Informacja o stawkach za energię
obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku

Zgodnie z zapisami regulaminów ofert:

013/18 Gwarancja ceny do 2019
014/18 Prąd za darmo przez 3 miesiące z gwarancją ceny do 2019

Orange Energia dokonuje aktualizacji stawek za 1 kWh energii elektrycznej.

Aktualizacja ta dokonuje się zgodnie z regułą indeksacyjną. Polega ona na tym, że w przypadku zmiany
(wzrostu lub spadku) cen energii na rynku hurtowym (obliczonej jako różnica pomiędzy średnią
arytmetyczną cen kontraktów rocznych z dostawą pasmową w półroczu poprzedzającym rok dostawy
2020, 2021 lub 2022 z publikowanych przez Towarową Giełdę Energii dziennych kursów
rozliczeniowych a wartością 184,00 zł netto /MWh), Orange Energia dokona zmiany wskazanej ceny
energii elektrycznej w grupie taryfowej G wg poniższych zasad:

Wzrost / spadek średniej ceny zakupu energii na
podstawie dziennych kursów rozliczeniowych na
Towarowej Giełdzie Energii w odniesieniu
do wartości 184,00 zł netto / MWh:
do 5,00%
5,01% - 10,00%

Wzrost / spadek stawki za 1 kWh
w odniesieniu do poziomu
0,2399 zł netto/kWh
(0,2951 zł brutto/kWh):
0% – stawka gwarantowana
0,2399 zł netto/kWh (0,2951 zł brutto/kWh)
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Od 1 stycznia 2022 roku Rząd wprowadził „Tarczę antyinflacyjną” obniżając akcyzę oraz stawkę VAT
na opłatach za energię elektryczną. Oznacza to, że w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2022 roku
stawki za energię będą kształtowały się w następujący sposób:

Stawki za 1 kWh energii elektrycznej od 1.01.2022 do 31.05.2022

Grupa taryfowa

Stawka brutto w PLN
0,3726

G11

(0,3549 netto)

0,3726

G12, G12W – Strefa 1

(0,3549 netto)

0,3726

G12, G12W – Strefa 2

(0,3549 netto)

Stawki za 1 kWh energii elektrycznej od 1.06.2022 do 31.07.2022
Grupa taryfowa

Stawka brutto w PLN
0,3778

G11

(0,3599 netto)

0,3778

G12, G12W – Strefa 1

(0,3599 netto)

0,3778

G12, G12W – Strefa 2

(0,3599 netto)

W związku z tym, że od 1 stycznia 2022 roku nastąpił wzrost stawki hurtowej, stawka podstawowa, z
wymienionej w regulaminie Państwa oferty promocyjnej wzrośnie do wartości przedstawionych w tabeli
poniżej:

Stawki za 1 kWh energii elektrycznej od 1.08.2022 do 31.12.2022
Grupa taryfowa

Stawka brutto w PLN

G11

0,4426
0,3599 (netto]

G12, G12W – Strefa 1

0,4426
0,3599 (netto]

G12, G12W – Strefa 2

0,4426
0,3599 (netto]

Niniejsze stawki będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku.

