
Szczecin, 01.08.2022 
Data i miejsce wystawiania (Place and date of issue) 

 

 

SPRZEDAWCA (SELLER): NABYWCA (BUYER): 
PGE Energia Ciepła S.A Kowalski Jan   
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 

NIP (VAT code): PL6420000642 Różana 3, 74-100 Gryfino  

NIP (VAT code): 
Nr Kontrahenta (Member code): 6084196 

WYSTAWCA (ISSUER): PŁATNIK (PAYER):  
PGE Energia Ciepła S.A. Kowalski Jan  
Oddział w Szczecinie 
ul. Gdańska 34 A ,70-661 Szczecin 
NIP (VAT code): PL6420000642 

  

Różana 3, 74-100 Gryfino  

NIP (VAT code):  
Nr Kontrahenta (Member code): 6084196

Uwagi Nagłówkowe (Header notes): Grupa Taryfowa DO/W/1,  ADRES DOSTAWY CIEPŁA - ul. Różana 3 

  

 FAKTURA (INVOICE): 9031040492 

  

Termin płatności (Payment date): 31.08.2022              Data sprzedaży (Date of sale): 31.07.2022 
Sposób płatności (Way of payment): Przelew (Bank Transfer)                                                                                 Nr Umowy / Zam.  (No of contract/order):            100/2021 
Nr konta bankowego ( Bank account number): PL53 1240 6960 1442 1043 0860 0000 
Kod SWIFT (SWIFT code): PKOPPLPW 

Okres rozliczeniowy (Settlement period):  01.07.2022 – 31.07.2022 

Lp. Nazwa Towaru / Usługi 
(Commodity / Service name) PKWiU J.m. 

(U.m.) 
Ilość 

(Quantity) 

Cena jednostkowa 
(Unit price) 

[PLN] 

Wartość sprzedaży 
netto 

(Net Value) 
[PLN] 

Stawka podat. 
VAT (VAT 
Rate) [%] 

Wartość podatku VAT 
(VAT Amount) 

[PLN] 

Wartość sprzedaży 
brutto 

(Gross Value) 
[PLN] 

1 Zamówiona moc cieplna 
 

35.30.11.0 MW 0,010 6.783,68 67,84 23 15,60 83,44 

2 Opłata stała za usługi 
przesyłowe 

35.30.12.0 MW 0,010 2.118,26 21,18 23 4,87 26,05 

3 Ciepło 35.30.11.0 GJ 1,440 41,68 60,02 23 13,80 73,82 
4 Opłata zmienna za usługi 

przesyłowe 
35.30.12.0 GJ 1,440 12,52 18,03 23 4,14 22,17 

  

  

RAZEM (TOTAL):  167,07  38,41 205,48 

w tym (including):  167,07 23 38,41 205,48 

 
Do zapłaty (Total Value) [PLN] : 205,48 

Słownie (In words): dwieście pięć 48/100 (two hundred five 48/100) 

Uwagi (Additional comments): 
Stan początkowy 152,25     Odczyt   bieżący 153,69 

PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. BUDYNEK SKYLIGH, XII P., UL. ZŁOTA 59, 00-120 WARSZAWA, POLSKA, KRS 000001347, SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWA W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 642-000-06-42, REGON 273204260, KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI: 2 501 281 240 PLN, OPŁACONY W CAŁOŚCI 

  
Osoba sporządzająca fakturę 

(Invoice prepared by) 
Osoba upoważniona do wystawiania faktury 

(Authorised to issue invoice) 
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OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYKŁADOWEJ FAKTURY ZA CIEPŁO 

1. Miejsce i data wystawienia faktury. 

2. Oznaczenie Dostawcy.  

3. Oznaczenie realizatora umowy i danych adresowych. Dostawcą jest PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie, jednakże 
realizatorem umowy i wystawcą faktury jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie. Pod adresem realizatora umowy 
znajduje się również obsługa odbiorców ciepła, dlatego na adres realizatora umowy, a nie Dostawcy należy przesyłać 
wszelką korespondencję dotyczącą realizacji umowy. 

4. Oznaczenie Odbiorcy.  

5. Nr kontrahenta, czyli indywidualny numer identyfikujący Odbiorcę w systemie rozliczeniowym Dostawcy. Wskazanie nr 
w korespondencji lub rozmowie telefonicznej ułatwi i przyspieszy identyfikację Odbiorcy. 

6. Uwagi nagłówkowe, które zawierają: adres obiektu do którego zostało dostarczone ciepło (najczęściej adres ten jest taki 
sam jak adres Nabywcy, ale nie zawsze) oraz symbol grupy taryfowej, określony zgodnie z umową sprzedaży ciepła 
i świadczenia usług przesyłowych, przy uwzględnieniu definicji poszczególnych grup taryfowych wskazanych w Taryfie.  

7. Nr faktury. 

8. Termin płatności określony zgodnie z umową sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych. 

9. Nr konta, na który należy wpłacić należność wynikającą z faktury. 

10. Data sprzedaży – ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

11. Podstawa wystawienia faktury, czyli nr umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych. 

12. Okres rozliczeniowy, czyli określenie jaki okres obejmują należności wskazane w fakturze.  

13. Wskazanie rodzaju opłat. Najczęściej faktura obejmuje cztery pozycje (tak jak w podanym przykładzie). Niekiedy na fakturze 
mogą wystąpić dodatkowe pozycje, np. opłata za nośnik ciepła, jeżeli nastąpi jego ubytek na skutek zdarzeń zależnych od 
Odbiorcy.  

Dwie pierwsze pozycje są to opłaty stałe niezależne od zużycia, naliczane w jednakowej wysokości przez cały rok. Dwie 
kolejne pozycje, to opłaty zmienne zależne od ilości ciepła zużytego na potrzeby danego obiektu. 
Opłaty stałe: 

 za moc cieplną zamówioną – podstawą dla wyliczenia tej opłaty jest moc zamówiona (MW) przez Odbiorcę w umowie 
sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych oraz wskazana w Taryfie i miesięczna stawka opłaty za moc 
zamówioną (dla właściwej grupy taryfowej); 

 za przesył mocy zamówionej – podstawą dla wyliczenia tej opłaty jest moc zamówiona przez Odbiorcę w umowie 
sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych oraz wskazana w Taryfie miesięczna stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe (dla właściwej grupy taryfowej); 

Opłaty zmienne: 

 za energię cieplną – podstawą dla wyliczenia tej opłaty jest ilość ciepła rzeczywiście zużytego w danym okresie 
rozliczeniowym (GJ) ustalona na podstawie odczytu ciepłomierza i cena ciepła wskazana w Taryfie (dla właściwej grupy 
taryfowej); 

 za przesył energii cieplnej – podstawą dla wyliczenia tej opłaty jest ilość ciepła rzeczywiście zużytego w danym okresie 
rozliczeniowym (GJ) ustalona na podstawie odczytu ciepłomierza i stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 
wskazana w Taryfie (dla właściwej grupy taryfowej). 

14. Moc zamówiona określona zgodnie z umową sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych.  

15. Ilość ciepła (w GJ) zużytego dla obiektu odbiorcy w okresie rozliczeniowym ustalona w oparciu o wskazania ciepłomierza 
(różnica pomiędzy odczytem dokonanym w poprzednim okresie rozliczeniowym a odczytem bieżącym). Odczyt poprzedni 
i bieżący wskazany jest w „Uwagach” (pozycja 23).  

16. Wynikające z Taryfy ceny netto odrębnie za 1 MW mocy zamówionej (pierwsza linijka) i usługę przesyłu 1 MW mocy 
zamówionej (druga linijka), właściwe dla grupy taryfowej wskazanej w umowie. 

17. Wynikające z Taryfy ceny netto za 1 GJ zużytego ciepła, odrębnie za dostarczone ciepło (pierwsza linijka) i usługę przesyłu 
zużytego ciepła  (druga linijka), właściwe dla grupy taryfowej wskazanej w umowie.  

18. Wartość netto poszczególnych pozycji opłat wykazanych w fakturze.   

19. Aktualna stawka podatku VAT na towary i usługi wykazane w fakturze (Rządowa Tarcza Antyinflacyjna – Na sprzedaż energii cieplnej  od dnia 1 lutego 

2022r. do dnia 31 października 2022r. wprowadzono obniżoną stawka Vat  z 23%  na  5% ) 
20. Kwoty podatku VAT wyliczone wg stawki z poz. 19 od kwot wykazanych w poz. 18.  

21. Wartość brutto poszczególnych pozycji opłat wykazanych w fakturze.  

22. Kwota do zapłaty. 

23. Pozycja uwagi zawierać może różne informacje dotyczące realizacji umowy. Każdego miesiąca w tej pozycji znajduje się odczyt 
licznika dokonany dla bieżącego okresu rozliczeniowego i odczyt dokonany w poprzednim okresie rozliczeniowym. W pozycji 
tej mogą się też znaleźć inne informacje, np. o wymianie ciepłomierza. 


