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Elektroenergetyka w Polsce 2020
Power industry in Poland in 2020

W artykule scharakteryzowano sytuację w elektroenergetyce polskiej po pierwszych pandemicznych miesiącach roku. Z dostępnych danych GUS-u za pięć 
miesięcy 2020 r. obraz kilku podstawowych wskaźników dla przemysłu liczonego łącznie każe szacować wyniki całego roku gorzej niż sądzono wcześniej. 
W strukturze produkcji energii elektrycznej według paliw podstawowych dominują nadal źródła węglowe. Łącznie to prawie trzy czwarte. Choć niezmiennie ich 
udział maleje, to jednak na wiele lat te źródła pozostaną podstawą krajowego systemu. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
Fotowoltaika zwiększyła swój udział dwukrotnie. Zmieniła się relacja eksportu i importu energii elektrycznej. Rośnie import, maleje eksport. Dynamika tego 
procesu jest znaczna. Z wielu przyczyn, także tej ingerującej w reguły rynkowe w trakcie roku, wyniki finansowe elektroenergetyki w Polsce są zmienne 
w zależności od stanu „rozchwiań” legislacyjnych, przede wszystkim krajowych, i coraz dotkliwiej z kosztów polityki klimatycznej UE. Stwierdzono, że konsumpcja 
energii elektrycznej przez odbiorców końcowych w Polsce na koniec 2020 roku może się zmniejszyć w relacji do poprzedniego nawet o około 7,5 TWh.

Słowa kluczowe: struktura produkcji energii elektrycznej, źródła odnawialne, fotowoltaika, eksport i import energii elektrycznej

Characterized is here the situation in the Polish power industry after the first pandemic months of the year. The GUS data available for five months of 2020 create 
a picture, formed on several basic factors for the industry calculated as the whole, that makes us estimate the results for the whole year worse than it was thought 
before. In the electrical energy generation structure it is coal sources that dominate together as basic fuels and almost three fourth of generation is based on them. 
And though this share continually decreases, these sources will still stay for many years the basis of the domestic power system. Production of electrical energy 
from renewable sources has increased, whereby the photovoltaics has doubled. Relations of export and import of electric enegy have changed – import is growing, 
export declining, and the dynamics of this process is substantial. For many reasons, also because of interventions into the market rules in the course of the year, 
the financial results of the Polish power industry are variable according to the state of legal "off-balances", first of all the domestic ones, and also more and more 
severely due to the costs of the EU climate policy. Concluded is, that the electrical energy consumption by end-users in Poland can – with the end of 2020 – be 
reduced in relation to the previous year even by almost 7,5 TWh.

Keywords: structure of electrical energy generation, renewable sources, photovoltaics, export and import of electric energy

„Świat wstrzymał oddech,  
gospodarka legła, a ludzkość zamarła” 

– a prąd płynie! Mimo wszystko! 

Pandemia COVID-19 odmienia świat. Szok wielu wyzwań. 
Wielkich, bo w skali globalnej – dla gospodarki i dla każdego z nas. 
W różnym, niewyobrażalnym jeszcze dziś obrazie tego „co potem”. 
Za trochę i później. W wielu obszarach naszego życia czas działań 
i zachowań radykalnie innych niż dotąd. Pragmatycznych w miej-
sce kosztownych miraży jeszcze sprzed kilku miesięcy. Przyjęliśmy 
szereg ograniczeń. Staramy się w funkcjonować w większej czy 
mniejszej izolacji. Pracujemy często w odosobnieniu. Przywykamy 
do maseczek. Bo tak trzeba i tak radzą eksperci. Dla wielu podmio-
tów gospodarczych to czas spowolnienia czy wręcz paraliżu dzia-
łalności. Rząd przygotował scenariusze zdarzeń i różne dla nich 
koncepcje wsparcia na czas przetrwania. Dla gospodarki Tarcza 
Antykryzysowa. W niej różnie dla różnych. Dla nas indywidualnych 
konsumentów dużo dobrych słów… i nadzieja, że starczy zasobów 
do czasu, gdy wrócimy do „nowej” normalności. 

A energetyka, szeroko rozumiana, z górnictwem włącznie - 
funkcjonuje. Nie ma jak dotąd przerw w dostawach energii. Poza 
tymi, które z awarii sieci przyniosła „zwariowana” pogoda. Nie 
brakło węgla. Nie było wyłączeń z ruchu bloków z przyczyn „po-
walenia” wirusem załóg. Wielki i niedoświadczany w tej skali wy-
zwań egzamin zdany. Póki co! Bo to nie koniec zagrożeń. Jakim 
kosztem, przyjdzie ocenić później. 

 Bank Pekao w kwietniu br. ostrzegał, że w I kwartale tempo 
wzrostu PKB  w Polsce wyhamowało do 1,6% r/r, a w II kwarta-
le możemy być świadkami spadku o ok. 17,5%. Dziś z prognoz 
Komisji Europejskiej korygujących kwietniowe dane wynika mniej 

optymizmu. Sytuację gospodarczą Europy komisarz ds. gospo-
darczych Paolo Gentiloni określa jako „najgorszą recesję od po-
wstania UE”. Według niego w strefie euro w 2020 roku PKB skur-
czy się o 8,7%, a w całej UE o 8,3%. Rosną niebezpieczne pod 
względem gospodarczym, społecznym i politycznym różnice mię-
dzy krajami Unii. Dla polskiej gospodarki szacunki nie są tak złe 
jak dla reszty. Nasz PKB w 2020 roku ma się zmniejszyć o 4,6%. 
W Polsce gospodarka okazała się relatywnie odporna w pierw-
szym kwartale 2020 roku przy dużym spadku spodziewanym 
w drugim kwartale. Stosunkowo niezła nasza sytuacja to m.in. 
zasługa małego nastawienia na branże gospodarcze szczególnie 
dotknięte zarazą, jak np. turystyka. Szanse na solidne odbicie go-
spodarcze w kolejnych latach są dla poszczególnych krajów UE 
także bardzo zróżnicowane. Stąd wnoszę, że strategie gospodar-
cze na powrót do normalności poszczególnych krajów Wspólnoty 
będą bardziej narodowe niż dotąd. Tu okażą się istotne obciąże-
nia energetyk krajowych z polityki klimatycznej. A różnice zostaną 
bezwzględnie wykorzystane. 

Oglądnijmy, jak jest w gospodarce w Polsce z pierwszych 
danych za „pandemiczne” miesiące. Z dostępnych na dziś da-
nych GUS-u za pięć miesięcy obraz kilku podstawowych wskaź-
ników dla przemysłu liczonego łącznie każe szacować wyniki ca-
łego roku gorzej niż sądziliśmy wcześniej. Maj 2020 roku w tych 
wynikach istotnie jest gorszy. Sprzedaż dla tej części gospodarki 
w maju wyniosła 106 487 mln zł wobec 130 213 mln zł przed 
rokiem. Przy praktycznie niewiele zmienionym (jeszcze) zatrud-
nieniu, bo równym 2654 tys. osób wobec 2769 tys. w maju 2019 
roku. W tym czasie płace (na jednego zatrudnionego) wyniosły 
odpowiednio 5037 zł i 5083 zł.
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Popatrzmy na podobne po-
równania dla górnictwa węgla ka-
miennego i brunatnego łącznie. 
Tu sprzedaż za maj br. wyniosła 
1282 mln zł przy 1776 mln zł w roku 
poprzednim. Przy wyraźnie mniej-
szym zatrudnieniu. Odpowiednio 
68 tys. zatrudnionych i 79 tys. rok 
wcześniej. Płace w tym samym po-
równaniu wyniosły odpowiednio 
8395 zł i 8256 zł. To oczywiście tak-
że wpływ specyfiki sprawozdaw-
czości, ale relacje tych zmian i ich 
dynamika mogą niepokoić.

W energetyce liczonej od 
wytwarzania do zaopatrywa-
nia w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę sprze-
daż za 5 miesięcy br. wyniosła 
48 183 mln zł. Za 5 miesięcy 2019 
roku 47 724 mln zł. Zatrudnienie 
było porównywalne. Płace mie-
sięczne na zatrudnionego odpo-
wiednio 8012 zł i 7598 zł. 

To zaledwie szkic skutków 
z pandemii koronawirusa z kilku za-
ledwie porównań. Obraz pełniejszy 
okaże się po danych za pierwsze 
półrocze. Wyniki po maju wskazują, 
że najtrudniejsze to jeszcze przed 
nami. Dla skutecznej walki ze skut-
kami pandemii potrzebne jest za-
pewnienie stabilnych dostaw ener-
gii, gazu i paliw. Dla samej elektro-
energetyki dziś jednym z najtrud-
niejszych wyzwań to niedopusz-
czenie do przerw w dostawach 
prądu. Równie ważne jest także 
zapewnienie możliwości płynnego 
działania spółek sektora energe-
tyczno-paliwowego. To także tro-
ska, aby nie zatrzymać realizacji 
przedsięwzięć, których głównym 
celem jest utrzymanie bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju. Tu jawi 
się konieczne wprowadzenie przez 
Komisję Europejską mechanizmów 
osłonowych dla zabezpieczenia klu-
czowych dla modernizacji energety-
ki inwestycji. Także tych związanych 
z realizacją ambicji klimatycznych. 
Tych już przyjętych bez pilenia, aby 
nowe zamiary wprowadzać szyb-
ko. Bez oglądania się na to, co się 
dzieje. Bez oglądania się na to co 
kryzys niesie dla zróżnicowanych 
energetyk Europy. To czas na reflek-
sję i ocenę tego, co za nami. Także 
w elektroenergetyce w Polsce. 

Rys. 1. Przemysł w Polsce ogółem – sprzedaż – zatrudnienie – wydajność i płace  
w wybranych porównaniach okres do okresu, %

Rys. 2. Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) w wybranych porównaniach  
okres do okresu, %

Rys. 3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, ciepło, parę wodna i ciepłą wodę 
w wybranych porównaniach okres do okresu, %
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Przywołam wybrane wyniki elektroener-
getyki w Polsce za 2019 rok w porównaniach 
z wynikami wcześniejszymi. Tam bowiem 
trwałe tendencje z kilku lat zmian. Rosnący 
import energii elektrycznej, rugowanie z ryn-
ku energii z bloków węglowych, zwiększający 
się udział fotowoltaiki i generacji wiatrowych. 
To ewolucja, która trwa. Ewolucja, choć wielu 
chciałoby ją widzieć w dynamice bliższej re-
wolucji. O wiele szybszą bez uwzględniania 
logiki skutków i kosztów. Dziś także w oderwa-
niu od skutków z „koszmaru” pandemii. 

Bez wątpienia spolaryzuje osądy zmian 
elektroenergetyki w Polsce. Złożone i kosz-
towne już, a dodając te, które niesie pogorszy 
i tak coraz „cieńsze” jej finansowe wyniki.  

Jaki był 2019 rok w wynikach  
elektroenergetyki w Polsce?

Zużycie energii elektrycznej wy-
niosło za cały rok 169 391 GWh, tj. mniej 
o 0,9% niż w roku poprzednim. Przy produk-
cji ogółem 158 776 GWh, tj. mniej odpowied-
nio o 3,9%. Niedostatek produkcji w kraju 
pokrył rosnący od kilku lat import. Za 2019 
rok ujemne saldo wymiany z zagranicą wy-
niosło 10 623,7 GWh. To więcej niż w roku 
poprzednim o 4906,0 GWh. 

Co rok większy import energii elektrycznej. To już tendencja trwała, głównie 
z przyczyn utraty konkurencyjności naszej oferty na otwartym rynku energii elek-
trycznej. Energia z krajowej generacji węglowej droga. Coraz droższa z przyczyn 
rosnących cen uprawnień do emisji. Dziś (a piszę artykuł w dzień po wyborach pre-
zydenckich) to już 29,02 euro/tonę. I to nie koniec szybkich i znaczących zwiększeń. 
Zwróćmy uwagę na różnicę kosztów jednostkowych energii elektrycznej wytworzo-
nej i sprzedanej. W kosztach technicznych energii wytworzonej za rok 2018 energia 
z elektrowni węglowych jeszcze konkurencyjna wobec pozostałych. Za 2019 rok 
koszty wyższe z przyczyn przede wszystkim zmian cen węgla. 

… ROK 2019 
– produkcja ogółem 158 776 GWh mniejsza o 3,9%* 
– zużycie w kraju 169 391 GWh mniejsze o 0,9%*

… z ujemnym saldem wymiany z zagranicą  
równym 10 623,71 GWh  

tj. o 4 906 GWh większym niż w 2018 roku

Rys. 4. Produkcja i zużycie energii elektrycznej 
w Polsce* w latach 2018 i 2019, GWh

Rys. 5. Jednostkowy koszt techniczny wytwarzania* energii elektrycznej  
według rodzajów z lat 2018 oraz 2019, zł/MWh

W kosztach jednostkowych energii elektrycznej sprzedanej te relacje nie są już 
tak oczywiste. Zwiększenie pomiędzy 2019 i 2018 to skutek przede wszystkim wzro-
stu kosztów pozyskania uprawnień do emisji CO2. Taki stan rzeczy skutecznie ruguje 
produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego. 

Rys. 6. Jednostkowy koszt sprzedanej energii elektrycznej z produkcji własnej  
według rodzajów z lat 2018 oraz 2019, zł/MWh
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Z rosnących cen uprawnień do emisji dynamika 
tego procesu będzie jeszcze większa. Zarządy spółek 
energetycznych staną przed dylematem, jak nie tracić 
na nieopłacalnej generacji z węgla i równocześnie ubez-
pieczać z powinności systemowych niestabilną z natury 
generację z OZE. Gwałtownym zwiększeniem cen dla 
odbiorców? Czy taki wariant wchodzi w rachubę? Z przy-
czyn społecznych i zagrożeń utraty z wysokich cen ener-
gii „wyautowania” z Polski wielu branż energochłonnych 
gospodarki! 

W 2019 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce 
w elektrowniach cieplnych zawodowych była mniejsza niż 
przed rokiem. Z węgla kamiennego to 131 791 GWh, czyli 
mniej o 6,56%. Z węgla brunatnego także wyraźnie mniej, 
bo tylko 41 502 GWh, tj. w relacji jak wyżej 84,57%. Z gazu 
więcej. Ale tu wolumen produkcji choć coraz większy, to 
nadal nie jest ważący. W strukturze produkcji energii elektrycznej według paliw podsta-

wowych dominują nadal źródła węglowe. Łącznie to prawie trzy czwarte. 
Choć niezmiennie ich udział maleje, to jednak na wiele lat te źródła po-
zostaną podstawą krajowego systemu. 

Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej ze źródeł odna-
wialnych. Na koniec 2019 roku łączna moc zainstalowana w OZE 
wyniosła (bez „drobnicy”) 9528 MW. To więcej* o 12,3%. Pozyskano 
25 169,3 MWh. To także więcej i to o 16,7%. Większość energii klasy-
fikowanej jako odnawialnej produkowane było z wiatru – prawie 60% 
(w roku 2018 – z podobnym udziałem), ze współspalania było więcej 
(z 5,9% do 6,1%), a z biomasy nieznacznie więcej (z 17,8% do 18,0%). 
Udział produkcji z pozostałych źródeł OZE to: z wody 7,8% (spadek), 
z biogazu 4,5% i z biomasy (w układzie hybrydowym) minimalnie więcej 
(z udziału 1,0% do 1,1%). 

Fotowoltaika zwiększyła swój udział dwukrotnie do 2,8%. Dla 
przypomnienia z danych za 2018 rok (bo te są dostępne i wiarygodne) 
udział OZE w Niemczech wyniósł 36,6%, a średnia dla UE około 32,3%. 
Dla nas licząc wszystkie źródła łącznie z „drobnicą” udział OZE w struk-
turze produkcji energii elektrycznej to około 15,4%. Przywołuję te dane 
za ARE S.A., aby przypomnieć, że zgodnie z dyrektywą w sprawie odna-
wialnych źródeł energii (2009/28/WE) Polska zobowiązała się do realizacji 
celu 15-procentowego łącznego udziału energii ze źródeł odnawialnych 
(OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do roku 2020 (zużycie łącznie 
w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transpor-
towe). Byłoby zatem tak dobrze? Gdzieś tam snują się wątpliwości. 
Poczekajmy zatem na dane za 2020 rok i ich weryfikację!

Najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc w KSE – piątek, 
25 stycznia 2019 – to 26 504 MW, poprzedni „rekord” – 26 448 MW – 
odnotowano 28 lutego 2018. W okresie rannego szczytu obciążenia 
zapotrzebowanie zostało pokryte mocą krajowych elektrowni ciepl-
nych – węglowych i gazowych oraz w niewielkim stopniu wodnych 
z udziałem zaledwie 0,99% łącznego zapotrzebowania i wiatrowych 
z udziałem 1,03%.

Od 2015 roku zmieniła się relacja eksportu i importu energii elek-
trycznej. Rośnie import, maleje eksport. Dynamika tego procesu jest 
znaczna. Zwiększa się udział importu przede wszystkim rynku RG CE 
z zachowaniem istotnego wolumenu z pozostałych kierunków, ale bez 
istotnych zwiększeń. Zauważmy także malejący eksport. Trudno sprzedać 
energię elektryczną obciążoną kosztami pozyskania uprawnień do emi-
sji. A tańsze nie będą. Z przyczyn pandemicznych gospodarka niemiecka 
przeżywa kryzys. Mniej zużywa energii elektrycznej. Tak będzie jeszcze 
przez czas powrotu do „nowej normalności”. Zwiększy to presję eksportu 
do Polski z tego kierunku tańszej energii elektrycznej. Z OZE i nie tylko.

2018 
[GWh]

2019 
[GWh]

DYNAMIKA 
2019/2018

EL ZAWODOWE CIEPLNE 
RAZEM 141 131 93,44

… na W KAMIENNYM 82 78 94,91

… na W BRUNATNYM 49 41 84,57

… GAZOWE 9 12 126,16

… uśredniając na 1 TWh produkcji energii elektrycznej  
zużycie węgla wynosi
– kamiennego około 0,390 mln ton
– brunatnego około 1,157 mln ton

Skala tych zmian przenosi się w oczywisty sposób na 
górnictwo. No bo to coraz mniej węgla potrzeba. A przy-
pomnę w uproszczeniu, że na 1 TWh produkcji energii elek-
trycznej zużycie węgla kamiennego wynosi 0,390 mln ton, 
zaś brunatnego około 1,157 mln ton. Dodajmy do tego nie-
bagatelny import węgla.

Rys. 7. Produkcja energii energetycznej w elektrowniach 
zawodowych cieplnych*, GWh

Rys. 8. Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce za 2019 rok, %
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Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym SPOT TGE 
(RDB + RDN) w 2018 roku bardzo mocno rosły, osiągając mak-
symalny poziom we wrześniu (276,5 PLN/MWh). W pierwszym 
kwartale 2019 roku ceny obniżały się, od 246,3 zł/MWh w stycz-
niu, do 213,3 zł/MWh w lutym. W marcu „zeszły” do najniższego 
poziomu 198,5 zł/MWh, czyli praktycznie do poziomu z kwietnia 
2018 roku. Na rynkach terminowych na koniec 2019 roku średnia 
ważona cena (BASE, PEAK i OFFPEAK) dla kontraktów termi-
nowych na rok 2019 (liczona od stycznia 2016 roku do grudnia 
2019 roku) kształtowała się na poziomie 249,9 zł/MWh – była 
wyższa o 58,9 zł/MWh od ceny energii z dostawą w 2018 roku, 

czyli 191,0 zł/MWh. Cena na rynku bilansującym w 2019 roku 
sumarycznie, średnia ważona, wyniosła 216,5 zł/MWh. Był to 
poziom wyższy o 4,8 zł/MWh, tj. o 2,2%, od ceny z 2018 roku 
równej 211,7 zł/MWh.

Wytwórcy sprzedali* energię z dostawą w 2019 roku po 
248,1 zł/MWh (liczoną razem, ale bez usług systemowych), czyli 
drożej niż rok wcześniej o 33,1%, tj. o 61,8 zł/MWh:
•	 do	PO/POSD za 233,0 zł/MWh, tj. o 30,9% drożej niż w 2018 r., 
•	 na	TGE	za	257,4	zł/MWh,	tj.	o	33,3%	drożej	niż	w	ub.	roku,
•	 na	RB	za	260,4	zł/MWh,	tj.	o	30,9%	drożej	niż	w	ub.	roku.

Rys. 9.  
Udział produkcji  
energii elektrycznej z OZE 
w produkcji ogółem, % 

Rys. 10.  
Wymiana energii  
z zagranicą z lat  
od 2010 do 2019, GWh 
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W kontekście wcześniejszych danych (koszty jednostkowe 
produkowanej energii elektrycznej) i nie tylko warto zauważyć,  
jak kształtowały się ceny energii elektrycznej sprzedanej w hur-
cie przez wytwórców. 

W drugim półroczu 2019 roku obowiązek „zamrożenia” 
cen został ograniczony – zamrożone ceny energii mieli odbiorcy 
z „grupy taryfowej G”, w tym gospodarstwa domowe i na nN: mi-
kro- i małe firmy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, 
w tym samorządy oraz państwowe jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej. W skutkach za 2020 rok ceny 
energii dla odbiorców końcowych ogółem były mniejsze niż przed 
rokiem. Dla odbiorców na wysokim napięciu i średnim zwiększyły 
się. Na niskich napięciach zmniejszyły się. Dla grupy gospodarstw 
domowych licząc średnio zmniejszyły się o 20,8 zł/MWh.

Tabela 1
Średnie ceny energii elektrycznej sprzedanej w hurcie  

przez wytwórców, porównanie z lat 2010 i 2018 oraz 2019, zł/MWh  
(razem bez usług systemowych) 

Rok 2010 Rok 2018 Rok 2019

WYTWÓRCY* 190,2 186,3 248,1

... na węglu KAMIENNYM 195,7 193,1 249,5

... na węglu BRUNATNYM 182,2 176,8 247,0

... EC GAZOWE BD 173,9 249,2

... EC POZOSTAŁE 191,2 194,3 244,6

* Bez EC NIEZALEŻNYCH wyniki za rok 2018 wg raportu 2019 skorygowane  
względem raportu z roku 2018 wg raportu ARE S.A. i zbiorów własnych.

W drugiej połowie 2018 roku wystąpiły istotne zwiększe-
nia cen energii elektrycznej na rynku giełdowym, co zmierzało 
do zwiększenia cen dla odbiorców końcowych. Aby ochronić  
przed gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej w roku 
2019 odbiorców końcowych przyjęta została ustawa z dnia 
28 grudnia 2018 roku, a następnie ustawa zmieniająca z dnia 
21 lutego 2019 roku.

Wtedy :
– zmniejszono podatek akcyzowy z 20 PLN/MWh do 5 PLN/MWh,
– obniżono opłatę przejściową o 95%,
– zaplanowano mechanizm utrzymania cen energii dla odbior-

ców końcowych w 2019 roku na poziomie z roku 30 czerwca 
2018 uszczegółowiony rozporządzeniem Ministra Energii,

– na mocy ustawy ceny regulowane przez prezesa URE usta-
lone w taryfach funkcjonujących w dniu 31 grudnia 2018 
roku zostały przedłużone do końca 2019.

ZAKUP ENERGII 246,7 zł/MWh

CERTYFIKATY 20,2 zł/MWh

AKCYZA 4,0 zł/MWh

KOSZTY WŁASNE 11,2 zł/MWh

POZOSTAŁE* 6,4 zł/MWh

Rys. 11. Struktura i wartości jednostkowego kosztu  
energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym przez POSD 

za 2019 rok, %

Tabela 2 
Średnie ceny energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom 

końcowym, porównanie z lat 2010 i 2018 oraz 2019, zł/MWh  
w umowach kompleksowych

Rok 2010 Rok 2018 Rok 2019

OGÓŁEM* 420,8 471,0 466,4

... na WN (GR A) 300,1 269,9 301,4

... na SN (GR B) 356,5 344,8 364,5

... na nN (GR C) 505,9 592,2 585,2

... GOSP. DOMOWE 451,0 507,0 486,2

* W umowach kompleksowych w sprzedaży POSD z opłatą dystrybucyjną wg ARE S.A. i zbiorów własnych.

Z wielu przyczyn, także tej ingerującej w reguły rynkowe 
w trakcie roku, wyniki finansowe elektroenergetyki w Polsce są 
zmienne, nieprzewidywalne (poza wynikami OSD – podlegają-
cymi rygorom URE), w zależności od stanu „rozchwiań” legisla-
cyjnych, przede wszystkim krajowych, i coraz dotkliwiej z kosz-
tów polityki klimatycznej UE.  

Tabela 3
Wyniki elektroenergetyki w Polsce na działalności energetycznej 

z lat 2010, 2018 i 2019, mln zł

Rok 2010 Rok 2018 Rok 2019

WYTWÓRCY* 7 1 567,6 5277,7

OSP 264,8 607,8 1013,1

POSD 1 041,6 -347,9 662,5

OSD 1 421,2 3 807,5 3342,2

PO 470,8 31,2 515,4

SEKTOR 10 218,1 5 666,1 10810,8

UDZIAŁ WYTWÓRCÓW                                                 
W WYNIKU SEKTORA 68,70% 27,67% 48,82%

* Wyniki za rok 2018 wg raportu 2019 skorygowane wzgl. raportu z roku 2018 bez kosztów osieroconych 
wg raportu ARE S.A. i zbiorów własnych.

Zmniejszający się udział wytwórców (generacja z węgli 
przede wszystkim) jest z przyczyn „zabójczych” i stale rosną-
cych kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Za 2019 
rok w bilansie przychodów ze sprzedaży uprawnień i kosztów 
ich uzyskania była to kwota ponad 6,6 mld zł. W strukturze jed-
nostkowego kosztu energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom 
końcowym przez dominującego gracza na rynku koszt zaku-
pu energii do odsprzedania sięga 86%. W niej koszty zakupu 
uprawnień do emisji w uproszczeniu zbliżają się do połowy tej 
wartości. A będą rosły z przyczyn rosnących cen uprawnień. 
One skutecznie usuną z rynku energię z generacji na węglach 
(brunatnym i kamiennym).
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Dla podkreślenia zmian w elektroenergetyce warto przytoczyć porów-
nania z bilansu energii za półrocza 2020 i 2019. Tu poza skutkami z pande-
mii ciągną się zmiany z tendencji lat wcześniejszych. To przede wszystkim 
zwiększanie importu energii elektrycznej, spadek znaczący generacji z węgla 
brunatnego i kamiennego i zwiększanie generacji z OZE.

Po pierwszym półroczu br. produkcja energii elektrycznej ogółem w kra-
ju wyniosła 74 093 GWh, wobec tej sprzed roku to o 7,89% mniej. Zużycie 
krajowe było mniejsze o 5,16%. Było równe 80 640 GWh. Saldo wymiany 
z zagranicą w stałej tendencji wzrostowej na korzyść importu. Było równe 
6547 GWh wobec 4592 GWh po czerwcu 2019 roku. To kolejne w ostatnich 
latach tak znacząc zwiększenie, bo o 42,59%. 

Elektrownie cieplne zawodowe dały wyraźnie mniej, bo o 10,69%. Z tego 
na węglu kamiennym mniej o 13,49%, a brunatnym mniej o 12,89%. To kolejny 
okres tak znaczącego pomniejszenia produkcji energii elektrycznej z węgla.

Rys. 12. Produkcja energii elektrycznej w kraju ogółem oraz według paliw z lat 2010-2019, GWh

… 6 MIESIĘCY 2020 
– produkcja ogółem 74 093 GWh

mniejsza o 7,89% 
– zużycie w kraju 80 640 GWh 

mniejsze o 5,16% 

… z ujemnym saldem  
wymiany z zagranicą  

6 340 GWh 
tj. o 1 811 GWh większym  

niż w ½ roku 2019

Rys. 13. Produkcja ogółem i zużycie energii elektrycznej w Polsce  
za I półrocza 2020 i 2019

½ 2020 
[GWh]

DYNAMIKA 
½ 2020/2019

EL ZAWODOWE CIEPLNE 
RAZEM 59137 89,31%

… na węglu KAMIENNYM 33835 86,51%

… na węglu BRUNATNYM 18669 87,11%

… uśredniając zużycie węgla na 1 TWh produkcji  
energii elektrycznej zużyto
– kamiennego mniej o około 2,057 mln ton
– brunatnego mniej o około 3,196 mln ton

Rys. 14. Produkcja ogółem i zużycie energii 
elektrycznej w Polsce za I półrocza 2020 i 2019
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Generacja z gazu podtrzymuje 
wcześniejszą tendencję zwiększania 
produkcji. Za I półrocze br. to 6633 
GWh, więcej w relacji do poprzednie-
go roku za sześć miesięcy o prawie 
17%. Poza elektrowniami na węgiel 
kamienny i brunatny mniej energii dały 
elektrownie przemysłowe – o 5,26% 
i wodne o 9,0%.

Energetyka odnawialna konty-
nuuje „marsz do przodu”. Sama wia-
trowa podała 7859 GWh. To więcej 
o 7,02%. Licząc łącznie z wodną i po-
zostałymi (bez „drobnicy) OZE dały 
nieco ponad 10 TWh. W strukturze 
produkcji energii elektrycznej według 
paliw dominuje generacja z paliw sta-
łych. Po pierwszym półroczu razem 
to 79,09%. Licząc łącznie odnawialne 
źródła (w uproszczeniu i bez „drobni-
cy”) prawie 10,0%.

Szczyt zapotrzebowania na moc 
w systemie wystąpił 17 czerwca 2020 
i wynosił 22 536 MW. Minimalne potrze-
by system zgłosił 7 czerwca i wyniosły 
one 12 012 MW. W całym półroczu 
nie było przerw w dostawach energii 
z przyczyn generacji. Były z przyczyn 
awarii sieci dystrybucyjnych. Prawie 
w całości z przyczyn złych warunków 
atmosferycznych. Łącznie nie dostar-
czono 4735 MW. To nieco mniej niż 
jedna dzisięciotysięczna energii zuży-
tej w tym czasie w kraju. 

Wymiana z zagranicą w tenden-
cjach jak do tej pory. Wyraźna nad-
wyżka pobrań nad oddaniem (importu 
nad eksportem). Pobraliśmy w pierw-
szym półroczu br. 10 351 680 MWh, 
a oddaliśmy 3 804 323 MWh. W roku 
ubiegłym w czasie analogicznym 
pobraliśmy 8 350 552 MWh, a odda-
liśmy 3 758 763 MWh. Największa 
dynamika zwiększenia pobrania była 
na kierunku RG CE. Odpowiednio 
z 4 973 663 MWh do 6 607 339 MWh. 
Na pozostałych kierunkach zmiany 
choć w tendencjach wzrostowych, to 
jednak w mniejszej skali i mniejszej 
dynamice.

Największa dynamika zmian 
w oddaniu energii elektrycznej była 
podobnie jak w jej pobraniu RG CE. 
Odpowiednio z 3 383 332 MWh do 
3 554 521 MWh. Na pozostałych kie-
runkach zmiany choć w tendencjach 
wzrostowych, to jednak w mniejszej 
skali i mniejszej dynamice. Kierunek na 
Ukrainę praktycznie znikomy.

Rys. 15. Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce  
według paliw po I półroczu 2020 roku, %

Rys. 16. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą według kierunków  
– pobranie połowa 2019 i połowa 2020, MWh

Rys. 17. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą według kierunków  
– oddanie połowa 2019 i połowa 2020, MWh
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Podsumowanie ze spojrzeniem  
na przyszłość

Z kryzysu gospodarki niemieckiej z przyczyn pandemii, 
ale i spowolnienia w roku ubiegłym zużycie energii elektrycz-
nej nie będzie miało zwiększeń na miarę zużycia sprzed kilku 
lat. Spowoduje to zwiększone parcie tańszej energii niemieckiej 
na rynek polski. Przede wszystkim z OZE. Zaś rosnące ceny 
uprawnień do emisji C02  „doduszą” generację z węgla kamien-
nego i brunatnego w Polsce.  Stanie się, bardziej widoczny niż 
dotąd, proces zakupu tańszej energii z zewnątrz niż z produkcji 
własnej na węglach.

Szacując z dotychczasowych tendencji z założeniem czę-
ściowego ożywienia naszej gospodarki do końca roku:
•	 konsumpcja	 energii	 elektrycznej	 przez	 odbiorców	 końco-

wych w Polsce na koniec 2020 roku może się zmniejszyć 
w relacji do poprzedniego nawet o około 7,5 TWh; 

•	 zmniejszanie	zużycia	energii	elektrycznej	 i	powiększanie	
salda wymiany z zagranicą będzie się utrzymywać dłuż-
szy czas; na koniec roku zbliżymy się do około 13 TWh 
salda; z tego powodu zużycie węgla kamiennego zmniej-
szy się o 5 mln ton (gdyby ubytek był w całości z węgla 
kamiennego); zużycie węgla brunatnego z tego powodu 
mniejsze o 15 mln ton (gdyby ubytek był w całości z wę-
gla brunatnego); 

•	 z	 powodu	 zmniejszenia	 zużycia	 energii	 elektrycznej	 przez	
odbiorców końcowych zużycie węgla kamiennego może być 
mniejsze o 2,93 mln ton (gdyby ubytek był w całości kosztem 
generacji z węgla kamiennego), zaś zużycie węgla brunatne-
go z tego powodu mniejsze o 8,68 mln ton (gdyby ubytek był 
w całości kosztem generacji z węgla brunatnego);

•	 w	 sumie	 z	 obydwu	 przyczyn	 –	 zmniejszonego	 zużycia	
energii elektrycznej w kraju i zwiększonego salda wymiany 
z zagranicą) zużycie węgla kamiennego może być mniejsze 
o około 8,0 mln ton (gdyby ubytek produkcji był w całości 
kosztem węgla kamiennego), zaś zużycie węgla brunatne-
go także z obydwu przyczyn może być mniejsze o około 
23,72 mln ton (gdyby ubytek produkcji był w całości kosz-
tem węgla brunatnego). 

Gdyby przyjąć strukturę produkcji energii elektrycznej 
z końca 2019 roku, to łącznie z przyczyn zmniejszenia konsump-
cji w kraju i rosnącego salda wymiany z zagranicą (tylko na gene-
racji węglowej kamiennej i brunatnej) zużycie węgla kamiennego 
zmniejszy się o około 3,83 mln ton (zaś wg struktury po maju 
2020 mniej o 3,32 mln ton), z węgla brunatnego o 6,82 mln ton 
(zaś wg struktury po maju 2020 mniej o 7,03 mln ton).

… powiecie Państwo  e! Takie tam krakanie! 
Chciałbym bardzo, aby się to krakanie nie spełniło! 

W kontekście wyników elektroenergetyki w Polsce pa-
trzymy uważniej na gospodarki świata. A tu pandemia przy-
niosła  głęboki kryzys – gospodarczy i społeczny. Globalną 
gospodarkę dotknie najgłębsze załamanie od czasu wielkie-
go kryzysu z lat trzydziestych XX wieku. Tyczyć będzie tak-
że bardziej unijnej Wspólnoty. Silniej niż wielu innych regio-
nów świata. Z wielu zróżnicowań. Także z różnych obciążeń 

kosztami z ambicji strategii klimatycznej. Tych realizowanych 
i tych z zamiarów. Nierównowaga gospodarcza świata po-
woduje nowy rodzaj agresji. To agresja gospodarcza. Sku-
teczna i bezwzględna. W samej Unii Europejskiej różnie dla 
poszczególnych krajów. Gospodarek bardziej w rozumieniu 
narodowym niż Wspólnoty. Stan klęski epidemicznej wymusza 
zmianę wielu priorytetów. U nas i szeroko w świecie. Po pierw-
sze przeżyć. Po wtóre nie zabić gospodarki. W skali globalnej 
tak się dzieje. Tyczy to wielu obszarów. Polityki klimatycznej 
też. W skali lokalnej naszego europejskiego podwórka także. 
Dla gospodarki w Polsce bardziej. Koszty wielu przedsięwzięć 
z szeroko rozumianej ochrony klimatu mamy znacznie wyższe 
niż nasi sąsiedzi. Przede wszystkim z antywęglowej strategii 
wspólnotowej polityki klimatycznej.

Nie mamy rozeznania, w jakiej kondycji wyjdzie świat 
z kryzysu. Prawdopodobnie na tyle różnie, że zmusi to nas do 
przemiany podejścia do spraw gospodarczych na poziomie eu-
ropejskim. A dziać się to będzie w stanie ostrej konkurencji dla 
odzyskania utraconych pozycji. Trudną będzie zmiana w zakre-
sie łańcucha dostaw dla Europy (w wymiarze faktycznym, a nie 
tylko deklarowanym, jak w wielu ostatnich latach). Stworzy inne 
zapotrzebowanie na energię na kontynencie. Pomniejszy naszą 
potrzebę brania na swe barki zobowiązań za kraje, które wy-
zwania klimatyczne mają gównie w deklaracjach. W większości 
tych obszarów, dla których emisja jest ważąca w skutkach dla 
globalnego klimatu. Dodajmy przy nieskutecznych jak dotąd 
próbach wprowadzenia „cła węglowego” dla ochrony gospo-
darki europejskiej przed nieuczciwą z przyczyn klimatycznych 
konkurencją. 

Czy starczy nam odwagi i determinacji, aby dziś w stanie 
poważnych zagrożeń na pierwszym miejscu postawić na prag-
matyzm działań. Tak, aby dostosować je do logiki priorytetów na 
czas niezwyczajny. W szczególności co do zamiarów podniesie-
nia celów redukcyjnych. Aby także zaniechać procedowań legi-
slacyjnych nowych po Protokole Paryskim zobowiązań. Ot choć-
by inicjatyw, takich jak Europejski Zielony Ład. Ale może także 
zawiesić na czas najtrudniejszy „mordujące” energetykę paliw 
stałych koszty pozyskania uprawnień do emisji. Nie zaniedbując 
przyjętych działań dla ochrony środowiska i transformacji elek-
troenergetyki w Polsce. 

21 lipca 2020 r. osiągnięto porozumienie w sprawie fundu-
szu odbudowy i budżetu europejskiego na lata 2021-2027. Pol-
ska może uzyskać 159 mld euro – to suma pożyczek i grantów 
z funduszu odbudowy oraz budżetu. Sukces. Uzależniony od 
spełnienia wielu warunków. W tym osiągnięcie neutralności kli-
matycznej w 2050 roku. To oznacza wyrugowanie węgla z ener-
getyki (i nie tylko) w Polsce znacznie wcześniej.  

Czy starczy nam uczciwości politycznej, aby to zapisać 
w oczekiwanej polityce energetycznej Polski do 2040 roku?

Czy starczy determinacji, aby opisać skutki i koszty w tym 
społeczne tego procesu? Bez zaklinania rzeczywistości!


