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Prezes  URE reguluje  działalność przedsiębiorstw 

energetycznych  zmierzając  do  równoważenia  interesów 

przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.



Źródło obrazu: www.abb.com
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Spółka obrotu

Vattenfall Sales
Poland sp. z o.o.

Operator 
systemu 

dystrybucyjnego
Vattenfall 

Distribution Poland 
S.A.

Sprzedawca towaru
energii elektrycznej

usługodawca 
w zakresie transportu 
energii elektrycznej
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Vattenfall Distribution Poland S.A.

Na Twoim terenie działa jeden operator 

systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz 

wielu sprzedawców, od których możesz 

kupować energię
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Umowa

Aneks do 
umowy 
czyli jej 
zmiana

Informacja 
o prawie do

wypowiedzenia umowy
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Zobowiązanie do informowania 
odbiorców o zmianie cen lub 
stawek opłat zawartych w 

taryfach w ciągu jednego okresu 
rozliczeniowego od dnia 
wprowadzenia tych zmian



Usługa kompleksowa
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Przedsiębiorstwo  energetyczne  będące  stroną umowy  kompleksowej,  świadczy  na  rzecz  odbiorcy  tzw. 
usługę kompleksową, w ramach której występuje:

w imieniu własnym jako sprzedawca dokonujący sprzedaży energii elektrycznej,

w imieniu przedsiębiorstwa świadczącego usługę dystrybucji energii elektrycznej na danym terenie.

Umowa 
sprzedaży

Umowa
o świadczenie

usług dystrybucji

Umowa
kompleksowa



Sprzedawca z urzędu

Ustawa – Prawo energetyczne definiuje sprzedawcę z urzędu jako:

przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi 
lub energią elektryczną,

świadczące  usługi  kompleksowe odbiorcom  paliw  gazowych  lub  energii 
elektrycznej  w  gospodarstwie  domowym,  niekorzystającym  z  prawa  wyboru 
sprzedawcy.
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Sprzedawca z urzędu w zakresie energii elektrycznej

Na terenie m. in. miasta Gliwice, rolę sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej pełni:

Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. z siedzibąw Gliwicach

Podmiot ten, w ramach zawartych z odbiorcami umów kompleksowych występuje w imieniu własnym jako 
sprzedawca energii elektrycznej oraz w imieniu Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gliwicach jako przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej.
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W chwili obecnej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza ceny
energii elektrycznej jedynie dla sprzedawców z urzędu świadczących
usługi kompleksowe na rzecz odbiorców w gospodarstwach
domowych

Przesyłanie i dystrybucja energii 
elektrycznej  jako obszar monopolu
naturalnego są i będą nadal taryfowane
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PAMIĘTAJ!!!

Zmniejszenie zużycia mediów wpływa jedynie na wysokość składników zmiennych rachunku.

W  przypadku  gdy  odbiorca  zaprzestaje  poboru energii  elektrycznej,  (np. w  związku  z  czasowym 
opuszczeniem nieruchomości) przy jednoczesnym braku wypowiedzenia umowy na podstawie której
dostarczana jest energia elektryczna, przedsiębiorstwo w dalszym ciągu nalicza opłaty stałe.
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Rachunki za 
energię elektryczną zawierająRachunki za 
energię elektryczną zawierają

Składniki zmienne rachunku

– ich wysokość zależy od zużycia
energii elektrycznej 

w okresie rozliczeniowym

Składniki zmienne rachunku

– ich wysokość zależy od zużycia
energii elektrycznej 

w okresie rozliczeniowym

Składniki stałe rachunku

– ich wysokość jest niezależna od zużycia
energii elektrycznej w okresie 

rozliczeniowym, przykładem jest 
opłata abonamentowa obliczana w zł/m‐c

Składniki stałe rachunku

– ich wysokość jest niezależna od zużycia
energii elektrycznej w okresie 

rozliczeniowym, przykładem jest 
opłata abonamentowa obliczana w zł/m‐c



Opłata za energię elektryczną ‐ stanowi  iloczyn  ilości zużytej energii wyrażonej w [kWh]  i  jej 
ceny wyrażonej w  [zł/kWh].  Zawiera  koszty  zakupu  energii  elektrycznej  oraz  koszty 
prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną. 

Opłata  dystrybucyjna  zmienna  ‐ stanowi  iloczyn  ilości  zużytej  energii wyrażonej w  [kWh]  i 
składnika  zmiennego  stawki  sieciowej wyrażonego  w  [zł/kWh].    Zawiera  koszty 
zmienne  związane  z  funkcjonowaniem  sieci,  m.in.  koszty  strat,  które  dystrybutorzy 
ponoszą podczas przesyłania energii. 

Opłata  jakościowa  ‐ stanowi  iloczyn  ilości  zużytej  energii  wyrażonej  w  [kWh]  i  stawki 
jakościowej wyrażonej  w  [zł/kWh].  Pokrywa  koszty  utrzymania  równowagi  systemu 
elektroenergetycznego.
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Składniki zmienne rachunku za energię elektryczną



Cena energii elektrycznej – 0,3140 zł/kWh (z VAT)
Cenę energii ustalił Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. w swoim cenniku, który nie został zatwierdzony
przez Prezesa URE

Składnik zmienny stawki sieciowej – 0,1369 [zł/kWh] (z VAT)
Stawka jakościowa – 0,0086 zł/kWh (z VAT)
Składnik zmienny stawki sieciowej oraz stawkę jakościową ustalił Vattenfall Distribution Poland S.A. w taryfie dla
energii elektrycznej, która została zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2010 r.,
Nr DTA‐4211‐85(7)/2010/13818/IV/KG. Decyzja wraz z taryfą zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE –
Energia elektryczna  Nr 129/2010(922) z 17 grudnia 2010 r., dostępnym na stronie internetowej URE: www.ure.gov.pl

Razem: 0,4595 zł/kWh (z VAT) – tyle aktualnie płaci odbiorca grupy G11 

za zużycie 1 kWh energii elektrycznej
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Składniki zmienne rachunku za energię elektryczną
(na przykładzie grupy taryfowej G11 dla gospodarstw domowych)



Opłata dystrybucyjna stała ‐ stanowi iloczyn liczby miesięcy okresu rozliczeniowego i składnika 
stałego  stawki  sieciowej wyrażonego  w  [zł/m‐c].  Zawiera  koszty  stałe  związane  z 
funkcjonowaniem sieci, m.in.  koszty utrzymania sieci, remonty, płace załogi, podatki.

Opłata  przejściowa ‐ stanowi  iloczyn  liczby miesięcy  okresu  rozliczeniowego  i  stawki  opłaty 
przejściowej wyrażonej w [zł/m‐c]. Została wprowadzona ustawą o zasadach pokrywania 
kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 
długoterminowych  sprzedaży  mocy  i  energii  elektrycznej,  w  gruncie  rzeczy  to 
rekompensata dla producentów  za  rozwiązanie ww. umów. Stawki opłaty przejściowej 
dla gospodarstw domowych kalkulowane  są w  zależności od  rocznego  zużycia  energii, 
wprowadza je regulator.

Opłata abonamentowa ‐ stanowi iloczyn liczby miesięcy okresu rozliczeniowego i stawki opłaty 
abonamentowej wyrażonej  w  [zł/m‐c].  Pokrywa  koszty  uzasadnione  ponoszone  w 
związku z odczytem wskazań układów pomiarowo‐rozliczeniowych i ich kontrolą. 

Opłata  za  obsługę rozliczenia  handlowego – stanowi  iloczyn  liczby  miesięcy  okresu 
rozliczeniowego  i  stawki  opłaty  handlowej.  Pokrywa  koszty  stałe  ponoszone  przez 
przedsiębiorstwo  obrotu  (nie  występuje  w  taryfach  dla  energii  elektrycznej 
zatwierdzanych przez Prezesa URE).
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Składniki stałe rachunku za energię elektryczną



Stawka opłaty za obsługę rozliczenia handlowego – 4,18 zł/miesiąc (z VAT)
Stawkę ustalił Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. w swoim cenniku, który nie został zatwierdzony
przez Prezesa URE

Składnik stały stawki sieciowej:
– 5,7564 [zł/miesiąc] (z VAT) w przypadku jednofazowego układu pomiarowo‐rozliczeniowego
– 8,8929 [zł/miesiąc] (z VAT) w przypadku trójfazowego układu pomiarowo‐rozliczeniowego

Stawka opłaty przejściowej:
– 0,4182 zł/miesiąc (z VAT) dla odbiorców zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej
– 1,7466 zł/miesiąc (z VAT) dla odbiorców zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej
– 5,5350 zł/miesiąc (z VAT) dla odbiorców zużywających rocznie powyżej 1200 kWh energii elektrycznej

Stawka opłaty abonamentowej:
– 0,62 zł/miesiąc (z VAT) w przypadku 12‐miesięcznego okresu rozliczeniowego
– 3,69 zł/miesiąc (z VAT) w przypadku 2‐miesięcznego okresu rozliczeniowego
– 7,38 zł/miesiąc (z VAT) w przypadki 1‐miesięcznego okresu rozliczeniowego

Składnik stały stawki sieciowej, stawkę opłaty przejściowej oraz stawkę opłaty abonamentowej ustalił Vattenfall
Distribution Poland S.A. w taryfie dla  energii elektrycznej, która została zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia
16 grudnia 2010 r., Nr DTA‐4211‐85(7)/2010/13818/IV/KG. Decyzja wraz z taryfą zostały opublikowane w Biuletynie
Branżowym URE – Energia elektryczna  Nr 129/2010(922) z 17 grudnia 2010 r., dostępnym na stronie
internetowej URE: www.ure.gov.pl

Razem: od 10,9746 do 25,9879 typowo 16,09 zł/miesiąc (z VAT) – tyle aktualnie płaci odbiorca grupy G11 

miesięcznie niezależnie od zużycia energii elektrycznej
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Składniki stałe rachunku za energię elektryczną
(na przykładzie grupy taryfowej G11 dla gospodarstw domowych)



Opłaty wnoszone przez odbiorców na podstawie  
prognozowanego zużycia energii elektrycznej

W przypadku gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, 
w okresie tym mogą być pobierane opłaty za energię elektryczną
oraz za usługi przesyłania lub dystrybucji tej energii w wysokości 
określonej na podstawie prognozowanego zużycia w tym okresie, 
z uwzględnieniem sezonowości jej poboru oraz trendu poboru 
energii przez odbiorcę, w okresie ostatnich dwóch lat.
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Może zrezygnować z usługi kompleksowej
z zachowaniem

określonego w umowie okresu wypowiedzenia 

Nie może być obciążony przez 
sprzedawcę z urzędu 

żadnymi dodatkowymi kosztami 
z tego tytułu

Odbiorca paliw gazowych lub 
energii elektrycznej w gospodarstwie 

domowym, niekorzystający 
z prawa wyboru sprzedawcy

Pamiętajmy

Przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się dystrybucją energii

elektrycznej ma obowiązek 
umożliwienia odbiorcy 
zmianę sprzedawcy
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Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie oznacza koniecznonie oznacza koniecznośści ci 

fizycznego  przyfizycznego  przyłąłączeniaczenia instalacji  odbiorcy  do  sieci 

elektroenergetycznej innego podmiotu.

Odbiorca po dokonanej Odbiorca po dokonanej 
zmianie sprzedawcy bzmianie sprzedawcy bęędziedzie

nadal przyłączonyw sposób 
dotychczasowy do sieci

przedsiębiorstwa 
energetycznego 
zajmującego się

dystrybucją energii elektrycznej

regulował na jego
rzecz opłaty za usługę
dystrybucji ustalane na 

podstawie zatwierdzanych 
przez Prezesa URE
stawek taryfowych

regulował należność
za energię elektryczną

na rzecz wybranego sprzedawcy,
na podstawie z ceny

ustalonej w umowie sprzedaży 



Kto może być sprzedawcą?

Sprzedawca energii musi mieć prawo do prowadzenia obrotu energią na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzone udzieloną przez Prezesa URE koncesją. 

Musi miećmożliwość zakupu energii (zawarta umowa z podmiotem 
odpowiedzialnym za bilansowanie) oraz jej przesłania do odbiorcy (zawarta umowa
z operatorem sieci dystrybucyjnej tzw. generalna umowa dystrybucyjna).
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Wykaz sprzedawców energii, z którymi Vattenfall Distribution 
Poland S.A. ma podpisane generalne umowy dystrybucyjne:

1. 3 Wings Sp. z o.o.
2. Alpiq Energy SE Spółka Europejska Oddziałw Polsce 
3. Atel Polska Sp. z o.o. 
4. BH Steel‐Energia Sp. z o. o. 
5. Centrozap S.A. 
6. CEZ Trade Polska Spółka z o.o. 
7. Dalkia Łódź S.A. 
8. Dalkia Polska S.A. 
9. EGL Polska Sp. z o.o. 
10. Electrabel Polska S.A.
11. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
12. Enea S.A. 
13. Energa‐Obrót S.A. 
14. Energetyka Sp. z o.o.
15. Energia dla Firm Sp. z o.o.
16. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
17. Everen Sp. z o.o. 
18. Fiten S.A. 
19. JES Energy Sp. z o. o. 
20. Kopex S.A. 
21. Korlea Invest a.s. 
22. Lumius Polska Sp. z o.o. 
23. Metro Group Energy Management Sp. z o. o. 

24. PGE ‐ ELECTRA S.A.
25. PGE Obrót S.A
26. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibąw Białymstoku
27. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibąw Lublinie 
28. PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibąw Łodzi
29. PGE Obrót S.A. Oddział II z siedzibąw Łodzi
30. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibąw Skarżysku‐
Kamienna
31. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibąw Warszawie
32. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibąw Zamościu 
33. PKP Energetyka Sp. z o.o. 
34. Polska Energia PKH Sp. z o.o.
35. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
36. RE ALLOYS Sp. z o.o.
37. RWE Polska S.A. 
38. Slovenské Elektrárne, a.s. Spółka Akcyjna Oddziałw 
Polsce 
39. Tauron Polska Energia S.A.
40. Telezet Edward Zdrojek
41. UkrEnergy Trade Sp. z o.o. 
42. Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.
43. Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. ELSEN S.A.
44. Zakłady Górniczo ‐ Hutnicze "Bolesław" S.A. 
45. Zomar Spółka Akcyjna 

www.vattenfall.pl
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Bądź świadomy  i  przeczytaj  umowę dokładnie  zanim  ją

podpiszesz

P a m i ę t a j

To są Twoje pieniądze, więc nie bój się zadawać pytań
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Dokładnie zbadać ofertę nowego sprzedawcy – przede wszystkim

ceny.

Korzystając z różnego rodzaju kalkulatorów taryf energii, 

powinniśmy zwrócić uwagę, czy uwzględniają one wszystkie

składniki opłat które nas będą dotyczyły.
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Przed zmianą sprzedawcy należy:



Pan „X”, na podstawie umowy kompleksowej rozliczany byłwedług rocznego 
okresu rozliczeniowego. Opłaty Pana „X” naliczano na podstawie dokonywanych raz do roku 

odczytów układu pomiarowo‐rozliczeniowego.

Nowy sprzedawca zaproponował Panu „X”

niższą od dotychczasowej
cenę energii

dodatkowo Pan „X”, który rocznie 
zużywał niewiele poniżej 1200 kWh 

energii elektrycznej, dostał
bonus w postaci darmowych 

10 kWh energii w każdym miesiącu.

krótszy okres rozliczeń,
czyli rozliczenia dokonywane 

będą raz na miesiąc na podstawie 
wskazań układu pomiarowego
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zaoferowana niższa cena energii elektrycznej nie zawsze wiąże się automatycznie z niższymi 
sumarycznymi opłatami za energię elektryczną, które w skrajnych przypadkach mogą okazać
się nawet wyższe. 

Pan „X” powinien:

ocenić, czy zużycie w ciągu roku 
dodatkowych (darmowych) 120 kWh nie

spowoduje konieczności uiszczenia opłaty 
wynikającej z wyższej stawki

opłaty przejściowej, zatwierdzonej
w taryfie przedsiębiorstwa zajmującego się

dystrybucją energii elektrycznej,
obowiązującej odbiorców zużywających 

rocznie powyżej 1200 kWh energii elektrycznej

Sprawdzićw taryfie przedsiębiorstwa
zajmującego się dystrybucją

energii elektrycznej, jaka będzie wysokość
stawki abonamentowejw przypadku
przejścia z dwunastomiesięcznego na 
jednomiesięczny okres rozliczeniowy

sprawdzić, czy nowy sprzedawca będzie 
pobierał dodatkową opłatęwynikającą

z tzw. stawki opłaty za obsługę
rozliczenia handlowego, 

a jeżeli tak, to w jakiej stałej wysokości

ustalić wysokość opłaty przejściowej
w przypadku zastosowania stawki 
przewidzianej dla odbiorców, którzy 
rocznie zużywają powyżej 1200 kWh
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sprawdzić opcje płatności 
Zwróćmy uwagę czy rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą
według rzeczywistego zużycia czy według prognoz zużycia. W tym drugim przypadku
zwrócić należy uwagę na długość okresu rozliczeniowego. 
Im krótszy okres rozliczeniowy, tym bardziej trafne prognozy.

ustalić okres obowiązywania umowy, warunki wypowiedzenia oraz czy umowa jest
przedłużana automatycznie
Umowa zawarta z odbiorcami w gospodarstwie domowym ulega rozwiązaniu ostatnim 
dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym oświadczenie tego odbiorcy dotarło
do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca może wskazać późniejszy termin
rozwiązania umowy.

sprawdzić czy nie ma ukrytych opłat (typu kary za kolejną zmianę) 
Odbiorca końcowy wypowiadając pisemnie umowę, nie ponosi z tego tytułu innych niż
wynikające z treści umowy  kosztów i odszkodowań.
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Przed zmianą sprzedawcy należy:
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1. Odbiorca zawiera z wybranym przez siebie sprzedawcą energii elektrycznej 
umowę sprzedaży.

2. Odbiorca dokonuje wypowiedzenia zawartej z przedsiębiorstwem pełniącym 
obowiązki sprzedawcy z urzędu umowy kompleksowej, lub upoważnia nowego 
sprzedawcę do dokonania wypowiedzenia.

3. Odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie 
usług dystrybucji lub upoważnia nowego sprzedawcę do zawarcia takiej 
umowy w jego imieniu i na jego rzecz. Nowy sprzedawca powiadamia
operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy z odbiorcą.

4. Dostosowanie układów pomiarowo — rozliczeniowych.

5. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą.

Przykład procedury pierwszej zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej
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Wariant I

Pan „X” zawarł z nowym sprzedawcą umowę kompleksową, a więc umowę typu: „2 w 1”,
zawierającą postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Pan „X” udzielił nowemu sprzedawcy pełnomocnictwa pozwalającego na łączne ujęcie postanowień
umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w jednym dokumencie.

Plus takiego rozwiązania: 

Pan „X” posiada jeden dokument. 

Minus takiego rozwiązania: 

wypowiedzenie umowy kompleksowej 
spowoduje, że automatycznie 

nie będzie  łączył Pana „X” żaden stosunek
prawny w części dystrybucyjnej. 
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Pan „X” musi pamiętać, że nowe umowy powinny wejśćw życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży
(umowy kompleksowej) z dotychczasowym sprzedawcą ‐ takie rozwiązanie gwarantuje mu ciągłość
Sprzedaży.

Wariant II

Pan „X” decyduje się na rozdział umów. I tak:

z nowym sprzedawcą
zawiera tylko umowę

sprzedaży energii elektrycznej

z operatorem systemu 
dystrybucyjnego

zawiera umowę o świadczenie 
usługi dystrybucji

Minus takiego rozwiązania:

Pan „X” ma dwa dokumenty 
i płaci dwie faktury: 

jedną za energię elektryczną
a drugą za usługę dystrybucyjną

Plus takiego rozwiązania: 
umowę o świadczenie usługi dystrybucji

Pan „X” może zawrzeć na czas
nieokreślony. W takim przypadku 

nie będzie konieczne wypowiadanie 
i ponowne jej zawieranie przy kolejnych 

zmianach sprzedawców
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Gdzie szukać sprzedawców energii?

Informację o sprzedawcach prowadzących działalność na 
danym terenie można uzyskać:

u danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (w siedzibie spółki 
i/lub biurach obsługi klienta)

na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki  
(www.ure.gov.pl; www.maszwybor.ure.gov.pl) lub dzwoniąc na 
infolinię (22 661 62 32)
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W prezentacji 

wykorzystano również ogólnodostępne 

informacje zawarte na stronach internetowych
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dziękujemy za uwagę
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