
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze dane 
Dane podmiotu dokonującego 

rozliczenia 

Numer faktury 
Określa: 

Typ FV/kolejny nr/miesiąc/rok 

Data wystawienia FV 
Dzień wystawienia dokumentu 

Za okres 
Okres rozliczeniowy podany od - do 

Odbiorca/Płatnik 
Podmiot, który pobiera 
energię w puncie PPE 

Bank i nr konta 
Bank i indywidualny nr konta 
na który Odbiorca dokonuje 
wpłaty za FV 

Nabywca 
Podmiot z którym zawarta 
jest umowa  

Nr Klienta 
Numer nadany w systemie 
bilingowym, którym należy się 
posługiwać przy kontakcie z BOK 

Ilość zużytej energii 
Określa ilość energii pobranej 

w analogicznym okresie 

poprzedniego roku dla punktu 

PPE 

Kwota podatku 

akcyzowego 
Kwota jaka została pobrana w 

rozliczeniu na poczet podatku 

akcyzowego 

Do zapłaty 
To kwota łączna do zapłaty na 

dzień wystawienia FV za 

rozliczenie wskazanego wyżej 

okresu 

Rozliczenie 
Wartość łącznego rozliczenia 

sprzedaży i dystrybucji 

Termin płatności 
To data do której powinna 

wpłynąć Twoja wpłata. 

Pamiętaj, że dzień zapłaty, to 

dzień w którym pieniądze 

wpłynęły na wskazany na 

fakturze nr konta bankowego 

Informacja KRD 
Informacja, że Zael-Energo może zgłosić 

wierzyciela, który nie płaci, pomimo wezwań za 

usługi sprzedaży i dystrybucji do  Krajowego 

Rejestry Długów. 

Saldo odbiorcy 
Stan Twojego konta bez 

uwzględnienia kwoty obecnej 

faktury 



 

 

 

 

Adres, nr i opis punktu PPE 
Identyfikacja punktu przyłączenia licznika do 

sieci. Jeżeli pod jednym adresem masz więcej 

niż jeden licznik, to każdy z nich będzie miał 

inny nr PPE 

Rozliczenie energii 
Rozliczenie sprzedaży 

energii (ilość energii zużytej 

w danym okresie x stawka 

jednostkowa = wartość 

netto) oraz opłata handlowa 

dla danej grupy taryfowej. 

Tabela energii 
Wskazania licznika dla 

wszystkich rodzajów 

pobieranej energii, czynnej 

oraz biernych z 

wyliczeniem zużycia w 

okresie rozliczeniowym 

oraz wskazaniem mocy 

maksymalnej w danym 

okresie. Opłaty za pobór 

poszczególnych energii 

naliczane są zgodnie z 

obowiązującą Taryfą Zael-

Energo. 

Moc umowna 
Moc jaką dysponuje 

Odbiorca dla PPE zgodnie z 

zapisami umownymi. Moc 

umowna może być równa 

lub mniejsza od mocy 

przyłączeniowej. 

Grupa taryfowa 
To informacja według 

jakich stawek 

rozliczamy prąd , który 

zużywasz. Grupa jest 

zgodna z wybraną przez 

Odbiorcę i 

potwierdzona na 

umowie.  
Licznik 
Nr licznika, który przekazuje 

dane do rozliczenia poprzez 

wskazania dla 

poszczególnych rodzajów 

energii. 

Opłaty dystrybucyjne zmienne, zależne od ilości pobranej energii elektrycznej 
Opłata sieciowa zmienna – dotyczy kosztów dystrybucji energii 
Opłata jakościowa – dotyczy kosztów utrzymania odpowiednich parametrów prądu 
Opłata OZE – związana jest z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych 
Opłata kogeneracyjna – związana jest z zapewnieniem dostępności energii z wysokosprawnej kogeneracji. Kogeneracja to proces 
kiedy jednocześnie wytwarzana jest energia i ciepło. 
Opłata mocowa – opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania energii elektrycznej liczona w zależności od grupy 
taryfowej. 
Opłata przejściowa – dotyczy pokrycia kosztów powstałych u wytwórców energii, zależna jest od tego ile prądu zużywasz rocznie 

Opłaty dystrybucyjne stałe, nie zależne od ilości pobranej energii elektrycznej 
Opłata abonamentowa – związana jest z kosztami odczytu i kontroli licznika zależna od okresu rozliczeniowego, grupy taryfowej i 
sposobu rozliczenia. Naliczana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc. 
Opłata sieciowa stała – dotyczy kosztów utrzymania i funkcjonowania sieci elektroenergetycznych. Naliczana w pełnej wysokości 
za każdy rozpoczęty miesiąc. 
 

Rozliczenie 

dystrybucji 
Rozliczenie opłat za 

dystrybucję energii 

elektrycznej do punktu, 

które są naliczane w całym 

okresie obowiązywania 

umowy, bez względu na to 

czy zużywana i sprzedawana 

jest energia elektryczna. 

Opłaty te wynikają z taryfy 

dystrybutora, którą 

zatwierdza Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki i 

dotyczą wszystkich grup 

taryfowych. 

Średnia cena 
Cena wyliczona z łącznej 

kwoty wszystkich opłat 

podzielonej przez zużycie 

energii czynnej w danym 

okresie. 

Energia czynna 
określa ilość 

pobranej energii  

elektrycznej w danej  

porze doby (strefie). 

Rozliczenie może odbywać 

się z podziałem na strefy 

lub całodobowo. 

Energia bierna 

indukcyjna 
 (pobrana) związana jest z 

elementami indukcyjnymi 

takimi jak np. silniki, 

piece indukcyjne, 

transformatory. „Krąży” 

pomiędzy siecią i 

odbiornikami, powodując 

dodatkowe obciążenie 

sieci przesyłowych. 

Energia bierna 

pojemnościowa 
(oddana) związana jest z 

kondensatorami lub 

długimi odcinkami kabli 

będących pod napięciem. 

W zasadzie nie ma 

możliwości poboru  

energii czynnej bez energii 

biernej. 

 


