

G12w 254,55 189,51 4,00

GRUPA 

TARYFOWA

Cena za energię elektryczną czynną:
Opłata 

handlowa

netto zł/MWh

I strefa II strefa III strefa

netto zł/m-c

C11 375,00 20,00

C12a 460,00 320,00 20,00

C12b 450,00 280,00 20,00

C12w 485,00 290,00 20,00

C21 355,00 40,00

C22a 445,00 325,00 40,00

C22b 415,00 275,00 40,00

C23 387,00 520,00 315,00 40,00

B11 340,00 70,00

B21 335,00 200,00

B22 385,00 295,00 200,00

B23 365,00 430,00 282,00 200,00

G11 247,97 4,00

G12 260,16 219,51 4,00

G12w 284,55 219,51 4,00

Cena za energię elektryczną czynną:

netto zł/MWh

Opłata 

handlowa
GRUPA 

TARYFOWA

I strefa II strefa III strefa

netto zł/m-c

C11 355,00 20,00

C12a 440,00 300,00 20,00

C12b 430,00 260,00 20,00

C12w 465,00 290,00 20,00

C21 335,00 40,00

C22a 425,00 305,00 40,00

C22b 395,00 255,00 40,00

C23 367,00 500,00 295,00 40,00

B11 320,00 70,00

B21 315,00 200,00

B22 365,00 275,00 200,00

B23 345,00 410,00 262,00 200,00

G11 227,97 4,00

G12 240,16 199,51 4,00

G12w 264,55 199,51 4,00

GRUPA 

TARYFOWA

Cena za energię elektryczną czynną:
Opłata 

handlowa

netto zł/MWh

I strefa II strefa III strefa

netto zł/m-c

C11 325,00 20,00

C12a 410,00 270,00 20,00

C12b 400,00 230,00 20,00

C12w 435,00 240,00 20,00

C21 305,00 40,00

C22a 395,00 275,00 40,00

C22b 365,00 225,00 40,00

C23 337,00 470,00 265,00 40,00

B11 290,00 70,00

B21 285,00 200,00

B22 335,00 245,00 200,00

B23 315,00 380,00 232,00 200,00

G11 197,97 4,00

G12 210,16 169,51 4,00

G12w 234,55 169,51 4,00

GRUPA 

TARYFOWA

Cena za energię elektryczną czynną:
Opłata 

handlowa

netto zł/MWh
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dotyczących okresów objętych zmianą cen energii elektrycznej                        

i stawek opłat zgodnie z niniejszym punktem Cennika, pod warunkiem 

wejścia w życie aktów wykonawczych do ustawy o której mowa w pkt. 

1.4 lit b) oraz stworzeniem funkcjonującego sytemu rekompensat dla 

cen energii elektrycznej, w tym związanych z powołaniem Funduszu 

Wypłaty Różnicy Ceny lub innego ekwiwalentnego mechanizmu. 

4.7. Tabela cen energii elektrycznej dla Odbiorców końcowych 

dokonujących zakupów na własny użytek, zawierających akcyzę                     

i prawa majątkowe oraz stosowanych wobec tych Odbiorców 

końcowych stawek opłat. 

 

4.8. Tabela cen energii elektrycznej dla Odbiorców końcowych 

dokonujących zakupów na własny użytek, zawierających prawa 

majątkowe, nie zawierające akcyzy oraz stosowanych wobec tych 

Odbiorców końcowych stawek opłat. 

 

4.9. Tabela cen energii elektrycznej przeznaczonej do dalszej 

odsprzedaży, zawierających akcyzę, niezawierających praw 

majątkowych oraz stosowanych stawek opłat. 

 

4.10. Tabela cen energii przeznaczonej do dalszej odsprzedaży, 

niezawierających akcyzy i praw majątkowych oraz stosowanych 

stawek opłat. 

 

4.11. W przypadku, gdy po dniu wprowadzenia niniejszego Cennika 

zaistnieje co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

a) przepisy prawa zmienią się w taki sposób, że Sprzedawca nie 

będzie zobowiązany do stosowania cen energii elektrycznej i stawek 

opłat obniżonych zgodnie z pkt 4.6 Cennika; 

b) Sprzedawca nie będzie uprawniony do uzyskania z Funduszu 

Wypłaty Różnicy Ceny rekompensat, o których mowa w przepisach 

ustawy powołanej w pkt 1.4. lit. b) Cennika lub do uzyskania innego 

świadczenia, które zastąpi te rekompensaty w przypadku zmiany 

przepisów prawa, przy czym brak możliwości uzyskania 

I strefa II strefa III strefa

netto zł/m-c

C11 462,00 20,00

C12a 502,00 405,00 20,00

C12b 532,00 382,00 20,00

C12w 532,00 391,00 20,00

C21 442,00 40,00

C22a 515,00 399,00 40,00

C22b 486,00 385,00 40,00

C23 496,00 564,00 396,00 40,00

B11 432,00 70,00

B21 432,00 200,00

B22 535,00 397,00 200,00

B23 517,00 587,00 390,00 200,00

G11 410,00 4,00

G12 430,00 370,00 4,00

G12w 450,00 370,00 4,00

netto zł/MWh

GRUPA 

TARYFOWA

Cena za energię elektryczną czynną:
Opłata 

handlowa

I strefa II strefa III strefa

netto zł/m-c

C11 442,00 20,00

C12a 482,00 385,00 20,00

C12b 512,00 362,00 20,00

C12w 512,00 290,00 20,00

C21 422,00 40,00

C22a 495,00 379,00 40,00

C22b 466,00 365,00 40,00

C23 476,00 544,00 376,00 40,00

B11 412,00 70,00

B21 412,00 200,00

B22 515,00 377,00 200,00

B23 497,00 567,00 370,00 200,00

G11 390,00 4,00

G12 410,00 350,00 4,00

G12w 430,00 350,00 4,00

netto zł/MWh

GRUPA 

TARYFOWA

Cena za energię elektryczną czynną:
Opłata 

handlowa

I strefa II strefa III strefa

netto zł/m-c

C11 432,00 20,00

C12a 472,00 375,00 20,00

C12b 502,00 352,00 20,00

C12w 502,00 361,00 20,00

C21 412,00 40,00

C22a 485,00 369,00 40,00

C22b 456,00 355,00 40,00

C23 466,00 534,00 366,00 40,00

B11 402,00 70,00

B21 402,00 200,00

B22 505,00 367,00 200,00

B23 487,00 557,00 360,00 200,00

G11 380,00 4,00

G12 400,00 340,00 4,00

G12w 420,00 340,00 4,00

GRUPA 

TARYFOWA

Cena za energię elektryczną czynną:
Opłata 

handlowa

netto zł/MWh

I strefa II strefa III strefa

netto zł/m-c

C11 412,00 20,00

C12a 452,00 355,00 20,00

C12b 482,00 332,00 20,00

C12w 482,00 341,00 20,00

C21 392,00 40,00

C22a 465,00 349,00 40,00

C22b 436,00 335,00 40,00

C23 446,00 514,00 346,00 40,00

B11 382,00 70,00

B21 382,00 200,00

B22 485,00 347,00 200,00

B23 467,00 537,00 340,00 200,00

G11 360,00 4,00

G12 380,00 320,00 4,00

G12w 400,00 320,00 4,00

GRUPA 

TARYFOWA

Cena za energię elektryczną czynną:
Opłata 

handlowa

netto zł/MWh
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rekompensaty lub innego świadczenia będzie niezależny od działań 

lub zaniechań Sprzedawcy; 

c) Sprzedawca, z przyczyn niezależnych od swoich działań lub 

zaniechań, zostanie zobowiązany do zwrotu rekompensat lub innych 

świadczeń, o których mowa w lit. b) powyżej, w szczególności                         

w przypadku uznania rekompensat lub innych świadczeń 

przyznanych Sprzedawcy za niedozwoloną pomoc publiczną  

Sprzedawca będzie uprawniony do prowadzenia rozliczeń z Odbiorcą 

końcowym, do którego ma zastosowanie niniejszy Cennik, w oparciu 

o ceny energii elektrycznej i stawki opłat określone, odpowiednio,                   

w zależności od rodzaju Odbiorcy końcowego, w tabeli w pkt 4.7 lub 

4.8 powyżej. Zmiana cen energii elektrycznej nastąpi w drodze 

jednostronnego oświadczenia Sprzedawcy i będzie obowiązywała od 

dnia, w którym wygasł obowiązek Sprzedawcy, o którym mowa w lit. 

a) powyżej, od dnia utraty prawa do uzyskania rekompensat lub 

innego świadczenia, o których mowa w lit. b) powyżej lub od 

pierwszego dnia okresu, za który Sprzedawca zostanie zobowiązany 

do zwrotu rekompensat lub innych świadczeń zgodnie z lit. c) 

powyżej. Jednostronne oświadczenie Sprzedawcy, o którym mowa             

w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy sprzedaży 

energii elektrycznej uprawniającej odbiorcę do wypowiedzenia 

umowy sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedawca jest uprawniony 

do skorygowania uprzednio dokonanych rozliczeń, dotyczących 

okresów objętych zmianą cen energii elektrycznej i stawek opłat 

zgodnie z niniejszym punktem Cennika. 

 

4.12. Sprzedawca ma prawo zastosować płaskie stawki,                                  

w odniesieniu do Odbiorców, którzy są rozliczani w oparciu o taryfy 

dwu-, trzy- i czterostrefowe oraz którzy w umowach, które wiązały 

bądź wiążą Odbiorcę ze Sprzedawcą byli rozliczani z takiej samej 

stawki niezależnie od strefy. 

 

4.13. Płaskie stawki, o których mowa w pkt. 4.12 będą wyznaczane 

zgodnie z poniższym mechanizmem:  

a) dla taryf C12a, C12b, C12w płaska stawka wyznaczona jest                       

w oparciu o taryfę C11,  

b) dla taryf C22a, C22b, C23 płaska stawka wyznaczona jest                        

w oparciu o taryfę C21,  
c) dla taryf B22, B23 płaska stawka wyznaczona jest w oparciu                        

o taryfę B21, 

d) dla taryf G12, G12w płaska stawka wyznaczona jest w oparciu                     

o taryfę G11. 
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