
 

Dostawca energii i wybór  
taryf - możliwość oszczędności 

 

Czy uważasz, że koszty energii 

na rachunku są zbyt wysokie? 

Być może masz rację. Oprócz oszczędności energii, 
które możesz wdrożyć w domu, cenę samej energii 
można zmniejszyć, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy. 
Są dwie proste metody, które chcielibyśmy ci 
zaproponować. 

Zacznijmy od umowy - ważne jej elementy 

Najpierw sprawdź typ umowy, którą posiadasz. Jak to 

zrobić? To bardzo proste. Kiedy otrzymujesz jeden 

rachunek za energię - jest to umowa kompleksowa. 

Jeśli masz dwie oddzielne faktury - jedną za zużytą 

energię i drugą za dystrybucję - masz dwie oddzielne 

umowy, prawdopodobnie dlatego, że wcześniej 

zmieniłeś dostawcę energii. 

Co możesz zmienić? Jeśli masz umowę kompleksową, 

możesz zawrzeć nową umowę ze sprzedawcą  energii, 

w przypadku dwóch odrębnych rachunków możesz 

podpisać nową umowę z dostawcą energii. Część 

dotycząca dystrybucji i co za tym idzie - cena 

dystrybucji pozostanie taka sama, ponieważ 

infrastruktura i jej właściciel pozostają te same, i jest 

regulowana, nie mamy na nią wpływu. Ale zgodnie z 

europejskimi regulacjami sektora energetycznego 

Twoje "kable elektryczne" mogą być wykorzystywane 

przez różne firmy sprzedające energię, co oznacza, że 

istnieje konkurencja między sprzedawcami prądu. 

Dlatego masz wybór. 

Co wcześniej sprawdzić? 

Najpierw przeanalizuj swoją obecną umowę. Ważne 

jest, aby sprawdzić, czy masz umowę na czas określony, 

czy na czas nieokreślony. Jeśli przewidziany jest w niej 

czas obowiązywania, jest całkiem prawdopodobne, że 

jesteś nią związany do końca określonego w niej 

terminu. W przeciwnym razie dostawca może być 

uprawniony do pobrania opłaty za przedwczesne jej 

zakończenie. Czasami te koszty są wysokie, więc 

sprawdź tę kwestię dokładnie. 

 

Jeśli już wiesz, kiedy możliwa jest zmiana bez 

negatywnych konsekwencji finansowych - sprawdź 

aktualne ceny dostawców. Mogą istnieć dwa rodzaje 

kosztów: 

• Płaskie, stałe koszty - nie zależą od poziomu zużycia 

(w kWh) i są zwykle płacone jako opłata miesięczna, 

niezależnie od tego, ile zużyto energii. 

• Koszty zmienne - zależą od kWh zużytej energii. 

Oznacza to, że im więcej energii zużywasz, tym więcej 

płacisz. 

Teraz należy porównać zarówno koszty płaskie, jak i 

zmienne, obliczając na podstawie bieżącego zużycia. 

Pamiętaj, że jeśli zużywasz małą ilość kWh, 

oszczędności można znaleźć w redukcji kosztów 

stałych. Jeśli Twoje zużycie jest duże - obniżenie ceny 

za kWh będzie o wiele ważniejsze. 

Jak mam szukać tańszego dostawcy? 

Istnieje wiele narzędzi do porównywania, głównie 

online. Należy jednak pamiętać, że: 

 Cena kWh nie jest jedynym czynnikiem; 

 Firmy często oferują bardzo dobrą cenę, ale tylko 

wtedy, gdy kupujesz coś dodatkowo (usługi 

telekomunikacyjne, ubezpieczenia, różne usługi). 

Proszę dwa razy pomyśleć, czy naprawdę tego 

potrzebujesz? 

 Niektóre narzędzia do porównywania są 

sponsorowane przez dostawców (!) i zamiast 

"najlepszej oferty", jako pierwsza widnieje 

"promocyjna oferta"; 

 Cena może znacznie się różnić w zależności od 

proponowanego okresu obowiązywania umowy. 

Długie kontrakty, na przykład czteroletnie, mogą 

być tańsze, ale jesteś związany umową przez ten 

okres, a następny wybór bez ponoszenia np. kar 

umownych będzie możliwy po upływie tego 

długiego okresu. Porównaj te same okresy trwania 

umowy, tzn. między 24-miesięcznymi ofertami. 
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A co z grupową zmianą sprzedawcy energii? 

Stworzenie grupy konsumentów zainteresowanych 

wspólną zmianą sprzedawcy jest jednym z 

najskuteczniejszych narzędzi do obniżenia kosztów 

energii. Jak to działa? Zwykle organizacje 

konsumenckie lub inne podmioty gromadzą dużą grupę 

konsumentów. Jedyne, co musisz zrobić, to 

zarejestrować się, nie zawierając żadnych umów ani nie 

ponosząc kosztów. Następnie, gdy grupa zostanie 

stworzona, im więcej osób będzie liczyła, tym lepiej, 

organizatorzy przeprowadzają odwróconą aukcję, 

zapraszając wszystkich dostawców pądu do licytowania 

ceny w dół! Aukcję wygrywa dostawca proponujący 

najlepszą, czyli najniższą,  dla konsumentów cenę. Po 

ustaleniu ceny wszyscy zarejestrowani konsumenci 

otrzymują informacje o cenie, warunkach umowy itd. 

Każdy członek grupy może zdecydować, czy warunki te 

są atrakcyjne dla niego i czy chce podpisać umowę. 

Cena oferowana w takich aukcjach jest zwykle znacznie 

lepsza niż ta proponowana w negocjacjach 

indywidualnych. 

Istnieje kilka dodatkowych korzyści wynikających z 

grupowej zmiany sprzedawcy - organizacje 

konsumenckie zazwyczaj sprawdzają nie tylko cenę, ale 

także zapisy umowy, eliminując potencjalne ryzyko i 

niedozwolone klauzule.  

Jestem zadowolony z mojego dostawcy - jaka jest druga 

opcja oszczędności? 

Oczywiście zmiana dostawcy nie zawsze jest 

najlepszym rozwiązaniem. Czasami możesz osiągnąć 

podobny efekt, po prostu zmieniając taryfę. 

Powinieneś sprawdzić swoje rachunki w taki sam 

sposób jak opisano powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym krokiem jest opis twojego profilu zużycia 

energii w gospodarstwie domowym: 

• Czy energia jest zużywana przez cały dzień na 

podobnym poziomie, a może głównie w 

określonych godzinach, na przykład wieczorem? 

• Czy mam sprzęt elektryczny zużywający ogromne 

ilości energii, ale tylko kilka godzin dziennie, np. 

ogrzewanie elektryczne, kocioł grzewczy lub 

klimatyzacja? 

• Czy mam te same potrzeby w tygodniu i w 

weekendy? A może zużywam dużo energii w  

weekend, ale od poniedziałku do piątku 

konsumpcja prądu jest niewielka? 

Odpowiedzi na powyższe pytania powinny pokazać, jak 

korzystasz z energii i która taryfa jest najlepiej 

dopasowana do Twoich potrzeb. Oszczędności 

wynikające ze zmiany taryfy mogą być naprawdę 

znaczące! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


