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Cennik standardowy energii elektrycznej 

obowiązujący od dnia 30 stycznia 2019 r. 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Cennik standardowy energii elektrycznej (zwany dalej „Cennikiem”) 

przeznaczony jest dla odbiorców pobierających energię elektryczną w grupach taryfowych: 

B11, C11, C12a i C12b u operatora systemu dystrybucyjnego (zwanego dalej „OSD”), do 

którego sieci dany odbiorca jest przyłączony.  

2. „INTER ENERGIA” S.A. (zwana dalej „Sprzedawcą”) przygotowuje oferty indywidualne w 

odpowiedzi na zapytania ofertowe od potencjalnych klientów, pobierających energię 

elektryczną w grupach taryfowych innych niż wymienione w pkt 1.1. Cennika.  

3. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży energii elektrycznej wobec odbiorców w 

gospodarstwach domowych ani wobec innych odbiorców zakwalifikowanych do grup 

taryfowych G. 

4. Cennik uwzględnia postanowienia: 

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

b) ustawy z dnia z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw; 

c) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną; 

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

zostanie doliczony do ceny energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Ceny zawarte w Cenniku nie uwzględniają kosztów realizacji obowiązków uzyskania i 

przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, które nie były nałożone na 

Sprzedawcę na dzień 30 stycznia 2019 roku.  

7. Ceny zawarte w Cenniku zawierają podatek akcyzowy. 

8. Strefy czasowe obowiązujące w poszczególnych grupach taryfowych określone są przez 

OSD, do sieci którego odbiorca jest przyłączony. 

9. Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu sprzedaży energii elektrycznej określa każdorazowo 

umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta przez odbiorcę ze Sprzedawcą. 

 

2. CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZASADY ROZLICZEŃ 

 

1. Ceny energii elektrycznej, które Sprzedawca, zgodnie z przepisami ustawy powołanej w pkt 

1.4. lit. b) Cennika, zobowiązany jest stosować w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 

grudnia 2019 r. w rozliczeniach z odbiorcami, do których zastosowanie ma niniejszy Cennik, 

przedstawia poniższa tabela: 
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2. Sprzedawca oświadcza, że ceny określone w tabeli w pkt 2.1. powyżej zostały obniżone 

zgodnie z wymogami ustawy powołanej w pkt 1.4. lit. b) Cennika. Ceny przewidziane przez 

Sprzedawcę przed obniżeniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i określone w 

dotychczas obowiązującym Cenniku standardowym energii elektrycznej obowiązującym od 

dnia 1 października 2018 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. W przypadku, gdy po dniu wejścia w życie 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 obniżonych zgodnie z pkt 2.2. 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 

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, do którego ma 

zastosowanie niniejszy Cennik, w oparciu o ceny energii elektrycznej określone w tabeli w 

pkt 2.2. powyżej. Zmiana cen energii elektrycznej nastąpi w drodze jednostronnego 

oświadczenia Sprzedawcy i będzie obowiązywała od dnia, w którym wygasł obowiązek 

Cena netto energii elektrycznej w [zł/ MWh] 

(bez podatku od towarów i usług) 

  Całodobowa 

Strefa 

dzienna 

Strefa 

nocna 

B11 270,00 - - 

C11 320,00 - - 

C12a - 306,00 205,00 

C12b - 350,00 225,00 

Cena netto energii elektrycznej w [zł/ MWh] 

(bez podatku od towarów i usług) 

  Całodobowa Dzienna Nocna 

B11 470,00 - - 

C11 470,00 - - 

C12a - 510,00 437,00 

C12b - 536,00 385,00 
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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 zgodnie z niniejszym punktem Cennika.  

 

 

 


