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Cennik standardowy dla Klientów biznesowych 
Obowiązujący od 01.01.2023 r. 

Cennik standardowy dla klientów biznesowych w Solare Energy Sp. z o.o. od początku 2023 roku będzie bazował 
na dynamicznej cenie energii notowanej na Towarowej Giełdzie Energii S.A.  

Jak działa metoda obliczania ceny – Rynek Dnia Następnego? 

Rynek Dnia Następnego jest rynkiem dla energii elektrycznej w Polsce na Towarowej Giełdzie Energii, w ramach 
którego dostępne są kontrakty godzinowe. To znaczy, że przy wykorzystaniu tej metody cena zużytej energii 
będzie zależna od poszczególnych godzin jej zużycia w trakcie doby (a nie jak przy stałej cenie – w trakcie 
miesiąca, kwartału lub całego roku). Dokładny wzór wyliczania ceny prezentujemy poniżej wraz z wyjaśnieniem 
jej poszczególnych elementów: 

CENA = („RDN” + KC) × kWh + OH 

CENA – oznacza Państwa zobowiązanie wobec 
Sprzedawcy za dany okres rozliczeniowy (cena), 

„RDN” – oznacza średnioważoną cenę energii 
elektrycznej zużytej przez Państwa w danym 
okresie rozliczeniowym, określoną na podstawie 
informacji z kontraktów godzinowych Rynku Dnia 
Następnegodostępnych na Towarowej Giełdzie 
Energii S.A. (Fixing I). 

Cena „RDN” jest obliczana na podstawie ilości 
energii elektrycznej (kWh) zużytej w każdej 
godzinie danego okresu rozliczeniowego (np. 
miesiąca) i ceny energii elektrycznej w danej 
godzinie, która to cena jest ustalona na podstawie 
danych z TGE. 

kWh – ilość energii elektrycznej zużytej przez 
Klienta w danym okresie rozliczeniowym, podana 
w kilowatogodzinach. 

OH – opłata handlowa naliczana dla każdego 
spośród Państwa Punktów Poboru Energii (PPE) w 
danym obowiązującym Państwa okresie 
rozliczeniowym w wysokości 25,00 zł. 

KC – oznacza koszty Sprzedawcy za dany okres 
rozliczeniowy wskazane, które od 01 stycznia 2023 
r. wynoszą 0,27 zł/kWh.

Zgodnie z zapisami Umowy cena objęta 
Cennikiem Standardowym będzie stanowiła 
wartość netto, która każdorazowo 
powiększana będzie o należny podatek od 
towarów i usług. 

Dlaczego zmieniona została formuła obliczania ceny w Cenniku Standardowym?  
Zmiana formuły obliczania ceny w Cenniku Standardowym pozwala na aktywne i bezpieczne korzystanie z zalet dynamicznych 
rozliczeń. Zgodnie z obserwacjami prowadzonymi w miesiącach czerwiec – październik 2022 roku średnia cena oparta 
o wzór RDN była w każdym miesiącu niższa od ceny stałej. Jednocześnie taka formuła ustalania ceny w ramach
Cennika Standardowego jest przejrzysta i oparta o obiektywne wartości rynkowe.

Czym są Koszty Sprzedawcy z podanego powyżej wzoru? 
Wśród Kosztów Sprzedawcy znajdują się m. in.: podatek akcyzowy, koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia 
świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłat zastępczych w zakresie 
odpowiadającym umowie Klienta, koszty bilansowania handlowego Klienta, koszty ogólnozakładowe Sprzedawcy (koszty 
pracownicze, koszty opłat i zabezpieczeń koncesyjnych, należności publicznoprawne) oraz koszty ponoszone przez Sprzedawcę 
na Towarowej Giełdzie Energii.  

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: bok@solare.pl. Nasz zespół z 
chęcią odpowie na wszelkie pytania i udzieli dodatkowych wyjaśnień. 
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