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*Przychody szacunkowe w oparciu o zakontraktowaną cenę zamknięcia aukcji. Cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie 
corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (założenie 2,5% rocznie). 
Ponadto, wynagrodzenie dla nowej i modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej pomniejsza się o wielkość pomocy publicznej o charakterze 
inwestycyjnym. PGE zminimalizowało ryzyko istotnego pomniejszania przychodów z rynku mocy z tytułu udzielonej pomocy publicznej. 

2021 2022 2023 2024 

Cena zamknięcia 
(PLN/kW/rok) 240,32 198,00 202,99 259,87 

Wolumen zamknięcia 
(MW) 22 427 10 580 10 631 8 671 

Umowy wieloletnie (MW) 12 459 125 853 5 669 
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Pozostali 
56% 

PGE 
44% 

Moce zakontraktowane na rok 2024  
(łącznie z umowami wieloletnimi  

ze wcześniejszej aukcji) 

PGE na rynku mocy 3 

Łączne wolumeny zakontraktowane na poszczególne okresy dostaw (MW) 

Pozostali 
    42% 

PGE 
58% 

Moce zakontraktowane w 
aukcji głównej na rok 2024 

2021 2022 2023 2024 

PGE 11 652 12 040 11 493 9 713 

Pozostali 10 775 10 999 11 722 12 395 

Łącznie 22 427 23 039 23 215 22 108 

Pozostali 
11% 

PGE 
89% 

Wolumeny wieloletnie w 
aukcji mocy na 2024 



Co dalej? 4 

Główne implikacje Pakietu Zimowego: 

• Zapewnienie praw nabytych dla kontraktów zawartych przed 31 grudnia 2019 

• Standard emisyjny poniżej 550 gr CO2 na kWh od 1 lipca 2025 (wykluczenie mocy 

węglowych z aukcji) 

 

Aukcje Dodatkowe na rok dostaw 2021 (18 marca 2020) 

• Główne parametry: 

• Bazowe zapotrzebowanie na moc do zakontraktowania na kolejne kwartały 
 (2,6 GW / 1,2 GW / 1,2 GW / 3,1 GW) 

• Maksymalny wolumen dla mocy zagranicznych (łącznie): 1,2 GW 

• Maksymalna cena: 312 PLN/kW 

• Cena cenobiorcy: 178 PLN/kW 

 



Zastrzeżenie 5 

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej „Spółkę” lub „PGE”) oraz 
inne jednostki. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji, oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu papierów 
wartościowych Spółki, ani spółek zależnych, w żadnej jurysdykcji. Żadna część niniejszej prezentacji, ani fakt jej dystrybuowania 
nie powinien tworzyć podstawy, ani wiązany z jakąkolwiek decyzją inwestycyjną, kontraktem czy zobowiązaniem.  
  
Działamy w sektorze dla którego trudno jest uzyskać precyzyjne informacje branżowe i rynkowe. Dane rynkowe i branżowe oraz 
prognozy i stwierdzenia użyte w niniejszej prezentacji dotyczące rynkowej pozycji PGE oparte są na założeniach, które uważamy 
za rozsądne i pochodzą z naszych wewnętrznych badań i analiz, wykonanych na nasze zamówienie przez podmioty zewnętrzne 
lub z publicznych źródeł i powszechnie dostępnych publikacji takich jak prasa. 
  
Niniejsza prezentacja ani żadne materiały dystrybuowane wraz z tą prezentacją nie są adresowane, ani przeznaczone do użytku 
przez obywateli lub rezydentów żadnego stanu, kraju czy jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja, publikacja, udostępnienie lub 
użycie byłyby sprzeczne z prawem, regulacją lub podlegało rejestracji bądź licencjonowaniu.  
  
Prezentacja zwiera zwroty dotyczące przyszłości. Te zwroty zawierają słowa  „antycypować”, „wierzyć”, „zamierzać”, „szacować”, 
„oczekiwać” oraz wyrazy bliskoznaczne. Wszystkie określenia inne niż informacje historyczne zawarte w niniejszej prezentacji, 
dotyczące m.in. finansów Spółki, strategii biznesowej, planów i celów Zarządu (także planów rozwoju i celów odnośnie 
produktów i usług) są zwrotami dotyczącymi przyszłości. 



Kontakt dla inwestorów 

6 

                                  

 
Jakub Frejlich  Tel: (+48 22) 340 10 32 

jakub.frejlich@gkpge.pl   Kom: +48 695 883 902 

Krzysztof Dragan  Tel: (+48 22) 340 15 13 

krzysztof.dragan@gkpge.pl   Kom: +48 601 334 290 

 
Filip Osadczuk  Tel: (+48 22) 340 12 24 

filip.osadczuk@gkpge.pl   Kom: +48 695 501 370 
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