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§1 Postanowienia ogólne 

1. O ile z postanowień niniejszego Cennika Produktowego 

(„Cennik”) nie wynika co innego, pojęcia pisane wielką literą 

mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umowy 

(„OWU”) stanowiących załącznik do Umowy Kompleksowej 

Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji 

(„Umowa”) zawartej między Stronami dla Miejsca 

dostarczania. 

2. Cennik określa w szczególności cenę za sprzedaż energii 

(stawkę stałą i stawkę zmienną) oraz stawki Opłat 

dodatkowych. 

3. Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej 

dokonywane są według cen, stawek opłat i zasad ich 

stosowania określonych w Taryfie (dla Miejsc dostarczania, 

dla których POLD posiada koncesję na dystrybucję energii) lub 

w oparciu o refakturę kosztów dystrybucji poniesionych przez 

POLD na podstawie Taryfy OSDp, gdzie koszty zostaną 

proporcjonalnie przeniesione do wielkości pobranej przez 

Klienta energii elektrycznej (w okresie tymczasowym do czasu 

uzyskania koncesji na dystrybucję energii do Miejsca 

dostarczania). 

4. Z Cennika może skorzystać Klient, który łącznie spełnia 

następujące warunki: 

4.1. OSD dla punktu poboru jest POLD; 

4.2. jest rozliczany za energię elektryczną w jednej z grup 

taryfowych G, zgodnie z klasyfikacją Taryfy,  

z wyłączeniem przedpłatowych układów pomiarowo-

rozliczeniowych; 

4.3. energię będzie pobierał wyłącznie na użytek własny; 

4.4. punkt poboru energii, którego będą dotyczyć warunki 

niniejszego Cennika jest określony w Umowie; 

4.5. nie korzysta z produktów lub ofert promocyjnych 

Sprzedawcy dla Miejsca dostarczania, obowiązujących 

przez okres uniemożliwiający wejście w życie rozliczeń 

na podstawie Cennika zgodnie z wymaganiami  

ust. 5 poniżej. 

5. Klient może skorzystać z Cennika w terminie od 01.07.2022 r. 

do 30.09.2022 r. 

§2 Tabele cen i opłat 

1. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat obowiązujące  

w okresie obowiązywania Cennika zgodnie z §4 Cennika oraz 

Wyborem Oferty: 

1.1. Stawki zmienne stanowiące składnik ceny sprzedaży 

energii: 

a. obowiązujące do 31.12.2022 

Grupa 
taryfowa 

Stawka zmienna 
(okres 

obowiązywania)  

Stawka zmienna [zł/kWh] 

Opłaty netto Opłaty brutto 

G11 całodobowa 0,3963 0,4874 

G12 

strefa I – dzień 
(godz. 600 - 2100) 

0,4654 0,5724 

strefa II – noc 

(godz. 2100 - 600) 
0,2604 0,3203 

Pozostałe 
grupy 

taryfowe 
całodobowa 0,3963 0,4874 

 

b. obowiązujące od 01.01.2023 

Grupa 
taryfowa 

Stawka zmienna 
(okres 

obowiązywania)  

Stawka zmienna [zł/kWh] 

Opłaty netto Opłaty brutto 

G11 całodobowa 0,4013 0,4936 

G12 

strefa I – dzień 
(godz. 600 - 2100) 

0,4704 0,5786 

strefa II – noc 

(godz. 2100 - 600) 
0,2654 0,3264 

Pozostałe 
grupy 

taryfowe 
całodobowa 0,4013 0,4936 

 

1.2. Stawki stałe stanowiące składnik ceny sprzedaży energii: 

1.2.1. Przy Gwarancji Ceny na 2 lata 

Rodzaj Gwarancji Ceny 
Stawka stała [zł/mc/PPE] 

Opłaty netto Opłaty brutto 

Gwarancja Ceny (stawka 
podstawowa)  

bez usług dodatkowych 

44,00 54,12 

Gwarancja Ceny (stawka 
podstawowa)  
z usługą Fachowiec Standard 

46,00 56,58 

Gwarancja Ceny (stawka 
podstawowa)  
z usługą Fachowiec Plus 

47,00 57,81 

Gwarancja Ceny (stawka 
podstawowa)  
z usługą Fachowiec Premium 

50,00 61,50 

Gwarancja Ceny (stawka 
podstawowa)  
z usługą Pomocny Pakiet 
Standard 

46,00 56,58 

Gwarancja Ceny (stawka 
podstawowa)  
z usługą Pomocny Pakiet 
Plus 

47,00 57,81 

Cennik Produktowy z Gwarancją Ceny na 2 lub 3 lata 
- grupy taryfowe G - ENERGIA TRADYCYJNA  
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Rodzaj Gwarancji Ceny 
Stawka stała [zł/mc/PPE] 

Opłaty netto Opłaty brutto 

Gwarancja Ceny z rabatem 
za zgody marketingowe  

bez usług dodatkowych  
39,00 47,97 

Gwarancja Ceny z rabatem 
za zgody marketingowe 

z usługą Fachowiec Standard  

41,00 50,43 

Gwarancja Ceny z rabatem 
za zgody marketingowe 

z usługą Fachowiec Plus  

42,00 51,66 

Gwarancja Ceny z rabatem 
za zgody marketingowe 

z usługą Fachowiec Premium  

45,00 55,35 

Gwarancja Ceny z rabatem 
za zgody marketingowe 

z usługą Pomocny Pakiet 
Standard  

41,00 50,43 

Gwarancja Ceny z rabatem 
za zgody marketingowe 

z usługą Pomocny Pakiet 
Plus  

42,00 51,66 

 
1.2.2. Przy Gwarancji Ceny na 3 lata 

Rodzaj Gwarancji Ceny 
Stawka stała [zł/mc/PPE] 

Opłaty netto Opłaty brutto 

Gwarancja Ceny (stawka 
podstawowa) bez usług 
dodatkowych 

54,00 66,42 

Gwarancja Ceny (stawka 
podstawowa)  
z usługą Fachowiec Standard 

56,00 68,88 

Gwarancja Ceny (stawka 
podstawowa)  
z usługą Fachowiec Plus 

57,00 70,11 

Gwarancja Ceny (stawka 
podstawowa)  
z usługą Fachowiec Premium 

60,00 73,80 

Gwarancja Ceny (stawka 
podstawowa)  
z usługą Pomocny Pakiet 
Standard 

56,00 68,88 

Gwarancja Ceny (stawka 
podstawowa)  
z usługą Pomocny Pakiet 
Plus 

57,00 70,11 

Gwarancja Ceny z rabatem 
za zgody marketingowe  

bez usług dodatkowych  
49,00 60,27 

Gwarancja Ceny z rabatem 
za zgody marketingowe 

z usługą Fachowiec Standard  
51,00 62,73 

Gwarancja Ceny z rabatem 
za zgody marketingowe 

z usługą Fachowiec Plus  
52,00 63,96 

Gwarancja Ceny z rabatem 
za zgody marketingowe 

z usługą Fachowiec Premium  
55,00 67,65 

Gwarancja Ceny z rabatem 
za zgody marketingowe 

z usługą Pomocny Pakiet 
Standard  

51,00 62,73 

Rodzaj Gwarancji Ceny 
Stawka stała [zł/mc/PPE] 

Opłaty netto Opłaty brutto 

Gwarancja Ceny z rabatem 
za zgody marketingowe  

z usługą Pomocny Pakiet 
Plus 

52,00 63,96 

 

2. Opłaty dodatkowe: 

Wyszczególnienie Stawka opłaty 

Opłata jednorazowa 
za wcześniejsze wypowiedzenie Umowy 
bądź Cennika pobierana za każdy 
miesiąc, o jaki został skrócony okres 
obowiązywania Cennika 

Stawka stała bez 
usług dodatkowych z 

rabatem za zgody 
marketingowe 

odpowiednia dla 
wybranego okresu 

obowiązywania 
Cennika 

§3 Rabaty 

1. Rabat za zgody marketingowe  

1.1. Stawka opłaty z tytułu Gwarancji Ceny z rabatem za 

zgody marketingowe jest stosowana do rozliczeń  

z Klientem w przypadku, gdy Klient wyrazi, przy 

zawieraniu Umowy lub w toku jej obowiązywania, co 

najmniej jedną zgodę na działania marketingowe 

zaproponowane przez Sprzedawcę. W przypadku 

wycofania zgody przez Klienta traci on ten rabat, a do 

rozliczeń stosowana jest stawka podstawowa opłaty  

z tytułu Gwarancji Ceny. Po ponownym wyrażeniu zgody 

opłata z tytułu Gwarancji Ceny będzie naliczana  

z uwzględnieniem rabatu tak długo jak obowiązywać 

będzie zgoda marketingowa Klienta nie dłużej jednak niż 

czas obowiązywania Cennika . 

1.2. W przypadku wyrażenia lub cofnięcia zgody 

marketingowej przez Klienta w trakcie trwania miesiąca 

zmienioną – odpowiednią stawkę stałą stosuje się od 

kolejnego miesiąca nastepującego po miesciącu,  

w którym zgody zostały wycofane. 

§4 Okres obowiązywania Cennika 

1. Cennik obowiązuje: 

1.1. Dla Klientów: 

1.1.1. zawierających pierwszą Umowę dla punktu poboru 

od dnia rozpoczęcia sprzedaży na podstawie 

Cennika, 

1.1.2. którzy zmienią podstawę rozliczeń za sprzedaż 

energii elektrycznej dla punku poboru na stawki 

obowiązujące w Cenniku od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po dniu podpisania 

Umowy lub akceptacji Wyboru Oferty. 

1.2. do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie  

2 lub 3 lat (w zależności od Wyboru Oferty) od dnia 

wskazanego w ust. 1.1 powyżej. 

2. Po upływie okresu określonego w Wyborze Oferty oraz 

zgodnie z ust. 1 powyżej obowiązują postanowienia Umowy 

oraz OWU. 
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§5 Zasady prowadzenia rozliczeń  

1. Wysokość opłaty za energię pobraną w danym okresie 

rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej 

energii w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na 

podstawie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego  

i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej  

w §2 Cennika dla odpowiedniej grupy taryfowej oraz stawki 

stałej naliczanej miesięcznie. 

2. Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako 

sumę wartości opisanej w ust. 1 oraz stawki stałej ceny energii 

elektrycznej określonej w §2 Cennika przemnożonej przez 

ilość miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym. 

3. Stawka stała ceny energii elektrycznej jest pobierana w pełnej 

wysokości niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło 

rozpoczęcie lub zakończenie sprzedaży energii. 

4. Termin płatności za dostarczoną energię elektryczną lub 

opłaty dodatkowe nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia 

wystawienia faktury, Prognozy lub noty obciążeniowej. 

5. Klient będzie rozliczany w Okresie rozliczeniowym określonym  

w Umowie lub Wyborze Oferty w oparciu o fakturę, 

wystawioną na podstawie danych z Układu pomiarowo-

rozliczeniowego dla Miejsca dostarczania. 

§6 Zobowiązania Sprzedawcy 

1. Sprzedawca gwarantuje Klientowi, który skorzysta z Cennika 

niezmienność cen energii elektrycznej i stawek opłat  

w wartościach netto w okresie wskazanym w Wyborze Oferty 

oraz zgodnie z §2 oraz §3 i 4 Cennika, do której zostanie 

naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Podane w Cenniku ceny energii elektrycznej (stawki zmienne  

i stawki stałe) brutto uwzględniają 23% stawkę podatku od 

towarów i usług (VAT). 

3. Sprzedawca poda do publicznej wiadomości informację  

o nowej stawce podatku VAT z co najmniej miesięcznym 

wyprzedzeniem przed dniem wejścia jej w życie lub gdy nie 

będzie to możliwe z powodu terminu publikacji 

odpowiedniego aktu prawnego – niezwłocznie po jego 

publikacji. 

4. W sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT spowoduje wzrost 

cen i stawek opłat brutto wskazanych w Cenniku, Klient ma 

prawo do wypowiedzenia Umowy lub Cennika w terminie 

jednego miesiąca od dnia podania przez Sprzedawcę 

informacji o nowej stawce podatku VAT. W takim przypadku 

zapisy §7 dotyczące Opłaty jednorazowej nie znajdują 

zastosowania. 

5. W sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT nie spowoduje 

wzrostu cen i stawek opłat brutto albo spowoduje obniżenie 

cen i stawek opłat brutto wskazanych w Cenniku, Klient ma 

prawo do wypowiedzenia Umowy lub Cennika, jednakże 

będzie zobowiązany do zapłaty Opłaty jednorazowej za 

wcześniejsze rozwiązanie Umowy lub Cennika określonej  

w §2 Cennika. 

 

§7 Zobowiązania Klienta 

1. Klient zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej zgodnie 

z warunkami Cennika przez okres jego obowiązywania. 

2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia  

o wypowiedzeniu Umowy lub Cennika, o którym mowa  

w OWU lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Klienta, Sprzedawca uprawniony będzie do nałożenia na 

Klienta Opłaty jednorazowej za wcześniejsze rozwiązanie 

Umowy lub Cennika równej iloczynowi stawki stałej bez usług 

dodatkowych i z rabatem za zgody marketingowe jeśli taki 

będzie naliczany odpowiedniej dla wybranego okresu 

obowiązywania Cennika oraz liczbie miesięcy o jaki został 

skrócony okres obowiązywania Cennika. Przy obliczaniu 

Opłaty jednorazowej uwzględnia się każdy rozpoczęty 

miesięczny okres, o jakim mowa powyżej. 

3. Opłata jednorazowa nie podlega podatkowi VAT. 

§8 Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Cennikiem mają 

zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy i OWU.  

2. Wybierając rozliczenie na podstawie niniejszego Cennika 

Klient oświadcza, że zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje 

warunki w nim zawarte. 
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INFORMACJA DODATKOWA DO CENNIKA PRODUKTOWEGO Z GWARANCJĄ CENY  
 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów 

i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania obniżonych stawek 
VAT do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej, Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym 
dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom - w okresie 01.01.2022 – 31.10.2022 stosowana będzie 
stawka VAT w wysokości 5%.  

 
2. Wobec powyższego stawki zmienne stanowiące składnik ceny sprzedaży elektrycznej wynosić będą:  

 

Grupa taryfowa 
Stawka zmienna 

(okres obowiązywania) 

Stawka zmienna opłaty 
netto 

Stawka zmienna opłaty 
brutto 

[zł/kWh] 

G11 Całodobowa 0,3963  0,4161 

G12 

strefa I – dzień 

(godz. 600 - 2100) 
0,4654 0,4887 

strefa II – noc 

(godz. 2100 - 600) 
0,2604 0,2734 

Pozostałe grupy taryfowe całodobowa 0,3963 0,4161 

 
3. Wobec powyższego stawki stałe stanowiące składnik ceny sprzedaży energii wynosić będą: 

 

3.1. Przy Gwarancji Ceny na 2 lata 
 

Rodzaj Gwarancji Ceny 
Stawka stała [zł/mc/PPE] 

Opłaty netto Opłaty brutto 

Gwarancja Ceny (stawka podstawowa)  

bez usług dodatkowych 
44,00 46,20 

Gwarancja Ceny (stawka podstawowa)  

z usługą Fachowiec Standard 
46,00 48,30 

Gwarancja Ceny (stawka podstawowa)  

z usługą Fachowiec Plus 
47,00 49,35 

Gwarancja Ceny (stawka podstawowa)  
z usługą Fachowiec Premium 

50,00 52,50 

Gwarancja Ceny (stawka podstawowa)  
z usługą Pomocny Pakiet Standard 

46,00 48,30 

Gwarancja Ceny (stawka podstawowa)  
z usługą Pomocny Pakiet Plus 

47,00 49,35 

Gwarancja Ceny z rabatem za zgody marketingowe 

bez usług dodatkowych  
39,00 40,95 

Gwarancja Ceny z rabatem za zgody marketingowe  

z usługą Fachowiec Standard  
41,00 43,05 

Gwarancja Ceny z rabatem za zgody marketingowe  

z usługą Fachowiec Plus  
42,00 44,10 

Gwarancja Ceny z rabatem za zgody marketingowe  

z usługą Fachowiec Premium  
45,00 47,25 

Gwarancja Ceny z rabatem za zgody marketingowe  

z usługą Pomocny Pakiet Standard  
41,00 43,05 

Gwarancja Ceny z rabatem za zgody marketingowe  

z usługą Pomocny Pakiet Plus  
42,00 44,10 
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3.2 Przy Gwarancji Ceny na 3 lata 

 

Rodzaj Gwarancji Ceny 
Stawka stała [zł/mc/PPE] 

Opłaty netto Opłaty brutto 

Gwarancja Ceny (stawka podstawowa)  

bez usług dodatkowych 
54,00 56,70 

Gwarancja Ceny (stawka podstawowa)  
z usługą Fachowiec Standard 

56,00 58,80 

Gwarancja Ceny (stawka podstawowa)  

z usługą Fachowiec Plus 
57,00 59,85 

Gwarancja Ceny (stawka podstawowa)  

z usługą Fachowiec Premium 
60,00 63,00 

Gwarancja Ceny (stawka podstawowa)  
z usługą Pomocny Pakiet Standard 

56,00 58,80 

Gwarancja Ceny (stawka podstawowa)  
z usługą Pomocny Pakiet Plus 

57,00 59,85 

Gwarancja Ceny z rabatem za zgody marketingowe 

bez usług dodatkowych  
49,00 51,45 

Gwarancja Ceny z rabatem za zgody marketingowe  

z usługą Fachowiec Standard  
51,00 53,55 

Gwarancja Ceny z rabatem za zgody marketingowe  

z usługą Fachowiec Plus  
52,00 54,60 

Gwarancja Ceny z rabatem za zgody marketingowe  

z usługą Fachowiec Premium  
55,00 57,75 

Gwarancja Ceny z rabatem za zgody marketingowe  

z usługą Pomocny Pakiet Standard  
51,00 53,55 

Gwarancja Ceny z rabatem za zgody marketingowe  

z usługą Pomocny Pakiet Plus  
52,00 54,60 

 
4. Po okresie wskazanym w ust. 1 niniejszej informacji stosowana będzie stawka VAT w wysokości 23%. 

5. Zmiana stawki VAT wprowadzona w/w Rozporządzeniem i Ustawą nie stanowi podstawy do stosowania 

postanowienia §6 ust. 4 Cennika Produktowego. 
 

 
 
 
 


