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Agenda

1. Polska, Italia, Norwegia

2. Trzy różne rynki

3. Norweska faktura [Stranda Energi]

4. Włoska faktura [Servizio Elettrico Nazionale]

5. Polska faktura [Tauron]

6. Opłaty stałe i zmienne

7. Porównanie modeli rozliczania opłat za energię

8. Dyskusja…



Norweska energetyka

• Największa na świecie produkcja energii na głowę

• Norwegia ma pod dostatkiem taniej i czystej energii

• Ponad 98% energii pochodzi z 900 elektrowni wodnych

• Prawie wszystkie domy są ogrzewane prądem

• Po drogach jeździ 8-12% elektrycznych aut

• Rynek jest konkurencyjny 50% należy do Statkraft – Statnett 
– oprócz tego działa ponad 300 podmiotów

• Państwo faktycznie wspiera konkurencję



Faktura Stranda Energi

• Prosta - tylko cztery 
pozycje

• Opłata zmienna za energię
w kWh

• Opłata stała za energię za 
każdy dzień

• Opłata zmienna 
przesyłowa za kWh

• Opłata stała przesyłowa za 
każdy dzień

• 25% VAT wliczony



Faktura Stranda Energi



Faktura Stranda Energi

• Opłata zmienna za energię 43,70 ore/kWh 19 gr/kWh

• Opłata stała za energię 41,09 ore/dzień 18 gr/dzień

• Opłata zmienna za przesył 34,04 ore/kWh 15 gr/kWh

• Opłata stała za przesył 9,93 Kr/dzień 4,37 
zł/dzień

• Bardzo prosta taryfa

• Niskie ceny energii i przesyłu

• Taryfa preferuje jak największe zużycie

• Miesiąc bez zużycia kosztuje 320 Kr = 141 zł



Stranda Energi

• Duża moc przyłączeniowa na klienta 3f

• Licznik inteligentny - zdalny odczyt przez operatora

• Operator przesyłu dostarcza światłowód do domu

• Mnogość taryf do wyboru: prosty ale konieczny wybór

• Również taryfy typu cena giełdowa plus 5%

• Bezproblemowe rozliczanie i dodatkowe funkcje



Włoska energetyka

• Italia cierpi na niedobory energii 

• Znaczna część energii elektrycznej  pochodzi z importu

• Italia posiada nowoczesną sieć przesyłową

• Energia elektryczna pochodzi z różnych źródeł

• Rynek nosi cechy wolnego i regulowanego – królują dawne 
państwowe monopole



Faktura Servizio Elettrico Nazionale

• Złożona – cztery grupy pozycji,  
co najmniej 11 pozycji 

• Energia - stała i zmienna opłata 
w sumie 4 pozycje

• Przesył – stała i zmienna opłata 
przesyłowa, zmienna opłata za 
moc, razem 3 pozycje

• System – stała opłata za 
użytkownika, zmienna opłata, 
razem 2 pozycje

• Podatki – akcyza oraz IVA (czyli 
VAT) 10% razem 2 pozycje



Faktura Servizio Elettrico Nazionale



Faktura Servizio Elettrico Nazionale

• Koszty energii są zmienne – zależą w taryfach regulowanych od miesiąca, 
dnia (roboczy, sobota, świąteczny) i pory dnia

• 150 kWh w miesiącu jest po niskiej cenie

• Opłata stała wynosi 4,00 € /m 17,20 zł /m

• F1 np. w marcu 2019 0,097 € /kWh 42 gr /kWh

• F23 np. w kwietniu 2019 0,066 € /kWh 28 gr /kWh

• Energia średnio (netto) 0,075 € /kWh 32 gr /kWh 



Faktura Servizio Elettrico Nazionale

Koszty  dystrybucji  – są regulowane

•Opłata stała wynosi 1,69 € /m 7,28 zł /m

•Opłata zmienna wynosi 0,08 € /kWh 34 gr /kWh

•Opłata za moc wynosi 1,77 € /kW 7,61 zł /kW

•Opłata za 3 kW wynosi 5,31 € /m 22,83 zł /m

Koszty  systemowe

•Opłata stała za klienta wynosi 10,58 € /m 45,49 zł /m

•Opłata zmienna wynosi* 0,034 € /kWh 15 gr /kWh

• Akcyza za kWh wynosi 0,023 € /kWh 10 gr 
/kWh

• Podatek VAT (IVA) 10%



Faktura Servizio Elettrico Nazionale

• Skomplikowana taryfa

• Wysokie ceny energii i przesyłu

• Istnieje opłata za moc oraz opłaty „systemowe”

• Taryfa preferuje małe i duże zużycie zużycie

• Za średnie zużycie 150-500 kWh/m płaci się więcej

• Licznik inteligentny - zdalny odczyt przez operatora

• Limitowana moc przyłączeniowa

• Problemy z systemem IT dla obcokrajowców

• Miesiąc bez zużycia kosztuje 12,5 eur = 93 zł + IVA



Polska energetyka

• Polska posiada energetykę opartą o paliwa kopalne 

• Energetyka jest w znacznej mierze pod kontrolą państwa

• Rynek jest zmonopolizowany i mocno regulowany

• Konkurencja jest symboliczna, taryf jest niewiele do wyboru

• Energetyka wymaga modernizacji, wydaje się, że strategii 
oraz funduszy brak



Faktura Tauron

• Średnio złożona - siedem 
pozycji plus podatki

• Opłata stała i zmienna za 
energię

• Opłata stała i zmienna za 
przesył

• Opłata zmienna OZE

• Opłaty stałe końcowa i 
abonamentowa

• 23% VAT i akcyza



Faktura Tauron

• Opłata zmienna za energię netto 27,59 gr /kWh

• Opłata stała za energię 3,98 zł /miesiąc

• Opłata zmienna za przesył 16,01 gr /kWh

• Opłata stała za przesył 7,00 zł /miesiąc

• Opłata zmienna za OZE 0,37 gr /kWh

• Opłata abonamentowa 38 gr /miesiąc

• Opłata stała końcowa 6,50 zł /miesiąc



Faktura Tauron

• Skomplikowana taryfa

• Średnie ceny energii i przesyłu

• Można uzyskać większe moce przyłączeniowe

• Taryfa dość „płaska” niskie koszty stałe

• Odczyty szacunkowe i ręczne

• System IT mógłby być lepszy (dobrze, że jest)

• Miesiąc bez zużycia kosztuje tylko 22 zł



Miesięczna cena kWh w funkcji zużycia

Efekt tanich 150 
kWh



Dziękuję za uwagę


