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Pozostajemy pod kosztowną i coraz ostrzejszą presją poli-
tyki klimatyczno-energetycznej UE. Z rosnących cen uprawnień 
do emisji CO2  i wymagań norm środowiskowych.  Do tego pod-
grzewanych co rusz wezwań o skrócenie czasu dojścia do neu-
tralnej emisyjnie gospodarki Wspólnoty. Równoznaczne z wy-
eliminowaniem z niej węgla. Trudne to do akceptacji ze stanu 
naszej struktury wytwarzania zasobów paliw stałych i najprościej 
rozumianej potrzeby zachowania stosownej doktrynalnie suwe-
renności energetycznej.  

Elektroenergetyka w Polsce 2019 to oczekiwanie na przy-
jęcie przedłożonego projektu „Polityki energetycznej Polski do 
2040 roku”. To także zawirowania z decyzji „zamrażających” 
ceny energii dla odbiorców końcowych na poziomie czerwca 
2018 roku. Bez czytelnych rozstrzygnięć, kto z „zamrażarki” 
skorzysta oraz jak wyrównać straty nie tylko sprzedawcom 
energii. Z wieloma piętrzącymi się obawami, jak wyjść z tego 
rozgardiaszu. Co potem? Czego oczekiwać w przyszłości, gdy 
tak łatwo zaburzono reguły rynkowe? Kiedy skutki tej decyzji 
odczujemy we wzroście cen energii niebawem i jak one będą 
dotkliwe.

to właściwy okres. Po 2010 roku relacje pomiędzy wzrostem gospo-
darczym (tu PKB narastająco) a zmianami w zużyciu energii elek-
trycznej stały się przewidywalne. Nie tylko ze skutków podwyższe-
nia efektywności energetycznej gospodarek UE, ale także, a może 
przede wszystkim, ze zmian w strukturze tworzenia PKB. Coraz 
więcej tu efektu z konsumpcji, usług i ich serwisowania. Coraz mniej 
z gałęzi gospodarek energochłonnych czy energowrażliwych. 

Podobnie dzieje się u nas. Licząc od 2010 roku do 2018 
(narastająco) PKB u nas zwiększył się o 22,7%, a zużycie energii 
elektrycznej (także narastająco za ten czas) o 5,1%. W Niem-
czech odpowiednio PKB wzrósł o 13,2%, a zużycie energii elek-
trycznej zmniejszyło się o 4,4%. We Francji odpowiednio jak 
wyżej 1,7% i 17,8%, we Włoszech PKB zmniejszył się o 3,9% 
i zużycie energii także mniejsze o 9,0%. Można by więcej porów-
nań. Istotą ich jest bez wątpienia wskazanie, jak bardzo zróżni-
cowane są gospodarki Wspólnoty. Jesteśmy różni i trzeba o tym 
przypominać politykom, kiedy wołają o kolejne kosztowne wy-
ostrzenia celów polityki klimatyczno-energetycznej. My do tempa 
tych zmian, także w wynikach z podstawowej działalności ener-
getycznej, nie jesteśmy gotowi.
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Elektroenergetyka w Polsce 2019
… z wyników za rok 2018 i nie tylko

Power industry in Poland in 2019
... from the 2018 results and not only

Rys. 1. Zmiany w zużyciu energii elektrycznej w EU 28 na tle zmian PKB narastająco z lat 2000-2018, %

W oglądzie wyników za 
rok 2018 elektroenergetyka 
w Polsce w 2019 roku jawi się 
korzystniej niż w wynikach za 
rok 2017. W porównaniach 
wieloletnich już nie tak „różo-
wo”. Porównywanie wyników 
w krótkich okresach tworzy ob-
raz nieczytelny dla osądów skali 
zmian. Tym bardziej jeśli do-
tyczy to tak bardzo „rozchwia-
nych” w procesie transformacji 
podmiotów, jak podmioty go-
spodarcze energetyki. Propo-
nuję, aby opisując wyniki elek-
troenergetyki w Polsce za rok 
ubiegły odnieść je także do roku 
2010. Z utrwalonych tendencji po 
tym roku relacji rozwoju gospo-
darczego i zmian zużycia energii 
elektrycznej w Unii Europejskiej 
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Wynik finansowy całego sektora za rok 2018 na działalno-
ści energetycznej jest równy 8068,5 mln zł i w relacji do roku 
2017 wyższy o 12,5%. Ale w porównaniu z wynikiem z 2010 roku 
to o ¼ mniej. Sami wytwórcy energii elektrycznej (łącznie) za 
2018 rok uzyskali wynik 3615,6 mln zł. To nieco ponad 2,5 razy 
lepiej niż w roku 2017. Gdyby jednak odnieść go do 7054,7 mln 
za 2010 rok to będzie „na okrągło” tylko połowa.

Jeszcze jedno porównanie na wstępie. OSD (Operato-
rzy Systemów Dystrybucyjnych) za rok 2010 rok wypracowali 
1027,6 mln zł zysku, a za rok 2018 już 3805,0 mln zł. Zauważmy 
skalę zmian i tendencje. Elektroenergetyka w Polsce w sumie „ubo-
żeje”. Wytwórcy energii traktowani łącznie tracą w wynikach finan-
sowych coraz więcej. Lepiej mają się OSD. Cząstką odpowiedzi na 
pytanie – jak jest niech będą wybrane (więcej hlg@onet.pl) wyni-
ki i wskaźniki grup kapitałowych elektroenergetyki notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych. Po weryfikacji bilansów 
skonsolidowanych i korektach ostateczne wartości mogą się 
nieznacznie różnić od podanych. Warto jednak, nie oddając się 
roztrząsaniu szczegółów, już dziś zauważyć ubożenie elektro-
energetyki w Polsce. Warto przez ogląd wyników i wskaźników 
czterech grup kapitałowych elektroenergetyki w Polsce za rok 
ubiegły, z odniesieniem do tych sprzed kilku lat, zauważyć nie 
tyle różnice pomiędzy nimi, ale dynamikę zmian. 

Sumując przychody ze sprzedaży czterech grup kapitało-
wych w relacji 2018/2017 były o 7,38% większe, zaś w relacji do 
2010 większe o 28,58%.

Ze skali zmian i ich wolumenu warto tu przytoczyć dane, 
zmiany w grupach poza ENEĄ i ENERGĄ są bowiem znaczące.

Rys. 3. Wynik finansowy netto czterech grup kapitałowych  
z lat 2010, 2016, 2017 i 2018, mln zł

Tabela 1
Wynik finansowy netto czterech grup kapitałowych  

z lat 2010, 2017 i 2018

Rok 2010 Rok 2017 Rok 2018
PGE S.A. GK 3 627 2 605 1 511
TAURON PE S.A. 991 1 383 207
ENERGA S.A. GK 641 789 744
ENEA S.A. 621 1 165 719

Rys. 4. Wynik operacyjny EBIT czterech grup kapitałowych  
z lat 2010, 2016, 2017 i 2018, mln zł

Rys. 2. Przychody ze sprzedaży czterech grup kapitałowych  
z lat 2010, 2016, 2017 i 2018, mln zł

Sumując wynik finansowy netto czterech grup kapitałowych 
w relacji 2018/2017 był o 52,52% mniejszy, zaś w relacji do 2010 
mniejszy o 46,46%.

Wynik operacyjny EBITDA grup kapitałowych jak wyżej 
w relacji 2018/2017 był o 11,8% mniejszy, zaś w relacji do 2010 
– co warto podkreślić – większy o 14,96%. 

Wynik operacyjny EBIT grup kapitałowych jak wyżej w re-
lacji 2018/2017 był o 32,64% mniejszy, zaś w relacji do 2010 
mniejszy o 23,02%.

Rys. 5. Wynik operacyjny EBITDA czterech grup kapitałowych  
z lat 2010, 2016, 2017 i 2018, mln zł

Ze skali zmian i ich wolumenu warto tu przytoczyć dane, 
gdyż zmiany w grupach poza PGE S.A. dają świadectwo zmian 
przede wszystkim w obszarze inwestycyjnym (stąd odpisy amor-
tyzacyjne znacznie większe).

Warto w tym samym okresie porównać zatrudnienie. 
Tu łącznie ze skutkami ze zmian kapitałowych. Widoczne przede 
wszystkim w grupie ENEA S.A.
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Efektywność zatrudnienia – tu trzeba pamiętać o zróż-
nicowaniu grup choćby w strukturze swojej działalności. Ona 
bowiem przenosi specyfikę wielu znacząco zróżnicowanych 
zawodów. Tak dla pełniejszego zobrazowania trzeba to właśnie 
zauważyć pomiędzy grupami ENERGĄ a Polską Grupą Energe-
tyczną czy ENEĄ.

Stan środków pieniężnych* Grupy PGE na koniec 2018 roku 
wyniósł 1 279 mln zł (2017 – 2 551 mln zł), w Grupie  ENERGA – 
2 726 mln zł (2017 – 3 643 mln zł), w Grupie ENEA 2651 mln zł 
(2017 podobnie). Wskaźniki rentowności netto były we wszyst-
kich grupach niższe niż w 2017 roku! 

Można jeszcze wiele wyników przytaczać. Ot chociażby 
przychody ze sprzedaży czy wynik finansowy netto na jeden 
tysiąc świadczeń pracowniczych. Rzecz jednak nie w tym, aby 
kusić się na osądy wyników z działalności gospodarczej grup, 
lecz w tym, aby zauważyć niepokojące tendencje i dociekać, 
skąd one.

Wyniki grup są nieprzewidywalne (poza wynikami OSD – 
podlegające rygorom URE), poza innymi w zależności od stanu 
„rozchwiań” legislacyjnych, przede wszystkim krajowych i coraz 
dotkliwiej z kosztów polityki klimatycznej UE. Te ostatnie widocz-
ne w coraz wyższych kosztach energii elektrycznej sprzedanej 
przez wytwórców energii z przyczyn rosnących cen uprawnień 
do emisji CO2. Przy czerpaniu możliwych ograniczeń kosztów 
własnych, bez zwiększeń cen energii to droga do nikąd. Jeśli zaś 
wyraźnie wyższe ceny mogą nas (gospodarkę i budżety domo-
we) „rozłożyć”, to pozostaje sprzeciw wobec kosztów z polityki 
klimatycznej Wspólnoty. 

Elektroenergetykę w Polsce 2019 uwidacznia trwała już 
tendencja pomniejszania zużycia energii w relacji do wzrostu 
gospodarczego. Poczynając od 2010 roku wzrost gospodarczy 
mierzony relacją roczną PKB jest „okupiony” mniejszym przy-
rostem konsumpcji energii elektrycznej przez odbiorców koń-
cowych.

Rys. 6. Przeciętne zatrudnienie czterech grup kapitałowych  
z lat 2010, 2016, 2017 i 2018

Rys. 7. Wynik operacyjny na zatrudnionego czterech grup 
kapitałowych z lat 2010, 2016, 2017 i 2018

Tabela 2 
Wynik operacyjny EBTDA czterech grup kapitałowych  

z lat 2010, 2017 i 2018

Rok 2010 Rok 2017 Rok 2018
PGE S.A. GK 6 834 7 650 6 364
TAURON PE S.A. 2 758 3 618 3 375
ENERGA S.A. GK 1 424 2 160 1 877
ENEA S.A. 1 348 2 684 2 598

Istotną informacją szczególnie dla osób pracujących 
w wymienianych grupach kapitałowych jest wysokość płac. 
Dziś operujemy zwykle kosztami świadczeń pracowniczych. 
Te obejmują: wynagrodzenia, koszty ubezpieczeń społecznych, 
nagrody jubileuszowe, odpisy na ZFŚS, koszty świadczeń po 
okresie zatrudnienia, pozostałe koszty świadczeń pracowni-
czych. Ich porównywanie proste w dłuższym czasie wnosi spo-
ro błędów, ale tak dla porządku rzeczy na koniec 2018 roku 
wynosiły miesięcznie na zatrudnionego: w PGE S.A. – 9740 zł, 
w TAURON S.A. – 8860 zł, w Grupie Kapitałowej ENERGA S.A. 
– 9150 zł i ENEI S.A. – 8810 zł.   

Rys. 8. Zmiany zużycia energii elektrycznej w polsce  
na tle zmian PKB, %

Z uwarunkowań systemowych 2018 roku utrzymuje się 
nadwyżka zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końco-
wych wobec jej produkcji w kraju. Stąd rosnący import i coraz 
większa jego rola w bilansowaniu potrzeb KSE (Krajowy System 
Elektroenergetyczny). Potwierdza to także bilans energii z pierw-
szych miesięcy 2019 roku.

Porównania z lat 2010 i 2018 wymiany energii elektrycz-
nej z zagranicą wskazuje wyraźną dynamikę importu. To nie 
tylko przepływy, jak bywało, z energetyki wiatrowej z północno-
-wschodnich Niemiec. Coraz częściej, a staje się to już praktyką 
codzienną, to zakupy tańszej energii z wielu kierunków. Energii 
tańszej od ofert na naszym rynku hurtowym. W 2010 roku od-
daliśmy (EKSPORT) 7 664 GWh, a w 2018 było to 8 121 GWh. 
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W tych latach pobraliśmy (IMPORT) odpowiednio w 2010 roku 
6 310 GWh i w 2018 roku 13 618 GWh. Pierwsze miesiące tego 
roku potwierdzają tendencję rosnącej nadwyżki importu nad 
eksportem.

Drogę musi bowiem wyznaczać diagnoza stanu rzeczy 
na dziś. Jeśli zmierzamy do gospodarki neutralnej emisyjnie 
(emitujemy tyle CO2, ile pochłaniamy), to punktem wyjścia musi 
być przyjęcie, że jeszcze przez wiele lat w Polsce energetyka 
paliw stałych będzie gwarantem rozwoju energetyki odnawialnej. 
Niesterowalnej z natury rzeczy i z odległych, póki co, wizji odpo-
wiednich zdolności akumulowania energii elektrycznej. Odległej 
także wizji Polski samochodów „na bateryjki”. Te wizje muszą 
być dobogacone kosztownym i czasochłonnym procesem digi-
talizacji transmisji i rozdziału energii, aby w czasie rzeczywistym 
sterować podażą i popytem z niewyobrażalnej na razie ilości roz-
proszonej generacji prosumenckiej. Pewnie się tak stanie. Kie-
dyś! Nie za dziesięć i nie za dwadzieścia, no może za trzydzieści 
parę lat. Na ten czas trzeba nam stabilnej generacji w podstawie. 
Najbezpieczniej z zasobów własnych i z tego, co można zapew-
nić rozbudowując połączenia transgraniczne. 

Jest miejsce także na energetyką atomową. Na pewno nie 
tak szybko, jak to niektórzy wróżą. Tu przede wszystkim mie-
ści się, strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
rola węgla brunatnego i kamiennego. Kamiennego na tyle, ile 
go jeszcze jest i dokąd nie będzie za drogi. Z zasobów (z roze-
znania mamy go na kilkaset lat) i kosztów (jeśli „odczarować” 
koszty uprawnień do emisji) powinien to być węgiel brunatny. 
Tak wiem, że jest przykryty ziemią. Wiem, że trzeba ją „zranić”, 
aby go pozyskać. Potrafimy to robić tak, aby rany leczyć. Trze-
ba dziś wiele odwagi politycznej, aby tak mówić. Tym bardziej 
podejmować decyzje. Wiem to i wielu to wie! Mówienie o ko-
nieczności utrzymania energetyki węgla brunatnego na czas 
ewoluowania w stronę odnawialnej, to takie „nie na czasie”. 
Tak łatwo „mówić na zielono”. 

Z niepodważalną logiką ochrony środowiska pamiętajmy, 
że zmiany klimatu mają charakter globalny. Udział energetyki 
unijnej w globalnej emisji nie jest znaczący. Dziś to niespełna 
10%. W założeniach w 2040 ma to być niepełny 1%. Nam bar-
dziej martwić się potrzeba o ograniczenie emisji niskiej. Ta zabie-
ra nam zdrowie, a w niej energetyka ma udział znikomy. Wybory 
strategiczne w tej części wizji nie mogą być z populistycznych 
emocji bądź ambitnych planów naszych wspólnotowych part-
nerów. Z groźby wielokrotnie wyższych cen energii i skutków 
rychłej likwidacji setek tysięcy miejsc pracy nie wolno nam kie-
rować się populizmem klimatycznym. Patrząc na ścieżkę, jaką 

Rys. 10.  
Struktura  

produkcji energii 
elektrycznej  

w Polsce wg paliw  
z lat 2010 i 2018, %

Rys. 9. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą  
z lat 2010 i 2018, GWh

W strukturze produkcji energii elektrycznej w roku 2018 bez 
większych niespodzianek. Gdyby jednak przywołać przyjęty tu 
trop porównań elektroenergetyki w Polsce z lat 2010 i 2018 to 
zmiany są wyraźne. W tym pierwszym – 2010 roku – generacja 
z węgla brunatnego i kamiennego miała w sumie udział 87,4%, 
w 2018 już tylko 66,6%. Rola węgla brunatnego i kamiennego 
w bilansowaniu potrzeb KSE pozostaje niezmiennie ważąca. 
Jeśli przypomnieć piątek, 25 stycznia 2019. To wtedy odnoto-
waliśmy kolejny „rekord” obciążenia KSE w czasie porannego 
szczytu. Zapotrzebowanie na 26 504 MW zostało pokryte mocą 
krajowych elektrowni cieplnych oraz w niewielkim stopniu wod-
nych 265 MW, tj. 0,99% i wiatrowych 273 MW, tj. 1,03%. Niechaj 
to będzie punktem startowym dla rozważań na temat elektro-
energetyki polskiej w przyszłości. 
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przyjdzie zdążać elektroenergetyce w Polsce do transformacji 
po rok 2050 i dalej nie wolno z buty i arogancji wobec faktów za-
pominać o naszym prawie ochrony i obrony naszych interesów. 
Także ochrony bytu całych środowisk z otoczenia i samych ludzi 
energetyki brunatnej.

Udział energetyki odnawialnej w produkcji energii elek-
trycznej łącznie nie przekroczył 12,7%. Stało się to przy łącznej 
zainstalowanej mocy OZE na koniec roku 2018 równej 8 490 MW, 
większej o 3,5% niż w roku 2017. Ale mniejszej produkcji z nich 
o 9,92% (21 607 GWh). Dla porównania w EU-28 w 2018 roku 
z odnawialnych źródeł energii pochodziło 32,3% energii elek-
trycznej (11,8% z wiatru, 10,6% z wody, 6,3% z biomasy i 3,9% 
ze słońca). Nie uda się nam wykonać przyjętych zobowiązań 
udziału energii odnawialnej w strukturze produkcji na rok 2020. 
Niedobór trzeba będzie kupić z zewnątrz po cenach wolnorynko-
wych. Nie będą to w tym przypadku ceny niskie. 

W porównaniu z 2017 rokiem zmienił się udział poszczegól-
nych rodzajów produkcji energii elektrycznej z OZE: wiatr – zmniej-
szenie udziału z 62,2% do 59,5%, biomasa – niewielkie zwięk-
szenie – z 14,6% do 17,8%, woda – spadek udziału – z 10,7% 
do 9,1%, biogaz – zwiększenie z 4,4% do 5,3%, technologia 
współspalania – nadal pomniejszanie z 6,7% do 5,9%, biomasa 
(układ hybrydowy) – udział minimalny i minimalny wzrost z 0,9% 

do 1,0%, fotowoltaika – pomimo medialnego populizmu rozwoju 
posiada nadal niewielki udział – wzrost z 0,7% do 1,4%. 

Wytwórcy z samej energetyki zawodowej sprzedali nieco 
więcej energii elektrycznej niż w roku 2017. Łącznie 141 742 GWh, 
to więcej o 1,8%. W 2010 roku było to 139 039 GWh. Dynami-
ka z relacji 2018/2010 równa jest 101,9% wobec dynamiki zu-
życia końcowego z tego samego okresu 112,6% (odpowiednio 
175 773 GWh i 156 063 GWh) wskazuje na zmniejszanie roli 
energetyki zawodowej w rynku hurtowym energii. Nie jest to 
zmiana szokująca, ale jej dynamika będzie w najbliższych latach 
coraz wyższa. Mniej o 2,9% niż w roku 2017 sprzedały elektrow-
nie na węglu brunatnym. To konsekwencja mniejszej produkcji. 
Podobnie elektrociepłownie „na gazie”. Sprzedały mniej o 3,3%. 
Elektrownie na węglu kamiennym sprzedały o 6,3% więcej. 
Na TGE wytwórcy sprzedali o 26,5% więcej energii niż rok wcze-
śniej (tj. o 7 320,9 GWh), tym samym udział rynku giełdowego 
w strukturze sprzedaży zwiększył się z 19,9% do 24,7%. 

Na rynku terminowym TGE w 2018 roku wytwórcy sprzedali 
30 592,2 GWh energii, czyli więcej o 33,9%, udział TGE na rynku 
terminowym zwiększył się o 5,2 punktów procentowych i wyniósł 
21,58%. Rynek SPOT zajął w strukturze sprzedaży 3,1% i jest to 
o 8,8% więcej niż w 2017 roku. Nieco więcej sprzedano na rynku 
bilansującym z udziału w strukturze sprzedaży z 5,7% do 5,78%. 

Rys. 11. Udział OZE 
w produkcji energii 
elektrycznej w Polsce  
z lat 2003 do 2018, %

Rys. 12. Struktura sprzedaży energii elektryznej w elektrowniach i elektrociepłowniach z lat 2010 i 2018, %

12,7%



strona 452 lipiec  2019www.energetyka.eu

Ceny energii elektrycznej na rynku hurto-
wym TGE wyraźnie wzrosły. Szczególnie wyraźnie 
w III kwartale i w listopadzie 2018 roku. Przede 
wszystkim z przyczyn skokowego zwiększenia cen 
uprawnień do emisji CO2, ale także z małej produk-
cji z OZE. Średnia ważona cena energii elektrycz-
nej w okresie styczeń – grudzień 2018 roku ukształ-
towała się na poziomie 224,8 PLN/MWh i była 
zdecydowanie wyższa, o 66,7 zł/MWh, tj. o 42,2% 
od tej za 2017 rok. Na rynku terminowym z do-
stawą w roku 2019 maksymalny poziom ceny 
we wrześniu 2018 roku był równy 291,8 zł/MWh  
i było to więcej o 114,2 zł/MWh wobec ceny ze 
stycznia 2018 roku. W grudniu 2018 roku cena na 
rynku terminowym TGE z dostawą w roku 2019 
ustaliła się na poziomie 287,4 zł/MWh. Średniowa-
żona cena na tym rynku, od stycznia 2016 roku do 
końca grudnia 2018 roku, z dostawą w roku 2019 
wyniosła 245,8 zł/MWh. Była więc wyższa o blisko 
55 zł/MWh od ceny z dostawą w roku 2018. 

Wobec tak dużej dynamiki wzrostu cen Pre-
zes URE zareagował zawiadomieniem do proku-
ratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
zmowy przez firmy działające na TGE. W 2018 
roku wolumen obrotu na rynku terminowym to-
warowym TGE ukształtował się na poziomie 
198 337,7 GWh, był to najlepszy wynik w histo-
rii notowań TGE. Wyższy o 129,5% niż w roku 
poprzednim. Cena na rynku bilansującym śred-
nia ważona wyniosła 211,7 zł/MWh, to więcej 
o 47,9 zł/MWh, tj. o 29,3% wobec ceny z 2017 
roku równej 163,8 zł/MWh.

Wytwórcy sprzedawali energię po 186,3 zł/
MWh drożej niż w roku poprzednim o 19,6 zł/MWh, 
tj. o 11,7%. Najdrożej energię sprzedawała grupa 
elektrociepłowni na węglu kamiennym. Tu cena 
wyniosła 194,4 zł/MWh. Najtańsza była od elek-
trociepłowni gazowych 173,9 zł/MWh. Różnica 
pomiędzy średnią ceną najniższą i najwyższą, 
przy porównaniu grup 20,5 zł/MWh. Za rok 2017 
było to 10,3 zł/MWh. Zauważmy ceny na rynku 
hurtowym w 2010 roku. Razem elektrownie i elek-
trociepłownie uśredniając ceny sprzedały energię 
elektryczną po 190,73 zł/MWh. Było to mniej niż 
w roku poprzednim o 2,11%. Symbolicznie taniej 
sprzedały elektrownie na węglu brunatnym ze 
183,38 zł/MWh do 182,73 zł/ MWh. Na węglu ka-
miennym wyraźnie taniej, bo z 203,03 zł/MWh do 
196,73 MWh. Podobnie zresztą elektrociepłownie 
z 197,72 zł/MWh do 191,22 zł/MWh. To były takie 
lata, że produkcja energii elektrycznej i jej sprze-
daż rosły, a ceny w obrocie hurtowym malały aż 
do roku 2018.

Popatrzmy przez chwilę na to, co różnicu-
jąc wytwórców energii stawia ich w jakże różnej 
sytuacji wobec rosnących kosztów polityki klima-
tycznej UE i rosnących cen węgla kamiennego. 
Tu tylko ogląd kosztów według technologii. W po-
równaniu z dwu ostatnich lat. 

Jednostkowe techniczne koszty wytworzenia wzrosły tylko w grupie elek-
trowni na węglu kamiennym z przyczyn znaczącego zwiększenia cen węgla 
kamiennego. W 2017 roku cena, jaką płaciliśmy wyniosła 201,80 zł/tonę i 9,7 zł/GJ. 
W 2018 roku odpowiednio 235,0 zł/tonę i 11,2 zł/GJ. W pozostałych grupach 
koszty są niższe. W generacji wiatrowej znacząco. Abstrahując od jednostko-
wych kosztów zysk na sprzedaży z generacji wiatrowej był kilkakrotnie wyż-
szy (ponad pięć razy). Głównie z przyczyn ograniczenia kosztów uzyskania 
przychodów (prawie o połowę) skutkiem przeprowadzonej aktualizacji warto-
ści majątku trwałego. Stąd porównanie jednostkowych kosztów rok do roku 
jest nieadekwatne. W generacji na węglu brunatnym jednostkowe koszty były 
wyraźnie niższe. Tu jednoznacznie z przyczyn niższych cen węgla do produk-
cji. W 2017 roku elektrownie (uśredniając) płaciły w 2017 roku 7,8 zł/GJ, zaś 
w 2018 roku 6,4 zł/GJ.

Miast wielu słów spójrzmy na rysunek okazujący zmiany podstawo-
wych składników jednostkowych kosztów energii elektrycznej dla elektrowni 
na węglu brunatnym, kamiennym i elektrociepłowni z lat od 2007 do 2018. 
Na ich tle zmiany cen energii w obrocie hurtowym (uśrednione) i zmiany cen 
węgla.

Rys. 13. Jednostkowy koszt techniczny wytwarzania energii elektrycznej  
według technologii za 2018 rok, zł/MWh

Rys. 14. Jednostkowy koszt energii elktrycznej sprzedanej  
według technologii za 2018 rok, zł/MWh
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Rys. 16. Ceny energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych dla odbiorców końcowych  
z umowami kompleksowymi w POSD, zł/MWh

Rys. 15. Jednostkowy koszt energii elektrycznej wytwórców energii elektrycznej w porównaniu rocznym [zł/MWh]  
z porównaniem cen sprzedaży energii elektrycznej i cen węgla [zł/GJ]

W 2018 roku całkowite przy-
chody ze sprzedaży w elektrowniach 
cieplnych zawodowych wzrosły 
o 12,7%, jednocześnie sektor wy-
twórczy EL i EC zawodowych ciepl-
nych nie zanotował spadku kosztów 
uzyskania przychodów, ale wzrost 
o 9,4%. Wytwórcy uzyskali przychód 
ze sprzedaży uprawnień do emisji 
nieco ponad 205 mln zł (w roku 2017 
było to 101,1 mln zł), przy zwiększo-
nych kosztach zakupu tych uprawnień. 
Bilans handlu emisjami ze „stratą” 
w wysokości 3676 mln zł (w roku 2017 
– 2 592,4 mln zł, w roku 2016 „strata” 
wyniosła 2 728 mln zł, w roku 2015 – 
1 725 mln zł, a w 2014 – 1 227 mln zł).

Wynik finansowy brutto na dzia-
łalności energetycznej w elektrow-
niach cieplnych (z uwzględnieniem 
działalności pozostałej i finansowej) 
w 2018 roku to zysk w wysokości 
2 040,3 mln zł (w roku 2017 zysk był 
na poziomie 1,78 mld zł).

Istotny wpływ na wyniki miały 
zawirowania i zmiany cen energii 
elektrycznej. Zarówno na rynku hur-
towym jak i detalicznym. Ceny ener-
gii elektrycznej na rynku detalicznym 

nieznacznie wzrosły. Dla odbiorców końcowych z umowami kompleksowymi wręcz symbo-
licznie. No a potem ich zamrożenie na poziomie cen z czerwca i …

Odbiorcy z umowami sprzedaży także bez zmian szokujących. Poza odbiorcami na WN 
ze zwiększeniem ceny o 5,1%.Tu jednak warto poza samymi cenami zauważyć wyodrębnio-
ne ceny usług dystrybucyjnych i samej energii.
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Najkrócej, rynek detaliczny w 2018 roku liczony łącznie (umowy 
kompleksowe i rozdzielone) charakteryzował się większym wolume-
nem energii sprzedanej odbiorcom końcowym o 1,8% niż w 2017 
roku. Sprzedano łącznie 137 642,6 GWh wobec 118 305,9 GWh 
w 2010 roku. Odbiorcom przyłączonym do sieci WN sprzedano 
28 369 GWh energii, to więcej o 3,3%, do odbiorców komercyjnych 
przyłączonych do sieci ŚN 52 382 GWh, to więcej o 3,5%. Klientom 
biznesowym na nN sprzedano prawie tyle samo co rok wcześniej. 
Do gospodarstw domowych 30 359 GWh, tj. o 0,6% więcej.

Wolumen energii elektrycznej sprzedanej do odbiorców 
końcowych z umowami kompleksowymi nieznacznie się zmniej-
szył. Mniej, bo o 3,6% sprzedano w ramach tych umów odbior-
com na WN. Mniej także o 1,3% sprzedano w tej grupie odbior-
ców na ŚN, a także na nN o 1,4%. Odbiorcom domowym w tej 
grupie sprzedano nieco więcej, bo o 1,2%. Odbiorcom z grupy 
umów rozdzielonych (sprzedaży) łącznie sprzedano więcej 
o 4,1%. Przy czym na WN więcej o 4,4%, na ŚN więcej o 5,7%, 
komercyjnym do sieci na niskim napięciu więcej o 1,3%. 

Na koniec 2018 roku liczba odbiorców korzystająca z prawa do 
zmiany sprzedawcy we wszystkich grupach taryfowych ukształtowa-
ła się na poziomie niewiele większym niż w roku 2017, z 801,1 tys. 
do 805,6 tys. Liczba samych zmian na koniec roku zmniejszyła się 
w porównaniu z 2017 rokiem o prawie 30%. Głównie z przyczyn 
upadłości – zaprzestania działalności wielu spółek obrotu alterna-
tywnych wobec głównych graczy. To jeden z widocznych skutków 
samego zamrożenia cen, ale i bałaganu legislacyjnego. 

Wiele było o wynikach finansowych elektroenergetyki w Pol-
sce za rok 2018 i porównań wstecz, aby kreślić tendencje zmian. 
Także nieco i w tym tekście. Jedni w ubożeniu podmiotów gospo-
darczych elektroenergetyki nie widzą nic zaskakującego. Tak prze-
cież jest zawsze, gdy koszty wytworzenia produktu, a tu energii 

elektrycznej, rosną, a jej ceny ich nie kompensują. Tak jest, gdy nie 
potrafimy ogarnąć przyczyn rosnących kosztów. Takiej sytuacji nie 
uzdrowią jednorazowe, choćby i z czytelnych przesłanek harce. 
Także na rynku energii. Doraźne decyzje w tej materii dotycząc 
nas wszystkich powodują lepsze lub gorsze, ale bywa emocjonal-
ne osądy polityków. Harcownicy nawet gdy zadziwią determinacją 
i skutecznością działań, to zwykle prędzej czy później dostają ra-
chunek. Bywa, że rachunek także z osądu własnego rzetelności 
w tym, co się robi. A poza tym przyjdzie naprawić szkody, jakie 
powstały. A to, gdy chodzi o ceny nie jest łatwe.

Elektroenergetyka w Polsce stoi wobec niezwykle trudnych 
wyzwań. Na miarę zachowania bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Na wiele lat. Konsultowany dokument „Polityki Energetycznej 
Polski do 2040 roku” ogarnia je tylko w części. Także przedłożony 
w Brukseli „Krajowy Plan Na Rzecz Energii i Klimatu”. Pal licho za-
uważalne nieścisłości pomiędzy nimi. Przyjęliśmy historyczny wybór 
wspólnych działań w ramach Unii Europejskiej. Wspólnych!

W przypadku energetyki jednak szereg narzucanych nam 
rozstrzygnięć co do tempa i eskalacji kosztów polityki klimatycz-
no-energetycznej są kontrowersyjne. Trudno nam je przyjmować 
bezkrytycznie, różny mamy bowiem początek transformacyjnej 
ścieżki do pożądanych zmian. Dla nas samych i dla świata. Wiele 
lat medialnej i nie tylko medialnej, indoktrynacji naszego społe-
czeństwa zrobiło swoje. Wszyscy chcemy żyć w zdrowym otocze-
niu, bez niskiej emisji i w bezpiecznym klimacie. Trzeba jednak 
odwagi, aby przyjmując wizję na długi horyzont czasu opisać stan 
rzeczy na dziś i wyznaczyć ścieżkę dojścia do celu. Bez diagnozy 
i szacunku kosztów, w tym społecznych, jakie trzeba ponieść na 
tej drodze będziemy się dalej opędzać przed decyzjami miast po-
dejmować je wpierw spójnie i potem realizować.

Rys. 17. Ceny energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych dla odbiorców końcowych z umowami sprzedaży w POSD


