Krótka instrukcja
wypełniania formularza rejestracyjnego
konsorcjum ENERGIA dla PRZEMYSŁU
dla związków Regionalnych/Branżowych Konfederacji Lewiatan
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Należy wejść na stronę rejestracyjną Konsorcjum (http://www.energia.eplastics.pl/rejestracja-lewiatan) .
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Następnie należy wybrać odpowiedni dla rejestrowanej ﬁrmy związek (ten, do którego terytorialnie lub branżowo przynależy).
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Następnie należy podać proste dane ﬁrmy, najlepiej, aby były to dane rejestracyjne (z KRS lub CEIDG). Ważne: numer NIP
podajemy jako ciąg 10 liczb, bez żadnych spacji i znaków interpunkcyjnych typu myślnik, etc. System automatycznie wstawi myślniki.
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W rubryce„Dostawca Energii” należy wybrać nazwę spółki obrotu energią (nie dystrybutora energii), która obecnie dostarcza prąd do rejestrowanej ﬁrmy.
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W rubryce„umowa na dostawy energii” należy podać, czy rejestrowana ﬁrma posiada obecnie umowę kompleksową (będąca jednocześnie umową na dostawy i dystrybucję energii), czy też umowę rozdzieloną (odrębna umowa na dostawy i
odrębna umowa na dystrybucję). Posiadanie przez rejestrowany podmiot umowy kompleksowej może uniemożliwić ewentualną zmianę dostawcy energii.
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W rubryce dotyczącej układu TPA, należy podać, czy takowy ﬁrma posiada. Dotyczy to ﬁrm wyłącznie zużywających energię w taryfach energetycznych B. W taryfach C układ TPA gwarantuje dostawca/dystrybutor energii. Układ TPA umożliwia
zmianę dostawcy energii. Bez układu TPA taka operacja jest niemożliwa.
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W następnych dwóch rubrykach należy podać dane związane z wypowiedzeniem obecnej umowy na dostawy energii. W
pierwszej termin wygaśnięcia obecnej umowy (najczęściej umowy wygasają z końcem roku, ale mogą się automatycznie
odnawiać). W drugiej okres wypowiedzenia. Ważne: większość przedsiębiorców sądzi, że termin wypowiedzenia umowy
wynosi z reguły miesiąc. Tymczasem umowy na dostawy energii są corocznie aneksowane i wielu dostawców energii„przemyciło” w tych aneksach dłuższy termin wypowiedzenia. Firma powinna przejrzeć aktualną umowę na dostawy energii i
aneksy do niej, aby mieć w tej dziedzinie pewność.
Kolejna rubryka jest bardzo ważna i należy podać w niej szacowane zużycie energii elektrycznej na rok 2019 w megawatogodzinach (MWh). Zdecydowana większość przedsiębiorstw posiada analizę zużycia energii na przyszły rok. W taryfach
B szacowna wielkość zużycia podawana jest w MWh, w taryfach C (mniejsze ﬁrmy) w KWh (kilowatogodzi- ny). W
przypadku taryf C zużycie w KWh należy przeliczyć na MWh.
1 MWh = 1 000 KWh
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W następnej rubryce należy rozdzielić całkowite roczne zużycie energii (podane w poprzedniej rubryce) na zużycie w taryfach energetycznych. Duże i średnie ﬁrmy zużywają energię w taryfach B (najpopularniejsza to B23), zaś mniejsze w taryfach C. Większość taryf składa się z godzinowych stref poboru energii (w każdej streﬁe jest inna cena pobieranej energii,
strefy oznaczone są liczbami rzymskimi). Tak więc precyzyjnie podanie wielkości zużywanej energii w każdej ze stref danej
taryfy energetycznej ma olbrzymie znaczenie dla obliczenia ﬁnalnej ceny energii dla całego zużywanego przez ﬁrmę wolumenu energii.
W rubryce„punkty poboru” należy podać adresy liczników energii elektrycznej, które mierzą wielkość zużywanej przez
rejestrowaną ﬁrmę energii. Zdarza się często, że ﬁrma ma inny adres siedziby głównej oraz inny adres lub adresy oddziałów
produkcyjnych. Zdarza się również, że pod różnymi adresami ﬁrma pracuje w różnych taryfach energetycznych, i co zrozumiałe, różne są wielkości zużywanej energii pod danym adresem. Trzeba te dane precyzyjnie nanieść. Obecnie, rzadko się
zdarza więcej niż 1 lub 2 liczniki energii na ﬁrmę.
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WAŻNE: aby uniknąć nieścisłości lub przekłamań, należy dodać do formularza skan jednej z tegorocznych miesięcznych
faktur za zużycie energii (nie za dystrybucję) rejestrowanej ﬁrmy. Nie jest to żadna„wiedza tajemna” i w interesie każdej
ﬁrmy leży przekazanie takiego skanu, aby móc zweryﬁkować poprawne dane rejestrowanego podmiotu. W związku z dużą
ilością dni wolnych od pracy (przestoje ﬁrm) najlepszymi miesiącami dokumentującymi zużycie prądu przez rejestrowaną
ﬁrmę są: marzec, kwiecień i czerwiec 2018.
W ostatnich rubrykach należy podać dane osoby z rejestrowanej ﬁrmy, która odpowiada za sprawy energii w danej ﬁrmie
(akceptuje ofertę).
Po zakończeniu procesu rejestracji automatycznie wygeneruje się Pełnomocnictwo do reprezentowania rejestrowanej
ﬁrmy przez konsorcjum ENERGIA dla PRZEMYSŁU wobec dostawców energii. Podpisane wersje (zarówno elektroniczną, jak
i papierową) przez osobę uprawnioną z rejestrowanej ﬁrmy (zgodnie z zasadą reprezentacji) należy wysyłać na adres koordynatora akcji rejestracyjnej Członków Konfederacji Lewiatan:
Wersja elektroniczna:
Katarzyna Marszałkowska
katarzyna.m@nzp.org.pl
Wersja papierowa:
Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan
85-862 Bydgoszcz
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
Dziękujemy za współpracę!
Kontakt: Konsorcjum ENERGIA dla PRZEMYSŁU, 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 43/130;
www.energia.eplastics.pl; mail: energia@eplastics.pl; tel. 22 658 33 33 (10 linii), mobile: 502 774 884, 501 131 404

