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1.

DEFINICJE

1.1' Sprzedawca- Azory - Adipol S.A -przedsigbiorstwo energetyczne prowadzqce dzialalnoS6 w zakresie obrotu
energi4 elektry cznqna podstawie posiadanych koncesj i.

1.2, Taryfa- niniejszy zbi6r cen i stawek

opLat orazwarunk6w ich stosowania, opracowany przez Azoty - Adipol
jako
S'A i wprowadzany
obowi4zuj4cy dla okreSlonych w nim odbiorc6w / klientdw przyhqczonych do sieci

OSD w trybie okreSlonym ustawqPrawo energetyczne.

1.3. Sprzedawca rezerwowy

-

Azoty - Adipol S.A

-

przedsigbiorstwo energetyczne prowadzqce dziatralno11 w

zakresie obrotu energie elektrycznqdla odbiorc6w przylqczonych do sieci OSD.

1.4.

OSP

1'5. OSD

PSE-Operator S.A.

-

-

Azoty - Adipol S.A - operator systemu dystrybucyjnego, do sieci kt6rego przylqczony jest odbiorca

/

klient.

1.6'

Odbiorca / klient -kuhdy, kto kupuje energig elektryczn4na podstawie umowy

1.7. Przedsigbiorstwo energetyczne

-

z Azo|y - Adipol S,A

podmiot prowadzqcy dzialalnoSi gospodarcz4 w zakresie wylwarzania,

przesylatia, dystrybucji lub obrotu energi4 elektrycznqprzyNqczony do sieci OSD,

1.8. Umowa

-

umowa sprzedaLy rezerwowej.

1'9. Miejsce dostarczania

-

punkt w sieci, do kt6rego przedsigbiorstwo energetyczne jest obowi4zane dostarcza1

energig elektryczn4 okre6lony w umowie

o przylqczenie, w umowie dystrybucyjnej i w umowie sprzedairy

energii elektrycznej lub umowie kompleksowej.
1.10.

Rynek bilansuj4cy

-

czpS( rynku, na kt6rym dokonywane sqprzez OSP rozliczenia uslug, zapewniaj4ce stale

r6wnowaZenie bilansu energii elektrycznej

i jakoSi

niezawodnoSi

dostarczania

w

krajowym systemie elektroenergetycznym, ci4gloSi,

tej energii, realizowane na podstawie zgloszonych um6w sprzedairy

energii elektrycznej i ofert bilansuj4cych na kahdqgodzing doby.
1,1 1.

Doba ,,n" - doba handlowa, okreslona w Regulaminie Rynku Bilansuj4cego.

l.l2.Okres rozliczeniowy

-

okres migdzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urzqdzen do pomiaru

mocy i energii elektrycznej.

l.l3.Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

-

liczniki

i

inne urz4dzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe,

atakhe uklady poLqczefi miqdzy nimi, sluz4ce bezpo5rednio lub poSrednio do pomiarow

i

rozliczefi energii

elektrycznej,

- odcz5ft.wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, obliczanie nalezno6ci, obsluga klienta.
l.l5.Strefa czasowa - godzny doby, w kt6rych ceny i stawki oplat dla grupy taryfowej z rozliczeniem
1.14. Cykl handlowy

wielostrefowym

l.16.Dziefiroboc4r

2.

-

s4 j

ednakowe.

nie6wi4teczny dzieri tygodnia od poniedzialku do pi4tku.

INF'ORMACJE OGoLNE

2.1.

T aryfa

uwzglgdnia postanowienia:

2.1.1). Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

-

Prawo energetyczne (Dz, U, 22006 r. Nr 89 poz. 625 zp6tn. zrr),

zw anej dalej,,ustaw4",

2.1.2).Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki

z

dnia 14 sierpnia 2008

r. wsprawie

szczeg6lowego zakresu

obowi4zk6w uzyskania

i

przedstawienia do umorzenia Swiadectw pochodzenia, uiszczenia oplaty

i ciepla

zastppczej, zakupu energii elektrycznej

wytworzonych w odnawialnych ir6dlach energii oraz

obowi4zku potwierdzania danych dotyczqcych iloSci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym

ir6dle energii (Dz. U. 22008 r. Nr 156, poz.969 wrazze zmianami),
2'1.3)' Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki

z

20ll r. w sprawie sposobu obliczania danych
pochodzenia z kogeneracj i oraz szczeg6lowego zakesu

dnia 26 lipca

podanych we wniosku o wydanie Swiadectwa

obowiqzku uzyskania

i

przedstawienia do umorzenia tych Swiadectw, uiszczenia oplary zastppczej

i obowi4zku potwierdzania danych dolyczqcych
w wysokosprawnej kogeneracji (Dz, IJ.
2.1.4). Ustawy o podatku akcyzowym

z

z20ll

dnia

r.

Nr

iloSci energii elektrycznej

wytworzonej

176, poz.1052.)

6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z

2009

r. Nr 3 poz.

ll

wraz ze

zmianami).

2.1.5). Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki

z

dnia

4

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w
(Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z p6iniejsrymi
maja 2007

zmianami), zwanego dalej,,rozpor zqdzeniem systemowym',,

2.2. Taryfazawiera asorfyment, wysokoSd oraz warunki stosowania:
2.2.1).

cen

energii elektrycznej,

2'2.2). hrrych oplat stosowanych we wzajemnych rozliczeniach sprzedawcy z odbiorcqlklientem
2.2'3). grup taryfowych i szczeg6lowych kryteri6w kwalifikowania odbiorc6w / klient6w do tych grup

2.3. Ustalone w Taryfie ceny i oplaty nie zawierajqpodatku od towar6w i uslug (VAT). W odniesieniu do nich
podatek YAT nalicza siE zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
2.4. NiniejszaTaryfa ma zastosowanie dla odbiorc6w / klient6w:
2'4'l). kt6tzy nie zaakceptowali zlo2onej przez Azoly - Adipol S.A oferty sprzeda|ry energii elektrycznej, w
szczeg6lnoSci oferty cenowej, warunk6w um6w i nie przedstawili umowy sprzedaLry energii
elektrycznej z nowym sprzedawc4 a tym samym

przypadku Taryfa obowi4zuje od nastgpnego

i nie rozpoczgli procesu zmiany sprzedawcy. W tym
dnia po dniu, w kt6rym uptyn4l termin waZno6ci

dotychczasowej oferly cenowej do dnia rozpoczqcia obowi44rwania nowej umowy sprzedairy energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej,lecznie dtuzej ni?90 dni,

2.4.2). dla kt6rych dotychczasowy ich sprzedawca zaprzestal z jakichkolwiek przyczyn sprzedairy energii
elektrycznej do odbiorcy ikt6rzy wskazali Azoty - Adipol S,A jako Sprzedawcg Rezerwowego,

2'5. Odbiorca / klient lub przedsigbiorstwo
Tabeli 3 lub Tabeli

energetyczne chc4c

4 zobowiqzany jestprzedloiry6

miei zastosowane stawki odpowiednio zawarte w

Sprzedawcy rezerwowemu potwierdzonqza zgodnoll z

oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji kserokopig stosownej koncesji na obr6t, lub dyshybucjg,

w terminie 14 dni przed datq wprowadzenia do stosowania ww. cen do
tozliczen. Ponadto odbiorca / klient lub przedsigbiorstwo energetyczne w terminie 14 dni przed
Iub przesyl, lub wytwarzanie

wygaSnipciem, cofrtigciem koncesji na obr6t, lub dystrybucjg, lub przesyl, lub wytwarzanie zobowiqzany jest

poinformowai Sprzedawcg rezerwowego w formie pisemnej pod rygorem poniesienia odpowiedzialnoSci za
poniesione przez Sprzedawc g rezerwowego szkody.

2.6, W przypadku dokonania zmian Taryfy dla energii elektrycznej odbiorca / klient bgdzie poinformowany w
spos6b okreSlony

w zawartej ze SprzedawcArezerwowym umowie

sprzedairy

o zmianach do Taryff,

ale

tylko

i wyl4cznie w6wczas, gdy zmiany te b9d4 dotyczyly jego umowy, w szczeg6lnoSci cen energii elektrycznej i
oplat orcz warunk6w ich stosowania w zakresie grupy taryfowej okreSlonej w umowie. Tym samym
odbiorca

/

klient nie bqdzie mial uprawnienia do rozwiqzania umowy za wypowiedzeniem
Tary&, gdy zmianata nie wyptynie na jego zakes praw i obowiqzk6w.

3.

zwiqzku

ze

zmianq

OGOLNE ZASADY ROZLICZEN SPNZNNAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3.1.
3. .l .
1

ZASADY PODZIAN,A ODBIORCoW / KLIENTOW

N,C.

GRUPY TARYFOWE

Ustala sig nastgpuj4ce grupy taryfowe w zakresie sprzedairy energii elektryczrej

GRUPY
TARYF'OWE

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYF'OWYCH DLA ODBIORC6W /
KLIENT6W:

B2l

Zasilanych z sieci elektroenergerycznych Sredniego napigcia o mocy umownej wigkszej
od
40
(niewyposazonych
uklady pomiarowo-rozliczeniowe typu przedplatowego;,
z rozliczeniem za pobran4 energig elektryczn4 jednostrefowym,

kw

c2r

w

z sieci elektroenergetycznych niskiego napigcia o mocy umownej wiqkszej od
kW lub pr4dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pr4dowym

Zasllanych
40

wigkszym od 63

cll

.1.2.

A,

zrozliczeniem za pobran4 energig elektryczn4 jednostrefowym,

Zasilanych z sieci elekhoenergerycznych niskiego napipcia o mocy umownej nie wipkszej niz
kW ptqdzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie wigkszym niz "AZ A
z r ozliczeniem za pobranq energip elektryczrq j ednostrefowym,

i

40

3

w

Odbiorca / klient, kt6ry ze wzglgdu na ustalone przez SprzedawcQ rezerwowego kryteri a podzialuodbiorc6w

klient6w na grupy taryfowe, mo2e

byi dla danego miejsca

/

dostarczania energii elektrycznej zaliczany do

wigcej niZ jednej grupy taryfowej, ma prawo do wyboru jednej spoSr6d tych grup z zasffzeleniem punktu
3.1.4' Odbiorca / klient moze ubiega6 siQ o zmianp grupy taryfowej bez ponoszenia dodatkowych oplat nie
czg6ciej niz raz

na

12 miesigcy. Zmiana

grupy taryfowej wymaga wczeSniejszej akceptacji Sprzedawcy

rezerwowego. Wcze5niejszqni|raz na 12 miesiqcy zmianE grupy taryfowej przez odbiorcg / klienta reguluje
umowa..

3'1.3'

Odbiorca / klient, kt6ry pobiera energig elektrycznqzkilku miejsc dostarczania,polo2onych w sieci o r6znych
poziomach napigcia znamionowego, jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w kazdym z tych
miejsc.

3.1.4.

odbiorca

/ klient

pobieraj4cy energip z wigcej niZ jednego miejsca dostarczania na Lym samym poziomie
napipcia w sytuacji, gdy sluz4 one do zasilania jednego zespolu trzqdzen, wybiera grupE taryfow4 jednakow4
dla wszystkich miejsc dostarczania,

z

zastrzeheniem, iz odbiorca

/ klient dla wszystkich miejsc dostarczania

dokonuje zakupu energii elektrycznej u Sprzedawcy rezerwowego.

3'1'5.

Odbiorca / klient posiadaj4cy wigcej niz jedno miejsce przylqczeniamusi posiadat dlakazdego zrychmiejsc
niezalezny uklad pomiarowo

-

rozliczeniowy.

3.2.

OG6LNE ZASADY F(DZLTCZANIA oDBIoRCow/KLIENT6W

3.2.1.

odbiorcy

/

klienci posiadajQcy umowQ kompleksowe ponosze oplary za ustugi dystrybucyjne zgodnie z

aktualn4 taryf4 oSD, do sieci kt6rego sqprzylqczeni oraz oplary za sprzedanqlub pobran4 energip elektryczn4
zgo

3'2'2'

dnie z nrniej szq tary far.

Stawki stala

i

zmienna ceny energii elektrycznej zostaly okreSlone dla rozliczen

za

sprzedanq energig

elektryczn4 przeprowadzanych standardowo w okresach ustalonych w Taryfie.

3,2.3.

Stawki stale ceny energii elektrycznej zostaLy skalkulowane w przeliczeniu na punkt poboru. Stawki te zostaly
ustalone dla okes6w miesigcznych, natomiast rozliczenia za pobranq energig elektryczn4 dokonuje sig dla
nastQpuj ecych

standardowych okres6w rozliczeniowych:

a) jeden miesiqc - dla odbiorc6w / klient6w grup taryfowych B2L,C2I,

CII

W przypadkach uzasadnionych mozliwe jest dokonywanie rozliczef za pobran4 energiE elektryczn4 w innych
okesach rozliczeniowych, zgodnych z postanowieniami umowy migdzy Sprzedawcq rezerwowym, a odbiorc4

/ klientem. Okresy rozliczeniowe

nie odnosz4 sig do odbiorc6w / klient6w rozliczanych w systemie
przedplatowym, Spos6b rozliczefi z tymi odbiorcami / klientami okresla umowa sprzeduiry energii
elektrycznej.

3'2.4.

W rozliczeniach z odbiorcami / klientami zasilanymi z wlasnych transformator6w, kontroli pomiar6w energii
elektrycznej dokonuje siQ po stronie g6rnego napiEcia transformatora. Jeaeli strony umowy uzgodni4
zainstalowanie uklad6w pomiarowo-rozliczeniorych

po stronie dolnego napigcia, iloSi pobranej energii
okreSla sip na podstawie wysokoSci strat okreslonych w umowie sprzedairy energii elektrycznej, JeZeli
dotychczasowe umowy nie zawierajqpostanowierl w tym zakresie, do czasu ich zmiany, wysokoSd strat energii

czynnej przyjmuje siq

w

wysoko6ci 3Yo energii elektrycznej wykazanej przez ulQadv pomiarowo-

rozliczeniowe, a straty energii biernej

3.2'5,

-

I0% iloSci energii wykazanej przezul<Nady pomiarowo-rozliczeniowe.

Dla odbiorc6w / klient6w zasilanych z siecirozdzielczej niskiego napigcia, rczliczanychna podstawie wskazaf

uklad6w pomiarowo-rozliczeniorych zainstalowanych po stronie g6rnego napigcia transformatora, straty
energii, w wysokoSciach okreSlonych w punkcie 3.2.6. naleiry odpowiednio odejmowad.

3.2.6' W uzasadnionych

technicznie przypadkach

w

rozliczeniach

z

odbiorcami

kablowymi lub napowietrznymi niebgd4cymi wlasno6ci4 OSD,

/

klientami zasilanymi liniami

w

przypadku, gdy uklad pomiarowo-

rozliczeniowy nie rejestruje strat energii wystgpuj4cych w tych liniach,

odcffi wskazaf ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego powipksza sig o straty energii elektrycznej w liniach. IloS6 pobranej przez odbiorcg / klienta
energii czynnei na pokrycie strat okreSla sig w umowie sprzedairy energii elektrycznej w zaleimolciod rodzaju,
dlugoSci, przekroju i obci4Zenia linii.

3'2.7.

W przrypadku, gdy uklad pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w innym miejscu niZ miejsce dostarczania
energii rejestruje straty energii wystgpuj4ce

w liniach bgd4cych wlasnoSci4 OSD, odczyty wskazaf ukladu

pomiarowo-rozliczeniowego pomniejsza sip o straty energii nazasadachokreslonych w punkcie 3.2.8.

3'2'8. W przypadku

trwaj4cej dtuhej ni?jeden okres rozliczeniowy niesprawno6ci elementu ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego bgd4cego wlasnoSci4 odbiorcy

I klienta, uniemozliwiaj4cej okreslenie iloSci pobranej energii

w strefach, do rozliczeh stosuje sig grupg taryfow4 dostosowan4 do zainstalowanych sprawnych urzqdzeh
pomiarowych.

3.2,9.

W przypadku uszkodzenia, o kt6rym mowa w punkcie 3.2.10., trwajqcego kr6cej niz

w pr4rpadku

1

okres rozliczeniowy lub

uszkodzenia elementu ukladu pomiarowo-rozliczeniowego bpd4cego wlasnoSci4 OSD, ilo$i

energii pobranej w poszczeg6lnych strefach czasowych doby ustala OSD na podstawie proporcji odniesionych

do zuLycia w tych strefach w okresie rozliczeniorym, poprzedzajqcym lub nastgpujecyrn po
wystgpowania niesprawnoSci lub w analogicznym okresie roku poprzedzajqcego.

olaesie

3'2'10, W przypadku stwierdzenia blgd6w w pomiarze lub w odczycie wskazaf ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,
kt6re spowodowaly nieprawidlowe rozliczenia naleZnoSci za pobranq energig elektryczn4 Sprzedawca

rezerwowy obowi4zany jest dokonai korekty wystawionych faktur irozliczefi.

3.2'll.

Korekta,

o kt6rej

mowa

w

punkcie 3.2.10. obejmuje caly okres rozliczeniowy lub okres,

w

kt6rym

wystgpowaly stwierdzone nieprawidlowoSci lub blgdy, nie dfuzej jednak niz wynika z okresu przedawnienia.
3

'2.12. Podstaw4 do wyliczenia wielkoSci korekty faktur i rozliczeri jest wielkoS6 blgdu wskazaf ukladu pomiaroworozliczeniowego' Jezeli okreSlenie blgdu nie jest moZliwe, podstawg do wyliczenia wielkoSci korekty stanowi
Srednia ilo56 energii elektrycznej za okres doby, obliczona na podstawie iloSci energii elektrycznej prawidlowo

zmierzonej przez uklad pomiarowy

w

poprzednim okresie rozliczeniorym

lub

analogicznym okresie

rozliczeniowm roku poprzedzajqcego, pomnozonaprzez liczbg dni okresu, kt6rego dotyczy korekta fakfury i
rozliczef (przy ustalaniu wielko6ci korekty nale?y uwzglgdniC sezonowo6i poboru energii elekkycznej oraz
inne udokumentowane okoliczno6ci maj4ce wptyw na wielkoSd poboru energii elektrycznej)

. Jekelinie

moZna

ustalid Sredniego dobowego zuirycia energii elektrycznej, podstaw4 wyliczenia wielko5ci korekty jest
wskazanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego z nastgpnego okresu rozliczeniowego.

3'2.13. Nadplatq wynikaj4cq z wyliczonej korekty zalicza sig na poczet platnoSci ustalonych na najblizszy okres
rozliczeniowy, jeSli odbiorca / klient nie zalqdajej zrvrotu.

3.2'14. Za niedotrzymanie standard6w jakoSciowych obslugi odbiorc6w / klient6w, odbiorcom
wniosek przystuguj 4 bonifi katy w nastgpuj 4cej wysokoSci

a)

/

klientom na ich

:.

za nieprzyjEcie zgloszen lub reklamacji od odbiorcy / klienta - w wysoko6ci: 1/50 przecigtnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzajqcym rok
zatwietdzenia taryfy przez Zarzqd Azoty

- Adipol S.A, okre$lonego w komunikacie prezesa Gl6wnego

Urzgdu Statystycznego oglaszanym w Dzienniku Urzgdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor polski";

b) za nieudzielenie, na Zqdanie odbiorcy /
aktualnych taryf

c)

-

klienta, informacji

w

w wysokoSci 1/50 wynagro dzenia, o kt6rym mowa w

sprawie zasad rozliczen oraz
pl1..3

.2.14 lit.

a.

za przed\azenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy / klienta
w sprawie zasad rozliczen i tdzielenia odpowiedzi, za kaady dziefi zwNoki w wysokoSci

-

| 1250 wynagrodzenia, o kt6rym mowa w pkI 3,2.I4 lit.

a.

3.2.15' Sprzedawca ma prawo odm6wii podpisania umowy na sprzeda| rezerwowa bqd? wstrzymal realizacjp
aktualnie obowi4zuj4cej umowy na sprzeda|rezerwowtu jeZeli odbiorca / klient o kondycji finansowej uznanej

przez sptzedawca jako niewystarczaj4cej do prawidlowej realizacji umowy, nie przedloiryN stosownego
zabezpieczenia finansowego np. gwarancji bankowej, wpLaty wyznaczonej kwoty na wskazane konto bankowe

lub/i nie uiScil przedplaty za energig elektryczn4 w wysokoSci i na zasadachwymaganych przez sprzedawcp.

4.

SZCZEGOI,OWE ZASADY ROZLICZNN ZN ENERGI4 ELEKTRYCZNA

4.1

ZASADY ROZLICZANIA ODBIoRCow / KLIENT6W aAENERGI4 ELEKTRvCZN.4

4'l'1.

WysokoSd oplaty za energig elektryczn4 pobran4 w danym okresie rozliczeniowym oblicza sig, jako iloczyn

ilo$ci sprzedanej energii

w poszczeg6lnych

strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazaf urzqdzen

pomiarowych zainstalowanych w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii w danej
grupie taryfowej (Tabela 1

4.1.2.

NaleznoSi za sprzeda2 energii elektrycznej oblicza sig jako sump warto5ci opisanej

w punkcie 4.1.1

oraz

stawki stalej ceny energii elektrycznej przemnozonej przeziloll miesipcy w danym okresie rozliczeniowym

4'l'3.

Stawka stala ceny energii elektrycznej pobierana jest

w pekrej

wysokoSci, niezaleznie od dnia miesi4ca,

w kt6rym nast4pilo zawarcie lub rozwi1zanie umowy,

4.1.4.

Odbiorcy / klienci, kt6rzy zawarlize sprzedawceumowg kompleksowqobciqzanibgdqzauslugi dystrybucyjne
wedlug zasad okreSlonych w obowi4zuj4cej Taryfie OSD.

5.

TABELA CEN

Stawki zmienna i stala ceny energii zlLywanej na pohzeby wlasne

Taryfa

Stawka zmienna ceny energii elektrycznej
calodobowa (*)

Stawka stala ceny energii elektrycznej

B2l

cl1

zllMWh

c21
zIlMWh

zVMWh

361,15

361,15

361,15

zUm-c

zllm-c

zUm-c

200,00

200,00

200,00

