
Szanowni Państwo, 

Wielodniowe, a nawet wielotygodniowe przerwy w dostawie energii elektrycznej do wielu 
odbiorców bytowo – komunalnych, do jakich doszło minionej zimy, która mimo wszystko nie 
należała do najmroźniejszych w ostatnich dziesięcioleciach, doprowadziły do kolejnych 
podziałów w społeczeństwie. Część rodaków zatrudnionych w firmach dostarczających energię 
elektryczną wysyła energiczne sygnały do odbiorców, zwanych czasami protekcjonalnie 
klientami, sygnały, jakich celem jest przekonanie odbiorców o tym, że południową Polskę w 
styczniu 2010 r. nawiedziła taka katastrofa meteorologiczna, jaka usprawiedliwia czyn 
dostawców towaru, czyli energii elektrycznej, polegający na niedostarczaniu tej energii, do 
czego zobowiązali się  w umowach. Zaniepokojenie wyrażają przede wszystkim z powodu zbyt 
krytycznej oceny zawartej w niektórych publikacjach prasowych.

Druga część rodaków, przeważnie tych niepracujących w państwowych firmach energetycznych 
i opłacających zarówno akcyzę obciążająca cenę energii elektrycznej jak i inne daniny na tę 
cenę się składające, podnosi kwestię bonifikat, jakie im się należą z mocy prawa 
ustanowionego przez ministra tegoż państwa1).

Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy przysługuje bowiem bonifikata 
w wysokości pięciokrotnej ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa. 
Należy przy tym pamiętać, że bonifikata przysługuje za energię niedostarczoną w czasie 
przekraczającym dopuszczalny czas nieplanowanej przerwy w dostarczaniu energii, który dla 
gospodarstw domowych wynosi jednorazowo 24 godziny, a w ciągu roku łącznie 48 godzin 
(chyba że umowa lub odrębne przepisy stanowią inaczej).

Ilość niedostarczonej energii ustalana jest na podstawie poboru energii w odpowiednim dniu 
poprzedniego tygodnia, a jej wartość - na podstawie średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym.

Aby uzyskać bonifikatę odbiorca musi złożyć odpowiedni wniosek w biurze obsługi klienta. 
Wniosek o bonifikatę należy złożyć do sprzedawcy energii elektrycznej, z którym odbiorca 
posiada zawartą umowę kompleksową lub do operatora systemu dystrybucyjnego. Zgodnie z 
przepisem § 39 ust. 2 tzw. rozporządzenia taryfowego przedsiębiorca ma 30 dni na rozpatrzenie 
wniosku odbiorcy o bonifikatę za niedotrzymanie parametrów jakościowych obsługi odbiorców 
oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Wspomniana inna część rodaków, czyli w tym przypadku odbiorców uważa, że procedura 
wymagająca złożenia wniosku o wypłatę utrudnia odbiorcom energii pozyskanie bonifikat. 
Wprawdzie istnieje kolejny urząd państwowy mający dbać również o interesy odbiorców, który 
wnosił już, aby zobowiązać dostawców do wypłacania bonifikat za niedostarczoną energię 
elektryczną nieomal automatycznie poprzez korektę kwoty najbliższego rachunku za energię, 
bez konieczności składania przez odbiorcę pisemnego wniosku. No ale jeszcze inny urząd tego 
samego państwa, urząd mający dbać o interesy dostawców, tego wniosku nie uwzględnił.

Opowiedziana historia ma oprócz wielu, tę jedną cechą, że jest prawdziwa. Stanowi ona jednak 
zaledwie niewielki fragment tego, czego ta cześć rodaków, niezabezpieczonych wieloletnimi 
umowami socjalnymi, może się spodziewać po konsekwentnie realizowanej polityce 
energetycznej i to nie tej wynikającej z uroczyście omawianych programów strategicznych, ale 
tej rzeczywistej.

Wprawdzie, jak pisze były europoseł na koniec 2009 roku średnia cena (w euro za 100 kWh) 
energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych wynosiła w Polsce 11,3, podczas gdy w 
Finlandii 12,5, we Francji 12,7, w Czechach 13,2, w W. Brytanii 14,6, na Węgrzech 14,8, w 
Norwegii 15,6, w Austrii 19,9 i w Niemczech 22,8, to po uwzględnieniu jednak siły nabywczej 
naszej waluty okazuje się, że energia elektryczna dla gospodarstw domowych na 27 krajów 
członkowskich jest droższa niż w Polsce tylko na Węgrzech, na Malcie i w Niemczech.

Z wielu zapowiedzi wynika, że dalszy wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych jest nieunikniony. Wprawdzie przygotowywany jest projekt ustawy, która ma 
pozwolić biedniejszym rodzinom na korzystanie z tańszej energii elektrycznej, ale z założeń tej 
ustawy wynika, że obejmie ona zaledwie kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych, co 
stanowi kroplę w morzu.

Zdaniem wielu komentatorów przyczyną tak znaczącego udziału opłat za energię elektryczną w 
budżetach domowych jest niski poziom tych budżetów, a lekarstwem na to jest szybki wzrost 
zarobków pracowniczych. Spowoduje to wzrost wydatków na energię, ale będzie on mniej 
odczuwalny, bo zmaleje ich udział w budżetach domowych.



Niezależnie jednak od tego, jaka będzie przyszłość zwolennicy utworzenia społeczeństwa 
niepodzielonego i jednolicie kroczącego do lepszej przyszłości nadal będę mieli kłopoty z 
realizacją swej wizji.

Tomasz E. Kołakowski

1) Kwestię bonifikat z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej reguluje §37a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 
r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną - tzw. rozporządzenia 
taryfowego. (Dz. U. Nr 128, poz. 895, z późn. zm.).


