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Plan prezentacji

• Popyt i dostawy energii elektrycznej

• Wyniki finansowe

• Koszty dostaw

• Kierunki handlu energią

• Ceny hurtowe

• Ceny dla odbiorców końcowych



Bilans mocy i energii, styczeń - lipiec

PODAŻ
Produkcja - wzrost do 104,7 TWh (wzrost o 4% r/r) 
Zużycie prosumentów z własnej produkcji energii, w skali 7 
miesięcy to prawdopodobnie ok. 1TWh (szacunki własne)
Import – obniżenie do 9 TWh (o 2,8%)
POPYT
Zużycie w kraju za 7 miesięcy 103,1 TWh - nieco niższe (bez 
uwzględnienia zużycia prosumentów z własnej produkcji) 
Eksport  - znaczny wzrost, do 10,6 TWh (o 77%)

Zmiany elementów bilansu energii [GWh]
(I-VII 2022)-(I-VII 2021)

Struktura mocy osiągalnej Struktura produkcji I-VII 2021/I-VII 2022 

Zmiany struktury mocy wytwórczych - moc osiągalna 
wyniosła 56,7 GW (wzrost o 12%), wzrost nastąpił dla 
źródeł gazowych, wiatrowych i fotowoltaiki

Zmiany struktury produkcji również stosunkowo duże –
większa produkcja elektrowni wiatrowych (o 43%) i 
fotowoltaicznych (o 108%), w ramach  elektrowni 
konwencjonalnych odwrotne proporcje pomiędzy 
węglem kamiennym a brunatnym niż rok wcześniej



Sprzedaż energii elektrycznej wg grup taryfowych, pierwsze półrocze

Utrzymany trend wzrostu dostaw na SN w umowach rozdzielonych

Dla gospodarstw domowych widoczne obniżenie sprzedaży – prawdopodobnie produkcja własna prosumentów 
(szacunki: dwa kwartały 2021 –ok.350 GWh, dwa kwartały 2022 – ok 850 GWh), zmniejszenie skali pracy zdalnej, presja 
inflacyjna – oszczędności?



Sprzedaż energii elektrycznej według grup przedsiębiorstw i grup taryfowych, pierwsze półrocze [TWh]

Udziały w rynku grupy PO i grupy POSD pozostają na zbliżonym poziomie od kilku lat 



Zużycie gazu - sprzedaż wg grup odbiorców1, pierwsze półrocze  

Rok 2021 (półrocze) najwyższe zużycie w ostatnich 5-ciu latach. W bieżącym roku najbardziej spadła sprzedaż do przemysłu (o 15%)

Gospodarstwa domowe spadek sprzedaży o 5%.

Usługi (łącznie z rolnictwem) – sprzedaż na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej.

Rosnący udział w sprzedaży przedsiębiorstw działających na obu rynkach – energii elektrycznej i gazu
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Udział sektora obrotu energią elektryczną 
w sprzedaży gazu wysokometanowego2 [%]

1) Gaz wysokometanowy, zaazotowany, pozostałe gazy
2) Udział w runku giełdowym podlega nadal weryfikacji, ale notowany jest jego wzrost



Zużycie energii – odbiorcy końcowi

Liczba odbiorców: 
GAZ – 7,5 mln; liczba zmian sprzedawcy do końca czerwca 2022 to 291 tys. 
ENERGIA ELEKTRYCZNA – ponad 18,4 mln, od 2007 roku w grupach ABC, na ponad. 1,6 mln odbiorców, do końca czerwca zmian 
dokonało 228 tys., a w grupie G, na 16,8 mln odbiorców (w tym GD 16,1 mln), dokonano 728 tys. zmian sprzedawcy.

W roku 2022 znaczne zmniejszenie liczby zmian sprzedawcy w grupie gospodarstw domowych w skali półrocza (11 tys. v 17 tys. w 
roku 2021)

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



Wyniki finansowe grup energetycznych, pierwsze półrocze [mld zł]

Segmenty działalności (EBIT):

Wytwarzanie – gorsze wyniki tylko w TAURON PE
Obrót/sprzedaż – gorsze wyniki ENEA, TAURON PE
Dystrybucja - pogorszenie wyniku ENEA
OZE, Wydobycie – znacznie większe zyski (PGE, 
TAURON PE)

Znaczna poprawa wyników grup

Dynamika  zysków netto r/r:
PGE TAURON ENEA ENERGA
121,6% 191,8% 115,7% 153,6% 

Poziom zysków wg grup energetycznych

Poziom zysków czterech największych grup energetycznych



Wyniki finansowe na działalności energetycznej, pierwsze półrocze [mld zł]

Czterokrotny wzrost wyniku elektrowni wiatrowych
Wynik grupy PO zdeterminowany przez jedną spółkę, 
bez jej uwzględnienia grupa notuje duży wzrost zysku
OSD,OSP – stały wzrost wyników
Elektrociepłownie –wszystkie grupy zanotowały zysk na 
energii elektrycznej, po uwzględnieniu wyniku na 
cieple notują straty 

Sektor elektroenergetyki- wzrost wyniku o 1 mld zł
Wytwarzanie
▪ gwałtowny wzrost wyniku na sprzedaży ee za sprawą 

wzrostu cen, 
▪ wynik na sprzedaży  v na energii elektrycznej– dużo 

niższy ze względu na koszty pozwoleń CO2 

▪ wynik na działalności v na energii elektrycznej – niższy 
ze względu na wynik na cieple 

Zmiany wyników na działalności energetycznej wg grup przedsiębiorstw [mln zł] 



Wyniki na działalności energetycznej - Przedsiębiorstwa Obrotu, pierwsze półrocze (1)

W 2022 roku spadła liczba przedsiębiorstw ponoszących straty. 

We wszystkich latach poziom wyników jakie osiągają spółki obrotu 

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

Gwałtownie wzrosła liczba spółek o zysku powyżej 10 mln zł, 

jednocześnie spłaszczyła się rozpiętość poziomu zysku

Liczba przedsiębiorstw obrotu wg poziomu zysku brutto na 
energii elektrycznej

Rozpiętość  zysku brutto

Rozkład zysków brutto



Wyniki na działalności energetycznej - Przedsiębiorstwa Obrotu, pierwsze półrocze (2)

Zysk brutto w roku 2021 [tys. zł]

Wśród  26 spółek z zyskiem powyżej 10 mln zł, 7 osiąga zyski wyższe niż 100 mln zł, rok wcześniej odpowiednio: 12 i 5 spółek

POSD i PO 

działające na 

rynku detalicznym

POSD i PO 

działające tylko na 

rynku hurtowym



Koszty energii sprzedawanej przez wytwórców, pierwsze półrocze [zł/MWh] (1)

Główna przyczyna wzrostu cen – koszty paliw i koszty uprawnień do emisji CO2, 

w elektrowniach wodnych wzrost kosztów amortyzacji i wynagrodzeń,
w elektrowniach wiatrowych wzrost kosztów finansowych 



Koszty energii sprzedawanej przez wytwórców, pierwsze półrocze [zł/MWh] (2)

Dynamika kosztów paliwa i uprawnień do 
emisji CO2 [%]

Różnice pomiędzy ceną łączną (EE, RM, RUS) z uwzględnieniem systemów 
wsparcia a kosztem całkowitym zł/MWh

Wzrost kosztów pozwoleń w granicach 180 – 230%1

Wzrost kosztów paliw w granicach 120 -410 %
Marże zmniejszyły się w elektrowniach na węglu 
brunatnym, w pozostałych grupach znacznie wzrosły

1) Dla roku 2021 wielkości oszacowane



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

Poziom ceny zakupu energii –
odzwierciedlenie 
ubiegłorocznego wzrostu cen 
na rynku hurtowym
Rosnące obciążenie z tytułu 
zakupu praw majątkowych.

Marże na energii 
sprzedawanej odbiorcom 
końcowym obniżyły się średnio 
z ok 25zł/MWh do 5 zł/MWh,  
w umowach kompleksowych 
drastycznie spadły



Koszty dystrybucji dla odbiorców końcowych, pierwsze półrocze [zł/MWh]

Wzrosły wszystkie pozycje kosztów 
dystrybucji, łącznie z tymi, które wynikają z 
systemów wsparcia

Stawki opłaty mocowej
dla GD wzrost o 27%
dla pozostałych wzrost o 35%

Stawka opłaty kogeneracyjnej - wzrost z 0 zł 
na 4,06 zł/MWh
Stawka opłaty OZE  - obniżenie z  2,2 zł na  
0,9 zł/MWh

Marża na dystrybucji na poziomie 38-41 
zł/MWh



Obroty na rynku hurtowym - sprzedaż elektrowni cieplnych, wodnych, wiatrowych1, pierwsze półrocze [TWh]

W 2022 roku znaczny wzrost sprzedaży 
energii poza rynkiem giełdowym, z 15 
na 21 TWh, na pozostałych kierunkach  
bez zmiany r/r. 

„Obligo  giełdowe”- od roku 2019 
podniesione do 100% - realnie, ze 
względu na to, że nie cała energia jest 
objęta obowiązkiem, na giełdę trafia 
65 – 68% produkcji brutto 

1) Wiatrowe o mocy> 10 MW 



Obroty na rynku hurtowym – TGE, energia z dostawą, pierwsze półrocze [TWh]

Wytwórcy (cieplne, wodne, wiatrowe > 10MW) 
mniejsze obroty na rynku chwilowym i rynku bilansującym

Przedsiębiorstwa obrotu hurtowego (grupa PO)  
zakup z dostawą w pierwszym półroczu 2022 – 82 TWh
sprzedaż z dostawą w pierwszym półroczu 2022– 47,1 TWh
(57% zakupu),

podobnie jak w okresach poprzednich

Handel na rynku chwilowym Rynek bilansujący

Handel na rynku terminowym



Obroty na rynku hurtowym - Przedsiębiorstwa Obrotu, pierwsze półrocze

Stała struktura zakupu energii w obu grupach przedsiębiorstw

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 

Stała proporcja (zakup po + posd)/(sprzedaż do OK) – ok. 290%

Struktura zakupu energii przez przedsiębiorstwa obrotu  [TWh]



Ceny energii na rynku hurtowym, do końca sierpnia 2022

Do końca sierpnia 2022 sprzedano znacznie 
mniej energii w  kontraktach Base_Y23 (70,2 
TWh) niż w latach poprzednich w kontraktach 
Base_Y na kolejne lata. 

Jednocześnie średnia cena na rok 2023 wzrosła 
o 270% r/r 

Kontrakty TGE zawarte od stycznia 2021 do końca sierpnia 2022, ceny zakupu 
przez PO i sprzedaży przez elektrownie, ceny na rynku konkurencyjnym1

Średnie ceny i wolumeny energii sprzedanej do końca sierpnia 
danego roku na lata 2019-2023 w kontraktach Base_Y

1) Rynek SPOT i rynek terminowy –ceny średnie miesięczne
Zakup/sprzedaż EL i PO, rynek konkurencyjny PURE – ceny średnie kwartalne 



Ceny energii na rynku hurtowym, pierwsze półrocze 

Tylko ceny sprzedaży na rynku spot, które wzrosły blisko 
trzykrotnie, zbliżone były do cen na rynku terminowym w 
kontraktach Base_Yn+1

Najmniej, o około 50%, wzrosły ceny w sprzedaży do 
przedsiębiorstw obrotu w ramach grup kapitałowych

Ceny sprzedaży energii przez źródła cieplne [zł/MWh] Średnie ceny energii kupowanej przez PO i POSD [zł/MWh]

Pogłębia się różnica pomiędzy cenami zakupu energii przez 
obie grupy przedsiębiorstw obrotu – wynik głównych źródeł 
zaopatrzenia 



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

W 2021 roku ceny wzrosły średnio o 4%, w roku 2022 o 64%

W roku 2019, w którym spodziewano się dużego wzrostu cen energii, nastąpiło ich zablokowanie dla gospodarstw domowych i małych 

odbiorców komercyjnych (w tym obniżenie akcyzy z 20zł/MWh na 5zł/MWh), średni wzrost cen wyniósł 21%, a dla gospodarstw 

domowych 1%

W roku bieżącym akcyza dla gospodarstw domowych została zawieszona, średni wzrost cen r/r wynosi 164%, w tym dla GD 129%

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



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

Dynamika cen energii r/r

WN OP 277%

SN  OP  246%

GD UK  129% 

Dynamika opłat dystrybucyjnych r/r

od 75,6% dla WN do 110,7% dla GD

Ceny energii dla grup odbiorców przemysłowych (OP) i pozostałych 
(nOP)

Ceny energii dla  gospodarstw domowych

Opłaty w dystrybucji 



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

Łączne ceny dla gospodarstw 
domowych wzrosły „tylko” o 4%, 
pomimo zawieszenia akcyzy oraz 
zmniejszeniu podatku VAT z 23% na 5% 

Łączne ceny energii dla  gospodarstw domowych



Podsumowanie

• STABILNE ZUŻYCIE ENERGII W KRAJU PRZY NIECO NIŻSZEJ SPRZEDAŻY ZE WZGLĘDU NA 
AUTOPRODUKCJĘ PROSUMENTÓW

• WZROST KOSZTÓW WYTWARZANIA ENERGII – ROSNĄCE CENY PALIW I POZWOLEŃ NA EMISJĘ 
DWUTLENKU WĘGLA

• GWAŁTOWNY WZROST CEN ENERGII NA RYNKU HURTOWYM 

• KORZYSTNIEJSZA SYTUACJA FINANSOWA FIRM ENERGETYCNYCH – WIĘKSZE ZYSKI

• DUŻY WZROST CEN DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH KOMERCYJNYCH

• GOSPODARSTWA DOMOWE CHRONIONE TARCZĄ INFLACYJNĄ



Hanna Mikołajuk
Jakub Jaworski

Dziękuję za uwagę


