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1. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1. Niniejsza Taryfa dla energii elektrycznej, zwana dalej Taryfą, ustalona została przez przedsiębiorstwo energetyczne Lewandpol Proenergia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Sprzedawcą lub Sprzedawcą rezerwowym. 

1.2. Taryfa uwzględnia postanowienia ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Ustawa) oraz innych ustawach i aktach wykonawczych do Ustawy.   
1.3.        Taryfę stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami, których nie dotyczą inne Taryfy dla energii elektrycznej Sprzedawcy stosownie do zakresu świadczonych 

usług i zawartych umów. Taryfa zawiera w szczególności rodzaje i wysokość oraz warunki stosowania:  
a) cen za energię,  
b) stawek opłat handlowych,  
c) bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców 

1.4.        Taryfa ma zastosowania do rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców, którzy wybrali przedsiębiorstwo energetyczne Lewandpol Proenergia 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Sprzedawcę rezerwowego, dla którego obowiązuje drugi zestaw cen. 

1.5.        W przypadku zawarcia między Sprzedawcą i odbiorcą umowy specjalnej związanej ze szczególnymi warunkami dostarczania, odbioru lub sprzedaży energii 
elektrycznej, dopuszcza się stosowanie cen za energię oraz zasad rozliczeń, odmiennych niż zawarte w niniejszej Taryfie. Przez warunki, o których mowa, 
rozumie się w szczególności: 

a) możliwość regulacji poboru energii w godzinach doby, dniach tygodnia i porach roku,  
b) indywidualny rozkład poboru energii w godzinach doby, dniach tygodnia i porach roku,  
c) posiadanie własnych źródeł wytwarzania.  

1.6. Rozliczenia oparte są na wskazaniach układu pomiarowo-rozliczeniowego, który winien być dostosowany do mocy umownej.  
1.7. Taryfa zawiera zestawy cen energii, stosowane w rozliczeniach za energię zakupioną na własny użytek odbiorcy końcowego, uwzględniające w szczególności 

koszty  obowiązkowego  zakupu  i  umorzenia świadectw  pochodzenia  oraz  świadectw  efektywności  energetycznej  lub  uiszczenia opłaty  zastępczej  oraz  
obciążeń  publicznoprawnych  nałożonych na  sprzedawcę  w  związku  z  prowadzoną  przez  niego  działalnością,  które  były określone przepisami prawa na 
dzień zatwierdzenia przez Zarząd Sprzedawcy niniejszej Taryfy,  wraz  z  uwzględnieniem  podatku akcyzowego  według obowiązującej stawki na dzień 
zatwierdzenia niniejszej Taryfy. 

1.8.        Zawarte w Taryfie ceny i stawki opłat nie uwzględniają podatku od towarów i usług. Do cen i stawek opłat doliczany jest podatek od towarów i usług zgodnie  
               z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  
 
2.  DEFINICJE 

2.1. Pojęcia niezdefiniowane w Taryfie posiadają znaczenie nadane im w Ustawie i aktach wykonawczych do Ustawy.  
Ilekroć w Taryfie jest mowa o:  

  Taryfie – należy przez to rozumieć taryfę/cennik Sprzedawcy dla sprzedaży energii elektrycznej, tj. zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, 
opracowany przez Sprzedawcę dla określonych odbiorców, 

  Układzie pomiarowo-rozliczeniowym – należy przez to rozumieć liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki 
energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do 
pomiarów i rozliczeń.  
Umowie – należy przez to rozumieć odpowiednio umowę sprzedaży energii albo umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji albo 
umowie sprzedaży rezerwowej. W pozostałym zakresie stosuje się pojęcia zdefiniowane w Umowie, Ogólnych Warunkach Umów, Ustawie i rozporządzeniach 
wykonawczych do niej, Taryfie lub Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch 
sieciowy na obszarze, którego dotyczy Taryfa.  

 

3.  OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ODBIORCÓW 

3.1. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH 

3.1.1. Odbiorcy za dostarczoną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych. Podział 

odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest wg kryteriów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia taryfowego i taryfy Lewandpol Proenergia Sp. z o.o.  dla 

usług dystrybucji. 
3.1.2. Kryteria kwalifikowania odbiorców do grup taryfowych:  

Grupa taryfowa Kryteria kwalifikowania odbiorców  

B21/B21em Odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną jednostrefowo 

C21/C21em 
Odbiorcy zasilani z sieci niskiego napięcia, o mocy umownej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia 
przelicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A. 

C11/C11em 
Odbiorcy zasilani z sieci niskiego napięcia, o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia 
przelicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A. 

R 
Do grupy taryfowej RYCZAŁT kwalifikowani są odbiorcy niezależnie od poziomu napięcia zasilania, których instalacja nie jest 
wyposażona w układ pomiarowo-rozliczeniowy, w szczególności dla: a) krótkotrwałego poboru energii, b) silników syren 
alarmowych, c) stacji ochrony katodowej. 
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3.1.3. Do grup taryfowych C21em oraz C11em kwalifikowani są odbiorcy, którzy wykorzystują energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania 

ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110); 

3.1.4.. Rozliczanie przez Sprzedawcę/Sprzedawcę rezerwowego sprzedaży energii z odbiorcami, którzy zawarli ze Sprzedawcą/Sprzedawcą rezerwowym umowę, dla 
danego miejsca dostarczania, odbywa się w oparciu o jedną z grup taryfowych określonych w punkcie 3.1.2. 

3.1.5. Rozliczanie przez Sprzedawcę sprzedaży energii z odbiorcami, którzy zawarli ze Sprzedawcą umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług 
dystrybucji lub umowę sprzedaży rezerwowej, dla danego miejsca dostarczania, odbywa się w oparciu o jedną z grup taryfowych określonych w punkcie 3.1.2., 
natomiast rozliczanie usług dystrybucji odbywa się w oparciu o tą samą  grupę taryfową określoną w taryfie Lewandpol Proenergia Sp. z o.o.  dla usług 
dystrybucji. 

3.1.6. Warunki zmiany grupy taryfowej określa Umowa i taryfa Lewandpol Proenergia GE Sp. z o.o. dla usług dystrybucji.  

 
   
3.2. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA ODBIORCÓW  

3.2.1.1. Rozliczenia za sprzedaną energię, przeprowadza się za okres rozliczeniowy określony w umowie. Rozliczenia dokonywane są na podstawie wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego dla poszczególnych miejsc dostarczania określonych w umowie, z zachowaniem zasad określonych w taryfie dla energii 
elektrycznej w zakresie dystrybucji przedsiębiorstwa energetycznego Lewandpol Proenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do sieci którego 
przyłączony jest odbiorca i przepisów przywołanych w pkt 1.2  

3.2.1.2. Sprzedawca może pobierać opłaty na podstawie prognozowanego zużycia energii w przypadku, gdy operator systemu dystrybucyjnego dokonywać będzie 
odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminach innych niż określone w umowie.  

3.2.1.3. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii, o którym mowa w punkcie 3.2.1.2., powstanie nadpłata lub niedopłata, to:  
a) nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu, b) niedopłata jest doliczana 
do pierwszej faktury, ustalonej dla najbliższego okresu rozliczeniowego.  

3.2.3.  Za każdy dodatkowy odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonany na życzenie odbiorcy, sprzedawca pobiera opłatę w wysokości stawek opłat 
określonych przez operatora systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest dany odbiorca.  

3.2.4. Opłatę za energię sprzedaną w okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem postanowień taryfy Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. dla usług dystrybucji  oraz cen 
energii określonych dla danej grupy taryfowej.  

3.2.9. Ilość energii w rozliczeniach z odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej RYCZAŁT obliczana jest jako iloczyn sumy mocy użytkowanych odbiorników, 
określonej w umowie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji i czasu ich użytkowania. Czas użytkowania odbiorników jest uzgadniany 
między sprzedawcą a odbiorcą.  

3.2.10. W rozliczeniach za energię z odbiorcami z grupy taryfowej RYCZAŁT stosuje się ceny jednostrefowe (całodobowe) i opłatę za obsługę handlową według grupy 
taryfowej, do której powinien być zakwalifikowany odbiorca.  

3.3. ROZLICZENIA ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ 

3.3.1. Za prowadzoną przez sprzedawcę obsługę handlową, związaną z rozliczaniem sprzedawanej energii, pobiera się miesięczną opłatę za każdy układ pomiarowo-
rozliczeniowy.  

3.3.2. Opłata za obsługę handlową naliczana jest miesięcznie w pełnej wysokości niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy 

3.4. ROZLICZENIA ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI  

Sprzedawca pobiera od odbiorców, których rozlicza za usługi dystrybucji świadczonej przez OSD zgodnie z zawartą umową opłaty, a w szczególności za: a) 
usługę dystrybucji w części stałej, b) usługę dystrybucji w części zmiennej, c) abonament, d) ponad umowny pobór energii biernej, e)  przekroczenie mocy 
umownej, w wysokości i na warunkach ich stosowania, zawartych w taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej OSD, do sieci którego przyłączony jest 
dany odbiorca. W rozliczeniach za usługę dystrybucji uwzględnia się bonifikaty i opusty za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii lub standardów 
jakościowych obsługi odbiorców, zgodnie z zasadami określonymi w taryfie OSD. 

4. BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH OBSŁUGI ODBIORCÓW  

W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Odbiorców,  Odbiorcy przysługują bonifikaty w wysokości i na zasadach przewidzianych 
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 Ustawy. 

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ STAWKI OPŁAT ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ. 

Dla odbiorców wszystkich grup taryfowych cena energii elektrycznej wynosi  2399,90 PLN/MWh (dla stawki podatku akcyzowego w wysokości 5 zł), a w okresie 
stosowania obniżonej stawki akcyzy w wysokości 4,60 zł wprowadzonej ustawą z dnia  9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 2349) z późn. zm. – 2399,50 PLN/MWh. W przypadku gdy odbiorcą jest przedsiębiorstwo energetyczne, cena ulega obniżeniu 
o aktualnie obowiązującą stawkę podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Stawka opłaty handlowej dla wszystkich grup taryfowych wynosi 99 PLN/m-c 

 
6.  CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ STAWKI OPŁAT ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ W RAMACH SPRZEDAŻY REZERWOWEJ.  

Dla odbiorców wszystkich grup taryfowych cena energii elektrycznej wynosi 2599,90 PLN/MWh (dla stawki podatku akcyzowego w wysokości 5 zł), a w okresie 
stosowania obniżonej stawki akcyzy w wysokości 4,60 zł wprowadzonej ustawą z dnia  9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 2349) z późn. zm. – 2599,50 PLN/MWh. W przypadku gdy odbiorcą jest przedsiębiorstwo energetyczne cena ulega obniżeniu 
o aktualnie obowiązującą stawkę podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Stawka opłaty handlowej dla wszystkich grup taryfowych wynosi 150 PLN/m-c 

 
Ceny podane powyżej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 

 


