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Pierwsza połowa 2010 roku potwierdziła trwającą od ostat-
nich miesięcy roku poprzedniego korzystną koniunkturę dla go-
spodarki światowej. Widoczne jest to także w produkcji i kon-
sumpcji energii elektrycznej.

Produkcja energii elektrycznej za pierwsze półrocze 2010 
roku w krajach OECD osiągnęła poziom 5003,3 TWh. W sto-
sunku do pierwszego półrocza 2009 r. produkcja wzrosła więc 
o 3,2%. Największy wzrost wystąpił w produkcji z OZE, bo aż 
15,7% do poziomu 156,6 TWh.

Dobre półrocze w energetyce światowej rokuje uzyskanie 
korzystnego wyniku za cały rok, a dla elektroenergetyki w Pol-
sce?

Sytuację gospodarczą można ocenić w uproszczonych 
procedurach po konsumpcji energii pierwotnej. W Polsce 
pierwsza połowa 2010 roku charakteryzowała się nieznacznym 
zmniejszeniem pozyskania energii pierwotnej, ogółem o 1,95% 
w stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku (paliwa stałe, 
ciekłe i gazowe, z saldem wymiany zagranicznej i zmianą zapa-
sów, woda i wiatr, odpady oraz energia elektryczna z zewnątrz 
z saldem wymiany). 

Zużycie energii pierwotnej w kraju było większe o ponad 
6,8%, co potwierdza „rozkręcanie” się gospodarki po cza-
sie kryzysu. Zarówno import jak i eksport  nośników energii 
pierwotnej wzrosły (w stosunku do pierwszego półrocza 2009 
roku), przy czym zwiększenie eksportu było większe, bo aż o 
ponad 55%. 

Zużycie w kraju paliw stałych (węgiel kamienny, węgiel bru-
natny, drewno i torf z saldem wymiany zagranicznej i zmianą za-
pasów) zwiększyło się o 9,6%, przy wyraźnie większym imporcie 
węgla kamiennego.

Za istotne uznać należy, że zmiany w konsumpcji energii 
pierwotnej z paliw stałych, przy większym zużyciu w kraju, odby-
ło się z wyraźnym wzrostem importu i to aż o prawie 44% więcej 
niż w pierwszym półroczu roku 2009. 

Dla węgla kamiennego energetycznego w Polsce pierw-
sze półrocze 2010 roku było, w porównaniu z pierwszym półro-
czem roku 2009, okresem zmniejszenia wydobycia i to o 8,7%. 
Zużycie w kraju zwiększyło się o prawie 4,2%, przy czym w 
elektrowniach i elektrociepłowniach o 9,1%. Zarówno import 
jak i eksport zwiększyły się, ale import znacznie przekroczył 
wielkość eksportu. Tendencja zwiększania importu węgla ener-
getycznego trwa już na dobrą sprawę ponad dwa lata i pewnie 
trwać będzie długo. To istotny sygnał dla zarówno elektroener-
getyki w Polsce, jak i, a może przede wszystkim, górnictwa wę-
gla kamiennego. Otwarty rynek, ale przede wszystkim doświad-
czenia w imporcie węgla energetycznego w ostatnich dwóch 
latach wymuszają na dotychczasowych partnerach zmiany tra-
dycyjnych reguł współpracy! 

Konsumpcja energii elektrycznej w pierwszych miesiącach 
bieżącego roku potwierdza korzystną tendencję z ostatniego 
kwartału roku 2009. Produkcja energii elektrycznej i jej konsump-
cja w kraju zwiększa się, a wyniki finansowe choć nie tak dobre
jak za 2009 rok, nadal są korzystne. 
• W roku 2010, w stosunku do roku 2009, konsumpcja ener-

gii elektrycznej w kraju nadal się zwiększa. Pamiętać jednak 
należy, że porównujemy do okresu niekorzystnego, charak-
teryzującego się spowolnieniem gospodarczym.

• Za pierwsze półrocze 2010 roku konsumpcja energii elek-
trycznej wyniosła 77 327 GWh, a jej zwiększenie wyniosło 
4,76%.

• Wzrosły jednak równocześnie potrzeby energetyczne elek-
trowni (potrzeby własne) - o ponad 4% oraz straty i różnice 
bilansowe, aż o 7,32%.

• Dostawa z sieci odbiorcom końcowym zwiększyła się (w od-
niesieniu do I półrocza 2009) do wielkości 58 815 GWh.

• Wzrosło również zużycie z własnej produkcji elektrowni 
przemysłowych o 12,22% do wielkości 3 002 GWh.

• Eksport energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2010 
roku zmniejszył się o 2,77% i wyniósł 3 942 GWh.
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W produkcji energii elektrycznej w kraju za pierwsze półro-
cze 2010 roku warto zauważyć następujące cechy.
• W elektrowniach zawodowych konwencjonalnych istotny 

wzrost produkcji wystąpił w elektrowniach na węglu kamien-
nym (dynamika 107,1%); w grupie elektrowni na węglu bru-
natnym odnotowano spadek produkcji energii elektrycznej o 
1,6%.

• Elektrownie wodne i pozostałe OZE (bez współspalania bio-
masy) wyprodukowały o 20,2% więcej energii (2593 GWh w 
I półroczu 2010 roku w porównaniu do 2157 GWh w I pół-
roczu 2009 roku). W elektrowniach szczytowo-pompowych 
produkcja wzrosła o 27% do poziomu 267 GWh. Łącznie 
produkcja z odnawialnych źródeł energii  wzrosła z 4060 
GWh do 5148 GWh (dynamika 126,8%).

• Nadal zwiększa się udział energetyki wiatrowej. Zainstalo-
wana moc przekroczyła 1058 MW, co jest wartością prawie 
dwukrotnie większą niż na koniec czerwca 2009 roku.

• Podpisana w lutym ustawa z 8 stycznia 2010 roku o zmianie 
Prawa energetycznego, wprowadziła obowiązek wnoszenia 
zaliczki w wysokości 30 000 PLN na poczet opłaty za przy-
łączenie do sieci. Ma to ograniczyć działania spekulacyjne w 
handlu pozwoleniami na budowę źródeł wiatrowych. Jak na 
razie nie uzewnętrzniają się jego skutki.

• W konsekwencji zmian w produkcji energii elektrycznej, w jej 
strukturze według rodzaju paliw, energia elektryczna z „elek-
trowni na węgiel kamienny” zajmuje około 56,7%, natomiast 
„elektrownie na węgiel brunatny” mają udział 31,9%

Elektrownie wodne oraz OZE zwiększyły produkcję o po-
nad 20%, a w elektrowniach przemysłowych produkcja energii 
elektrycznej wzrosła o 17%, w tym na biogaz, biomasę i wodne 
o prawie 21%.

Wzrost produkcji z OZE w kraju spowodował zwiększenie 
jej udziału w produkcji energii w Polsce z 5,4% w pierwszym pół-
roczu roku 2009 do 6,61% w pierwszym półroczu roku 2010 (wg 
raportu ARE).

Rys. 1. Zużycie krajowe energii elektrycznej* w układzie 
miesięcznym w latach 2007-2010 [TWH]

*w/g PSE OPERATOR z opomiarowania KSE w trakcie prowadzenia ruchu

Rys. 2. Struktura produkcji energii elektrycznej w pierwszym 
półroczu 2010 roku

Potwierdza się trwałość tendencji zwiększania produkcji 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym współ-
spalania biomasy, ale także utrzymywania się nadal dominującej 
pozycji paliw stałych. Struktura produkcji energii elektrycznej nie 
ulega istotnym zmianom od długiego czasu, a zwiększająca się 
generacja z OZE nie „burzy” struktury stanu dotychczasowe-
go, jako że jest wchłaniana przez zwiększającą się konsumpcję 
energii. 

Proporcje wyników finansowych za pierwsze półrocze 2010
roku, w stosunku do wyników pierwszego półrocza roku 2009, 
nie odpowiadają proporcjom zmian konsumpcji i produkcji ener-
gii elektrycznej.

W elektrowniach na węglu brunatnym przy przychodach 
porównywalnych z analogicznymi w roku ubiegłym (99,3%), 
koszty wzrosły o 3,8%, głównie ze względu na wzrost kosztów 
działalności własnej oraz wyższe koszty zakupu energii do od-
sprzedaży. Dało to wynik na sprzedaży w wysokości 1,32 mld zł, 
czyli mniej od wyniku z pierwszego półrocza 2009 o około 11%.

Wynik finansowy w elektrowniach na węglu brunatnym był
wyraźnie niższy, bo o prawie 27% w stosunku do analogicznego 
w okresie 2009 roku. Wskaźnik rentowności na energii elektrycz-
nej zmniejszył się z 27,4% w I półroczu 2009 roku do 21,0% 
w I półroczu 2010 roku.

Natomiast udział kosztu paliwa w jednostkowym koszcie 
energii elektrycznej sprzedanej zwiększył się o 12%, przy zmia-
nie ceny za 1 GJ o 6,44% i za 1 GJ wyniósł 6,81 zł.

W elektrowniach na węglu kamiennym zwiększyły się przy-
chody ze sprzedaży z dynamiką 102,6%.

Utrzymuje się trend wzrostowy przychodów ze sprzeda-
ży praw majątkowych do świadectw pochodzenia z produkcji 
OZE i kogeneracji, w I półroczu 2010 roku przekroczyły one 
436 mln zł.

Rys. 3. Produkcja energii elektrycznej w pierwszej połowie 
2010 roku
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W porównaniu z I półroczem 2009 roku wynik na sprzedaży 
zmniejszył się o 14,1%, a uwzględniając pozostałą działalność 
operacyjną i finansową o ponad 35%.

Wskaźnik rentowności ogółem w grupie wytwórców na 
węglu kamiennym zmniejszył się z 20,3% w I półroczu 2009 do 
13,2% za I półrocze bieżącego roku.

Koszty wytwarzania energii elektrycznej liczone łącznie 
były większe o 10,8%, przy czym w części sumy wydatkowa-
nych środków w grupie kosztów zmiennych były wyższe o po-
nad 11%, co wynikało przede wszystkim ze zwiększonej pro-
dukcji.

Jednostkowe koszty energii elektrycznej sprzedanej 
w pierwszym półroczu roku 2010 były porównywalne z kosztami 
z pierwszego półrocza roku 2009. Stało się tak dzięki znacznemu 
zmniejszeniu kosztów sprzedaży oraz kosztów finansowych.

Węgiel energetyczny był droższy w sumie o 2,86% (za 1 GJ 
11,01 zł), przy czym, na skalę niespotykaną do tej pory, pocho-
dził również z importu. Węgiel importowany charakteryzował się 
przy tym dobrymi parametrami (wyższa kaloryczność, niższa za-
wartość siarki i popiołu).

W elektrociepłowniach przychody były mniejsze o ponad 
2%, przede wszystkim w wyniku mniejszej ceny sprzedawanej 
energii elektrycznej o 5,5%. Zauważmy 6% zwiększenia przy-
chodów z tytułu praw majątkowych z rozliczenia produkcji OZE.

Koszty uzyskania przychodów zmieniły się niewiele.
Elektrociepłownie nadal wykazują stratę na sprzedaży cie-

pła, choć wyraźnie zmniejszoną. Za węgiel energetyczny elek-
trociepłownie w pierwszym półroczu 2010 roku płaciły, licząc za 
tonę, 8,5% więcej niż w pierwszym półroczu 2009 roku, zaś za 
GJ, 7,9% więcej i wyniosło to 11,29 zł/GJ.

Podsumowując wyniki wytwórców energii elektrycznej 
stwierdzić można, że: 
• w elektrowniach cieplnych przychody całkowite ze sprzeda-

ży były większe o 0,7%;
• na zwiększenie przychodów istotnie wpłynęły większe o pra-

wie 29% przychody ze sprzedaży  świadectw pochodzenia 
produkcji z OZE i kogeneracji (w pierwszym półroczu 2009 
roku było to 5,3%, a w pierwszym półroczu bieżącego roku 
6,8% w przychodach łącznych);

• zmniejszyła się sprzedaż bezpośrednia do odbiorców koń-
cowych i to aż o 28%;

• środki z tytułu rozliczeń po rozwiązaniu kontraktów długoter-
minowych w wymiarze finansowym były nieco mniejsze niż
połowa tych z półrocza roku ubiegłego.
Licząc łącznie wynik na sprzedaży w elektrowniach ciepl-

nych zauważyć można, że był mniejszy od tego z półrocza roku 
ubiegłego o prawie 30%, choć wskaźnik rentowności sprzeda-
ży energii elektrycznej utrzymywał się nadal bardzo wysoki, bo 
prawie 22%, tj. mniej o prawie 2 punkty procentowe od tego z 
pierwszej połowy 2009 roku. 

Zmieniły się relacje pomiędzy produkcją energii elektrycz-
nej na węglu brunatnym i węglu kamiennym (w pierwszym półro-
czu 2009 roku dominował wzrost produkcji na węglu brunatnym), 
które nie przeniosły się w stosownej proporcji na wyniki finanso-
we. Wystąpiła wyraźnie mniejsza dynamika wzrostu cen węgla 
kamiennego energetycznego i utrzymanie niewielkich wzrostów 
cen węgla brunatnego w stosunku do pierwszego półrocza roku 
2009.

Odnotowano wyraźny wzrost konsumpcji własnej energii 
elektrycznej w elektroenergetyce (po części wynikający ze zwięk-
szonej produkcji), a także wyraźnie większe straty bilansowe. 

Odrębnego omówienia wymagają wyniki gospodarcze 
w obszarze zarówno dystrybucji, jak i obrotu energią elektrycz-
ną. 

Warta zauważenia jest wyraźna zmiana wyników na działal-
ności energetycznej w OSD, bowiem, przy przychodach ogółem 
większych o 6,4%, kosztach ich uzyskania wyższych o 1,6%, 
wynik operacyjny był o ponad 91% lepszy, a licząc przychody 
pozostałe, wynik łączny o prawie 61%  lepszy w porównaniu z  
pierwszym półroczem 2009 roku.

W przedsiębiorstwach obrotu zarówno tych PO jak i POSD 
odnotowano wyniki znacząco różne od półrocza 2009 roku i do-
tyczy to przede wszystkim wyniku na działalności energetycznej 
w PO - wyraźnie gorszy.

Zwróćmy uwagę na zmiany cen sprzedaży energii elektrycz-
nej przez wytwórców energii licząc łącznie zarówno elektrownie 
jak i elektrociepłownie (bez niezależnych), które w uśrednieniu 
były o 4,6% mniejsze. 

Rys. 4. Jednostkowy koszt energii elektrycznej sprzedanej 
w elektrowniach na węglu brunatnym w porównaniu półrocznym, 

zł/MWh

Rys. 5. Jednostkowy koszt energii elektrycznej sprzedanej 
w elektrowniach na węglu kamiennym w porównaniu półrocznym, 

zł/MWh
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Ceny energii elektrycznej dla odbiorców finalnych za pierw-
sze półrocze bieżącego roku wzrosły przede wszystkim dla od-
biorców z grupy gospodarstw domowych, bo o 6,2%, zaś dla 
odbiorców na wysokim i średnim napięciu były niższe, przy czym 
dla tych pierwszych o 6,7%.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej i usług dys-
trybucyjnych (licząc łącznie statystycznie) była większa o 2,9%, 
przy czym opłaty dystrybucyjne zwiększyły się bardziej niż cena 
energii elektrycznej, bo o 6,6%.

W konkluzji oceniając wyniki pierwszego półrocza 2010 
roku stwierdzić można, że:
• wynik wytwórców był o 26,3% niższy niż w pierwszym pół-

roczu roku ubiegłego; pomimo tego ich udział w wyniku 
łącznym całego sektora był nadal największy i wynosił 
59,3%;

• wynik w podsektorze przesyłu zmniejszył się o 44,1%;
• wynik przedsiębiorstw obrotu SD (POSD prowadzą sprzedaż 

na rynku detalicznym) wynik był o 4% większy;
• wynik na działalności energetycznej operatorów systemów 

dystrybucyjnych zwiększył się o ponad 60%;
• wynik przedsiębiorstw obrotu (PO) był o prawie 40% gorszy 

niż w pierwszym półroczu roku 2009;

• wskaźnik rentowności (po uwzględnieniu pozostałych przy-
chodów finansowych i kosztów) kształtował się następująco:
– w podsektorze wytwarzania wyniósł – 17,7%,
– u operatorów systemów dystrybucyjnych – 10,2%,
– w podsektorze przesyłu – 6,9%,
– w przedsiębiorstwach obrotu (POSD) – 3,2%,
– w przedsiębiorstwach obrotu (PO) – 1,9%.
Wyniki pierwszego półrocza 2010 roku okazały się gorsze 

niż pierwszego półrocza roku ubiegłego. Na tej podstawie można 
wnioskować, że wynik łączny za cały rok 2010 nie będzie tak 
korzystny dla całego sektora jak wynik za rok 2009. Nie mniej 
będzie on jednak także dobry (pamiętając o strukturalnych zmia-
nach i grup kapitałowych i w grupach kapitałowych oraz zmienio-
nych udziałach podsektorów w wyniku łącznym).

Rok 2010 jest dla podmiotów polskiej elektroenergetyki, 
a szczególnie dla wytwórców energii elektrycznej, rokiem zna-
miennym, z jednej strony z gorszym wynikiem, z drugiej wymu-
szającym podjęcie strategicznych decyzji w wyjątkowo nieja-
snych i nieprzewidywalnych (przede wszystkim kosztowo) wa-
runkach przy regułach wynikających z wymogów ekologicznych 
Unii Europejskiej. Także, co istotne z zamieraniem deklaracji in-
westycyjnych w wytwarzanie i „ucieczką” kapitłów!!!

Rys. 6. Średnie ceny energii elektrycznej sprzedanej przez wytwórców, zł/MWh

Rys. 7. Ceny energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych dla odbiorców końcowych posiadajacych umowy 
kompleksowe w POSD wg grup odbiorców, zł/MWh
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