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Plan prezentacji

• Popyt i dostawy energii elektrycznej

• Wyniki finansowe

• Koszty dostaw

• Kierunki handlu energią

• Ceny hurtowe

• Ceny dla odbiorców końcowych



Zużycie energii elektrycznej w kraju

Popyt istotnie wyższy niż w 2020 – pierwszym roku pandemii [2020 I-VII 111,4 TWh; 2021 I-VII 118 TWh]. 
Miesiące wiosenne, kiedy wprowadzony był kolejny lockdown, nie odnotowały zmniejszenia zapotrzebowania, a nawet było ono 
większe niż w roku 2019. 
Zużycie zwiększyli odbiorcy końcowi oraz wytwórcy energii (w skali półrocza o ponad 4 TWh), zwiększone zużycie energii w wyniku 
wzrostu potrzeb energetycznych u producentów energii, bowiem nastąpił duży wzrost produkcji w elektrowniach cieplnych.
Według szacunków, zużycie w skali roku może przekroczyć 177 TWh – najwięcej w historii.

Zużycie miesięczne [TWh] Zużycie roczne [TWh]



Zużycie energii elektrycznej - sprzedaż wg grup taryfowych [TWh]

Utrzymany trend wzrostu dostaw na SN, głównie w umowach rozdzielonych oraz dostaw do gospodarstw domowych.

Odbiorcy najwięksi (WN) oraz mali odbiorcy komercyjni (nN) nie powrócili do poziomu zużycia sprzed pandemii.



Zużycie energii elektrycznej - sprzedaż wg grup taryfowych [TWh]

Gospodarstwa domowe zużyły w bieżącym roku aż o 6% więcej energii niż w 2019 roku, w roku ubiegłym były jedyną grupą 
odbiorców, w której zużycie energii wzrosło.

Spadek zużycia u odbiorców na WN oraz nN, głównie z powodu pandemii, wyniósł 4-5%.



Zużycie energii – odbiorcy końcowi

Liczba odbiorców: GAZ – 7,4 mln; ENERGIA ELEKTRYCZNA – około 18 mln

Do roku 2019: liczba zmian sprzedawcy gazu w miarę stabilna, w granicach 54-58 tys. rocznie; liczba zmian sprzedawcy energii 
elektrycznej malejąca (maksimum dla grupy G - 152 tys. w roku 2014; dla grup ABC - 44 tys. w roku 2012).
Rok 2020 i 2021 – efekt pandemii widoczny przede wszystkim na rynku gazu.
Od 2007 roku w grupach ABC na ok. 2 mln odbiorców dokonano 222 tys. zmian, w grupie G na ponad 15 mln odbiorców dokonano 
708 tys. zmian sprzedawcy.

Odbiorcy zmieniający sprzedawcę (wg URE) [tys. odbiorców] 



Wyniki finansowe na działalności energetycznej [mld zł]

Sektor elektroenergetyki- powrót do poziomu wyników z 2019 r.
OSE (OSD,OSP) – stały wzrost pomimo pandemii. 
OZE – w miarę stabilne wyniki.
Największe zmiany (brak stabilności r-d-r) w podsektorach wytwarzania (konwencjonalne) oraz obrotu. 
Wytwarzanie - gwałtowny wzrost wyniku na sprzedaży ee za sprawą przychodów z rynku mocy (2,2 mld zł za pierwsze półrocze), 
różnice „na sprzedaży” versus „na ee”– koszty pozwoleń CO2.



Wyniki na działalności energetycznej - Przedsiębiorstwa Obrotu (1)

Rok 2018 – więcej działających przedsiębiorstw obrotu i rezygnacja 

z działalności po gwałtownym wzroście cen hurtowych energii.

Następne lata – wzrost liczby firm ponoszących straty. Kilka firm w 

okresie 2019 – 2021 (pierwsze półrocza) cały czas notowało straty. 

We wszystkich latach poziom wyników jakie osiągają spółki obrotu 

kształtuje się pomiędzy (-)1 a 1 mln zł.

Systematycznie, od roku 2019, maleje liczba spółek z zyskiem 

powyżej 1 mln zł.

Struktura przedsiębiorstw obrotu wg poziomu zysku 
brutto na energii elektrycznej

Liczba przedsiębiorstw w zależności od osiąganego zysku brutto



Wyniki na działalności energetycznej - Przedsiębiorstwa Obrotu (2)

Zysk brutto w roku 2021 - pierwsze półrocze [tys. zł]

Wśród 12 spółek z zyskiem powyżej 10 mln zł, 5 osiąga zyski wyższe niż 100 mln zł

POSD i PO 

działające na 

rynku detalicznym

POSD i PO 

działające tylko na 

rynku hurtowym



Koszty energii sprzedawanej odbiorcom końcowym, PO i POSD [zł/MWh]

Wzrost ceny zakupu energii zdecydowanie 
łagodniejszy niż w roku 2019 (dwa kwart.):

2019 - 65 zł/MWh(!) 
2020 - 6 zł/MWh,
2021 - 3 zł/MWh

Rosnące obciążenie z tytułu umarzania 
świadectw pochodzenia i efektywności 
energetycznej.

Od 2019 roku marża na energii sprzedawanej 
odbiorcom końcowym wzrasta:

2018 - 14 zł/MWh
2019 - 9 zł/MWh
2020 - 20 zł/MWh
2021 - 24 zł/MWh

ROZLICZENIA Z PROSUMENTAMI – wolumen 
energii wprowadzonej do sieci dwukrotnie 
mniejszy niż energii pobranej. 

W 2021 r. (rozliczenie do czerwca): 
0,8 TWh v 1,5 TWh



Koszty energii sprzedawanej przez wytwórców [zł/MWh]

Główna przyczyna wzrostu ceny zakupu energii – wzrost kosztów na poziomie 
wytwarzania – uprawnienia do emisji CO2

Dodatkowa informacja – różnica pomiędzy ceną energii a ceną z dodatkowymi 
przychodami – najkorzystniejsza sytuacja w źródłach odnawialnych - systemy 
wsparcia dają ok 1/3 przychodów na jednostkę energii.

Trend cen uprawnień do emisji CO2



Koszty energii w dystrybucji dla odbiorców końcowych [zł/MWh]

W roku 2019 koszty dystrybucji oraz średnie 
opłaty w dystrybucji spadły (zmniejszenie opłat 
końcowych (ustawa prądowa) o 95%).
W latach 2020 -2021 następuje stały wzrost 
kosztów dystrybucji i średnich opłat w dystrybucji: 

2020 - wyższy poziom:
-kosztów usług przesyłowych,
-zakupu energii na pokrycie strat i różnicy 
bilansowej,
-kosztów własnych (koszty stałe wyższe na 
jednostkę energii przesłanej ze względu na 
niższy popyt).

2021 - za wzrosty odpowiada wprowadzenie 
opłat mocowych (średnio w jednostkowej 
opłacie w dystrybucji wynoszą 36 zł/MWh). 

Marża na dystrybucji bardziej stabilna i wyższa niż 
w sprzedaży energii do odbiorców końcowych:

2018 - 35 zł/MWh
2019 - 31 zł/MWh
2020 - 31 zł/MWh
2021 - 38 zł/MWh



Przedsiębiorstwa obrotu (PO i POSD) na rynku energii elektrycznej i gazu

Rok 2020 (pandemia) - obniżenie sprzedaży zanotowała grupa 

POSD w grupach taryfowych ABC - 2,8 TWh.

Rok 2021 – wzrost sprzedaży PO w grupach taryfowych ABC 

(3,6 TWh) przy niewielkim spadku sprzedaży POSD.

Sprzedaż do odbiorców końcowych w skali półrocza 2021*:

2019: GAZ WM – 91 TWh (przemysł 60%, usługi 10%, gosp. dom. 30%)

EE            - 67 TWh (przemysł 50%, usługi 30%, gosp. dom. 20%)

2021: GAZ WM - 108 TWh (przemysł 60%, usługi 10%, gosp. dom. 30%)

EE            - 67 TWh (przemysł 57%, usługi 19%, gosp. dom. 24%)

*) wielkości przybliżone

Niższy udział w sprzedaży na giełdzie, rosnący udział w sprzedaży do 

odbiorców przemysłowych

Sprzedaż energii elektrycznej według grup przedsiębiorstw 
i grup napięciowych [TWh]

Udział sektora obrotu energią elektryczną w sprzedaży gazu [%]



Obroty na rynku hurtowym - sprzedaż elektrowni cieplnych [TWh]

„Obligo  giełdowe”- od roku 2019 podniesione do 
100% - wzrost sprzedaży na giełdzie, jednak energia 
zwolniona z tego obowiązku stanowi obecnie ok. 
40% całkowitej sprzedaży przez wytwórców, w tym 
na RB trafia 6-8%.
Całkowita sprzedaż – sprzedaż w działalności 
wytwarzania i w działalności obrotowej. Do roku 
2018 obrót ee w podsektorze wytwarzania 
rejestrowany był w ramach działalności 
wytwarzania (zakup energii na uzupełnienie 
realizacji kontraktów na RB powiększał się o zakup z 
innych kierunków). Od roku 2019 ta część energii 
wykazywana jest jako obrót energią.

Udział sprzedaży energii na giełdzie w działalności „wytwarzanie”



Obroty na rynku hurtowym – TGE, energia z dostawą w I półroczu [TWh]

Lata 2020 i 2021 – „wymiana” pomiędzy rynkiem spot i rynkiem 
terminowym w przypadku wytwórców – wolumen energii sprzedanej  z 
dostawą w pierwszym półroczu zmniejszył się o 8 TWh, ale większa 
część z tej puli (6,9 TWh) została sprzedana na rynku SPOT po wyższych 
cenach.

Na rynku bilansującym obserwujemy stopniowy wzrost obrotów, 
przede wszystkim w przedsiębiorstwach obrotu energią (sprzedaż).

Handel na rynku chwilowym Rynek bilansujący

Handel na rynku terminowym



Obroty na rynku hurtowym - Przedsiębiorstwa Obrotu

Zmiany korzystne ze względu na przejrzystość rynku i informacje o cenach energii w perspektywie co najmniej kolejnego roku. 
Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem hurtowym (PO) – energia kupowana jest w większości na ryku giełdowym. 

Bez zmian po stronie głównych sprzedawców energii do odbiorców końcowych (POSD)  - w ¾  kupują energię w ramach 
własnych grup kapitałowych. Ich udział w obrocie giełdowym jest niewielki, chociaż wzrósł w ostatnich trzech latach.

Proporcja: (zakup po, posd)/(sprzedaż do OK) – ok. 290%

Struktura zakupu energii przez przedsiębiorstwa obrotu  [%]

Zakup energii przez przedsiębiorstwa obrotu  [TWh]



Ceny energii na rynku hurtowym, kontrakty TGE zawarte do końca sierpnia 2021 [zł/MWh]

Zróżnicowanie cen energii sprzedawanej na rynku terminowym TGE i do przedsiębiorstw obrotu od roku 2019 (skutek wzrostu cen 
energii na TGE w roku 2018 z dostawą na rok 2019). W latach 2019-2020 ceny energii sprzedanej do PO były niższe niż na TGE (w ponad 
80 procentach energia do PO jest kierowana do spółek własnej GK).

Duży wzrost cen na rynku bieżącym oraz na rynku terminowym z dostawą na rok 2022. Różnica pomiędzy cenami sprzedaży przez El i EC 
oraz zakupu przez PO na I kwartał 2021 a cenami na energii na rok 2022  na RTPE w marcu wynosiła 52-54 zł/MWh, a na II kwartał 2021 
w czerwcu było to blisko 100 zł/MWh.

Ceny energii sprzedanej przez elektrownie cieplne za pierwsze półrocza Średnie ceny miesięczne TGE w porównaniu z cenami energii dostarczonej w 
kwartałach 2021 r.



Ceny energii na rynku detalicznym [zł/MWh] (1)

W 2019 roku ceny energii nie wzrosły jedynie dla GD (ustawa prądowa), jednak w następnych latach, do roku bieżącego, nastąpił duży 

wzrost ceny energii - o 25%.

Dla pozostałych grup odbiorców, ceny rosły z roku na rok, najbardziej dla odbiorców największych, na WN (50%). W tej grupie są jednak 
firmy, dla których w 2019 roku uchwalono ustawę ograniczającą wpływ rosnących cen uprawnień do emisji CO2 na koszty (ustawa o 
systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych).

Ceny energii dla grup odbiorców końcowych Dynamika cen energii dla  grup odbiorców końcowych [%]



Ceny energii na rynku detalicznym [zł/MWh] (2)

Na WN największą grupę stanowią odbiorcy przemysłowi - ponad 70% sprzedanej energii.

Na SN do odbiorców przemysłowych trafia ok. 10-11% wolumenu sprzedaży.

Ceny energii  dla odbiorców przemysłowych są  niższe niż dla pozostałych odbiorców na wysokim i na średnim napięciu – akcyza oraz 

koszty wynikające z systemów wsparcia są rozliczane bezpośrednio przez odbiorców, niemniej jednak dynamika wzrostu cen jest bardzo 

podobna, w stosunku do roku 2018 dla WN ok 45-47%, dla SN ok 36-37%.

Ceny energii dla grup odbiorców przemysłowych Dynamika cen energii dla  grup odbiorców przemysłowych [%]



Ceny energii na rynku detalicznym [zł/MWh] (3)

Do GD trafia w skali półrocza ok. 16 TWh energii, w 2021 r. zużycie 

przez GD wzrosło r/r o ponad 5%. Nastąpił wzrost liczby GD do 

15,85 mln odbiorców (o 2%).

Spada ilość energii sprzedawanej w ramach umów sprzedaży – (1) 

mniej wygodne dla klientów indywidualnych, (2) wymóg 

posiadania umowy kompleksowej dla prosumentów.

W niewielkim tempie rośnie grupa odbiorców pozataryfowych nie 

zmieniających sprzedawcy (należą tu klienci spółek Tauron 

Sprzedaż GZE i innogy, które nie maja zatwierdzanych taryf).

Wolumen energii sprzedawanej gospodarstwom domowym [TWh] Ceny energii dla  gospodarstw domowych [zł/MWh]

Dla umów kompleksowych nieco niższe ceny notują 

sprzedawcy z urzędu.

W umowach sprzedaży wyższe ceny energii - zazwyczaj 

umowy dla odbiorców większych, mniej więcej o 

dwukrotnie wyższym zużyciu niż średnio odbiorcy 

posiadający mowy kompleksowe.

Wyższe dla odbiorców, którzy zrezygnowali z cen 

taryfowych i wybrali inną ofertę, dotychczasowego 

sprzedawcy (dane dla lat 2020 i 2021).



Ceny energii na rynku detalicznym [zł/MWh] (4)

Łączna cena energii dla gospodarstwa domowego to 
ok. 72 gr/kWh, w tym 
40% cena energii (bez kosztów ŚP)
32% opłata za dystrybucję,
9% opłaty związane z systemami wsparcia (SW) dla 
czystych technologii i poprawy efektywności 
energetycznej (płacone w obrocie i w dystrybucji),
19% podatki (VAT i Akcyza).

Łączna cena dla GD wzrosła w stosunku do cen 2018 
(pełnego roku) o 16,4%. 
Cena energii bez uwzględniania systemów wsparcia 
wzrosła o 34%.

W skali roku łączna cena wzrosła o 10,4%, nieco 
więcej niż cena energii – efekt wprowadzenia opłaty 
mocowej i odpowiednio podatku VAT przy spadku 
średniej opłaty za dystrybucję (wzrost dostaw przy 
podobnym poziomie kosztów stałych).

Łączne ceny energii dla  gospodarstw domowych



Podsumowanie

ROK 2019, pierwsze półrocze
• WYHAMOWANIE WZROSTOWEGO TRENDU POPYTU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (NAJWIĘKSI ODBIORCY)
• NIEWIELKI SPADEK PRODUKCJI, PRZY WZROŚCIE PRODUKCJI U AUTOPRODUCENTÓW ORAZ OZE
• WZROST IMPORTU NETTO
• WZROST ZYSKÓW
• DUŻY WZROST OBROTÓW NA TGE (OBLIGO 100%)
• DALSZE WZROSTY CEN ENERGII NA RYNKU HURTOWYM  
• DUŻY WZROST CEN DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH POZA GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI, POMIMO 

UCHWALENIA „USTAWY CENOWEJ” – JEJ DZIAŁANIE WIDOCZNE BĘDZIE W DRUGIEJ POŁOWIE ROKU 

ROK 2021, pierwsze półrocze
• ROSNĄCY POPYT NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (ŚREDNI PRZEMYSŁ, GOSPODARSTWA DOMOWE)
• WZROST PRODUKCJI W ENERGETYCE KONWENCJONALNEJ
• POWRÓT DO POZIOMU ZYSKÓW SPRZED ROKU PANDEMII
• ROSNĄCE OBROTY NA TGE
• NIEPOKOJĄCE WZROSTY CEN ENERGII NA RYNKU HURTOWYM  
• DUŻY WZROST CEN DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 
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