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Uchwała Zarządu 

spółki akcyjnej Kogeneracja Zachód z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

 

w sprawie: ustalenia cen i stawek opłat za sprzedaż energii elektrycznej 

 

 

§ 1 

 

Zarząd Spo łki Kogeneracja Zacho d S.A. ustala wysokos c  cen i stawek opłat za sprzedaz  energii 
elektrycznej, stosowanych w rozliczeniach z klientami spo łki, zebranych w „Cenniku sprzedaz y 
energii elektrycznej” oraz „Cenniku sprzedaz y rezerwowej energii elektrycznej”, stanowiących 
załączniki do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Traci moc uchwała Zarządu spo łki z dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w z ycie z dniem 1 lipca 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Arkadiusz Bruski 



Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców z Grup taryfowych B oraz C 

(wersja z dnia 01.07.2022 r.) 

 

1. Informacje ogólne 

1.1. Cennik stanowi zbiór cen i stawek opłat za energię elektryczną oraz warunków ich stosowania i obowiązuje 

określonych w nim Odbiorców. Cennik stanowi integralną część Umowy. 

1.2. Cennik stosuje się do Odbiorców, którzy zawarli z Kogeneracja Zachód S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę 

kompleksową dla Odbiorców niebędących konsumentami i wybrali Grupę taryfową C1xx, C2xx lub Bxx na warunkach 

określonych w Umowie sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami („Umowa”). 

1.3. Cennik zawiera rodzaje, wysokość oraz warunki stosowania: cen za energię, stawek opłat za obsługę handlową, 

bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

1.4. Ceny energii elektrycznej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

1.5. Ustalone w cenniku ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w stawce określonej w ustawie o podatku 

akcyzowym. 

1.6. Jeżeli Odbiorca nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, ceny energii elektrycznej 

określone w cenniku ulegają obniżeniu o obowiązującą stawkę akcyzy. 

1.7. Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń określa Umowa. 

 

2. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną 

2.1. Zasady kwalifikacji Odbiorców do Grup taryfowych 

2.1.1. Podział Odbiorców na Grupy taryfowe jest dokonywany na podstawie następujących kryteriów: 

a. poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej (PPE); 

b. wartości mocy umownej oraz zabezpieczenia przedlicznikowego; 

c. systemu rozliczeń; 

d. liczby rozliczeniowych stref czasowych; 

e. zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych. 

2.1.2. W oparciu o wspomniane kryteria, ustala się oznaczenia Grup taryfowych w formacie X1X2X3X4, zgodnie 

z informacjami przedstawionymi w poniższej tabeli: 

Wyróżnik Opis znaczenia 

X1 

Poziom napięcia 

Litera oznaczająca Grupy taryfowe zależne od poziomu napięcia zasilania urządzeń 

elektroenergetycznych Odbiorcy: 

B : napięcie średnie (nN) - napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV i niższe niż 110 kV 

C : napięcie niskie (nN) - napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV 

X2 

Moc umowna 

Cyfry 1 lub 2 oznaczają: 

1: Odbiorców zasilanych z mocą umowną nie większą niż 40 kW i prądem znamionowym 

zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A, 

2: Odbiorców zasilanych z mocą umowną większą od 40 kW lub prądem znamionowym 

zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większym od 63A 

X3 

Strefy czasowe 

Cyfry oznaczające liczbę rozliczeniowych stref czasowych: 

1: jednostrefowa 

2: dwustrefowa 

3: trójstrefowa 

X4 

Rozliczanie stref czasowych 

Litery oznaczające podział doby na strefy: 

a : szczytowa i pozaszczytowa 

b : dzienna i nocna 

 

2.1.3. W oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 2.1.1. ustala się następujące Grupy taryfowe: 

Odbiorcy pobierający energię elektryczną na potrzeby: Grupy taryfowe 

Odbiorcy wykorzystujący pobieraną energię elektryczną na potrzeby prowadzonej 

działalności gospodarczej, w tym: gospodarstwa rolne wyposażone w instalację 

trójfazową, pobierające energię elektryczną na cele produkcyjne (np.: szklarnie, chłodnie, 

chlewnie, pieczarkarnie), których zużycie rozlicza się na podstawie wskazań odrębnych 

układów pomiarowo-rozliczeniowych 

C11, C12a, C12b, 

 C21, C22a, C22b, 

B21, B22, B23 

 



2.1.4. Odbiorca, który: 

a. pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania, położonych w sieci o różnych poziomach napięć – 

jest zaliczany do Grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc, zgodnie z kryteriami podziału 

Odbiorców na Grupy taryfowe, 

b. pobiera energię elektryczną w celu zasilania jednego zespołu urządzeń z więcej niż jednego miejsca 

dostarczania na tym samym poziomie napięcia – wybiera Grupę taryfową jednakową dla wszystkich miejsc 

dostarczania, 

c. pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania, położonych w sieci o jednakowych poziomach napięć 

– może być zaliczony do Grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc, zgodnie z kryteriami podziału 

Odbiorców na Grupy taryfowe. 

2.1.5. Odbiorca może wystąpić do Sprzedawcy o zmianę Grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Zmiana 

Grupy taryfowej dokonywana jest na pisemny wniosek Odbiorcy, o ile Odbiorca spełnia warunki nowo 

wybranej Grupy taryfowej określone w Cenniku. 

2.1.6. Sprzedawca informuje Odbiorcę, że: 

a. odbiorca może zamawiać moc umowną do wysokości nie przekraczającej mocy przyłączeniowej pisemnie do 

30 września każdego roku kalendarzowego w jednakowej wysokości na wszystkie miesiące następnego roku 

kalendarzowego. Brak zamówienia mocy umownej w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczny z 

zamówieniem mocy umownej na następny rok kalendarzowy w dotychczasowej wysokości. Zmiana mocy 

umownej do wysokości mocy przyłączeniowej nie powoduje konieczności wymiany zabezpieczeń 

przedlicznikowych, o ile zabezpieczenia te pozwalają na pobór mocy do wysokości mocy przyłączeniowej; 

b. zmiany mocy umownej w trakcie roku kalendarzowego dokonuje się na pisemny wniosek Odbiorcy, nie 

później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku; 

c. Grupa taryfowa może być zmieniona na pisemny wniosek Odbiorcy, raz na dwanaście miesięcy, po spełnieniu 

warunków nowo wybranej Grupy taryfowej określonych przez Sprzedawcę. Zmiana Grupy taryfowej 

wynikająca ze zmiany charakteru wykorzystania energii elektrycznej (potrzeb, na które energia elektryczna 

jest pobierana, określonych w Umowie), może zostać dokonana w każdym czasie, na pisemny wniosek 

Odbiorcy; 

d. zmiana mocy umownej lub Grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania, kosztem 

Odbiorcy, na warunkach określonych przez Sprzedawcę, do którego sieci przyłączony jest dany PPE 

Odbiorcy, urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych nie będących własnością Sprzedawcy, do nowych 

warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia i poniesienia 

przez Odbiorcę opłat wynikających z Taryfy, do którego sieci przyłączony jest dany PPE Odbiorcy; 

e. sprzedawca ma prawo kontroli poboru mocy i zainstalowania urządzeń ograniczających pobór mocy do 

wielkości umownej. 

2.1.7. Możliwość wyboru Grupy taryfowej zależy od jej dostępności w Taryfie. 

2.2. Strefy czasowe 

2.2.1. Sprzedawca stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami ceny energii elektrycznej w poszczególnych strefach 

czasowych, ustalone w niniejszym Cenniku. 

2.2.2. Godziny obowiązywania stref czasowych dla poszczególnych Grup taryfowych określone są w Taryfie. 

2.2.3. Zegary sterujące w Układach pomiarowo–rozliczeniowych zainstalowanych u Odbiorców rozliczanych 

w strefach czasowych określonych zgodnie pkt 2.2.2. ustawia się według czasu zimowego. Powyższa zasada 

może nie być stosowana w przypadku, gdy urządzenia sterujące automatycznie umożliwiają utrzymanie 

godzin stref czasowych w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego. 

 

3. Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców 

W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Odbiorców przez sprzedawcę, Odbiorcy przysługuje 

prawo do bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 i § 43 rozporządzenia taryfowego lub każdym 

późniejszym akcie prawnym określającym te stawki. 

 

4. Tabela cen i stawek opłat 

4.1. Opłaty jednorazowe wspólne dla wszystkich Grup taryfowych C1xx 

Opłata Stawka [zł] 

Opłata za wznowienie dostarczania energii elektrycznej dla danego PPE po wstrzymaniu jej 

dostaw z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy 
78,27 

Opłata z tytułu przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży energii 

elektrycznej 
23,68 

Opłata za wystawienie duplikatu Rachunku 4,74 

 



4.2. Opłaty jednorazowe wspólne dla wszystkich Grup taryfowych C2xx 

Opłata Stawka [zł] 

Opłata za wznowienie dostarczania energii elektrycznej dla danego PPE po wstrzymaniu jej 

dostaw z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy 
78,27 

 

4.3. Opłaty jednorazowe wspólne dla wszystkich Grup taryfowych Bxxx 

Opłata Stawka [zł] 

Opłata za wznowienie dostarczania energii elektrycznej dla danego PPE po wstrzymaniu jej 

dostaw z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy 
117,39 

 

4.4. Ceny i opłaty w Grupach taryfowych C1xx przeznaczone dla Odbiorców dokonujących zakupu energii 

elektrycznej na własny użytek 

Taryfa Cena energii elektrycznej [zł/kWh] Opłata handlowa [zł/miesiąc] 

C11 całodobowa 1,1187 30,00 

C12a 
szczytowa 1,5861 

30,00 
pozaszczytowa 1,2831 

C12b 
dzienna 1,4531 

30,00 
nocna 1,2517 

 

4.5. Ceny i opłaty w Grupach taryfowych C2xx przeznaczone dla Odbiorców dokonujących zakupu energii 

elektrycznej na własny użytek 

Taryfa Cena energii elektrycznej [zł/kWh] Opłata handlowa [zł/miesiąc] 

C21 całodobowa 1,3619 50,00 

C22a 
szczytowa 1,4968 

50,00 
pozaszczytowa 1,3096 

C22b 
dzienna 1,4474 

50,00 
nocna 1,1776 

 

4.6. Ceny i opłaty w Grupach taryfowych B2x przeznaczone dla Odbiorców dokonujących zakupu energii 

elektrycznej na własny użytek 

Taryfa Cena energii elektrycznej [zł/MWh] Opłata handlowa [zł/miesiąc] 

B21 całodobowa 1384,72 150,00 

B22 
szczytowa 1483,52 

150,00 
pozaszczytowa 1343,87 

B23 

przedpołudniowa 1464,52 

150,00 popołudniowa 1611,77 

pozostałe godziny 1281,17 

 

 

 

 

 



Cennik sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej 

(wersja z dnia 01.07.2022 r.) 

 

1. Informacje ogólne 

1.1. Cennik rezerwowy ma zastosowanie wobec Odbiorców, w stosunku do których Kogeneracja Zachód S.A. z siedzibą 

w Poznaniu pełni funkcję sprzedawcy rezerwowego (dalej: sprzedawca rezerwowy). 

1.2. Cennik zawiera rodzaje, wysokość oraz warunki stosowania: cen za energię, stawek opłat za obsługę handlową, 

bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

1.3. Cennik rezerwowy stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami, w tym również z Odbiorcami indywidualnymi i innymi 

podmiotami, stosownie do zakresu świadczonych usług i zawartych rezerwowych umów kompleksowych oraz umów 

rezerwowych sprzedaży energii elektrycznej. 

1.4. Ceny energii elektrycznej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

1.5. Ustalone w cenniku ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w stawce określonej w ustawie o podatku 

akcyzowym. 

1.6. Jeżeli Odbiorca nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, ceny energii elektrycznej 

określone w cenniku ulegają obniżeniu o obowiązującą stawkę akcyzy. 

1.7. Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej w ramach rezerwowych umów kompleksowych dokonywane 

będą według stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

właściwego dla miejsca dostarczania energii elektrycznej. 

1.8. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej w ramach rezerwowej umowy kompleksowej wystawiana jest jedna 

faktura zawierająca rozliczenia z tytułu sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. 

 

2. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną 

2.1. Zasady kwalifikacji Odbiorców do Grup taryfowych 

2.1.1. Podział Odbiorców na Grupy taryfowe jest dokonywany na podstawie następujących kryteriów: 

a. poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej (PPE); 

b. wartości mocy umownej oraz zabezpieczenia przedlicznikowego; 

c. systemu rozliczeń; 

d. liczby rozliczeniowych stref czasowych; 

e. zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych. 

2.1.2. W oparciu o wspomniane kryteria, ustala się oznaczenia Grup taryfowych w formacie X1X2X3X4, zgodnie 

z informacjami przedstawionymi w poniższej tabeli: 

Wyróżnik Opis znaczenia 

X1 

Poziom napięcia 

Litera oznaczająca Grupy taryfowe, zależne od poziomu napięcia zasilania urządzeń 

elektroenergetycznych Odbiorcy: 

B : napięcie średnie (nN) - napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV i niższe niż 110 kV 

C : napięcie niskie (nN) - napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV 

X2 

Moc umowna 

Cyfry 1 lub 2 oznaczają: 

1: Odbiorców zasilanych z mocą umowną nie większą niż 40 kW i prądem znamionowym 

zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A, 

2: Odbiorców zasilanych z mocą umowną większą od 40 kW lub prądem znamionowym 

zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większym od 63A 

X3 

Strefy czasowe 

Cyfry oznaczające liczbę rozliczeniowych stref czasowych: 

1: jednostrefowa 

2: dwustrefowa 

3: trójstrefowa 

X4 

Rozliczanie stref czasowych 

Litery oznaczające podział doby na strefy: 

a : szczytowa i pozaszczytowa 

b : dzienna i nocna 

 

2.1.3. W oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 2.1.1. ustala się następujące Grupy taryfowe: 

Odbiorcy pobierający energię elektryczną na potrzeby: Grupy taryfowe 

Odbiorcy wykorzystujący pobieraną energię elektryczną na potrzeby prowadzonej 

działalności gospodarczej, w tym: gospodarstwa rolne wyposażone w instalację 

trójfazową, pobierające energię elektryczną na cele produkcyjne (np.: szklarnie, chłodnie, 

chlewnie, pieczarkarnie), których zużycie rozlicza się na podstawie wskazań odrębnych 

układów pomiarowo-rozliczeniowych 

C11, C12a, C12b, 

 C21, C22a, C22b, 

B21, B22, B23 



2.1.4. Odbiorca, który: 

a. pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania, położonych w sieci o różnych poziomach napięć – 

jest zaliczany do Grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc, zgodnie z kryteriami podziału 

Odbiorców na Grupy taryfowe, 

b. pobiera energię elektryczną w celu zasilania jednego zespołu urządzeń z więcej niż jednego miejsca 

dostarczania na tym samym poziomie napięcia – wybiera Grupę taryfową jednakową dla wszystkich miejsc 

dostarczania, 

c. pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania, położonych w sieci o jednakowych poziomach napięć 

– może być zaliczony do Grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc, zgodnie z kryteriami podziału 

Odbiorców na Grupy taryfowe. 

2.2. Strefy czasowe 

2.2.1. Sprzedawca stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami ceny energii elektrycznej w poszczególnych strefach 

czasowych, ustalone w niniejszym Cenniku. 

2.2.2. Godziny obowiązywania stref czasowych dla poszczególnych Grup taryfowych określone są w Taryfie. 

2.2.3. Zegary sterujące w Układach pomiarowo–rozliczeniowych zainstalowanych u Odbiorców rozliczanych 

w strefach czasowych określonych zgodnie pkt 2.2.2. ustawia się według czasu zimowego. Powyższa zasada 

może nie być stosowana w przypadku, gdy urządzenia sterujące automatycznie umożliwiają utrzymanie 

godzin stref czasowych w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego. 

 

3. Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców 

W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Odbiorców przez sprzedawcę, Odbiorcy przysługuje 

prawo do bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 i § 43 rozporządzenia taryfowego lub każdym 

późniejszym akcie prawnym określającym te stawki. 

 

4. Tabela cen i stawek opłat 

4.1. Ceny i opłaty w Grupie taryfowej G11 przeznaczone dla Odbiorców dokonujących zakupu energii 

elektrycznej na własny użytek 

Taryfa Cena energii elektrycznej [zł/kWh] Opłata handlowa [zł/miesiąc] 

G11 całodobowa 1,4530 30,00 

 

4.2. Ceny i opłaty w Grupach taryfowych C1xx przeznaczone dla Odbiorców dokonujących zakupu energii 

elektrycznej na własny użytek 

Taryfa Cena energii elektrycznej [zł/kWh] Opłata handlowa [zł/miesiąc] 

C11 całodobowa 1,7620 30,00 

C12a 
szczytowa 1,9860 

30,00 
pozaszczytowa 1,6670 

C12b 
dzienna 1,8460 

30,00 
nocna 1,6340 

 

4.3. Ceny i opłaty w Grupach taryfowych C2xx przeznaczone dla Odbiorców dokonujących zakupu energii 

elektrycznej na własny użytek 

Taryfa Cena energii elektrycznej [zł/kWh] Opłata handlowa [zł/miesiąc] 

C21 całodobowa 1,7510 50,00 

C22a 
szczytowa 1,8930 

50,00 
pozaszczytowa 1,6960 

C22b 
dzienna 1,8410 

50,00 
nocna 1,5570 

 

4.4. Ceny i opłaty w Grupach taryfowych B2x przeznaczone dla Odbiorców dokonujących zakupu energii 

elektrycznej na własny użytek 

Taryfa Cena energii elektrycznej [zł/MWh] Opłata handlowa [zł/miesiąc] 

B21 całodobowa 1776,00 150,00 

B22 
szczytowa 1880,00 

150,00 
pozaszczytowa 1733,00 

B23 

przedpołudniowa 1860,00 

150,00 popołudniowa 2015,00 

pozostałe godziny 1667,00 
 


