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Co na dzień dzisiejszy wiemy na temat ceny 
prądu w 2020 roku? Jakie są możliwości ich 
utrzymania?
Zacznijmy jednak od faktów. Potwierdzone jest 
bowiem utrzymanie na niższym poziomie akcy-
zy i opłaty przejściowej. Pierwsza z wymienio-
nych opłat dalej będzie wynosić 5 zł (zamiast  
20 zł) za Mwh, ta druga kolejny rok będzie niższa 
o 95%. Cała reszta opłat, które finalnie składa-
ją się na nasz rachunek za prąd zostanie ustalo-
na pomiędzy prezesem Urzędu Regulacji Ener-
getyki a sprzedawcami prądu oraz prezesem 
URE i dystrybutorami energii. Przypomnijmy,  
że stawki za dystrybucję czyli transport energii 
na obecnym poziomie obowiązują również do 
końca roku i mogą ulec zmianie.
wiemy także, że dzisiejsze ceny prądu były zatwier-
dzane w grudniu 2017 roku. Obowiązywały one  
w 2018 roku i na mocy wspomnianej tzw. ustawy  

zamrażającej ceny prądu zostały utrzymane  
w 2019 roku. Problem polega na tym, że jednym  
z głównych czynników, które wpływają na określe-
nie wysokości obecnych stawek za 1 kwh prądu dla 
klientów indywidualnych jest cena zakupu prądu 
na Towarowej Giełdzie Energii. Ta pod koniec 2017 
roku wynosiła ok. 16 groszy netto, a obecnie cena 
na giełdzie energii na rok 2020 wynosi ok. 26 zło-
tych groszy netto. w tym samym czasie koszt za-
kupu praw do emisji CO2 wzrósł ponad 4-krotnie.
widzimy, że z rynkowego punktu widzenia utrzy-
manie cen prądu na tym samym poziomie będzie 
oznaczać konieczność stworzenia mechanizmu 
zewnętrznego finansowania, które będzie wyrów-
nywać straty, jakie ponoszą sprzedawcy prądu. 
Innym wyjściem z tej sytuacji są dalsze obniżenia 
pozostałych składowych rachunku za prąd, tak 
aby ew. wzrost kosztu zakupu prądu został zre-
kompensowany niższymi tzw. kosztami stałymi. 
Najłatwiej jednak byłoby obniżyć VAT. Obecnie do-
liczany jest on na standardowym poziomie 23%.

Prawdopodobny wzrost cen energii dla klientów indywidualnych oraz firm 
to wiodący temat ostatnich dni. O tym, ile zapłacimy za prąd, dowiemy się 
zapewne pod koniec roku. Do 31 grudnia obowiązuje tzw. ustawa zamrażająca 
ceny prądu, dodatkowo sprzedawcy z urzędu, czyli spółki: Tauron, Enea, 
Energa i PGE złożyły wnioski o zatwierdzenie taryf na rok 2020 do prezesa URE. 
Obecnie trwa dialog pomiędzy sprzedawcami prądu a URE, którego finałem 
będzie ustalenie czy i ew. ile zmieni się cena prądu w 2020 roku.

Ceny prądu w polsCe 
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Wzrost ceny prądu nie musi spowodować 
wzrostu wysokości rachunku
warte podkreślenia jest to, że ew. wzrost cen 
prądu, o którym tak szeroko obecnie się dysku-
tuje, wcale nie musi oznaczać wyższych rachun-
ków za energię. Informacje na temat ceny prądu 
dotyczą tylko i wyłącznie części związanej z jej 
sprzedażą, a ta stanowi ok. 47% całego rachun-
ku. Pozostałe 53% to koszty związane z transpor-
tem (dystrybucją) energii. w przestrzeni publicz-
nej te dwa pojęcia są jednak mylone i stosowane 
często zamiennie. Projekcja Narodowego Banku 
Polskiego zakłada wzrost rachunków za prąd na 
poziomie 8%. Zakładając, że koszty dystrybucji 
zostaną utrzymane na tym samym poziomie, to 
część związana ze sprzedażą energii, czyli na-
sza cena prądu może być wyższa nawet o 20%.

Ile za prąd płaciliśmy w przeszłości?
Analizując historyczne dane widać wyraźnie, że od 
2012 roku ceny prądu praktycznie nie wzrastają. 
warte podkreślenia jest to, że ubiegłoroczne działa-
nia rządu związane z wcześniej wspomnianą usta-
wą zamrażającą ceny prądu oraz obniżeniem ak-
cyzy i opłaty przejściowej spowodowały, że nasze 
ceny za prąd były o ok. 6% niższe niż w roku 2018.

Ile za prąd płaci się w Europie?
Przedstawiciele rządu powtarzają, że mamy jedną 
z najniższych cen prądu w UE – to prawda. Mniej od 
nas za prąd płacą tylko mieszkańcy Chorwacji, Mal-
ty, Litwy, węgier i Bułgarii. Jeśli jednak cenę prądu 
zestawimy ze średnimi zarobkami w danym kraju, 
okazuje się, że w Polsce za przeciętne wynagrodze-
nie kupimy prawie najmniej kwh energii elektrycznej.
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