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Abstrakt

W pracy przedstawiono analizê konkurencyjnoœci ofert sprzeda¿y energii elektrycznej odbiorcom koñcowym w taryfie B i C. Dla
odbiorców koñcowych o mocy umownej do 40 kW zaobserwowano spadek konkurencyjnoœci ofert sprzeda¿y energii elektrycznej
wraz ze wzrostem liczby rozliczeniowych stref czasowych. W grupie taryfowej odbiorców o mocy umownej powy¿ej 40 kW
czynnikiem ró¿nicuj¹cym procentowe zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej od ró¿nych sprzedawców okaza³ siê
poziom napiêcia zasilaj¹cego. Dla odbiorców pobieraj¹cych energiê elektryczn¹ z sieci napiêcia œredniego zmniejszenie kosztu
zakupu energii oscyluje od 20 do 21%. Natomiast dla odbiorców przy³¹czonych do sieci niskiego napiêcia wzrasta do 26%.

ANALIZA KONKURENCYJNOŒCI OFERT
SPRZEDA¯Y ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W TARYFIE B I C

Wstêp

Wejœcie w ¿ycie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy [1], dotycz¹cej wspólnego rynku energii
elektrycznej, spowodowa³o rozdzielenie sprzeda¿y energii
elektrycznej od jej dystrybucji. Odbiorca mo¿e siê zdecydowaæ
na podpisanie umowy na zakup energii elektrycznej z dowol-
nym przedsiêbiorstwem obrotu energi¹ elektryczn¹ i odrêbnej
umowy na dystrybucjê energii elektrycznej, lecz tylko z ope-
ratorem systemu dystrybucyjnego dzia³aj¹cym na danym
terenie lub zawrzeæ jedn¹ tzw. Umowê kompleksow¹, ³¹cz¹c¹
umowy na zakup energii i œwiadczenia us³ug dystrybucji.

Przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê sprzeda¿¹
energii elektrycznej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w

[3] i rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki
z 2 lipca 2007 r. [2], samodzielnie ustalaj¹ taryfy i przedsta-
wiaj¹ je Prezesowi Urzêdu Regulacji Energetyki (URE). Prezes
URE proponowane taryfy mo¿e zatwierdziæ b¹dŸ odmówiæ ich
zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodnoœci z zasa-
dami i przepisami art. 44-46 ustawy [3].
Ponadto przepis art. 49 ust. 1 [3]
umo¿liwia Prezesowi URE zwolniæ przedsiêbiorstwo energe-
tyczne z obowi¹zku przedk³adania taryf do zatwierdzenia,
je¿eli stwierdzi, ¿e dzia³a ono w warunkach konkurencji. Po
zatwierdzeniu taryfy s¹ udostêpniane w Biurach Obs³ugi
Klienta oraz publikowane na stronach internetowych

Pra-
wie energetycznym

Prawa energetycznego
Prawa energetycznego

poszczególnych przedsiêbiorstw oraz Prezesa URE, dziêki
czemu odbiorca mo¿e œwiadomie wybraæ ofertê najbardziej
konkurencyjn¹.

Celem pracy by³a analiza konkurencyjnoœci ofert sprzeda¿y
energii elektrycznej odbiorcom koñcowym w grupie taryfowej
B i C.

Cel pracy zrealizowano w oparciu o wyniki badañ w³asnych
polegaj¹cych na analizie cen energii elektrycznej oferowanych
przez poszczególne przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê obrotem
energii elektrycznej na terenie dzia³ania wszystkich oddzia³ów
spó³ki TAURON Dystrybucja S.A.

Analizy wykonano na podstawie cen energii elektrycznej
przeznaczonej dla klientów koñcowych, z uwzglêdnieniem
kosztów obowi¹zkowego zakupu i umorzenia œwiadectw
pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych Ÿród³ach
energii oraz kosztów obowi¹zkowego zakupu energii
wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a. W cenie
energii elektrycznej i stawkach op³at rozliczeniowych nie
uwzglêdniano podatku od towarów i us³ug VAT. Nie uwzglê-
dniano równie¿ cen energii i odmiennych zasad rozliczeñ w za-
wieranych umowach specjalnych, zwi¹zanych ze szczegól-
nymi warunkami dostarczania, odbioru lub sprzeda¿y energii
elektrycznej.

Cel i zakres pracy
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energia elektryczna jest dostarczana odbiorcy z sieci napiêcia œredniego

energia elektryczna jest dostarczana odbiorcy z sieci napiêcia niskiego

moc umowna nie wiêksza ni¿ 40 kW

moc umowna wiêksza od 40 kW

jedna rozliczeniowa strefa czasowa

dwie rozliczeniowe strefy czasowe

trzy rozliczeniowe strefy czasowe

w taryfie C oznacza rozliczanie siê w strefie czasowej szczytowej i pozaszczytowej

w taryfie C oznacza rozliczanie siê w strefie czasowej dziennej i nocnej

Tab. 1. Konstrukcja grup taryfowych wg art. 6 ust. 1 Rozporz¹dzenia taryfowego [2]
Table 1. Construction of tariff group according to article 6 act 1 Tariff dispositions [2]
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Wyniki badañ

Ze spó³k¹ TAURON Dystrybucja S.A. umowê o œwiad-
czenie us³ug dystrybucji energii elektrycznej, umo¿liwiaj¹c¹
sprzeda¿ energii elektrycznej do odbiorców na terenie dzia³ania
wszystkich jej oddzia³ów w roku 2011 podpisa³o ³¹cznie 35
sprzedawców [4]. Z grupy tej wybrano tylko te przedsiêbior-
stwa, których taryfy s¹ opublikowane na stronie Prezesa URE
i oferowana cena energii elektrycznej w danej taryfie ró¿ni-
cowa³a je.

Badania wykonano dla nastêpuj¹cych grup taryfowych:
B11, B21, B22, B23 oraz C11, C12a, C12b, C13, C21.

Konstrukcjê poszczególnych grup taryfowych zgodnie z art.
6 ust. 1. Rozporz¹dzenia taryfowego [2] przedstawia tab. 1.

Przed przyst¹pieniem do obliczeñ, miesiêczne zu¿ycie
energii rozdzielono na poszczególne okresy czasu trwania doby
w proporcjach uzasadniaj¹cych ze wzglêdów ekonomicznych
wybór taryfy o wiêkszej ni¿ jednej liczbie rozliczeniowych
stref czasowych. W wyniku przeprowadzonych badañ, polega-
j¹cych na symulowaniu miesiêcznej iloœci zu¿ywanej energii
elektrycznej, uzyskano wyniki, które dla poszczególnych taryf
s¹ przedstawione na rys. 1 i 2.

1. Z wykonanych obliczeñ wynika, ¿e najwiêksza konku-
rencyjnoœæ ofert sprzeda¿y energii elektrycznej dla odbiorców
koñcowych o mocy umownej do 40 kW wystêpuje w taryfie
B11. Zjawisko to jest szczególnie widoczne dla odbiorców
pobieraj¹cych ma³e iloœci energii elektrycznej. Tak znacz¹ca
ró¿nica wynika w du¿ej mierze z kosztów op³at rozlicze-
niowych, poniewa¿ w tej taryfie maksymalna ró¿nica
pomiêdzy jednostkow¹ cen¹ energii elektrycznej wynosi ok.
20%, a op³atami rozliczeniowymi a¿ 75%.
2. Dla odbiorców koñcowych o mocy umownej do 40 kW
zaobserwowano spadek konkurencyjnoœci ofert sprzeda¿y
energii elektrycznej wraz ze wzrostem liczby rozliczeniowych
stref czasowych. Zarówno dla odbiorców pobieraj¹cych ene-
rgiê elektryczn¹ z sieci napiêcia œredniego jak i niskiego rozli-
czaj¹cych siê w jednej strefie czasowej zmniejszenie kosztu
zakupu energii elektrycznej kszta³towa³o siê na poziomie
wiêkszym od 20%. Natomiast dla taryf o dwóch i trzech
strefach czasowych zmniejszenie kosztu zakupu przez zmianê
sprzedawcy obni¿y³o siê do poziomu odpowiednio ok. 18
i 12%.
3. Wœród taryf proponowanych dla odbiorców energii
elektrycznej o mocy umownej powy¿ej 40 kW nie
zaobserwowano zwi¹zku pomiêdzy liczb¹ rozliczeniowych
stref czasowych a konkurencyjnoœci¹ ofert sprzeda¿y. W tej
grupie taryfowej czynnikiem ró¿nicuj¹cym procentowe
zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej od ró¿nych
sprzedawców jest poziom napiêcia zasilaj¹cego. Dla
odbiorców pobieraj¹cych energiê elektryczn¹ z sieci napiêcia
œredniego zmniejszenie kosztu zakupu energii oscyluje
pomiêdzy 20 a 21%. Natomiast dla odbiorców przy³¹czonych
do sieci niskiego napiêcia wzrasta do 26%.
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COMPETITIVENESS ANALYSIS OF SALE OFFER
OF ELECTRIC POWER IN TARIFF B and C

Abstract

This article presents an analysis of the competitiveness of sale offer of electric power in tariff f B and C for final recipients. For final
recipients of conventional force of about 40 kW the decrease of competitiveness of sale offer of electric power is observed along
with augmentation of identification number of time zone quarter. In tariff group of recipient of conventional force over 40 [kW] the
level of tension is a factor differentiating a percent diminution of purchase cost of electric power from different vendors. For
recipients receiving an electric energy from network of average tension, the reduction of purchase cost alternates between 20-
21%. However, it grows of 26% for recipients integrated with network of low tension .
Key words: electric power; sales; purchase costs; competitiveness analysis; European Union
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Rys. 1. Zmniejszenie kosztu zakupu energii elektrycznej dla
odbiorców koñcowych o mocy umownej do 40 kW
Fig. 1. Decrease of purchase cost of electric power for final
recipients of conventional force to 40 kW

Rys. 2. Zmniejszenie kosztu zakupu energii elektrycznej dla
odbiorców koñcowych o mocy umownej powy¿ej 40 kW
Fig. 2. Decrease purchase cost of electric power for final
recipients of conventional force over 40 kW
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