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Energia elektryczna w Polsce

Raport: Cała prawda o cenach prądu w Polsce dla gospodarstw domowych



Szanowni Państwo,

Wzrost cen prądu w naszym kraju dla wszystkich grup taryfowych

to jeden z głównych tematów debaty publicznej ostatnich tygodni. Wsłuchując się

w wypowiedzi niektórych komentatorów można odnieść wrażenie, że część z nich

w różny sposób interpretuje zmiany w wysokości rachunku za prądu jakie

w przyszłych miesiącach miały nastąpić, a które specjalną ustawą obniżającą m.in.

akcyzę i wysokość opłaty przejściowej zostały wstrzymane. Trzeba pamiętać,

że udział kosztów związanych ze sprzedażą prądu w rachunku dla gospodarstw

domowych to obecnie około 45%.

Przygotowany przez nas raport, inaczej niż w latach poprzednich

bazuje nie tylko na badaniach opinii publicznej, ale przede wszystkim

na historycznych danych dotyczących cen prądu w Polsce jakie na regulowanym

rynku energii płacą gospodarstwa domowe. Warto wiedzieć jak koszty zakupu prądu

kształtowały się w ostatnich latach i na bazie rzetelnych danych odnosić

się w przyszłości do zmian cen prądu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem: Cała prawda o cenach

prądu w Polsce, w którym na bazie zatwierdzanych taryf przez Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki z ostatnich 10 lat pokazujemy ile faktycznie Polacy płacą

za prąd.

Łukasz Czekała
Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl
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wyniki badań



Ceny prądu w miejscu zamieszkania

Czy uważa Pan/Pani. że ceny prądu w Pani miejscu zamieszkania są:

76,5 %

Polaków uważa, że ceny prądu w ich
miejscu zamieszkania są bardzo wysokie
lub raczej wysokie

w tym 22,8% uważa ceny są bardzo wysokie.
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Ceny prądu w miejscu zamieszkania w roku 2012 i 2018

Czy uważa Pan/Pani. że ceny prądu w Pani miejscu zamieszkania są:

7,2 %

Mniej Polaków w 2018 roku uważa, że ceny
prądu w ich miejscu zamieszkania są bardzo
wysokie lub raczej wysokie w odniesieniu do
badań z roku 2012

dla 18% z nas ceny prądu w ubiegłym roku były na 

odpowiednim poziomie to o 7,9% więcej niż w roku 2012 22,80%
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Ceny prądu w innych regionach Polski w roku 2012 i 2018

Czy uważa Pan/Pani. że ceny prądu w innych regionach Polski są:

62,2%

Polaków w 2018 roku uważa, że ceny prądu
w innych częściach Polski są bardzo
wysokie lub raczej wysokie

Dla 15,6% z nas ceny prądu w mijającym roku były na

odpowiednim poziomie w innych częściach Polski.

To o 4,1% więcej niż w roku 2012.
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Mobilizacja do zmiana sprzedawcy prądu

O ile mniej chciał(a)by Pan(i) płacić za energię elektryczną aby zmobilizowało to

Pana(i) do zmiany sprzedawcy?

50,2%

Polaków zmieni sprzedawcę prądu, jeśli
zmiana ta obniży im rachunek za prąd
w granicach od 21 do 40%
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Mobilizacja do zmiana sprzedawcy prądu

w roku 2012 i 2018

O ile mniej chciał(a)by Pan(i) płacić za energię elektryczną aby zmobilizowało to

Pana(i) do zmiany sprzedawcy?

26,2 %

mniej Polaków w 2018 roku zmieni
sprzedawcę prądu jeśli oszczędności
ze zmiany na rachunku za prąd wyniosą
do 20%

Wzrosła za to liczba tych z nas, którzy zmienią sprzedawcę
prądu jeśli oszczędności będą wynosić od 21 do 40%.
W porównaniu do 2012 roku w mijającym roku taki rabat

zachęci do zmiany o 14,7% więcej z nas.
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Ceny prądu w Polsce



Sprzedaż prądu – taryfa G11

Cena 1 kWh brutto energii elektrycznej w latach 2009-2018 u czterech

największych sprzedawców prądu: Enea, Energa, PGE oraz Tauron na podstawie

stawek taryfowych zatwierdzonych przez Prezesa URE dla taryfy G11.

Najwyższe stawki za 1kWh sprzedaży prądu były w roku
2012. Najdroższym sprzedawcą w tamtym okresie była firma
ENEA ze stawką na poziomie 0,3499 zł/kWh.

Tauron to firma, której klienci rozliczający się w oparciu
o zatwierdzane taryfy przez Prezesa URE od 2015 roku płacą
za sprzedaż prądu najwięcej w Polsce.

Średnia cena 1 kWh w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat to: 

0,3145 zł/kWh 
Najwięcej za sprzedaż prądu średnio w Polsce płaciliśmy
w roku 2012: 0,3486 zł/kWh, a najmniej w roku 2009 i było
to 0,2893 zł/kWh. W 2018r. płaciliśmy średnio 0,2992 zł/kWh

Pomiędzy rokiem 2010 a 2011 cena sprzedaży za 1kWh
wzrosła średnio o 8,5% co było największą rok do roku
podwyżką cen sprzedaży prądu w taryfie G11
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Dystrybucja prądu taryfa G11

Cena 1 kWh brutto energii elektrycznej w latach 2009-2018 u pięciu największych

dystrybutorów prądu: Enea, Energa, PGE, Tauron oraz Innogy na podstawie stawek

taryfowych zatwierdzonych przez Prezesa URE, przy założeniu zużycia prądu w

ciągu roku na poziomie 2 000 kWh, układ 3fazowy, rozliczenie w cyklu miesięcznym

Najwyższe stawki za dystrybucję 1kWh były w roku 2017.
Najdroższym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w
tamtym okresie była firma ENERGA OPERATOR ze stawką na
poziomie 0,41165 zł/kWh.

ENERGA OPERATOR to także firma, której klienci od 2012 roku 
płaca za dystrybucję prądu najwięcej w Polsce.

Średnia cena 1 kWh w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat to: 

0,3228 zł/kWh 
Najwięcej za dystrybucję prądu średnio w Polsce płaciliśmy
w roku 2017: 0,3584 zł/kWh, a najmniej w roku 2009 i było
to 0,2828 zł/kWh. W roku 2018 płaciliśmy 0,3556 zł/kWh.

Zdecydowanie najmniej za dystrybucję prądu płacą
mieszkańcy Warszawy. W 2018 roku płacili aż o 29,78% mniej
niż odbiorcy firmy Energa Operator!
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Roczna wysokość rachunku za energię elektryczną taryfa G11

Roczny rachunek brutto za prąd przy zużyciu 2000 kWh w taryfie G11, w

rozliczeniu miesięcznym z układem 3fazowym w latach 2009-2018 klientów

rozliczanych przez czterech największych sprzedawców prądu o oparciu o

umowę kompleksową: Enea, Energa, PGE oraz Tauron
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Najwyższe rachunki za prąd płaciliśmy w roku 2012. Przez
kolejne 6 lat wysokość rachunku za prąd utrzymuje się na
podobnym poziomie. Najwyższe rachunki za prąd płacą
klienci firmy Energa. Najmniej za prąd płacą klienci firmy Enea

W 2018 roku klient firmy Energa zapłacił rocznie ponad 

160 zł więcej od klienta firmy Enea. 

To tak jakby nie płacić za prąd przez ponad 1 miesiąc w roku.

Cena prądu brutto 1kWh (sprzedaż i dystrybucja)
• Średnia z ostatnich 10 lat to 0,6472 zł/kWh
• W roku 2018 płaciliśmy średnio 0,6651 zł/kWh najwięcej 

w firmie Energa – 0,7059 zł/kWh, a najmniej w firmie 
ENEA - 0,6255 zł/kWh



Udział kosztów dystrybucji i sprzedaży w rachunku za energię 

elektryczną taryfa G11

Średni udział kosztów związanych z dystrybucją oraz sprzedażą w rachunku za

prąd. Przy założeniu: zużycie 2000 kWh w taryfie G11, w rozliczeniu miesięcznym

z układem 3fazowym w latach 2009-2018 u czterech największych sprzedawców

prądu o oparciu o umowę kompleksową: Enea, Energa, PGE, Tauron

Udział kosztów związanych ze sprzedażą prądu
systematycznie maleje w naszych rachunkach. Największy był
on w 2012 roku i wynosił średnio 51,44%. W 2018 roku było
to już tylko 45,10%
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Ile kWh prądu kupimy w Polsce za nasze wynagrodzenie?

Średnia cena za 1 kWh brutto w poszczególnych latach na podstawie taryf

zatwierdzonych przez prezesa URE u 4 największych sprzedawców i

dystrybutorów prądu, odniesiona do wartości netto (na rękę) wynagrodzenia

minimalnego w Polsce oraz średniej krajowej na podstawie danych z GUS
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Za średnie wynagrodzenie w Polsce miesięcznie najmniej
kWh energii elektrycznej mogliśmy kupić w 2012 roku było
to tylko 3 834, najwięcej w roku 2018, bo aż 4 897. To wzrost
w ciągu 6 lat aż o 26%.

W przypadku wynagrodzenia minimalnego najmniej
miesięcznie prądu mogliśmy kupić w roku 2011: 1 598 kWh,
najwięcej w 2018: 2 300 kWh. Daje to wzrost aż o 44%!



Sprzedaż prądu – taryfa G12

Cena 1 kWh brutto energii elektrycznej w latach 2009-2018 u czterech

największych sprzedawców prądu: Enea, Energa, PGE oraz Tauron na podstawie

stawek taryfowych zatwierdzonych przez Prezesa URE dla taryfy G12.

Najwyższe stawki za 1kWh były w roku 2012. Najwyższe
stawki w taryfie dziennej oferowane były przez firmę Enea -
0,4376 zł/kWh przy jednocześnie najniższej stawce nocnej
za kWh na poziomie 0,2037 zł/kWh u tego samego
sprzedawcy. Z perspektywy 10 lat najwyższe stawki w taryfie
dziennej oferuje firma Enea. W taryfie nocnej najdroższym
sprzedawcą jest firma Energa.

Średnia cena 1 kWh w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat to: 

0,3768 zł/kWh dla taryfy dziennej

0,2140 zł/kWh dla taryfy nocnej

W roku 2018 płaciliśmy średnio 0,35820 zł/kWh w taryfie
dziennej oraz 0,20209 zł/kWh w taryfie nocnej
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podsumowanie



Badania pokazują, że ponad ¾ z nas uważa, że ceny prądu są wysokie lub bardzo

wysokie w miejscu naszego zamieszkania, jest to jednak o 7,2% mniej niż w roku

2012. Dla 18% z nas ceny prądu są na odpowiednim poziomie. To w odniesieniu do

roku 2012, aż o 8% więcej. Nie ulega wątpliwości, że odsetek osób deklarujących, że

ceny prądu są wysokie jest bardzo duży.

Zapytaliśmy także Polaków, jakie oszczędności zmobilizują ich do zmiany

sprzedawcy prądu. 13,8% z nas zmieni sprzedawcę prądu, jeśli oszczędności na

rachunku będą wynosiły do 20%. To prawie 3 krotnie mniej niż w roku 2012.

Fakty są takie, że od 2012 roku płacimy podobnej wysokości rachunki za prąd.

Systematyczna obniżka przez ostatnie 6 lat ceny za sprzedaż 1kWh szła w parze ze

wzrostem kosztów związanych z dystrybucją prądu, przez co procentowy udział

sprzedaży prądu w rachunku za energię elektryczną spadł z ponad 51% w roku 2012

do 45,1% w roku 2018

Trzeba jednak zauważyć, że poprawa jakości życia Polaków, nasze wyższe średnie

zarobki powodują, że o 8% więcej z nas uważa, że ceny za prąd są na odpowiednim

poziomie. Taka tendencja wynika z faktu, że w roku 2012 za średnie wynagrodzenie

mogliśmy kupić 3 834 kWh przy 4 897 kWh w roku 2018 to wzrost, aż o 26%. Osoby

zarabiające minimalną krajową mogą kupić o 44% więcej prądu w roku 2018 niż

2012.

Łukasz Czekała
Porównywarka cen prądu i gazu Optimal Energy.pl
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metodologia



Badanie zrealizowaliśmy w dniach 11 grudnia – 12 grudnia 2018 roku,

metodą wywiadów on-line (CAWI) w panelu internetowym SW Panel na

próbie 939 ankiet z osobami decyzyjnymi w sprawie wyboru dostawcy

mediów. mieszkańców Polski w wieku powyżej 25 roku życia. Badanie jest

reprezentatywne dla grupy Polaków w wieku 25-70 lat.

Kwestionariusz wywiadu składał się z 2 pytań badawczych i został

opracowany przy konsultacji z OptimalEnergy.pl. Za losowy dobór

respondentów odpowiadał nasz internetowy panel badawczy.

Wybór tej metody badawczej dał nam możliwość dotarcia do bardzo

zróżnicowanej grupy respondentów, co pozytywnie przełożyło się na jakość

otrzymanych wyników.

Piotr Zimolzak
Dyrektor ds. Badań i Analiz
SW Research

metodologia



g

Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl udostępnia bezpłatne narzędzie pomagające

Użytkownikowi chcącemu zmienić sprzedawcę energii: prądu lub gazu wybrać najbardziej atrakcyjną dla niego

ofertę. Podstawową cechą, która wyróżnia OptimalEnergy.pl jest pełna niezależność i obiektywizm. Kalkulacje

portalu są przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny i pozwalają wybrać najkorzystniejszą ofertę.

SW Research jest firmą badawczą, liderem i prekursorem społecznościowych badań przez Internet. Firma

oferuje profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne i doradcze. Realizuje zarówno badania

jakościowe jak i ilościowe przez Internet. W swojej działalności łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych

i ścisłych, oraz kompetencje w obszarze technologii informatycznych. Panel internetowy SW Research jest

jednym z największych i najszybciej rozwijających się paneli konsumenckich w Polsce.

Zaangażowani w powstanie raportu



Łukasz Czekała
Optimal Energy
+48 728 358 937
lukasz.czekala@optimalenergy.pl

więcej informacji udziela:


