
2023/01
dzień noc szczyt pozaszczyt kwota kwota

f-ra papier                        14,31 Enea Operator Sp. z o.o. 

e-fra w okresie do 31.12.2022 10,24 Enea Operator Sp. z o.o. 

f-ra papier                        16,34 Enea Operator Sp. z o.o. 

e-fra w okresie do 31.12.2022 12,28 Enea Operator Sp. z o.o. 

f-ra papier                        17,97 Enea Operator Sp. z o.o. 

e-fra w okresie do 31.12.2022 13,90 Enea Operator Sp. z o.o. 

EE_GD GR5 O E24PLD TS_3_Q1_01.01.23-31.12.25 2023-01-01 2023-01-31 1,0705 1,3238 0,6811 1,4150 0,6811 15,85
Tauron Dystrybucja z wyłączeniem 

Obszaru Gliwickiego *

EE_GD GR10 Int Eko_las TS_3_Q1_01.01.23-31.12.25 2023-01-01 2023-01-31 1,0142 1,2541 0,6453 1,3405 0,6453 25,61
Tauron Dystrybucja z wyłączeniem 

Obszaru Gliwickiego *

EE_GD GR10 Int Eko_S24D TS_3_Q1_01.01.23-

31.12.25
2023-01-01 2023-01-31 1,0142 1,2541 0,6453 1,3405 0,6453 26,42

Tauron Dystrybucja z wyłączeniem 

Obszaru Gliwickiego *

EE_GD GR10 Int Eko_Zdr24D TS_3_Q1_01.01.23-

31.12.25
2023-01-01 2023-01-31 1,0142 1,2541 0,6453 1,3405 0,6453 36,18

Tauron Dystrybucja z wyłączeniem 

Obszaru Gliwickiego *

EE_GD GR5 O S24D TS_3_Q1_01.01.23-31.12.25 2023-01-01 2023-01-31 1,0705 1,3238 0,6811 1,4150 0,6811 15,85
Tauron Dystrybucja z wyłączeniem 

Obszaru Gliwickiego *

EE_GD GR5 O E24PLD GZE_3_Q1_01.01.23-31.12.25 2023-01-01 2023-01-31 1,0678 1,2397 0,7410 1,2910 0,7248 15,85 Tauron Dystrybucja Obszar Gliwicki *

EE_GD GR10 Int Eko_las GZE_3_Q1_01.01.23-

31.12.25
2023-01-01 2023-01-31 1,0116 1,1745 0,7020 1,2231 0,6867 25,61 Tauron Dystrybucja Obszar Gliwicki *

EE_GD GR10 Int Eko_S24D GZE_3_Q1_01.01.23-

31.12.25
2023-01-01 2023-01-31 1,0116 1,1745 0,7020 1,2231 0,6867 26,42 Tauron Dystrybucja Obszar Gliwicki *

EE_GD GR10 Int Eko_Zdr24D GZE_3_Q1_01.01.23-

31.12.25
2023-01-01 2023-01-31 1,0116 1,1745 0,7020 1,2231 0,6867 36,18 Tauron Dystrybucja Obszar Gliwicki *

EE_GD GR5 O S24D GZE_3_Q1_01.01.23-31.12.25 2023-01-01 2023-01-31 1,0678 1,2397 0,7410 1,2910 0,7248 15,85 Tauron Dystrybucja Obszar Gliwicki *

f-ra elektr 95,00 Cały obszar RP

f-ra papier                        95,00 Cały obszar RP

6
Audax Energia Sp. z 

o.o. 
G11,G12,G12w 2023-01-01 2023-01-31

0,3884 (w ramach limitu zużycia) 

 0,6930 (po przekroczeniu limitu)

0,4615 (w ramach limitu 

zużycia) 

 0,6930 (po przekroczeniu 

limitu)

0,3536 (w ramach limitu 

zużycia) 

 0,6930 (po 

przekroczeniu limitu)

0,4299 (w ramach 

limitu zużycia) 

 0,6930 (po 

przekroczeniu limitu)

0,3449 (w ramach 

limitu zużycia) 

 0,6930 (po 

przekroczeniu limitu)

5,99 7,99 Cały obszar RP

f-ra elekt 14,63

f-ra papier 18,68

f-ra elekt 20,32

f-ra papier 24,37

f-ra elekt 20,32

f-ra papier 24,37

f-ra elekt 20,32

f-ra papier 24,37

8

Fortum Marketing 

and Sales Polska 

S.A.

Fortum Eko 11.0 2023-01-01 2023-03-31 1,0990 1,2519 0,8699 1,2939 0,9219 4,30 Cały obszar RP

F-ra elektr 49,00

F-ra papier 59,00

10 Elektrix S.A. G11, G12, G12w 2022-01-01 do odwołania 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500 25,00 Cały obszar RP

11

Szczecińska 

Energetyka Cieplna 

Sp. z o.o.  

2022-08-01 do odwołania 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 20,00 Cały obszar RP

Cennik Produktowy z Gwarancją Ceny na 8 lat 

(dla mieszkań)
08.12.2022

2023-03-31 lub 

do wycofania 

oferty

0,750 zł/kWh w 2024

0,930 zł/kWh od 2025 do 2031

0,880 zł/kWh w 2024

1,092 zł/kWh od 2025-2031

0,579 zł/kWh w 2025 

0,718 zł/kWh 37,51 Cały obszar RP

Cennik Produktowy z Gwarancją Ceny na 8 lata

 (dla domków)
08.12.2022

2023-03-31 lub 

do wycofania 

oferty

0,750 zł/kWh w 2024

0,930 zł/kWh od 2025 do 2031

0,880 zł/kWh w 2024

1,092 zł/kWh od 2025-2031

0,579 zł/kWh w 2025 

0,718 zł/kWh 45,64 Cały obszar RP

Oferty cennikowe na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku 

skalkulowane są zgodnie z zapisami ustaw ustanawiających systemy wspacia 

odbiorców z grup taryfowych G

Uwagi

Jeżeli Klient wyrazi co najmniej jedną zgodę marketingową wówczas 

dodatkowa opłata handlowa zostanie zrabatowana o 5 zł netto. Rozpoczęcie 

świadczenia usługi kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a POLSp nie wcześniej niż 

01.01.2024

Uwaga:

Ceny/stawki zmienne na cennikach rabatowych pozycjonowane są względem 

cen taryfowych Sprzedawcy, zatwierdzonych przez URE na 2023 rok. W 

okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, Klienci na ofertach 

cennikowych, będą rozliczani zgodnie z zapisami Ustaw, dotyczącymi Tarcz 

dla klientów z grup taryfowych G. Dodatkowo, Klienci będą także informowani 

o cenach/stawkach, stosowanych w rozliczeniach za 2023 rok, w specjalnych 

ulotkach, dołączanych do oferty.

Oferty cennikowe na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku 

skalkulowane są zgodnie z zapisami ustaw ustanawiających systemy wspacia 

odbiorców z grup taryfowych G

Oferty cennikowe na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku 

skalkulowane są zgodnie z zapisami ustaw ustanawiających systemy wspacia 

odbiorców z grup taryfowych G

Oferty cennikowe na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku 

skalkulowane są zgodnie z zapisami ustaw ustanawiających systemy wspacia 

odbiorców z grup taryfowych G

Uwaga:

Ceny na cennikach rabatowych pozycjonowane są względem cen taryfowych 

Sprzedawcy, zatwierdzonych przez URE na 2023 rok. W okresie od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2023 roku, Klienci na ofertach cennikowych, będą rozliczani 

zgodnie z zapisami Ustaw, dotyczącymi Tarcz dla klientów z grup taryfowych 

G. Dodatkowo, Klienci będą także informowani o cenach/stawkach, 

stosowanych w rozliczeniach za 2023 rok, w specjalnych ulotkach, 

dołączanych do oferty.

e-fra 

f-ra papier                        

ENERGA-OBRÓT 

S.A.

Enea S.A.
Oferta Energia + Fachowiec

Wariant II

2022-12-29

2022-12-29

Oferta Energia + Fachowiec

Wariant I

w 2023r.

 0,3254(w ramach 

limitu zużycia)

0,6980 (po 

przekroczeniu limitu)

w 2024r.: 

0,9925

1,030

 

w 2023 r.: 

0,4140 (w ramach limitu zużycia) 

 0,6980 (po przekroczeniu limitu)

1,2889 

w 2023 r.:

0,4929 (w ramach limitu 

zużycia)

0,6980 (po przekroczeniu 

limitu)

Oferta Energia + Fachowiec

Wariant III

0,5936

w 2023r.:

0,2763 (w ramach limitu 

zużycia)

0,6980 (po 

przekroczeniu limitu)

Renpro Sp. z o.o. G11, G12, G12w 2022-09-01 do odwołania

Obszar 

obowiązywania RP
G12w G11 G12 i G12w

Cały obszar RP2,8200 2,8600 2,6200 2,8600 2,6000

Lp. Sprzedawca Nazwa oferty

Termin obowiązywania Cena za energię zł/kWh (netto) Opłata handlowa zł (netto)

od do G11 
G12

1,030

 

w 2023 r.: 

0,4140 (w ramach limitu zużycia) 

 0,6980 (po przekroczeniu limitu)

1,2889 

w 2023 r.:

0,4929 (w ramach limitu 

zużycia)

0,6980 (po przekroczeniu 

limitu)

0,5936

w 2023r.:

0,2763 (w ramach limitu 

zużycia)

0,6980 (po 

przekroczeniu limitu)

1,030

 

w 2023 r.: 

0,4140 (w ramach limitu zużycia) 

 0,6980 (po przekroczeniu limitu)

1,2889 

w 2023 r.:

0,4929 (w ramach limitu 

zużycia)

0,6980 (po przekroczeniu 

limitu)

0,5936

w 2023r.:

0,2763 (w ramach limitu 

zużycia)

0,6980 (po 

przekroczeniu limitu)

w 2023r.:

0,5024 (w ramach 

limitu zużycia)

0,6980 (po 

przekroczeniu limitu)

w 2024r.: 

1,5253

Enea Operator Sp. z o.o. , Energa -

Operator SA(wyłącznie dla odbiorców , 

którzy skorzystali z prawa wyboru 

sprzedawcy ), PGE Dystrybucja, Stoen 

Operator Sp.zo.o., TAURON 

Dystrybucja SA.

2023-01-31

2023-01-31

w 2023r.:

0,2763 (w ramach limitu 

zużycia)

0,6980 (po 

przekroczeniu limitu)

w 2024r.: 

0,9925

Tauron Sprzedaż 

GZE Sp. z o.o.

Elektra S.A.
Cennik sprzedaży energii elektrycznej czynnej dla 

Klientów indywidualnych sygnatura: 2/ENC/G/2022
2022-07-18

2023-01-312022-12-29

1,2870 1,4480 1,2040 1,4320 1,1570
czas 

nieokreślony

Orange Energia Sp. 

z o.o.

Oferta promocyjna "Czysta energia od Orange VI- 

Pakiet Wygoda" 
2022-09-01 2023-02-28

0,4081

 (obowiązuje przez pierwsze 6 miesiący, po tym okresie 

cena uzależniona od cen energii na rynku hurtowym, 

może ulec zmianie)

0,4611
(obowiązuje przez pierwsze 6 miesiący, po tym 

okresie cena uzależniona od cen energii na rynku 

hurtowym, może ulec zmianie)

Oferta promocyjna "Czysta energia od Orange VI- 

Pakiet Komfort"
2022-09-01 2023-02-28

0,4081

 (obowiązuje przez pierwsze 6 miesiący, po tym okresie 

cena uzależniona od cen energii na rynku hurtowym, 

może ulec zmianie)

0,2350
(obowiązuje przez pierwsze 6 miesiący, 

po tym okresie cena uzależniona od cen 

energii na rynku hurtowym, może ulec 

zmianie)

0,4774
(obowiązuje przez pierwsze 6 

miesiący, po tym okresie cena 

uzależniona od cen energii na rynku 

hurtowym, może ulec zmianie)

0,2454
(obowiązuje przez pierwsze 6 

miesiący, po tym okresie cena 

uzależniona od cen energii na rynku 

hurtowym, może ulec zmianie)

0,2350
(obowiązuje przez pierwsze 6 miesiący, 

po tym okresie cena uzależniona od cen 

energii na rynku hurtowym, może ulec 

zmianie)

0,4774
(obowiązuje przez pierwsze 6 

miesiący, po tym okresie cena 

uzależniona od cen energii na rynku 

hurtowym, może ulec zmianie)

0,2454
(obowiązuje przez pierwsze 6 

miesiący, po tym okresie cena 

uzależniona od cen energii na rynku 

hurtowym, może ulec zmianie)

0,4774
(obowiązuje przez pierwsze 6 

miesiący, po tym okresie cena 

uzależniona od cen energii na rynku 

hurtowym, może ulec zmianie)

0,4611
(obowiązuje przez pierwsze 6 miesiący, po tym 

okresie cena uzależniona od cen energii na rynku 

hurtowym, może ulec zmianie)

0,2350
(obowiązuje przez pierwsze 6 miesiący, 

po tym okresie cena uzależniona od cen 

energii na rynku hurtowym, może ulec 

zmianie)

0,2454
(obowiązuje przez pierwsze 6 

miesiący, po tym okresie cena 

uzależniona od cen energii na rynku 

hurtowym, może ulec zmianie)

Oferta promocyjna "Czysta energia od Orange VI- 

Pakiet 300''
2022-09-01 2023-02-28

0,4081

 (obowiązuje przez pierwsze 6 miesiący, po tym okresie 

cena uzależniona od cen energii na rynku hurtowym, 

może ulec zmianie)

0,4611
(obowiązuje przez pierwsze 6 miesiący, po tym 

okresie cena uzależniona od cen energii na rynku 

hurtowym, może ulec zmianie)

0,4611
(obowiązuje przez pierwsze 6 miesiący, po tym 

okresie cena uzależniona od cen energii na rynku 

hurtowym, może ulec zmianie)

0,2350
(obowiązuje przez pierwsze 6 miesiący, 

po tym okresie cena uzależniona od cen 

energii na rynku hurtowym, może ulec 

zmianie)

0,4774
(obowiązuje przez pierwsze 6 

miesiący, po tym okresie cena 

uzależniona od cen energii na rynku 

hurtowym, może ulec zmianie)

0,2454
(obowiązuje przez pierwsze 6 

miesiący, po tym okresie cena 

uzależniona od cen energii na rynku 

hurtowym, może ulec zmianie)

Oferta promocyjna "Czysta energia od Orange VI- 

Pakiet  faktura 300''
2022-09-01 2023-02-28

0,4081

 (obowiązuje przez pierwsze 6 miesiący, po tym okresie 

cena uzależniona od cen energii na rynku hurtowym, 

może ulec zmianie)

28,45

32,51

Oferta podstawowa 2022-11-04 2023-02-28

w 2023 r.: 

 0,4140 (w ramach limitu zużycia) 

 0,6980 (po przekroczeniu limitu)

w 2024r.:

1,2504 

w 2023r.:

0,4929 (w ramach limitu 

zużycia)

0,6980 (po przekroczeniu 

limitu)

w 2024r.: 

1,5253

Tauron Sprzedaż Sp. 

z o.o.

2

4

3

1

7

5

9

Klient zostaje objęty ochroną ubezpieczenią Assistance, a także otrzymuje 

możliwość przedłużenia terminu płatności za fakturę - opłata za te usługi 

dodatkowe wynosi 20,08 zł/netto/ms. Klient nieodpłatnie otrzymuje benefit 

jakim jest gwarancja pochodzenia zielonej energii. Umowa zwierana jest na 

okres 36 miesięcy. Istnieje możliwość podpisania umowy na energię 

elektryczną, paliwo gazowe lub w wariancie łączonym.

POLENERGIA 

Sprzedaż Sp. z o.o. 
12

PGE Dystybucja SA., 

Tauron Dystrybucja S.A., 

Energa Operator S.A.,

 Enea Operator Sp.zo.o.,

Stoen Operator Sp.zo.o., 

Polnergia Dystrybucja Sp.zo.o.


