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1)  W artykule wykorzystano następujące materiały: zbiory własne HLG, opra-
cowania roczne ARE S.A., PSE-Operatora oraz z Internetu 

Wprawdzie pełnej oceny wyników podmiotów gospodarczych 
elektroenergetyki za 2009 rok w Polsce będzie można dokonać 
dopiero po weryfikacji  rocznych sprawozdań, warto  jednak  już 
dziś  zwrócić uwagę na pewne specyficzne cechy  tego okresu 
uzewnętrznione w wynikach wstępnych.

Jest charakterystyczne, że w roku 2009 wystąpiły poważne 
zmiany poziomu zużycia energii elektrycznej w wielu przekrojach 
geograficznych. I tak: 
•  zużycie energii elektrycznej w świecie było, po raz pierwszy 

od 1945 roku, mniejsze w relacji do roku poprzedniego  i  to 
o około 3,5%;

•  zużycie energii elektrycznej w państwach Unii Europejskiej było 
mniejsze o około 5% w porównaniu z rokiem poprzednim;

•  w  Polsce,  przy  mniejszej  wprawdzie  dokuczliwości  kryzysu 
gospodarczego,  wystąpiło  wyraźne  zmniejszenie  produkcji 
i konsumpcji energii elektrycznej oraz zmiany w bilansie wy-
miany z zagranicą.
Przypomnijmy, jak zmieniała się produkcja energii elektrycznej 

brutto w Polsce w ostatnich kilku latach (p. rys.1). Warto bowiem 
zauważyć, że zmniejszanie (licząc rok do roku) produkcji energii 
elektrycznej widoczne jest już od 2007 roku.
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Rys. 1. Produkcja energii elektrycznej brutto w Polsce 
w latach 1998 – 2009, TWh

Rok 2009 potwierdził obserwowane od lat zjawisko istotnych 
zmian w zużyciu energii elektrycznej w zależności od wielkości 
zmian PKB. Pomimo że za  rok 2009 przyjmujemy PKB  równe 
1,7%,  to w stosunku do PKB z  lat 2007  i 2008  (odpowiednio: 

Rys. 2. Roczne zmiany w krajowym zużyciu energii elektrycznej
przez odbiorców finalnych 

wobec zmian produktu krajowego brutto, %

W bilansie energii warte zauważenia jest zmniejszenie pro-
dukcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych o 2,69%, 
przy wyraźnym zróżnicowaniu pomiędzy „produkcją na węglu bru-
natnym” – mniej o 4,06% i „na węglu kamiennym” mniej o 1,90%. 
Znacznie zmniejszyliśmy (w stosunku do roku 2008) także import 
energii elektrycznej.

Tabela 1
Produkcja i zużycie energii elektrycznej w Polsce 

w latach 2008 i 2009

Wyszczególnienie 2008 2009
Dynamika,

%

Produkcja ogółem kraj 155 183 151 697 97,75

Zużycie energii el. w kraju 154 891 149 505 97,11

Import 8 480 7 403 87,30

Eksport 9 703 9 594 98,88

Nadal jest to jednak produkcja przede wszystkim na paliwach 
stałych, co w porównaniach zewnętrznych wyróżnia elektroener-
getykę w Polsce.

Przyjmując medialny podział energii produkowanej na czarną 
(bez sumowania produkcji z węgla w wysokiej kogeneracji), zielo-
ną i czerwoną, to za rok 2009 byłoby jej nieco ponad 80%.

6,5% i 4,8%), było to znaczące pomniejszenie, co spowodowało 
ograniczenie konsumpcji energii elektrycznej.
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Rys. 4. Produkcja energii w Polsce w 2009 roku z podziałem na 
źródła jej wytwarzania

Jeśli w 2009 roku mieliśmy w kraju trzy kwartały spowolnie-
nia gospodarczego i stąd mniejszą produkcję i sprzedaż energii 
elektrycznej, to musi budzić zdziwienie wynik finansowy łączny 
sektora na działalności energetycznej za cały rok. Było to bowiem 
12014,6 mln zł, tj. ponad dwa razy lepiej niż za 2008 rok (z trzema 
kwartałami „gospodarki zdrowej”)!

Rys. 5. Struktura wyniku finansowego brutto 
z całokształtu działalności sektora elektroenergetycznego

W  wyniku  finansowym  brutto  z  całokształtu  działalności 
swoją  dominującą  pozycję  powiększył  podsektor  wytwarzania 
(licząc elektrociepłownie i elektrownie cieplne węgla kamienne-
go i brunatnego) z 2405 mln zł za rok do 2008 do 7049 mln zł 
w roku 2009. 

Tabela 2
 Wynik na działalności energetycznej sektora za rok 2009

Wyszczególnienie 2008 rok
mln PLN

2009 rok
mln PLN

Dynamika,
2009/2008

Wytwórcy 3 096,5 8 590,1 274,4%

OSP 160,0 421,,4 263,4%

OSD 1 045,4 707,9 67,7%

PO 683,4 1 338,6 195,9%

POSD 683,6 956,3 263,0%

Razem 5 348,6 12 014,6 224,6%

Dla podsektora wytwarzania na energii elektrycznej przychody 
były wyższe o 24,70%, koszty o 8,25%, a wypracowany zysk 
większy o 174,4%, przy pozostałych przychodach operacyjnych 
znacząco  większych,  obejmujących  także  rozliczenia  z  tytułu 
rozwiązania KDT-ów. 

Dla elektrowni cieplnych zawodowych przychody na energii 
elektrycznej były wyższe o 14,71%, koszty o 8,18%, a wypraco-
wany zysk w relacji do roku 2008 stanowił 246,52%.

W „elektrowniach na węglu kamiennym” przychody, w sto-
sunku do roku poprzedniego, były większe o 23%, co wynikało 
przede wszystkim ze zwiększonych cen energii – o około 25% 
oraz wyraźnego zwiększenia przychodów ze sprzedaży praw ma-
jątkowych do świadectw pochodzenia – tu zwiększenie o prawie 
72%  (sprzedaż  świadectw  pochodzenia  z  wytworzenia  energii 
elektrycznej  z OZE  i  kogeneracji  dała ponad 727 mln  zł  przy-
chodu). Koszty uzyskania przychodów zwiększyły się o 13,7%, 
a ich dynamika była prawie o 10% niższa od zmiany przychodów. 
To  skutek  mniejszych  kosztów  poniesionych  z  tytułu  podatku 
akcyzowego – o prawie 84%. W strukturze kosztów uzyskania 
przychodów pozostałość akcyzy stanowiła  już tylko 1,5%, gdy 
w roku 2008 prawie 10,5%. Koszty stałe zwiększyły się o 7,8%, 
przy czym wynagrodzenia i świadczenia były niższe o 0,4%, a ich 
udział  w  strukturze  kosztów  nie  uległ  istotnej  zmianie.  Koszty 
zmienne wyższe o prawie 30% stanowiły już 74% kosztów łącz-
nych wytwarzania. 

Rys. 6. Elektrownie węgla kamiennego – koszty wytwarzania

Rys. 3. Udział produkcji energii elektrycznej z paliw stałych 
w wybranych krajach*, %

W wyniku łącznym na działalności energetycznej pogłębiła się 
dysproporcja wyników pomiędzy poszczególnymi podsektorami, 
ale także, przede wszystkim dla Operatora Systemu Dystrybucyj-
nego, w dynamice zmian wyniku z roku 2009 do 2008.

Źródło: World Coal Intitute – grudzień 2008
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Bardzo  wyraźnie  wzrosły  ceny  węgla  kamiennego,  bo  ze 
169,42 zł/t do 235,29 zł/t, co daje dynamikę prawie 139%. Licząc 
w GJ dynamika nie przekroczyła 137%.

W 2009 roku wskaźnik rentowności elektrowni węgla kamien-
nego zwiększył się do 17,3%, gdy w 2008 był równy 9,1%.

W „elektrowniach na węglu brunatnym” przychody ze sprze-
daży energii elektrycznej, w stosunku do roku poprzedniego, były 
większe o 26,1%, z podobnych przyczyn jak na węglu kamiennym 
(bo także przy mniejszej produkcji), koszty ich uzyskania zbliżone 
do wartości z roku poprzedniego, a dynamika wyniku na sprzedaży 
sięgnęła prawie 300%! (296,1%).

Gdyby doliczyć pozostałe przychody  i pozostałe koszty,  to 
wynik łączny zamyka się kwotą 3327,0 mln zł, a jego dynamika 
w stosunku do roku przekroczyła 474%. Na taką zmianę miało 
wpływ wiele czynników, ale przede wszystkim wzrost cen sprze-
daży i przychody otrzymane na pokrycie kosztów osieroconych 
z likwidacji KDT-ów. Koszty stałe zwiększyły się o 8,6%, z czego 
wynagrodzenia  i świadczenia o 4,1%. Koszty zmienne wyższe 
o prawie 6,5%, przy czym jednostkowy koszt energii elektrycznej 
był łącznie mniejszy o 8,5%. 

Rys. 7. Elektrownie węgla brunatnego – koszty wytwarzania

Ceny zużytego do produkcji węgla brunatnego licząc w zł/t 
zwiększyły się z 51,60 do 56,26 zł/t, co daje dynamikę nieco 
ponad 109%. Licząc w GJ dynamika  także nie przekroczyła 
110%.

W  2009  roku  wskaźnik  rentowności  elektrowni  węgla 
brunatnego  zwiększył  się  do  31,5%,  gdy  w  2008  był  równy 
8,3%.

W  elektrociepłowniach  na  sprzedaży  energii  elektrycznej 
przychody ze sprzedaży przekroczyły 4209 mln zł,  co stano-
wiło przyrost o 27,3% w stosunku do roku poprzedniego, przy 
kosztach  ich uzyskania większych o 5%, co w konsekwencji, 
dodając  pozostałe  przychody  i  pozostałe  koszty,  dało  wynik 
równy 2165,8 mln zł (dynamika w stosunku do roku poprzedniego 
równa  205,7%).  Wskaźnik  rentowności  na  sprzedaży  energii 
elektrycznej był bliski  42%, podczas gdy w  roku poprzednim 
nie przekroczył 27%. 

Na  sprzedaży  ciepła  w  elektrociepłowniach  przychody 
z jego sprzedaży były większe o 1,6%, przy kosztach ich uzy-
skania większych o 16,2%, co dało stratę na sprzedaży równą 
(-327,1) mln zł, tj. ponad cztery razy gorzej niż w roku 2008. 
Rentowność na sprzedaży ciepła nie uwzględniając pozosta-
łych kosztów  i kosztów finansowych, była ujemna  i wyniosła 

-11,2% z dodatniej 2,8% w 2008 roku. Przychody ze sprzedaży 
ciepła  stanowiły  około  41%  przychodów  łącznych  (energia 
elektryczna i ciepło). 

W podsektorze dystrybucji w 2009 roku odnotowano najmniej 
korzystne  wyniki  spośród  wszystkich  podsektorów.  Wynik  na 
sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych wyniósł 
zaledwie  464,5  mln  zł,  co  stanowiło  50,6%  wyniku  sprzed 
roku. 

Pamiętać przy tym trzeba, że ta część elektroenergetyki prak-
tycznie w całości podlega nadzorowi URE i jeśli ten wynik przyjąć 
jako ocenę skuteczności jego działania, to...

Myślę, że taki „fantastyczny efekt regulacji” może być argu-
mentem w toczących się dyskusjach na temat odpowiedzialności 
URE i miejsca OSD w systemie.

W  podsektorze  dystrybucji  przychody  były  mniejsze 
o 2,45%, przy kosztach o 0,47% wyższych niż w roku 2008. 
Jeśli uwzględnić pozostałe przychody i koszty, to wynik łączny 
– zysk uzyskano w wartości 707,9 mln zł przy 1041,04 mln zł za 
rok 2008. Zmieniła się średnia opłata dystrybucyjna, wprawdzie 
nieznacznie, ale w skutkach dotkliwie. Za 2009 rok wyniosła 
110,8 zł/MWh. Zmieniły się ceny energii elektrycznej i w związ-
ku z  tym wzrosły w OSD koszty zakupu energii elektrycznej 
na  pokrycie  różnicy  bilansowej.  Tu  dynamika  przekroczyła 
132%.  Koszty  działalności  własnej  praktycznie  nie  zmieniły 
się.  Mniejsze  nieco  były  koszty  zakupu  usług  przesyłania. 
Wzrósł  poziom  opłat  przejściowych  płaconych  do  OSD  –  
o nieco ponad 10%. 

Wyniki podmiotów gospodarczych w podsektorze dystrybucji 
były bardzo zróżnicowane i choć tylko jeden operator odnotował 
stratę,  to  średni  wskaźnik  rentowności  nie  przekroczył  4,4%. 
W czterech przedsiębiorstwach przekroczył 10%  i zawierał się 
dla pozostałych w przedziale od 0,4 do 12,3%.

W podsektorze obrotu – POSD przychody były wyższe o prawie 
18%, przy kosztach większych o 16,6%. Koszty zakupu energii 
zwiększyły się nieco ponad 1/4 w stosunku do  roku 2008.  Ich 
udział w strukturze kosztów uzyskania przychodów zwiększył się 
od ponad 4% do 57%. 

Istotną  pozycję  kosztową  stanowił  płacony  od  1  marca 
podatek akcyzowy, który  „kosztował” dystrybucję 1261,0 mln 
zł, co stanowiło prawie 3% kosztów łącznych. O nieco ponad 
20% zwiększyły się opłaty za energię elektryczną certyfikowaną 

Rys. 8. Struktura zakupu energii elektrycznej 
w spółkach obrotu
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(tzw. certyfikaty). Wszystkie spółki podsektora odnotowały zysk, 
a wskaźnik rentowności w czterech z nich przekroczył 4%, przy 
rozpiętości od 1,3 do 4,6%. Zmniejszono o 5% koszty zakupu 
usług  dystrybucyjnych  w  części  dotyczącej  obsługi  umów 
kompleksowych. 

Spółki obrotu kupowały energię elektryczną przede wszystkim 
z elektrowni zawodowych – prawie 54,5%, z czego w  ramach 
własnej grupy 48%.

Ceny  energii  elektrycznej  i  usług  dystrybucyjnych  wzrosły 
o ponad 30% dla odbiorców końcowych na wysokim napięciu 
i najmniej, bo 12,2%, dla odbiorców typu gospodarstwa domo-
we. 

Dla operatora systemu przesyłowego przychody były wyższe 
o 0,11%, a koszty ich uzyskania o 5,25% mniejsze niż w 2008 
roku. Wynik operacyjny w relacji stanowił 484,3% wyniku roku 
poprzedniego. Wynik brutto przekroczył 421 mln zł, wobec 160,0 
mln zł w roku 2008. Nieco wyższe były przychody z Rynku Bilan-
sującego i z opłat przejściowych, a koszty usług systemowych były 
prawie trzy razy niższe niż w 2008 roku. Wskaźnik rentowności 
zwiększył się odpowiednio z 2,3 do 6,0%.

W 2009 roku nadzór właścicielski OSP został przeniesiony 
z MSP do MG.

Podsumowanie

  Wyniki  na  działalności  energetycznej  całego  polskiego 
sektora elektroenergetyki w roku 2009 były bardzo korzystne. 
I tak:
•  na działalności energetycznej sektor wypracował wynik prawie 

trzy razy lepszy niż w 2008 roku, bo 277,4%;

•  największy udział w tym wyniku mają wytwórcy energii elek-
trycznej (71,5%), a najmniejszy operatorzy systemów dystry-
bucyjnych (5,9%);

•  zysk całego sektora był większy o 124,6% i najwięcej wzrósł 
w  podsektorze  wytwarzania  (o  177,4%),  a  w  podsektorze 
dystrybucji był wyraźnie najmniejszy, jako że stanowił 67,7% 
zysku uzyskanego w 2008 r.;

•  wskaźnik bieżącej płynności  był  zróżnicowany  i wynosił  od 
1,25 w OSD do 2,08 w POSD; 

•  wskaźnik rentowności obrotu netto wynosił od 2,44% w POSD 
do 18,35% w podsektorze wytwórców.

No cóż, trudno o komentarz! Takie wyniki w roku kryzysowym! 
To może, poza dystrybucją, oceniając od strony wyników, poprosić 
by o jeszcze kilka takich lat!!!


