
Analiza cen energii w spółkach 

obrotu oraz stawek opłat 

dystrybucyjnych na terenie 

poszczególnych OSD 

Krzysztof Golachowski

„Gazeta Prawna”

k.golachowski@infor.pl



Plan referatu

 Zmiany kosztów zakupu energii 

elektrycznej w latach 2006-2007,
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Energia i jej dostarczanie
Koszt zakupu prądu dzieli się na dwie części: 

należność za towar (energia) i 

usługę (dostawa prądu). 

Dzięki swobodzie wyboru sprzedawcy można zmieniać wielkość 

pierwszej z nich – tu należy spodziewać się efektów konkurencji 

pomiędzy sprzedawcami. Druga zawsze będzie uzależniona od 

lokalnego dystrybutora. Niezależnie od tego od kogo będziemy 

kupować prąd, jego dostarczaniem zawsze będzie zajmował się 

miejscowy zakład energetyczny. To tzw. naturalny monopol. 



Jak zmieniają się koszty zakupu 

energii? (1/4)
• W powszechnym odczuciu stale rosną.

• Według wyliczeń regulatora w tym roku rachunki za prąd 

wzrosły średnio o 1,12 proc. 

• Rzeczywista zmiana kosztów zakupu energii zależy od: 

dostawcy, sprzedawcy i odbiorcy (grupa taryfowa, profil 

zużycia). 

• Wytyczne ministra gospodarki (zawarte w tzw. 

rozporządzeniu taryfowym) ograniczyły maksymalny 

wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej do 5,1 proc. (3 

proc. plus wskaźnik inflacji za 2005 r., który wyniósł 2,1 

proc.).



Jak zmieniają się koszty zakupu 

energii? (2/4)
Grupa G11 (1950 kWh): 

• w 9 spośród 33 obszarów taryfowych koszty zakupu prądu 

dla gospodarstw domowych są niższe niż w 2006 r. 

• Największe obniżki (po 3,3 proc.) ucieszyły klientów 

poznańskiej ENEI i Zakładów Energetycznych Okręgu 

Radomsko-Kieleckiego. 

• Prąd podrożał najwięcej w płockiej (5 proc.) i gdańskiej 

(4,9 proc.) ENERDZE.



Koszty zakupu energii elektrycznej w gospodarstwach domowych 

w 2007 r.

Zakład energetyczny (oddział) razem
(w zł
brutto)

zmiana 07/06

GZE 750 2.3%

STOEN 757 1.1%

Łódzki ZE 764 -1.2%

EnergiaPro (Wrocław) 790 4.4%

EnergiaPro (Jelenia Góra) 804 0.0%

EnergiaPro (Legnica) 808 -0.2%

EnergiaPro (Wałbrzych) 808 -0.2%

EnergiaPro (Opole) 808 2.8%

ENERGA (Toruń) 811 4.3%

ENERGA (Gdańsk) 815 4.9%

ZEOR-K 819 -3.3%

ENEA (Poznań) 826 -3.3%

ENERGA (Elbląg) 858 2.9%

ENERGA (Kalisz) 870 4.4%

ZE Warszawa-Teren 879 2.7%

ZKE 883 2.4%

ENERGA (Płock) 897 5.0%

LUBZEL 924 4.7%

Źródło: Energoinfo.pl
Grupa taryfowa G11. Roczne zużycie energii 1950 kWh.



Jak zmieniają się koszty zakupu 

energii? (3/4)
Grupa C11 (33 kW, 80 MWh): 

• W 2007 r. prąd jest najtańszy ŁZE, a najdroższy w ZKE. 

• W 16 z 33 obszarów taryfowych koszty zakupu prądu dla 

małych firm są niższe niż w ubiegłym roku. 

• W ENEI (w oddziałach bydgoskim i gorzowskim) oraz 

w RZE skala obniżek jest tak duża (odpowiednio: 9,9 

proc., 10,4 proc. i 12,2 proc.) , że oznacza ponad miesiąc 

darmowego korzystania z energii elektrycznej. 

• Największe podwyżki: ZEW-T i ENERGA (Toruń 

i Olsztyn) po 5,1 proc.



Zmiana kosztów zakupu prądu przez małe firmy* w 

odniesieniu do 2006 r. (w proc.)
Zakład energetyczny (oddział) Zmiana

2007/2006

Rzeszowski ZE -12,2%

ENEA (Gorzów Wlkp.) -10,4%

ENEA (Bydgoszcz) -9,9%

ENION (Będzin) -7,0%

ZE Łódź-Teren -5,1%

ZEOR-K -4,7%

LUBZEL -3,5%

Łódzki ZE -3,1%

ZKE -2,7%

Vattenfall Distribution Poland -0,8%

EnergiaPro (Legnica) 0,0%

ZE Białystok 0,4%

STOEN** 3,3%

EnergiaPro (Wałbrzych) 4,1%

ENION (Bielsko-Biała) 4,1%

ENERGA (Olsztyn) 5,1%

ZE Warszawa-Teren 5,1%

* – Roczne zużycie energii – 80 MWh, moc umowna – 33 kW, grupa
taryfowa C11.
** taryfa na 2007 r. obowiązuje od 1 lutego br.
Źródło: obliczenia autora referatu.



Jak zmieniają się koszty zakupu 

energii? (4/4)
Grupa B21 (4 MW, 24 GWh): 

• W 2007 r. prąd jest najtańszy RWE Stoen, a najdroższy w 

ZKE. 

• W 24 z 33 obszarów taryfowych koszty zakupu prądu dla 

małych firm są wyższe niż przed rokiem. 

• Największe obniżki: ENERGA (Słupsk) - 11,7 proc. i 

ENERGA (Płock) 9,5 proc. 

• Największe podwyżki: ZKE i EnergiaPro (Wrocław) - 4,7 

proc.



Zmiana kosztów zakupu prądu przez średnie firmy* w 

odniesieniu do 2006 r. (w proc.)
Zakład energetyczny zmiana

2007/2006

ENERGA (Słupsk) -11.7%

Rzeszowski ZE -7.4%

ZE Łódź-Teren -6.0%

ENION (Częstochowa) -4.1%

LUBZEL -0.9%

Łódzki ZE -0.2%

ZEOR-K 0.1%

EnergiaPro (Legnica) 0.4%

ENEA (Zielona Góra) 1.6%

ZE Białystok 1.7%

ZE Warszawa-Teren 2.0%

ENEA (Bydgoszcz) 2.3%

Vattenfall Distribution Poland 2.4%

ENERGA (Kalisz) 2.5%

RWE STOEN 2.8%

ENION (Bielsko-Biała) 3.2%

ENERGA (Gdańsk) 3.6%

EnergiaPro (Wrocław) 4.7%

ZKE 4.7%

* – Roczne zużycie energii – 24 GWh, moc umowna – 4 MW, grupa
taryfowa B21.
** taryfa na 2007 r. obowiązuje od 1 lutego br.
Źródło: obliczenia autora referatu.



Ceny energii i koszty jej dostawy
Zakład energetyczny
(oddział)

opłaty
dystrybu
cyjne (w
zł brutto)

cena
energii
(w zł
brutto)

łączny
koszt
zakupu
energii
(w zł
brutto)

GZE 390 360 750

STOEN (poprawny) 414 344 757

Łódzki ZE 405 358 764

EnergiaPro
(Wrocław)

416 374 790

EnergiaPro (Jelenia
Góra)

431 374 804

EnergiaPro (Legnica) 435 374 808

EnergiaPro (Opole) 435 374 808

EnergiaPro
(Wałbrzych)

435 374 808

ENERGA (Toruń) 455 356 811

ENERGA (Gdańsk) 459 356 815

ZEOR-K 478 342 819

ZE Łódź-Teren 499 359 857

ENERGA (Elbląg) 502 356 858

ENERGA (Kalisz) 515 356 870

ZE Warszawa-Teren 502 377 879

ZKE 517 366 883

ENERGA (Płock) 541 356 897

LUBZEL 581 344 924

Źródło: Energoinfo.pl
Grupa taryfowa G11. Roczne zużycie energii 1950 kWh. Dane za 2007 r.



Jak zmieniają się koszty dostaw 

energii? 
Grupa B21 (4 MW, 24 GWh): 

• koszty dostaw energii we wszystkich zakładach 

energetycznych SPADŁY!(w C11 i G11 zarówno wzrosły 

jak i spadły),

• Najwięcej z staniały w ENERDZE: w Słupsku o 31,1 proc. 

i w Płocku o 27,8 proc.

• Najniższa obniżka: ZKE - 2,4 proc.



Zmiana kosztów dystrybucji energii dla średnich firm* w 

odniesieniu do 2006 r. (w proc.)
Zakład energetyczny Zmiana

2007/2006

ENERGA (Słupsk) -31.1%

ZE Łódź-Teren -22.0%

Rzeszowski ZE -21.8%

ENION (Częstochowa) -16.9%

Łódzki ZE -16.1%

RWE STOEN** -15.8%

ENEA (Zielona Góra) -14.5%

ZEOR-K -13.0%

ZE Warszawa-Teren -12.5%

LUBZEL -11.2%

EnergiaPro (Legnica) -11.0%

Vattenfall Distribution Poland -10.0%

EnergiaPro (Jelenia Góra) -9.0%

ENION (Kraków) -7.8%

ZE Białystok -6.4%

ENION (Bielsko-Biała) -6.2%

ENERGA (Elbląg) -4.8%

EnergiaPro (Wrocław) -2.5%

ZKE -2.4%

* – Roczne zużycie energii – 24 GWh, moc umowna – 4 MW, grupa
taryfowa B21.
** taryfa na 2007 r. obowiązuje od 1 lutego br.
Źródło: obliczenia autora referatu.



Jak zmieniają się taryfowe ceny 

energii? 
Grupa B21 (4 MW, 24 GWh): 

• taryfowe ceny energii wzrosły we wszystkich zakładach 

energetycznych!(w C11: wzrosty od 4,2 do 12,8 proc. ale 

w ZKE spadek o 1,9 proc.; w G11: wszędzie wzrosty od 

6,2 do 12,4 proc.),

• energia podrożała najwięcej w ENEI (we wszystkich 

oddziałach tak samo) o 13,5 proc. 

• najmniejsza podwyżka: ZEŁ-T o 8,3 proc.



Zmiana taryfowych cen energii dla średnich firm* w 

odniesieniu do 2006 r. (w proc.)

Zakład energetyczny zmiana
2007/2006

ZE Łódź-Teren 8.3%

Rzeszowski ZE 8.8%

Vattenfall Distribution Poland 8.9%

Łódzki ZE 9.8%

ZE Białystok 9.9%

ENERGA 10.2%

EnergiaPro 10.5%

ENION 10.7%

LUBZEL 11.2%

ZEOR-K 11.2%

ZE Warszawa-Teren 11.5%

ZKE 12.6%

RWE STOEN** 13.4%

ENEA 13.5%

* – Roczne zużycie energii – 24 GWh, moc umowna – 4 MW, grupa
taryfowa B21.
** taryfa na 2007 r. obowiązuje od 1 lutego br.
Źródło: obliczenia autora referatu.



Jak zmieniały się ceny energii w 

obrocie hurtowym 

w latach 2004-2007? 
Zmiany cen energii na rynku hurtowym w latach 2004-

2007 (źródło: URE)
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Zmiany kosztów 

w grupie B21 w 

latach 2004-2006
• wyrównywanie stawek w 

skonsolidowanych zakładach 

energetycznych,

• subsydiowanie skrośne,

• trudne uzasadnienie zmian (np. 

EnergiaPro-Legnica),

• zmiany cen energii: od -22,9 do 10,5%. 

• zmiana kosztów dostawy: od -12,1 do 

25,9%,

• zmiana łącznych kosztów: od -10 do 

10%. 



Taryfa B21 EnergiiPro (Legnica) 

a ceny hurtowe energii elektrycznej
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Taryfa B21 RWE Stoen a ceny hurtowe 

energii elektrycznej
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Tafyfa B21 ENION (Częstochowa) a 

ceny hurtowe energii elektrycznej
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Taryfa B21 ENERGI (Toruń) a ceny hurtowe 

energii elektrycznej
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Wnioski i ciekawostki (1/2)

• Wahania cen hurtowych nie przekładają się zmiany cen taryfowych w 

grupie B21.

• Przez trzy lata średnia cena z TGE podążała w ślad za ceną taryfową 

ENERGI (Toruń).

• Najniższy abonament: 17,90 zł/m-c; najwyższy: 146,68 zł/m-c.

• 13,20 zł/MWh - dodatkowy koszt związany z energią zieloną i 

czerwoną , uwzględniany w taryfach przez Prezesa URE. Nie we 

wszystkich: w ZKE jest 13,14 zł/MWh.

• Średni koszt dostaw energii: od 60,30 zł/MWh (RWE Stoen) do 

145,10 zł/MWh (ZKE).

• Taryfowe ceny energii dla grupy B21: od 140,01 do 150,14 zł/MWh.



Wnioski i ciekawostki (2/2)

• Zmiany taryfowych cen energii przez 4 lata: największy wzrost o 

-21,9% (ENERGA Toruń), największy i jedyny spadek o 14,8% 

(EnergiaPro Legnica). 

• Zmiany kosztów dostaw energii: tylko w 8 obszarach taryfowych 

koszty wzrosły (17,3 proc. - ENERGA Kalisz); w pozostałych spadły 

(-24,7% - ENERGA Płock).

• Urzędowy nadzór na  taryfami jest bardzo, bardzo trudny.

• Zwolnienie sprzedawców z obowiązku zatwierdzania taryf 

ukształtowałaby ceny na zasadach rynkowych.

• Po zniesieniu obowiązku zatwierdzania taryf powinny pojawić się 

nowe oferty (np. z gwarancją ceny z 3 lata) czy instrumenty finansowe 

służące do minimalizowania ryzyka związanego z wahaniami cen na 

rynku energii.
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