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Brak formalnej edukacji konsumentów 

 Bardzo niskim odsetkiem zmian sprzedawców energii 

 Małą potrzebą konkurencji cenowej po stronie firm 

 Ryzykiem nadużyć ze strony firm - nieświadomym konsumentem 

łatwiej manipulować 

 W Polsce brakuje formalnego systemu edukacji konsumentów  

– w tym indywidualnych odbiorców energii 

 Efektem jest niski poziom świadomości konsumentów, co skutkuje 

 Potrzeba w związku z tym: 

 szeroko rozumianej edukacji systemowej w szkołach 

 wsparcia działalności edukacyjnej organizacji konsumenckich 

 otwarcia się firm na pro-konsumenckie rozwiązania 
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Rynek konkurencyjny (?) 

 Rozwój prawdziwie konkurencyjnych rynków energii leży  

w interesie konsumentów - indywidualnych odbiorców energii 

Wg. Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC) aby skorzystać z dobrych 

stron konkurencji rynek indywidualnych odbiorców energii wymaga m.in.: 

 Konkurencja na rynku indywidualnych odbiorców energii jest iluzoryczna 

 Zmiana sprzedawcy oznacza formalności, a nie obniżkę kosztów czy też 

wyższy poziom obsługi 

 Obecnie rynek jest mało przyjazny dla konsumentów 

 Informacja ta powinna być przedstawiona w formie umożliwiającej 

porównanie pomiędzy różnymi dostawcami energii 

 Dobrego poinformowania konsumentów o ich zużyciu energii oraz 

związanych z tym kosztach, a także o przysługujących im prawach 

Co jeszcze jest ważne dla konsumentów? 
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Co jest ważne dla konsumentów? 

Dla konsumentów na rynku energii kluczowe są takie elementy jak: 

Zastrzeżenia samych konsumentów do praktyk rynkowych: 

 Dostępność i konkurencyjność cenowa oferty 

 Uczciwe i konkurencyjne warunki umów, konkurencja to także: 

 Czytelność faktur i umów 

 wysoka jakość obsługi 

 szybkie, uczciwe rozpatrywanie reklamacji 

„Zmienić trzeba przepisy prawa czy umów, zezwalające na stosowanie metod 

prognostycznych, które zapewniają finansowanie dostaw energii „z góry”  

i wymuszanie od konsumentów przedpłat a nie opłat.” 
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Czytelność faktur oraz umów 

 Jak dobrze orientujemy się w sposobie naliczania opłat za energię?  
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Czytelność faktur oraz umów 

 o tym ile nas kosztuje zużywana enegia, ale też 

Czytelna faktura powinna nas informować: 

 w jaki sposób zużywamy energię 

 jak możemy być bardziej efektywni i ekonomiczni w zużyciu energii 
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Czytelność faktur oraz umów 

 Jak dobrze potrafimy zrozumieć umowę na dostawy energii?  

 5, ust. 9 
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Pro-konsumenckie narzędzie konkurencji 

 Bezpieczeństwo umów to priorytet w ochronie konsumentów 

 Umowy konsumenckie są tworzone jednostronnie przez firmy 

 Teraz firmy mogą zwiększać konkurencyjność włączając głos 

konsumentów w proces tworzenia umów 

W jaki sposób możemy zwiększyć konkurencyjność rynku energetycznego?  

Pytanie główne naszej debaty:  

Budując partnerskie relacje z konsumentami oparte na zaufaniu,  

czyli konkurując w sposób pro-konsumencki, pomagający 

konsumentom nie tylko w ich podstawowych potrzebach. 
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Pro-konsumenckie narzędzie konkurencji 

 zwiększa bezpieczeństwo konsumentów 

www.DobraUmowa.org   

Program certyfikacji umów konsumenckich Dobra Umowa: 

 umożliwia firmom budowę prawdziwie partnerskiej, opartej na zaufaniu 

relacji z klientami 

1. Konsultacja wzorców umów konsumenckich  
- prowadzona przez zespół ekspercki Stowarzyszenia Konsumentów Polskich 

2. Wydanie certyfikatu Dobra Umowa 

Zgodność opiniowanych umów z prawem oraz interesem konsumenta powoduje... 

http://www.dobraumowa.org/
http://www.dobraumowa.org/
http://www.dobraumowa.org/
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Dziękuję za uwagę! 

Kontakt: 

Paweł Rokicki 

p.rokicki@konsumenci.org 


