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W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe

Adres:      ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49‐57
50‐032 Wrocław

tel.: 71 78 03 820
fax: 71 78 03 825
e‐mail: wroclaw@ure.gov.pl
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Prezes  URE reguluje  działalność przedsiębiorstw 

energetycznych  zmierzając  do  równoważenia  interesów 

przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.
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Spółka obrotu

TAURON Sprzedaż
Sp. z o.o. 

Operator 
systemu 

dystrybucyjnego
EnergiPro S.A.

Sprzedawca towaru
energii elektrycznej

usługodawca 
w zakresie transportu 
energii elektrycznej
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Na Twoim terenie działa jeden operator 

systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz 

wielu sprzedawców, od których możesz 

kupować energię
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EnergiaPro Koncern Energetyczny 
S.A.
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Usługa kompleksowa

8

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
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W chwili obecnej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza taryfy 
w zakresie obrotu energią elektryczną jedynie dla grup G.

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
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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
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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
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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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Zgodnie z Prawem Energetycznym, 
zmiana sprzedawcy energii jest prawem 
każdego klienta i nie wiąże się z kosztami. 

Z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
wynikaćmoże konieczność dostosowania 

układu pomiarowego, 
co dotyczy wyłącznie klientów korzystających 

z energii na średnim i wysokim napięciu.

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 



16

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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Lista sprzedawców z którymi EnergiaPro S.A. oraz 
ENION S.A.  zawarły umowy o świadczenie usług 

dystrybucji

1.PKP Energetyka Sp. z 
o.o.

11.ZOMAR S.A. 21.POLENERGIA S.A. 31.EGL Polska Sp.z o.o.

2.Lumius Polska Sp. z o.o. 12.Korlea Invest a.s. 22.POLENERGIA Trading 
S.A.

32.KOPEX S.A.

3.ENION Energia Sp. z 
o.o.

13.Ukrenergy Trade Sp. z 
o.o.

23.PGE Zakład 
Energetyczny 
Warszawa ‐ Teren S.A.

33.PGE ZEORK S.A.

4.Południowy Koncern 
Energetyczny S.A.

14.Dalkia Poznań ZEC S.A. 24.PGE Zakład 
Energetyczny Białystok 
S.A.

34.PGE Lubelskie Zakłady 
Energetyczne S.A.

5.Vattenfall Sales Poland 
Sp. z o.o.

15.PGE – ELECTRA S.A. 25.Zakład Energetyczny 
Łódź‐Teren Obrót Sp. z 
o.o.

35.JES Energy Sp. z o.o.

6.Everen Sp. z o.o. 16.CEZ Trade Polska Sp. z 
o.o.

26.Fiten S.A. 36.ELBIS Sp. z o.o.

7.GDF SUEZ Energia 
Polska S.A.

17.EnergiaPro Gigawat 
Sp. z o.o.

27.Centrozap S.A. 37.TELEZET S.A.

8.RWE Polska S.A. 18.PGE Łódzki Zakład 
Energetyczny S.A.

28.TAURON Polska 
Energia S.A.

38.Alpiq Energy SE

9.ENERGA ‐Obrót S.A. 19.ENEA S.A. 29.PGE Obrót S.A. 39.METRO Group Energy 
Management Sp. z o.o.

10.Atel Polska Sp. z o.o. 20.PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A.

30.PGE Zamojska 
Korporacja 
Energetyczna S.A.

40.EGL Polska Sp.z o.o.
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Przed zmianą sprzedawcy należy:
dokładnie zbadać ofertę nowego sprzedawcy – przede wszystkim ceny 

oraz dokonać analizy opłacalności zmiany sprzedawcy energii 

elektrycznej:

‐ jakie są korzyści i oszczędności? 

‐ jakie nakłady inwestycyjne należy ponieść?

‐ jakie sąwarunki obecnie podpisanych umów cywilno‐prawnych?

‐ jakie jest ryzyko związane z zakupami energii na wolnym rynku?
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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 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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Decyzja o zmianie sprzedawcy, podpisanie umowy z nowym 
sprzedawcą

NOWY SPRZEDAWCA WYKONA ZA NAS W NASZYM IMIENIU*:

A. Wypowiedzenie umowy staremu sprzedawcy

B. Podpisanie umowy z naszym OSD (operatorem systemu dystrybucyjnego) 

C. Zgłoszenie do OSD zawierające**:

a) określenie stron nowej umowy sprzedaży,

b) termin obowiązywania umowy,

c) planowane ilości dostaw energii,

d) określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 

(najczęściej będzie nim nowy sprzedawca

*kroki te może także wykonać firma/instytucja

**w niektórych przypadkach nowy sprzedawca wykonuje te czynności z upoważnienia 
klienta
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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 (koszt dostosowanie układu ponosi jego 
właściciel).

5. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą.

Czynności wykonywane przez OSD i starego sprzedawcę energii

W dniu zmiany sprzedawcy OSD zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego (w terminie do 5 dni roboczych).

Odczyt jest przekazywany przez OSD staremu i nowemu sprzedawcy do 5 dnia następnego miesiąc. Na tej podstawie otrzymamy

fakturę końcową. 

Przykład procedury pierwszej zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej
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Wariant I

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

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

Plus takiego rozwiązania: 

Podmiot „X” posiada jeden dokument. 

Minus takiego rozwiązania: 

wypowiedzenie umowy kompleksowej 
spowoduje, że automatycznie 

nie będzie  łączył Podmiotu „X” żaden 
stosunek prawny w części dystrybucyjnej. 
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Podmiot „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

Podmiot „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:

Podmiot „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

Podmiot „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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