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1

Informacje ogólne

1.1 Taryfa uwzględnia postanowienia:
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z
2019 r. poz. 503), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz.
623, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem systemowym”.
Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 864 z późn.
zm.).
Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz.
1269, z późn. zm.).
Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831).
Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538, z późn. zm.).

1.2

Warunki stosowania taryfy

1.2.1

Niniejsza taryfa ustalona przez Grandmaster Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
zwaną dalej „Sprzedawcą” jest stosowana:
a) w rozliczeniach z odbiorcami i podmiotami stosownie do zawartych umów,
w tym: umowę na sprzedaż energii elektrycznej lub umowę kompleksową;
b) odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy, dla których dotychczasowy
sprzedawca zaprzestał z jakichkolwiek przyczyn sprzedaży energii elektrycznej i
którzy wskazali, w umowie z OSD, Grandmaster Spółka z o.o. jako Sprzedawcę
Rezerwowego;
c) odbiorców, którzy nie zaakceptowali przedstawionej przez Grandmaster Spółka z o.o.
oferty sprzedaży energii elektrycznej i nie przedstawili umowy sprzedaży energii
elektrycznej z nowym sprzedawcą, a tym samym nie rozpoczęli procesu zmiany
sprzedawcy, z wyłączeniem odbiorców z zainstalowanym przedpłatowym układem
pomiarowo-rozliczeniowym.
Taryfa obowiązuje, w rozliczeniach z odbiorcami, od następnego dnia po dniu, w którym
upłynął termin ważności dotychczasowej umowy do dnia rozpoczęcia obowiązywania
nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej,
Taryfa określa:
a) grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikacji odbiorców do tych grup;
b) ceny energii elektrycznej i warunki jej stosowania,
c) bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
d) stawek opłat dodatkowych za czynności lub usługi realizowane na dodatkowe
zlecenie odbiorcy.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny energii elektrycznej nie zawierają podatku od
towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ustalone w taryfie ceny zawierają podatek akcyzowy naliczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne jest podatnikiem akcyzy, ceny określone w punkcie
7 ulegają obniżeniu o obowiązującą stawkę akcyzy. Podstawę do obniżenia cen
o obowiązującą stawkę akcyzy stanowią stosowne zapisy w umowie dotyczące podatku
akcyzowego.

1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.2.6

2
2.1
2.2

Definicje
Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
Sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców.
Odbiorca – każdy, kto kupuje energię elektryczną na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym.
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2.3

Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny użytek;
do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na
potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji.
2.4 OSD – Przedsiębiorstwo energetyczne, prowadzące działalność w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej na podstawie posiadanych koncesji, odpowiedzialne za ruch sieciowy
w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz
niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami
elektroenergetycznymi.
2.5 Przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną.
2.6 Miejsce dostarczania – punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne
dostarcza energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie, w umowie
o świadczenie usług dystrybucji lub w umowie sprzedaży energii elektrycznej, będący
jednocześnie miejscem jej odbioru.
2.7 Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
2.8 Układ pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub
pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności liczniki energii czynnej oraz przekładniki
prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub
pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię.
2.9 Sprzedawca – przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie obrotu
energia elektryczną.
2.10 Sprzedawca rezerwowy – przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w
zakresie obrotu energią elektryczną dla odbiorców przyłączonych do sieci OSD, z którymi
ma zawartą generalną umowę dystrybucyjną umożliwiającą prowadzenie sprzedaży
rezerwowej.

3

Ogólne zasady rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej

3.1

Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych

3.1.1

3.1.2

Odbiorcy za sprzedaną energię elektryczną rozliczani są według cen właściwych dla
grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest wg kryteriów
określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego.
Ustala się następujący sposób oznaczeń grup taryfowych oraz kryteria i zasady
kwalifikowania odbiorców do tych grup:

GRUPY
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW:
TARYFOWE
C21
Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej
C22a
większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w
torze prądowym większym od 63 A, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną
odpowiednio:
C21 – jednostrefowym,
C22a – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt).
C11
C12a

3.1.3

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej nie
większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie
większym niż 63 A, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio:
C11 – jednostrefowym,
C12a – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt).

Odbiorca, który:
a) pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej,
położonych w sieci o różnych poziomach napięć – jest zaliczany do grup taryfowych
oddzielnie w każdym z tych miejsc,
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3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2
3.2.1

3.2.2

b) pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej,
położonych w sieci o jednakowych poziomach napięć – może być zaliczony do grup
taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc, z zastrzeżeniem pkt c),
c) pobiera energię elektryczną w celu zasilania jednego zespołu urządzeń z więcej niż
jednego miejsca dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napięcia –
wybiera grupę taryfową jednakową dla wszystkich miejsc dostarczania,
– zgodnie z kryteriami podziału odbiorców na grupy taryfowe przyjętymi przez
Operatora.
Odbiorca, który ze względu na przyjęty u Sprzedawcy podział odbiorców na grupy
taryfowe, dokonany na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt 3.1.2, może być dla
danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy
taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup.
Odbiorca, o którym mowa w pkt. 3.1.4, może wystąpić do Sprzedawcy o zmianę grupy
taryfowej, nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat, w
okresie 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy. Warunki zmiany grupy taryfowej określa
Umowa.
W przypadku, gdy połączenie instalacji lub sieci odbiorcy z siecią Sprzedawcy
zrealizowane jest za pomocą więcej niż jednego miejsca dostarczania, układy
pomiarowo-rozliczeniowe muszą być zainstalowane na każdym z tych miejsc
dostarczania, z wyjątkiem przypadków gdzie następuje naturalne sumowanie.
Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami
Dobowe strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej C22a
i C12a są następujące:
Godziny obowiązywania

Numer
strefy

Strefa doby

1

2

Strefa szczytowa
3

Strefa pozaszczytowa
4

1.

Od 1kwetnia
do 30 września

700 - 1300
1900 - 2200

1300 - 1900
2200 - 700

2.

Od 1 października
do 31 marca

700 - 1300
1600 - 2100

1300 - 1600
2100 - 700

Zegary

sterujące

w

układach

pomiarowo–rozliczeniowych

zainstalowanych

u

odbiorców rozliczanych w strefach czasowych określonych wyżej ustawia się
według czasu zimowego i nie zmienia się w okresie obowiązywania czasu
letniego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy urządzenia
sterujące umożliwiają automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie
obowiązywania czasu letniego i zimowego.
3.3
3.3.1
3.3.2

3.3.3

Zasady rozliczania odbiorców
Odbiorca za zakupioną energię elektryczną ponosi opłaty według cen i stawek opłat
zawartych w punkcie 6.
Rozliczenia z odbiorcami za energię elektryczną przeprowadza się w okresach
rozliczeniowych, wynikających z odczytów układów pomiarowo rozliczeniowych
dokonanych przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Sprzedawcę.
Sprzedawca, wystawiający Odbiorcy fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury,
przedstawia między innymi informacje o:
d) wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie
której wyliczona została kwota należności,
e) sposobie wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres
rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu
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3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

4
4.1

4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

rozliczeniowego nie pokrywa się z datami odczytów układu pomiarowo –
rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana
cen lub stawek opłat albo o miejscu, w którym są dostępne te informacje.
W przypadkach uzasadnionych specyficznymi warunkami sprzedaży energii elektrycznej
Sprzedawca może dokonywać rozliczeń w okresach innych, niż podane w punkcie 3.2.2,
uzgodnionych przez strony w umowie.
Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane
opłaty w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii
elektrycznej w tym okresie.
Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia, o którym
mowa w punkcie 3.2.5, wystąpi nadpłata, to podlega ona zaliczeniu na poczet płatności
na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu, natomiast
niedopłata doliczana jest do pierwszej faktury ustalonej dla najbliższego okresu
rozliczeniowego.
W przypadku zmiany cen w aktualnie obowiązującej taryfie lub wprowadzenia nowej
taryfy dla energii elektrycznej w czasie trwania okresu rozliczeniowego, ilość energii
elektrycznej sprzedanej odbiorcom, w okresie od dnia ostatniego odczytu do dnia
poprzedzającego dzień wejścia w życie taryfy, może być wyliczona w oparciu o
średniodobowe zużycie energii elektrycznej tych odbiorców, w tym okresie
rozliczeniowym, o ile odbiorca nie zgłosi stanu licznika na dzień zmiany taryfy.
Opłatę za energię elektryczną pobraną w okresie rozliczeniowym oblicza się jako sumę
iloczynów ilości sprzedanej energii w poszczególnych strefach czasowych doby,
ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, zainstalowanych w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym lub w wyniku prognozy, o której mowa w punkcie 3.2.6.
Za przekroczenie terminu płatności faktur za energię elektryczną, za każdy dzień
opóźnienia nalicza się odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady korygowania wystawionych faktur
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną
energię elektryczną, Sprzedawca dokonuje korekty wystawionych faktur.
Korekty faktur, o których mowa w punkcie 4.1 obejmują cały okres rozliczeniowy lub
okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy.
Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur, o których mowa w punkcie 4.1 jest
wielkość błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
Jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w punkcie 4.3 nie jest możliwe,
podstawę do obliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii
elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej
prawidłowo wskazywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie
rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury.
Przy wyliczeniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii
elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru
energii elektrycznej.
Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej, podstawą
ustalenia korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu
rozliczeniowego.
Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności
ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu, o czym
poinformuje Sprzedawcę w formie pisemnej.
Niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń doliczana jest do pierwszej faktury, ustalonej
dla najbliższego okresu rozliczeniowego.
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Bonifikaty za
odbiorców

5
5.1

niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi

W przypadku niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi
odbiorców, określonych w § 42 rozporządzenia systemowego, odbiorcom przysługują, o
ile Umowa nie stanowi inaczej bonifikaty w następującej wysokości:
1) za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od Odbiorcy – w wysokości 1/50
wynagrodzenia, w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
2) za nieudzielenie, na żądanie odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz
aktualnych taryf – w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
3) za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji
odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki –
w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
4) za przedłużenie czternastodniowego terminu sprawdzenia prawidłowości działania
układu pomiarowo – rozliczeniowego lub czternastodniowego terminu
laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo –
rozliczeniowego, za każdy dzień zwłoki – w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o
którym mowa w pkt 1;
5) za uniemożliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego układu pomiarowo –
rozliczeniowego, na wniosek odbiorcy złożony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
wyniku badania laboratoryjnego – w wysokości 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa
w pkt 1.

Tabela cen energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych

6
6.1

ZESTAW I dla odbiorców końcowych, którzy w dniu 30 czerwca 2018 roku posiadali
obowiązującą umowę sprzedaży energii elektrycznej na dany punkt poboru energii
elektrycznej ze Sprzedawcą, obowiązujący:
1) w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku;
2) w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – dotyczy
odbiorców, którzy złożyli Sprzedawcy oświadczenie, o którym mowa w Art. 5 ust. 1b
ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538, z późn. zm.).
GRUPA TARYFOWA

Cena za energię elektryczną czynną w zł/MWh:*

C22a

- całodobową
- szczytową

C21

C12a

285,27
319,44

C11
285,27

321,74

- pozaszczytową
255,77
258,51
* ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh.
6.2

ZESTAW II dla odbiorców końcowych, którzy w dniu 30 czerwca 2018 roku nie posiadali
zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej na dany punkt poboru energii
elektrycznej z żadnym sprzedawcą, zgodny z cennikiem standardowym opublikowanym w
dniu 30 czerwca 2018 roku przez przedsiębiorstwo energetyczne pełniące na obszarze, na
którym przyłączony jest odbiorca końcowy, funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu
Art. 3 pkt 29 ustawy, tj. TAURON SPRZEDAŻ GZE Spółka z o.o., obowiązujący:
1) w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku;
2) w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – dotyczy
odbiorców, którzy złożyli Sprzedawcy oświadczenie, o którym mowa w Art. 5 ust. 1b
ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538, z późn. zm.).

Taryfa dla energii elektrycznej Grandmaster Spółka z o.o.
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GRUPA TARYFOWA

Cena za energię elektryczną czynną w zł/MWh:

C22a

- całodobową
- szczytową

C21

C12a

361,50
448,50

C11
375,20

460,40

- pozaszczytową
326,20
323,50
* ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh.
6.3

ZESTAW III obowiązujący:
1) w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – dotyczy
odbiorców, którzy nie złożyli Sprzedawcy oświadczenia, o którym mowa w Art. 5 ust.
1b ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538, z późn. zm.).
2) od dnia 1 stycznia 2020 roku – dotyczy wszystkich odbiorców.
GRUPA TARYFOWA

Cena za energię elektryczną czynną w zł/MWh:

C22a

- całodobową
- szczytową

C21

C12a

363,00
396,00

C11
363,00

397,00

- pozaszczytową
310,00
309,00
* ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh.

Taryfa dla energii elektrycznej Grandmaster Spółka z o.o.
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