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Gdzie w Polsce płacimy najwięcej za prąd?

123,05 zł
Warszawa

125,25 zł
Radom

130,30 zł
Olsztyn

125,25 zł
Lublin

125,25 zł
Białystok

125,25 zł
Rzeszów

125,25 zł
Kielce

117,30 zł
Kraków

125,70 zł
Katowice

124,15 zł
Łódź

113,20 zł
Bydgoszcz

130,30 zł
Gdańsk

113,20 zł
Szczecin

113,20 zł
Poznań

113,20 zł
Zielona Góra

114,85 zł
Wrocław

114,85 zł
Opole

Miesięczny koszt / zużycie 200 kWh / taryfa G11 / uwzględnia koszt dystrybucji
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Gdzie w Polsce płacimy najwięcej za prąd?

Ranking miast - roczny koszt

205,20 zł
o tyle wyższe rachunki za prąd 
płaci mieszkaniec Gdańska 
w porównaniu z mieszkańcem 
Poznania (za 2400 kWh)

Roczny koszt / zużycie 2400 kWh / taryfa G11 / uwzględnia koszt dystrybucji

Koszt prądu
Koszt dostarczenia prądu (dystrybucji)

Potencjalna oszczędność przy zmianie sprzedawcy



Rachuneo to nowy serwis internetowy, który 
pomoże Ci oszczędzać czas i pieniądze w sprawach 

związanych z domowymi rachunkami.

Ten raport nie jest sponsorowany przez sprzedaw-
ców prądu. Dokładamy wszelkich starań, aby prez-
entowane przez nas informacje były obiektywne, 

uczciwe i rzetelne.
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Najtańsi sprzedawcy prądu bez usług dodatkowych
Firmy z najtańszą bazową ceną prądu, w taryfie G11 dla zużycia 2400 kWh rocznie



108 zł / rok
WARSZAWA

Tyle w przybliżeniu można 
zaoszczędzić w Warszawie wybierając 
promocyjną ofertę alternatywnego 
sprzedawcy - Lumi PGE

91 zł / rok
KATOWICE / GLIWICE

Tyle w przybliżeniu można 
zaoszczędzić na Śląsku zmieniając 
sprzedawcę prądu z Taurona na PGE

Sprawdziliśmy cenę prądu w podstawowych 
ofertach, bez żadnych usług dodatkowych. 

W różnych regionach Polski prąd w gniazdku 
zapewnia inny Operator Sieci Dystrybucyjnej: 
PGE, Enea, Tauron, Innogy lub Energa. Domyśl-
nie sprzedają prąd po cenie zatwierdzanej 
przez państwowy urząd.

Wszędzie, oprócz Warszawy i Śląska, regional-
ni OSD mają najlepszą podstawową cenę 
prądu (bez bonusów). W chwili przygotowywa-
nia raportu tylko w Warszawie i w okolicach Ka-
towic alternatywny sprzedawca oferuje cenę 
niższą od urzędowej.

W pozostałych regionach, oferty innych 
sprzedawców nie wyróżniają się niższą 
ceną, ale nadal są warte uwagi, ze względu 
na dodatkowe usługi wliczone w pakiet oraz 
gwarancję stałej ceny.
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Gdzie w Polsce warto zmienić sprzedawcę energii?
W jakich regionach najbardziej opłaca się wybrać alternatywnego sprzedawcę prądu?

https://www.rachuneo.pl/pytania-i-odpowiedzi/co-oznacza-skrot-osd
https://www.rachuneo.pl/artykuly/podwyzek-cen-energii-elektrycznej-nie-unikniemy


Dla pewności sprawdziliśmy, czy 
wyniki zmieniłyby się dla innych 
założeń, np. dla dużego zużycia 
i taryfy popularnej wśród osób 
ogrzewających dom prądem.

Rezultat: Polacy ogrzewający dom 
prądem najwięcej płacą w Warsza-
wie, najmniej w Krakowie.

Dlaczego wyniki rankingu dla 
większego zużycia prądu są inne, 
niż dla mniejszego? Przy większym 
zużyciu energii duży wpływ na 
wysokość rachunku ma cena 1 kWh 
prądu. Opłaty abonamentowe i inne 
koszty stałe stanowią mniejszy pro-
cent rachunku.

Ogrzewanie prądem - gdzie jest najdrożej?
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Roczny koszt / zużycie 6000 kWh / taryfa G12 / 70% poza godzinami szczytu / 
uwzględnia koszt dystrybucji

Zmieniając dostawcę w Warszawie, Katowi-
cach i Gliwicach można zmniejszyć koszt 
i płacić za prąd tyle, co w Krakowie

Koszt prądu
Koszt dostarczenia prądu (dystrybucji)

Potencjalna oszczędność przy zmianie sprzedawcy



1) 

2)

Czerwiec 2019
Data bazy danych cen Rachuneo

Taryfa G11
200 kWh / mc
Założenia: standardowe zużycie

Taryfa G12
70% w nocy

500 kWh / mc
Założenia - większe zużycie

Do sprawdzenia najtańszego alternatywnego 
dostawcy w danym regionie użyliśmy algorytmu 
porównywarki cen energii Rachuneo. Dodatkowo 
założyliśmy, że podczas zmiany sprzedawcy nie 
zmieniamy grupy taryfowej.

Zakładamy również, że klient nie ma obecnie żadnej 
umowy lojalnościowej z obecnym sprzedawcą i pod-
lega pod urzędowy cennik OSD.

Aby zbadać ceny prądu w różnych miastach 
i porównać je ze sobą, przyjęliśmy założenia pozwa-
lające nam sprawdzić 2 przypadki:

porównujemy standardowe zużycie prądu 
w gospodarstwie domowym 2+2, czyli 200 kWh 
miesięcznie w taryfie G11, w której cena prądu 
nie zależy od zużycia w godzinach nocnych

porównujemy większe zużycie, bardziej typowe 
dla domów ogrzewanych prądem, które korzysta-
ją z taryfy G12, gdzie prąd jest tańszy w nocy
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Metodologia raportu i założenia

https://www.rachuneo.pl/porownywarka-cen-pradu


Porównywarka cen prądu

Zmiana dostawcy prądu krok po kroku

Co oznacza skrót OSD?

Dystrybutor a sprzedawca

Taryfy prądu

Jak ochronić się przed podwyżkami cen energii?

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami i 
poradnikami na stronie www.rachuneo.pl

Nota prawna
Opinie zawarte w raporcie wydane zostały na podstawie wiedzy pozyskanej z badania rynku 
i doświadczenia autorów raportu. Autorzy nie biorą odpowiedzialności za decyzje podjęte na 
podstawie opinii wydanych w ramach niniejszego raportu.

Dodatkowe materiały
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https://www.rachuneo.pl/
https://www.rachuneo.pl/porownywarka-cen-pradu
https://www.rachuneo.pl/artykuly/zmiana-dostawcy-pradu-krok-po-kroku
https://www.rachuneo.pl/pytania-i-odpowiedzi/co-oznacza-skrot-osd
https://www.rachuneo.pl/pytania-i-odpowiedzi/dystrybutor-a-sprzedawca-na-czym-polega-roznica
https://www.rachuneo.pl/taryfy-pradu
https://www.rachuneo.pl/artykuly/podwyzek-cen-energii-elektrycznej-nie-unikniemy



