
NAZWA OPŁATY KOMU PŁACĘ? RODZAJ OPŁATY

CO TO ZA OPŁATA? ILE W 2021 TO KOSZTUJE (NETTO) ? JAK ZAOSZCZĘDZIĆ?
B I Z N E S za obrót

energią

za 
przesył
energii

opłata 
stała

liczona 
od 

zużycia

Energia Czynna ☑ ✅
Cena energii za każdą zużytą kWh ustaloną na zasadach 

rynkowych w cennikach Sprzedawców i ofertach 
indywidualnych

300 - 550 zł / MWh w zależności od 
oferty  - pamiętaj że w przypadku taryf ze 

strefami godzinowymi chodzi o średnią 
cenę

Wybierz Sprzedawcę odpowiedniego  dla Ciebie / 
Wybuduj własne źródło / Skontaktuj się ze specjalistą 

energetycznym

Opłata sieciowa 
zmienna

☑ ✅
Za przesyłanie energii siecią przesyłową na 

podstawie zużycia

15 zł - 280 zł /MWh w zależności od 
taryfy - pamiętaj że w przypadku taryf ze 
strefami godzinowymi chodzi o średnią 

cenę

Upewnij się że masz najkorzystniejszą taryfę / 
Wybuduj własne źródło / Skontaktuj się ze specjalistą 

energetycznym

Stawka jakościowa ☑ ✅ Za utrzymanie systemowych standardów jakości i 
niezawodności bieżących dostaw 10,18 zł lub 10,20 zł / MWh Wybuduj własne źródło / Skontaktuj się ze specjalistą 

energetycznym

Opłata OZE ☑ ✅
Za zapewnienie dostępności energii ze źródeł 

odnawialnych w krajowym systemie 
elektroenergetycznym

2,20 zł / MWh Wybuduj własne źródło / Skontaktuj się ze specjalistą 
energetycznym

Opłata kogeneracyjna ☑ ✅
Za zapewnienie dostępności energii z 

wysokosprawnej kogeneracji w krajowym systemie 
elektroenergetycznym

0 zł / MWh W tym roku nie płacisz

Opłata mocowa ☑ ✅
Za pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy 

elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i 
dostarczania tej mocy w okresach zagrożenia

76,20 zł / MWh (w dni robocze 7:00 -
22:00)

Przenieś część zużycia na noc i weekend/ Wybuduj 
własne źródło / Skontaktuj się ze specjalistą 

energetycznym

Opłata sieciowa stała ☑ ✅ Za przesyłanie energii siecią przesyłową na 
podstawie mocy umownej 3 - 21 zł / kW Dobierz właściwie taryfę i moc umowną / Skontaktuj 

się ze specjalistą energetycznym

Opłata przejściowa ☑ ✅
Za koszty likwidacji kontraktów długoterminowych i 

udostępnienie krajowego systemu 
elektroenergetycznego

0,08 zł / kW niskie napięcie; 0,19-0,20 zł / 
kW przy SN,WN

Dobierz właściwie taryfę i moc umowną / Skontaktuj 
się ze specjalistą energetycznym

Opłata handlowa ☑ ✅ Za dokonywanie rozliczeń za energię elektryczną i 
obsługę procesu sprzedaży

Od 0 zł do 300 zł / m-c w zależności od 
oferty

Wybierz Sprzedawcę odpowiedniego  dla Ciebie / 
Skontaktuj się ze specjalistą energetycznym

Opłata abonamentowa ☑ ✅ Za odczytywanie wskazań układów pomiarowo-
rozliczeniowych i ich kontrolę 0,38 zł - 54 zł /m-c

Jeśli, przy Twojej mocy, Operator to umożliwia, 
możesz wybrać okres rozliczeniowy / Skontaktuj się ze 

specjalistą energetycznym

Energia bierna ☑ ✅ Za ponadumowny wspólczynnik energii biernej 
indukcyjnej oraz energię bierną pojemnościową Od 0 zł w górę Zamontuj baterie kondensatorów / Skontaktuj się ze 

specjalistą energetycznym

Kara za przekroczenie 
mocy

☑ ✅ W sytuacji gdy faktyczna moc przekracza moc 
umowną na dany miesiąc

Suma 10 przekroczeń mocy w miesiącu x 
"Opłata sieciowa stała"

Dobierz właściwie poziom mocy / Monitoruj zużycie / 
Skontaktuj się ze specjalistą energetycznym



NAZWA OPŁATY KOMU PŁACĘ? RODZAJ OPŁATY

CO TO ZA OPŁATA? ILE W 2021 TO KOSZTUJE (NETTO) ? JAK ZAOSZCZĘDZIĆ?
W   D O M U za obrót

energią

za 
przesył
energii

opłata 
stała

liczona 
od 

zużycia

Energia Czynna ☑ ✅
Cena energii za każdą zużytą kWh ustaloną na 

podstawie zatwierdzonej taryfy lub ustalonej na mocy 
oddzielnego porozumienia wg zasad rynkowych

37 gr do 42 gr / kWh - pamiętaj że w 
przypadku taryf ze strefami godzinowymi 

chodzi o średnią cenę

Masz możlwiość wyboru wariantów strefowych, będzie 
taniej w określonych godzinach (np. taryfa weekendowa) 

/ Wybuduj własne źródło

Opłata sieciowa 
zmienna

☑ ✅
Za przesyłanie energii siecią przesyłową na podstawie 

zużycia

12 gr do 30 gr / kWh - pamiętaj że w 
przypadku taryf ze strefami godzinowymi 

chodzi o średnią cenę

Masz możlwiość wyboru wariantów strefowych, będzie 
taniej w określonych godzinach (np. taryfa weekendowa) 

/ Wybuduj własne źródło

Stawka jakościowa ☑ ✅
Za utrzymanie systemowych standardów jakości i 

niezawodności bieżących dostaw 1,25 gr / kWh Wybuduj własne źródło

Opłata OZE ☑ ✅
Za zapewnienie dostępności energii ze źródeł 

odnawialnych w krajowym systemie 
elektroenergetycznym

0,27 gr / kWh Wybuduj własne źródło

Opłata kogeneracyjna ☑ ✅
Za zapewnienie dostępności energii z wysokosprawnej 

kogeneracji w krajowym systemie 
elektroenergetycznym

0 zł / MWh W tym roku nie płacisz

Opłata mocowa ☑ ✅
Za pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy 

elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i 
dostarczania tej mocy w okresach zagrożenia

2,30 zł - 12,87 zł /m-c w zależności od 
zużycia energii Wybuduj własne źródło

Opłata sieciowa stała ☑ ✅
Za przesyłanie energii siecią przesyłową na podstawie 

mocy umownej 3,86 zł - 18 zł /m-c Dobierz właściwie taryfę

Opłata przejściowa ☑ ✅
Za koszty likwidacji kontraktów długoterminowych i 

udostępnienie krajowego systemu 
elektroenergetycznego

2,46 gr do 40,59 gr / m-c w zależności od 
zużycia energii Wybuduj własne źródło

Opłata handlowa ☑ ✅
Za dokonywanie rozliczeń za energię elektryczną i 

obsługę procesu sprzedaży
0 zł w taryfach zatwierdzonych w URE i do 

30 zł / m-c w innych ofertach Dobierz optymalną dla siebie ofertę

Opłata abonamentowa ☑ ✅
Za odczytywanie wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych i ich kontrolę 0,26 zł - 5,6 zł /m-c Wybierz inny okres rozliczeniowy

Energia bierna ☑ ✅
Za ponadumowny wspólczynnik energii biernej 

indukcyjnej oraz energię bierną pojemnościową - w 
praktyce w domach zazwyczaj nie jest naliczana

Od 0 zł w górę Zamontuj baterie kondensatorów / Skontaktuj się ze 
specjalistą energetycznym


