
 

12 marca 2019 roku 

 
Oświadczenie innogy Polska S.A. w związku z błędnymi wyliczeniami porównującymi ofertę 

sprzedaży energii elektrycznej przez firmę innogy Polska z promocyjną ofertą firmy Lumi „Prąd dla 
finansowych ninja” 

 
 
W związku z najnowszą ofertą promocyjną firmy Lumi www.lumipge.pl/oferta/finninja, w dniu 7 
marca br. na blogu Jak oszczędzać pieniądze? opublikował Pan artykuł “Prąd dla Finansowych Ninja”, 
czyli razem z Lumi pomagamy oszczędzać pieniądze warszawiakom, w którym dokonał Pan 
porównania firmowanej przez siebie promocji firmy Lumi z ofertą sprzedaży energii elektrycznej przez 
innogy Polska. Z wyliczeń innogy Polska wynika jednak, że opublikowane przez Pana kwoty 
oszczędności dla Klienta, który skorzysta z oferty Lumi są błędne. Mając na uwadze rzetelność 
publikowanych informacji, poniżej zamieszczamy poprawne kalkulacje dla obydwu porównywanych 
ofert. 
 
Wyliczenia dla kosztów zużycia energii elektrycznej, opublikowane na stronach 
www.jakoszczedzacpieniadze.pl oraz www.lumipge.pl/oferta/finninja, zawierają błędne wartości 
oszczędności. Porównując ofertę Prąd dla Finansowych Ninja ze standardową ofertą firmy innogy 
Polska różnice brutto w skali dwóch lat trwania umowy są dużo niższe niż te zaprezentowane na ww. 
stronach. 
 
Dla Klienta rozliczającego się w cyklu 6-miesięcznym, który korzysta z taryfy G11 i zużywa 100 kWh 
miesięcznie, różnica w wysokości rachunku klienta innogy i klienta Lumi wynosi 8,46 zł brutto w skali 
miesiąca. 
 
Poniższa tabela zawiera porównanie wyliczeń oszczędności dla Klienta, który korzysta z: 
a) grupy taryfowej G11 
b) cyklu rozliczeniowego 6-miesięcznego 
Dla oferty Lumi przyjęto opłatę handlową dla faktury elektronicznej.  
 

 
Wyliczenia 

oszczędności  Pana 
Michała Szafrańskiego 

Wyliczenia  
oszczędności 

dokonane przez 
innogy  

Różnice w PLN brutto  
w skali miesiąca (na 

bazie wyliczeń innogy) 

Przy zużyciu 100 kWh 
miesięcznie = oszczędzamy ok. 
16% czyli ok. 312 zł. 

312 zł 203 zł 8,46 zł 

Przy zużyciu 150 kWh 
miesięcznie = oszczędzamy ok. 
16% czyli ok. 421 zł. 

421 zł 277 zł 11,54 zł 



 

Przy zużyciu 200 kWh 
miesięcznie = oszczędzamy ok. 
16% czyli ok. 530 zł. 

530 zł 352 zł 14,67 zł 

Przy zużyciu 300 kWh 
miesięcznie = oszczędzamy ok. 
16% czyli ok. 747 zł. 

747 zł 500 zł 20,83 zł 

Przy zużyciu 400 kWh 
miesięcznie = oszczędzamy ok. 
16% czyli ok. 965 zł. 

965 zł 648 zł 27,00 zł 

 
Szczegóły kalkulacji: 
 
Opłaty za energię w innogy Polska (część dot. sprzedaży energii elektrycznej) 

• opłata brutto za energię czynną to: 0,3397 PLN/kWh *100kWh*24 = 815,28 zł 
• opłata brutto za opłatę handlową w ciągu 24 miesięcy: 24*5,28 zł/miesiąc = 126,72 zł 

Co łącznie daje rachunek za część dotyczącą sprzedaży energii elektrycznej w skali 24 miesięcy na 
poziomie: 942,00 zł brutto 
 
Opłaty za energię w ofercie Prąd dla Finansowych Ninja (część dot. sprzedaży energii elektrycznej) 

• opłata za energię elektryczną czynną przez pierwsze dwa miesiące promocji: 0,1450 
PLN/kWh * 100kWh*2miesiące = 29,00 zł 

• opłata za energię elektryczną czynną przez kolejne 22 miesiące promocji: 0,2900 
PLN/kWh * 100kWh*22miesiące  = 638,00 zł 

• opłata za opłatę handlową w ciągu 24 miesięcy: 2,99 zł *24 = 71,76 zł 

Co łącznie daje rachunek za część dotyczącą sprzedaży energii elektrycznej w skali 24 miesięcy na 
poziomie: 738,76 zł brutto 
 
Powyższe kalkulacje pokazują, że dla zużycia 100 kWh/miesiąc różnica pomiędzy ofertami wynosi 
203,24 zł a nie 312 zł jak zostało wskazane na ww stronach www – 942,00 zł – 738,76 zł = 203,24 zł 
 
Dodatkowo, zgodnie z zapisami regulaminu promocyjnej oferty firmy Lumi Prąd dla Finansowych 
Ninja, po okresie dwóch lat Klient zaczyna być rozliczany według standardowego cennika, bez 
promocji, który wygląda następująco: 

 
Cena za energię 

elektyczną [zł/kWh] 
Opłata handlowa [zł/msc] 

Faktura elektroniczna Faktura papierowa 
0,36 brutto 7,99 brutto 12,99 brutto 

(0,2927 netto) (6,50 netto) 10,56 netto 
 
 



 

Jak wynika z poniższej tabeli, stawki cen i opłat Lumi, zawarte w cenniku bez promocji są wyższe od 
standardowej oferty innogy Polska: 
 
 
 cena za energię elektyczną  

brutto [zł/kWh] 
cena za energię elektyczną  

netto [zł/kWh] 
Opłata handlowa brutto 

[zł/msc]* 
Opłata handlowa 
netto [zł/msc]*      

Oferta Lumi - promocja 0,2900 0,2358 2,99 2,43 
Oferta Lumi - po 

promocji 0,3600 0,2927 7,99 6,50 

Standardowa oferta 
innogy 0,3397 0,2762 5,28 4,29 

*opłata handlowa dla cyklu rozliczeniowego 6-miesięcznego. 
 
Oferta firmy Lumi, po okresie promocyjnym, jest droższa od standardowej oferty innogy Polska. W 
skali jednego roku Klient Lumi zapłaci o prawie 117 zł brutto więcej niż zapłaciłby będąc Klientem 
innogy (w przypadku zużycia 100kWh/miesiąc i faktury papierowej). 
 
Podobne różnice, przemawiające na korzyść Klientów innogy, pojawiają się w przypadku 
wcześniejszego rozwiązania umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej. Klient Lumi, chcąc rozwiązać 
umowę w trakcie trwania promocji Prąd dla Finansowych Ninja, bez względu na moment 
wypowiedzenia, będzie musiał zapłacić karę w wysokości 300 zł brutto plus stawkę opłaty handlowej 
za niewykorzystane miesiące. Stawka ta nie zmniejsza się w miarę upływu czasu, co może 
spowodować, że Klient, który wypowie umowę po 18 miesiącach będzie musiał zapłacić nie tylko karę 
w wysokości 300 zł, ale również opłatę handlową za każdy niewykorzystany miesiąc, która dla faktury 
papierowej wynosi 7,98 zł brutto (6* 7,98 = 47,88 zł), czyli łącznie 347,88 zł. W takiej sytuacji kara za 
zerwanie umowy jest wyższa niż potencjalne oszczędności Klienta. 
 
Zgodnie z zapisami regulaminu promocyjnej oferty Prąd dla Finansowych Ninja cena za energię 
elektryczną gwarantowana jest przez okres 24 miesięcy, ale może zostać zmieniona w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 rok o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zmniejszyła podatek akcyzowy by 
zapewnić niezmienność cen dla Klientów indywidualnych i biznesowych w 2019 roku. Tym samym 
istnieje prawdopodobieństwo, że ceny z oferty firmy Lumi mogą nie zostać utrzymane, w przypadku, 
w którym poziom stawki podatku akcyzowego zostanie przywrócony do poprzedniego poziomu. 
 
Wobec przedstawionych powyżej argumentów, zwracamy się z prośbą o korektę wyliczeń dotyczących 
porównania ofert Lumi i innogy Polska, zamieszczonych na Pana blogu w artykule “Prąd dla 
Finansowych Ninja”, czyli razem z Lumi pomagamy oszczędzać pieniądze warszawiakom. Podjęte 
przez nas działania mają na celu przekazanie jak najrzetelniejszych informacji mieszkańcom Warszawy, 
w tym w szczególności naszym Klientom, odnośnie dostępnych na rynku ofert sprzedawców energii 
elektrycznej i rzeczywistych różnic.  
 


