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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Jak podają media (PAP, „Dziennik”, „Gazeta Prawna”) w Polsce bardzo prężnie rozwija się rynek sprze-

daży energii gospodarstwom domowym z wykorzystaniem metody pre-paid. Przybywa osób zainteresowa-

nych tą metoda kupna energii elektrycznej, a tym samym przedmiotowy system przestaje być kojarzony wy-

łącznie z osobami, które notorycznie nie płaciły rachunków za prąd i wobec których system pre-paid stoso-
wany jest przez zakłady energetyczne od lat. W ostatnim czasie na polskim rynku pojawiło się co najmniej 

kilku operatorów, którzy proponują zakup energii elektrycznej poprzez internet albo doładowanie kuponu 

energetycznego w kiosku. Usługa ta polega na wydruku przez terminal paragonu z kodem zasilającym, który 
to kod klient wprowadza następnie za pomocą klawiatury do przedpłatowego licznika energii. Sprzedaż doła-

dowań w sklepie jest dosyć prosta. Klient podaje kasjerowi kartę identyfikacyjną licznika z kodem kresko-

wym, następnie kasjer skanuje kod, a klient podaje kasjerowi kwotę, za jaką chce kupić doładowanie. Wtedy 
system łączy się z serwerem BillBird i zwrotnie dostaje kod zasilający. Następnie kasjer podaje klientowi 

wydrukowany paragon z kodem i pobiera zapłatę. Koszt wykonania doładowania licznika prądu wynosi każ-

dorazowo 3 zł 99 gr. Cena energii jest standardowa dla wybranego operatora. Przed kilkoma dniami jedna z 

największych w naszym kraju sieci sprzedaży detalicznej, Ruch SA, podpisała umowę z BillBird SA, właści-
cielem oraz operatorem sieci VIA – Moje Rachunki. Dzięki porozumieniu, w punktach Ruch oznaczonych 

logo VIA – Moje Rachunki istnieje możliwość regulowania domowych rachunków, jak również korzystania z 

doładowań energetycznych. Obecnie w sieci VIA sprzedawany jest pre-paid energetyczny na terenie obsłu-
giwanym przez: Tauron (Górny Śląsk), Energa SA (województwa pomorskie, część warmińsko-mazurskiego 

i kujawsko-pomorskiego, część zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego) oraz PGE – Oddział Łódź (teren 

województw łódzkiego i mazowieckiego). 

Skala nie jest wcale taka mała. Miesięcznie za pośrednictwem sieci VIA przeprowadzanych jest ponad 
200 tysięcy transakcji doładowań energetycznych. 

Chcę zatem zadać następujące pytania. 

Po pierwsze, czy według Pana Ministra nie warto byłoby wspierać operatorów chcących sprzedawać do-
stęp do energii elektrycznej w taki właśnie sposób? Większa liczba operatorów oznacza większą konkuren-

cyjność, a co za tym idzie – walkę o klienta. Idąc tym tokiem rozumowania i przyglądając się innym usługom 

sprzedawanym w systemie pre-paid, można powiedzieć, że im więcej operatorów i konkurencyjności, tym 
większa szansa kupujących na niższe ceny. 

Po drugie, czy w opinii Pana Ministra zainteresowanie tego typu systemem sprzedaży energii elektrycznej 

nie jest podyktowane także faktem, że dla wielu klientów stosowany przez tradycyjnych dostawców sposób 

naliczania stawek, wyliczeń przesyłowych, opłat za przewidywane zużycie prądu oraz sposób układania 
okresów rozliczeniowych itd. jest zwyczajnie nieczytelny? Sposób pre-paid wydaje się być dla przeciętnego 

użytkownika wyraźny i jasny – za ile zapłaciłeś, tyle wykorzystasz. Czy w opinii Pana Ministra wejście na 

rynek wielu operatorów sprzedających energię w systemie pre-paid nie wymusi na tradycyjnych dostawcach 
prądu bardziej czytelnych praktyk w postępowaniu z klientem? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 




