
 

Cennik standardowy dla Odbiorcy będącego przedsiębiorcą 
HEKLA ENERGY Sp. z o.o. na rok 2022 

 

 
§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy Cennik został zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 
1/12/2021 Hekla Energy Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2021 
roku.  

2. Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 
2022 roku.  

3. Niniejszy cennik standardowy dla Odbiorcy będącego 
Przedsiębiorcą [dalej: Cennik] ma zastosowanie do 
Odbiorców, którym sprzedawana jest energia elektryczna 
przez Hekla Energy Sp. z o.o. [dalej: Sprzedawca].  

4. Cennik zawiera rodzaje oraz wysokość:  
a. cen za energię elektryczną,  
b. stawek opłat handlowych.  

5. Ceny i stawki zawarte w Cenniku nie zawierają podatku od 
towarów i usług (VAT). 

6. W pozostałych przypadkach podatek VAT nalicza się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. Cennik stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami 
odpowiednio do zakresu świadczonych usług i zawartych 
umów kompleksowych lub umów sprzedaży energii 
elektrycznej.  

8. W przypadku uzgodnienia w umowie kompleksowej lub 
umowie sprzedaży energii elektrycznej cen lub stawek opłat 
w ramach wyceny indywidualnej, postanowienia 
niniejszego Cennika znajdą zastosowanie do rozliczeń 
pomiędzy stronami w zakresie nieuregulowanym wyceną 
indywidualną. 

9. W § 6 Cennika zawarte są ceny energii elektrycznej 
przeznaczone dla Odbiorców będących odbiorcą końcowym, 
dokonujących zakupu energii na własny użytek, 
uwzględniający koszty obowiązkowego zakupu i umorzenia 
świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności 
energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej oraz 
obciążeń publicznoprawnych nałożonych na Sprzedawcę w 
związku z prowadzoną przez niego działalnością, które były 
określone przepisami prawa na dzień zatwierdzenia 
Cennika, wraz z uwzględnieniem podatku akcyzowego, 
zamieszczone w Tabeli nr 1.  

10. Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej w 
ramach umów kompleksowych dokonywane będą według 
stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla 
miejsca dostarczania energii elektrycznej. 

11. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej w ramach 
umowy kompleksowej wystawiana jest jedna faktura 
zawierająca rozliczenia z tytułu sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji.  

12. Opłata handlowa w wysokości określonej w Tabeli nr 1 
Cennika, stanowi opłatę należną Sprzedawcy od Odbiorcy 
naliczaną w pełnej wysokości niezależnie od dnia miesiąca, 
w którym nastąpiło zawarcie, rozwiązanie lub wygaśnięcie 
umowy, skalkulowaną i pobieraną w przeliczeniu na każdy 
układ pomiarowo-rozliczeniowy, z tytułu obsługi 
handlowej, innych usług, produktów lub dodatkowych 
czynności świadczonych przez Sprzedawcę, w szczególności 
obejmuje wystawianie i przesyłanie faktur, dokonywanie 
rozliczeń, utrzymanie baz danych i zasobów 
informatycznych związanych z rozliczeniami.  

13. W przypadku rozliczeń w cyklu dekadowym opłata 
handlowa pobierana jest raz w miesiącu, w pełnej 
wysokości, oddzielnie dla każdego miejsca dostarczania 
energii elektrycznej do Odbiorcy.  

14. W przypadku rozliczeń w systemie przedpłatowym opłata 
handlowa pobierana jest raz w miesiącu, według stawek 

określonych w Tabeli nr 1. dla Odbiorców rozliczanych w 
cyklu jednomiesięcznym.  

15. W Cenniku stosuje się pojęcia zdefiniowane w Umowie, 
Ogólnych Warunkach Sprzedaży, Taryfie OSD, Ustawie lub 
IRiESD.  

16. W sprawach nieuregulowanych w Cenniku zastosowanie 
będą miały postanowienia Umowy lub OWS. 

§ 2 
ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

1. Zasady rozliczeń za świadczoną usługę sprzedaży energii 
elektrycznej bądź usługę kompleksową określone są w 
Umowie, Ogólnych Warunkach Sprzedaży, Taryfie OSD.  

2. W systemie przedpłatowym sposób rozliczeń tych 
Odbiorców określa Umowa.  

3. Wysokość należności za energię elektryczną pobraną w 
danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości 
sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach 
czasowych i ceny energii elektrycznej określonej w § 6 
Cennika w Tabeli nr 1, z zastrzeżeniem szczegółowych 
postanowień Cennika.  

4. Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako 
sumę wartości zużycia energii elektrycznej określonej 
zgodnie z postanowieniami Cennika i Umowy  lub Ogólnych 
Warunków Sprzedaży oraz iloczynu liczby miesięcy w 
danym okresie rozliczeniowym i stawki opłaty handlowej 
określonej w § 6 Cennika w Tabeli nr 1.  

5. W grupie taryfowej R ilość sprzedanej energii elektrycznej 
ustala się na podstawie uzgodnionego przez strony w 
Umowie czasu pracy urządzeń przyłączonych do sieci i sumy 
mocy tych urządzeń, z wyłączeniem silników syren 
alarmowych przyłączonych do sieci, a nie wyposażonych w 
układy pomiarowo-rozliczeniowe. Dla silnika syreny 
alarmowej miesięczne zużycie energii elektrycznej ustala się 
na poziomie 1 kWh.  

6. 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 ust. 7, na podstawie cen 
energii elektrycznej określonych w wycenie indywidualnej, 
odrębnie dla ilości energii zużywanej na potrzeby własne 
oraz ilości energii elektrycznej podlegającej dalszej 
odsprzedaży. 

7. Podstawę do zastosowania w rozliczeniach cen za energię 
elektryczną, o których mowa w ust. 6 powyżej stanowi 
oświadczenie przedsiębiorstwa energetycznego składane co 
miesiąc do Sprzedawcy i podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentacji tego przedsiębiorstwa 
energetycznego. Oświadczenie powinno 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.  

8. W przypadku braku układów pomiarowo-rozliczeniowych 
umożliwiających ustalenie struktury sprzedaży energii w 
strefach czasowych przez przedsiębiorstwo energetyczne 
odbiorcom, w rozliczeniach przyjmuje się strukturę 
analogiczną do zakupu energii przez przedsiębiorstwo 
energetyczne od Sprzedawcy.  

9. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo 
energetyczne oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 
powyżej, podstawą do rozliczania łącznej ilości energii 
elektrycznej wykazanej przez układ pomiarowo-



 

rozliczeniowy będą ceny energii elektrycznej zużywanej na 
potrzeby własne 

10. 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.  

11. 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 
BONIFIKATY 

W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi 
Odbiorcy przez Sprzedawcę Odbiorcy przysługuje prawo do 
bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 i § 43 
Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub każdym późniejszym 
akcie prawnym określającym te stawki. 
 
 

§ 4 
CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

1. Ceny i stawki zawarte w Cenniku nie zawierają podatku od 
towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

2. Odbiorca, który: 
a. pobiera energię elektryczną z kilku miejsc 

dostarczania energii elektrycznej, położonych w sieci 
o różnych poziomach napięć - jest zaliczany do grup 
taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc, 

b. pobiera energię elektryczną z kilku miejsc 
dostarczania energii elektrycznej, położonych w sieci 
o jednakowych poziomach napięć - może być zaliczony 
do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych 
miejsc, z zastrzeżeniem pkt 3, 

c. pobiera energię elektryczną w celu zasilania jednego 
zespołu urządzeń z więcej niż jednego miejsca 
dostarczania energii elektrycznej na tym samym 
poziomie napięcia - wybiera grupę taryfową 
jednakową dla wszystkich miejsc dostarczania, 

- zgodnie z kryteriami podziału Odbiorców na grupy 
taryfowe przyjętymi u Sprzedawcy. 

3. Odbiorca, który może być dla danego miejsca dostarczania 
energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy 
taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup. 

4. Odbiorca może wystąpić do Sprzedawcy o zmianę grupy 
taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku 
zmiany stawek opłat - w okresie 60 dni od dnia wejścia w 
życie nowego Cennika. Warunki zmiany grupy taryfowej 
określa umowa sprzedaży energii elektrycznej albo umowa 
o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej, albo umowa kompleksowa. 

5. W przypadku powstania obowiązku naliczenia podatku 
akcyzowego od sprzedaży energii elektrycznej, Odbiorca 
uiszcza ceny w wysokości uwzględniającej stawki podatku 
akcyzowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 
grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.  
 

§ 5 
ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP 

TARYFOWYCH 

1. Odbiorcy za dostarczoną energię elektryczną i świadczone 
usługi dystrybucji rozliczani są według cen i stawek opłat 
właściwych dla grup taryfowych. 

2. Grupa taryfowa oznacza grupę Odbiorców kupujących 
energię elektryczną lub korzystających z usługi przesyłania 
lub dystrybucji energii elektrycznej albo usługi 
kompleksowej, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub 
stawek opłat i warunków ich stosowania. 

3. Podział Odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w 
zależności od poziomu kosztów uzasadnionych, 
ponoszonych przez Sprzedawcę za dostarczanie energii 
elektrycznej do tych Odbiorców, na podstawie 
następujących kryteriów: 
a. poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej; 
b. wartości mocy umownej; 
c. systemu rozliczeń; 
d. liczby rozliczeniowych stref czasowych; 
e. zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw 

domowych. 
4. Ceny lub stawki opłat zawarte w Tabeli nr 1 w § 6 Cennika 

mogą być różnicowane dla poszczególnych grup taryfowych 
z uwzględnieniem podziału doby i roku na strefy i okresy 
czasowe.  

5. Kryteria kwalifikowania Odbiorców do grup taryfowych są 
następujące: 
a. Do podstawowych grup taryfowych podział 
dokonywany jest według następujących kryteriów: 

˽ ˽ ˽ ˽ 
 

Pierwszy znak oznacza poziom napięcia 
sieci, z którego zasilany jest Odbiorca: 
Odbiorca biznesowy: 
A: wysokie napięcie (WN) 
B: średnie napięcie (SN) 
C: niskie napięcie (nN) 
Odbiorca indywidualny: 
G: Odbiorca indywidualny 
Drugi znak oznacza wielkość mocy 
umownej Odbiorcy: 
1: moc nie większa niż 40kW i prąd 
znamionowy zabezpieczenia 
przelicznikowego w torze prądowym 
nie większy niż 63A 
2: moc większa od 40kW lub prąd 
znamionowy zabezpieczeń 
przelicznikowych w torze prądowym 
większy od 63A  
Trzeci znak oznacza liczbę stref 
czasowych wykorzystywanych do 
rozliczenia Odbiorcy: 
1: jedna strefa 
2: dwie strefy 
3: trzy strefy 
Czwarty znak, jeśli występuje oznacza 
dodatkową informację z zakresie 
sposobu rozliczenia Odbiorcy z uwagi 
na liczbę i klasyfikację do stref 
czasowych oraz przeznaczenie odbioru: 
em: stosuje się dla odbiorców, którzy 
wykorzystują energię elektryczną 
wyłącznie na potrzeby funkcjonowania 
ogólnodostępnej stacji ładowania oraz 
świadczenia na niej usług ładowania 
a: rozliczenie strefowe następuje 
według podziału na godziny szczytowe i 
pozaszczytowe zgodnie z klasyfikacją 
godzin przez OSD 
b: rozliczenie strefowe następuje 
według podziału na godziny dzienne i 
nocne zgodnie z klasyfikacją godzin 
przez OSD 
w: rozliczenie strefowe następuje 
według podziału na godziny szczytowe i 
pozaszczytowe (w tym weekendowe) 
zgodnie z klasyfikacją godzin przez OSD 

 
b. Sprzedawca wyróżnia ponadto dodatkową grupę taryfową 
„R” (RYCZAŁT), do której kwalifikowani są Odbiorcy niezależnie 
od poziomu napięcia zasilania, których instalacja nie jest 
wyposażona w układ pomiarowo-rozliczeniowy, w 
szczególności dla: i) krótkotrwałego poboru energii trwającego 
nie dłużej niż rok, ii) silników syren alarmowych, iii) stacji 
ochrony katodowej gazociągów oraz oświetlania reklam. 

§ 6 
SZCZEGÓŁOWE CENY I STAWKI OPŁAT 

 
Tabela nr 1 - Ceny energii elektrycznej i stawki opłat handlowych 
obowiązujące Odbiorców. Ceny zawierają podatek akcyzowy



 

Cennik Standardowy dla przedsiębiorców na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022  

Grupa 
taryfowa 

Stawka zmienna ceny* (bez podatku VAT) w zł/MWh Opłata handlowa (bez 
podatku VAT) w zł/m-c Całodobowa Szczyt Pozaszczyt Dzienna Nocna Szczyt przedpołudniowy Szczyt popołudniowy Pozostałe godziny doby 

C11 1549,00 X X X X X X X 19,00 

C12a X 1549,00 1549,00 X X X X X 19,00 
C12b X X X 1549,00 1549,00 X X X 19,00 

C12w X 1549,00 1549,00 X X X X X 19,00 
C13 X X X X X 1549,00 1549,00 1549,00 19,00 

C11em 1549,00 X X X X X X X 19,00 
C21 1549,00 X X X X X X X 19,00 

C22a X 1549,00 1549,00 X X X X X 19,00 
C22b X X X 1549,00 1549,00 X X X 19,00 

C22w X 1549,00 1549,00 X X X X X 19,00 

C21em 1549,00 X X X X X X X 19,00 
C23 X X X X X 1549,00 1549,00 1549,00 19,00 

Grupa 
taryfowa 

Całodobowa Szczyt Pozaszczyt Dzienna Nocna Szczyt przedpołudniowy Szczyt popołudniowy Pozostałe godziny doby Opłata handlowa 

B11 1549,00 X X X X X X X 49,00 
B12a X 1549,00 1549,00 X X X X X 49,00 

B12b X X X 1549,00 1549,00 X X X 49,00 
B12w X 1549,00 1549,00 X X X X X 49,00 

B11em 1549,00 X X X X X X X 49,00 
B13 X X X X X 1549,00 1549,00 1549,00 49,00 

B21 1549,00 X X X X X X X 49,00 

B22a X 1549,00 1549,00 X X X X X 49,00 
B22b X X X 1549,00 1549,00 X X X 49,00 

B22w X 1549,00 1549,00 X X X X X 49,00 
B21em 1549,00 X X X X X X X 49,00 

B23 X X X X X 1549,00 1549,00 1549,00 49,00 
Grupa 
taryfowa 

Całodobowa Szczyt Pozaszczyt Dzienna Nocna Szczyt przedpołudniowy Szczyt popołudniowy Pozostałe godziny doby Opłata handlowa 

A21 1549,00 X X X X X X X 99,00 

A22 X 1549,00 1549,00 X X X X X 99,00 
A23 X X X X X 1549,00 1549,00 1549,00 99,00 

R 1549,00 X X X X X X X 19,00 

Tabela 1 Ceny energii elektrycznej i stawki opłat handlowych obowiązujące Odbiorców. Ceny zawierają podatek akcyzowy 

  

 
* ceny zawierają koszt świadectw pochodzenia 


