
  

 
Informacja o cenach prądu                       
i stawkach opłat stosowanych                
w rozliczeniach z odbiorcami           
w gospodarstwach domowych 
Pakiet Podstawowy TS 
(wersja R1 B) 

 
  

 
 

Definicje, którymi posługujemy się w informacji, mają takie znaczenie, jakie nadaliśmy im w Ogólnych warunkach umowy kompleksowej  

dla konsumentów (OWU). Wyróżniamy je poprzez pogrubienie. 

1. Ceny prądu i stawki opłaty handlowej w ramach naszej oferty Pakiet Podstawowy TS w okresach wskazanych w poniższej tabeli 
uwzględniają zastosowanie w rozliczeniach cen prądu wynikających z Ustawy1 tzw. Tarczy Solidarnościowej do limitów zużycia  
w punkcie poboru energii w 2023 r.: 

a) 2000 kWh dla odbiorców uprawnionych z grupy taryfowej G - bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń; 
b) 2600 kWh dla odbiorców uprawnionych z grupy taryfowej G będących lub zamieszkujących z osobami z niepełnosprawnościami 

w stopniu znacznym lub umiarkowanym – konieczność przedstawienia oświadczenia;  
c) 3000 kWh dla odbiorców uprawnionych z grupy taryfowej G posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz wskazanych w Ustawie1 

rolników – konieczność przedstawienia oświadczenia. 
 

Tabela 1 

Średnie ceny prądu określone Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2022 oraz stawki opłaty handlowej wynikające  

z naszej oferty 

grupa taryfowa 

Cena prądu 

 od 1.01.2023 do limitu określonego Ustawą1 
Opłata handlowa  

od 1.01.2023 do 31.12.2024  

całodobowa strefa 1 strefa 2 z eFakturą  z fakturą papierową 
  

zł/kWh zł/miesiąc 

G11 0,5092 – – 38,99 43,99 

G12 – 0,6063 0,3398 38,99 43,99 

G12r – 0,6820 0,3086 38,99 43,99 

G12w – 0,6180 0,4002 38,99 43,99 

Ceny prądu zawierają 23% podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy.  

Opłata handlowa zawiera 23% podatek od towarów i usług (VAT). 
 

2. Ceny prądu i stawki opłaty handlowej w ramach naszej oferty Pakiet Podstawowy TS po wykorzystaniu limitu określonego w pkt 1 

do dnia 31.12.2023 roku w poniższej tabeli uwzględniają cenę maksymalną prądu określoną Ustawą2: 

Tabela 2 

Ceny prądu i stawki opłaty handlowej zależne od wariantu naszej oferty oraz okresu jej obowiązywania. 

wariant naszej 
oferty 

grupa taryfowa 

Cena prądu 

 po przekroczeniu liimitu określonego Ustawą1 do dnia 
31.12.2023 

Opłata handlowa  
od 1.01.2023 do 31.12.2024  

całodobowa strefa 1 strefa 2 z eFakturą  
z fakturą 

papierową  

zł/kWh zł/miesiąc 

wariant 1 
G11 

0,8585  

38,99 — 

wariant 3 — 43,99 

wariant 2 
G12* 

38,99 — 

wariant 4 — 43,99 

* dotyczy grup taryfowych oznaczonych w taryfie dystrybutora jako G12, G12w, G12r. 
 

Ceny prądu zawierają 23% podatek od towarów i usług (VAT) oraz uwzględniają podatek akcyzowy. 

Opłata handlowa zawiera 23% podatek od towarów i usług (VAT). 

 

3. W pozostałym okresie obowiązywania naszej oferty tj. od 1 stycznia 2024 roku, obowiązują ceny i stawki zgodne z Regulaminem 

naszej oferty. W przypadku ewentualnych dalszych zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego ceny i stawki wskazane  

w regulaminie naszej oferty zostaną do nich dostosowane.  

 

Sprzedawca 
ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców, który jest prowadzony przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000280916, NIP: 957-096-83-70, REGON: 
220418835, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 372 533 800 zł. 

 
1 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją 
na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127). 
 

2 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu 

niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243). 


