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Energia elektryczna 2020. Gdzie jest ukryta i ile
wynosi podwyżka cen prądu?
Nierzadko denerwujemy się na wysokie rachunki za prąd jednak właściwie nie wiemy, za co płacimy.
Tymczasem na fakturę składa się mnóstwo czynników. Jak ją czytać i gdzie sprawdzić, ile będzie nas
kosztować podwyżka za energię? Co zrobić żeby otrzymać rekompensatę?
Znamy już nowe taryfy za prąd wprowadzone przez największych polskich dystrybutorów. Opłaty
wzrosną średnio o 10 – 11 proc., co w skali gospodarstwa domowego oznacza ok. 9 zł wyższe
rachunki każdego miesiąca. Większość klientów już otrzymało pisma z terminami wprowadzenia
nowych opłat.
Ministerstwo Aktywów zapowiada, że Polacy będą mogli liczyć na rekompensaty, ale na razie nie
wiadomo jak będzie wyglądać ta procedura. Prawdopodobnie o zwrot kosztów wynikających ze
zmienionych stawek będzie można starać się dopiero na koniec 2020 roku. Na pewno trzeba będzie
złożyć specjalne wnioski, a także wykazać, ile więcej zapłaciliśmy.
Co oznaczają kolejne rubryki w naszym rozliczeniu
Na fakturze znajdziemy podstawowe dane takie jak numer naszego licznika, wartość jego obecnego i
poprzedniego odczytu oraz rodzaj strefy pomiarowej. Jednak najważniejsza dla nas pozycja to opłata
za energię czynną.
– To suma, na którą składa się cena za kWh prądu przemnożona przez realne zużycie prądu.
Możemy ją porównać z poprzednimi miesiącami, żeby sprawdzić, czy w jakimś okresie to zużycie jest
szczególnie intensywne i czy ma to jakąś konkretną przyczynę, np. korzystaliśmy ze zbyt dużej ilości
sprzętów lub też mieliśmy zamontowane mało ekonomiczne oświetlenie. Dzięki temu możemy
zastanowić się, czy jest obszar, w którym jesteśmy w stanie samodzielnie poczynić oszczędności –
mówi Sebastian Biela, wiceprezes firmy Energia Polska.
Dodatkowe opłaty
Kolejna składowa, która ma wpływ na wysokość naszego rachunku, ale nie możemy nic z nią zrobić,
to tzw. opłata abonamentowa. Płacimy ją, m.in. za dokonywanie odczytu naszego licznika. Natomiast
opłata jakościowa jest przeznaczana na utrzymanie odpowiednich parametrów energii elektrycznej,
m.in. na jej płynne dostawy.
Inna suma wyszczególniona na fakturze to kwota za OZE – ma być ona przeznaczona na
wzmacnianie mechanizmów wspierania odnawialnych źródeł energii. Warto zwrócić uwagę na to, że w
ostatnich latach wynosiła ona 0 zł, co oznacza, że wciąż nie jest to wystarczająco doinwestowany
temat.
Kilka miesięcy temu nasze rachunki powiększyły się za to o opłatę kogeneracyjną, która ma wspierać
bardziej ekologiczny sposób wytwarzania energii. Kogeneracja to proces, który pozwala
elektrociepłowni jednocześnie na produkcję prądu i ciepła, dzięki czemu do powietrza emitowane są
mniejsze ilości dwutlenku węgla.
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