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Gdzie w Polsce płacimy najwięcej za prąd? 
Przedstawiamy miesięczny koszt energii elektrycznej i dystrybucji dla zużycia  
2400 kWh rocznie w taryfie G11.
Większość mieszkańców Polski korzysta z podstawowych taryf Operatorów Systemu 
Dystrybucyjnego, na podstawie których obliczyliśmy przeciętne rachunki w różnych 
miastach.

Średnia cena prądu 
w Polsce wynosi aktualnie 

0,69 - 0,78 zł 
za 1 kWh

137,00 zł
Szczecin

137,00 zł
Bydgoszcz

137,00 zł
Poznań

137,00 zł
Zielona 

Góra

139,15 zł
Wrocław

139,15 zł
Opole 150,28 zł

Katowice

139,79 zł
Kraków

155,07 zł
Gdańsk

155,07 zł
Olsztyn

148,74 zł
Białystok

151,98 zł
Warszawa

148,74 zł
Rzeszów

148,74 zł
Kielce

148,74 zł
Lublin

148,74 zł
Radom

148,74 zł
Łódź

https://www.rachuneo.pl/pytania-i-odpowiedzi/co-oznacza-skrot-osd
https://www.rachuneo.pl/pytania-i-odpowiedzi/co-oznacza-skrot-osd
https://www.rachuneo.pl/cena-pradu
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Gdzie w Polsce płacimy najwięcej za prąd? 
Wskazujemy miasta z najdroższą energią w Polsce: roczny koszt prądu i dystrybucji 
dla zużycia 2400 kWh w taryfie G11. 

Ranking miast - roczny koszt
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Katowice
Gliwice
Rzeszów
Radom
Lublin
Łódź

Kielce
Białystok
Kraków
Wrocław
Opole
Zielona Góra

Szczecin
Poznań
Bydgoszcz

Warszawa

Gdańsk
Olsztyn

koszt dostarczenia  
prądu (dystrybucji) 

koszt prądu

O tyle więcej w ciągu tego roku zapłacą za prąd 
mieszkańcy Gdańska i Olsztyna niż mieszkańcy 
Bydgoszczy/Torunia, Poznania, Szczecina i Zielonej 
Góry/Gorzowa Wielkopolskiego. 

247 zł
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Raport nie jest sponsorowany przez 
sprzedawców prądu. Dokładamy 

wszelkich starań, żeby przedstawiane 
informacje były uczciwe, rzetelne  

i obiektywne.

Sprawdź ceny prądu  
w obiektywnej porównywarce  

i obniż rachunki

Wpisz kod pocztowy

https://www.rachuneo.pl/porownywarka-cen-pradu
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Ogrzewanie domu prądem –  
gdzie jest najdrożej? 
Przedstawiamy roczny koszt energii w taryfie G12 przy zużyciu 6000 kWh rocznie.  
Zakładamy wykorzystanie 70% energii w godzinach, gdy prąd jest tańszy. 

Sprawdziliśmy również, na jakich obszarach najwięcej płacą za prąd Polacy,  
którzy zużywają duże ilości prądu. Dotyczy to głównie osób:

  ogrzewających dom energią elektryczną,

  korzystających z klimatyzacji,

  ładujących samochody elektryczne.

Wykorzystaliśmy w tym celu popularną taryfę G12, w której odbiorca płaci dwie 
stawki za prąd. W zależności od pory dnia cena może być niższa lub wyższa.
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Ranking miast przy dużym zużyciu - roczny koszt
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Wnioski: 
Polacy, którzy pobie-
rają duże ilości prą-
du, najwięcej płacą 
w Warszawie, a naj-
mniej w Krakowie.

koszt dostarczenia  
prądu (dystrybucji) 

koszt prądu

Dlaczego ranking dla większego zużycia różni się od rankingu dla mniejszego 
zużycia? Przy większym zużyciu prądu dużo większy wpływ na wysokość rachunku 
ma cena 1 kWh prądu, natomiast mniejsze znaczenie mają koszty stałe.
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Czym różnią się oferty  
sprzedawców prądu? 
Oferty sprzedawców prądu można porównać do ofert operatorów komórkowych. Na rynku 
znajduje się wiele różnych opcji, które możemy dostosować do swoich potrzeb i budżetu. 

Podstawowe oferty Operatorów Systemu Dystrybucyjnego 

Większość Polaków korzysta właśnie z tej opcji. W podstawowej ofercie klient nie 
otrzymuje żadnych dodatków. Oznacza to między innymi, że nie jest chroniony 
przed podwyżkami cen prądu i pobiera czarną energię wytwarzaną z węgla. Same 
rachunki w tym przypadku mogą być dość niskie, ponieważ nie dodaje się do nich 
opłaty handlowej.

Dodatkowe oferty sprzedawców prądu
Przy zmianie sprzedawcy prądu istnieje możliwość wybrania oferty, 
która zawiera: 

 ochronę przed podwyżkami cen, 

 zieloną energię z odnawialnych źródeł,

 możliwość wypowiedzenia jej w dowolnym momencie.

Jako że klient pokrywa w tym przypadku opłatę handlową, sprzedawcy oferują bo-
nusy w cenie. Może to być pomoc fachowca (np. przy naprawie zepsutych sprzętów 
domowych) czy kupony do wykorzystania w różnych sklepach (np. kilkaset złotych 
do wydania w popularnym markecie lub na zakup sprzętów elektronicznych). 

https://www.rachuneo.pl/sprzedawcy-pradu
https://www.rachuneo.pl/artykuly/wzrost-cen-pradu-w-2021-roku
https://www.rachuneo.pl/artykuly/zmiana-dostawcy-pradu-krok-po-kroku
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Porównanie czarnej i zielonej energii - roczny koszt

Czarna energia od lokalnego OSD

Zielona energia od Orange 
w pakiecie WYGODA

Zielona energia od PGE Lumi

Wniosek: 
W Warszawie prąd z odnawial-
nych źródeł jest tańszy niż prąd  
z węgla, a mieszkańcy Katowic  
i Gliwic muszą dopłacić jedynie  
6 zł w ciągu roku, żeby korzystać  
z zielonej energii.

Czy mogę mieć zieloną energię w bloku? 
Porównujemy roczne koszty czarnej i zielonej energii dla zużycia 2400 kWh

Do porównania wykorzystaliśmy 
podstawową ofertę Operatorów 
Systemu Dystrybucyjnego i naj-
tańszą w danym mieście ofertę  
z zieloną energią.

W którym mieście najbardziej 
opłaca się kupować prąd z od-
nawialnych źródeł energii?

Wybierając zieloną energię, za-
zwyczaj otrzymuje się bonusy, 
takie jak gwarancja ceny, kody 
rabatowe na zakupy lub pomoc 
fachowca przy ewentualnych 
awariach.

https://www.rachuneo.pl/artykuly/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce
https://www.rachuneo.pl/artykuly/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce
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Chcesz korzystać  
z zielonej energii i dbać 

o środowisko? 

Porównaj
dostępne oferty

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


11
Ceny prądu w Polsce w 2021 roku

Katowice

Gliwice

Rzeszów

Radom

Lublin

Łódź

Kielce

Białystok

Kraków

Wrocław

Opole

Zielona Góra

Szczecin

Poznań

Bydgoszcz

Warszawa

Gdańsk

Olsztyn
1 564 zł

1 564 zł

1 483 zł

1 508 zł

1 508 zł

1 503 zł

1 503 zł

1 503 zł

1 503 zł

1 503 zł

1 503 zł

1 408 zł

1378 zł

1378 zł

1 358 zł

1 358 zł

1 358 zł

1 358 zł

0 zł 1 500 zł1 000 zł500 zł

1 860 zł

1 860 zł

1 824 zł

1 800 zł

1 800 zł

1 788 zł

1 788 zł

1 788 zł

1 788 zł

1 788 zł

1 788 zł

 1 680 zł

1668 zł

1 668 zł

1 644 zł

1 644 zł

1 644 zł

1 644 zł

Podwyżka cen prądu - miesięczny koszt

koszt prądu w 2019

koszt prądu w 2021

Zapłacimy za prąd  
o 300 zł więcej niż  
w 2019 roku.
Miesięczny rachunek za prąd  
w Polsce wzrósł średnio o 25 zł. 
Oznacza to, że w 2021 roku za-
płacimy o 300 zł więcej niż  
w 2019. Koszt energii najbardziej 
podniósł się w Warszawie (341 zł), 
a najmniej w Krakowie (272 zł). 

Rachunki wzrosły 

o 20%

Po co jest gwarancja ceny? 
Jak od 2019 roku wzrosły rachunki za prąd w różnych miastach w Polsce?

Od kilku lat koszt energii elek-
trycznej w Polsce dynamicznie 
rośnie. Wybranie oferty z gwa-
rancją ceny pomoże zabezpie-
czyć aktualne stawki na okre-
ślony czas.  
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Wybierz ofertę  
z gwarancją ceny  
i uchroń się przed  

podwyżkami 

Sprawdź oferty z gwarancją 
w Twojej miejscowości
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Jaką ofertę wybrać w różnych  
miastach w Polsce?
Alternatywne oferty proponowane przez Rachuneo

Warszawa

Gdańsk

Olsztyn

Katowice/Gliwice

Kraków 

Opole 

Wrocław

Poznań 

Zielona Góra/Gorzów Wielkopolski

Bydgoszcz/Toruń 

Szczecin

Białystok 

Radom 

Kielce

Rzeszów 

Lublin 

Łódź
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Gwarancja cen  
i miesiąc w bonusie
147,33 zł miesięcznie

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Warszawie, możesz skorzystać z:

• gwarancji cen – rachunki nie wzrosną    
  w czasie trwania umowy,

• darmowej energii czynnej przez   
  pierwszy miesiąc.

Oferta PGE Lumi 

Ceny prądu w obszarze Innogy

Warszawa

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
151,89 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Warszawie przy zużyciu 
2400 kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
169,06 zł miesięcznie 

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Gdańsku , możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.  

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze Energa

Gdańsk

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
155,07 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Gdańsku przy zużyciu  
2400 kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
169,06 zł miesięcznie 

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Olsztynie, możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.  

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze Energa

Olsztyn

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
155,07 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Olsztynie przy zużyciu  
2400 kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
150,8 zł miesięcznie 

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Katowicach/Gliwicach, możesz  
skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.  

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze Tauron

Katowice/Gliwice

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
150,28 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Katowicach/Gliwicach  
przy zużyciu 2400 kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
153,04 zł miesięcznie 

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Krakowie, możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.  

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze Tauron

Kraków

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
139,79 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Krakowie przy zużyciu  
2400 kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
152,40 zł miesięcznie  

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Opolu, możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.  

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze Tauron

Opole

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
139,15 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Opolu przy zużyciu  
2400 kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
152,40 zł miesięcznie 

Zmieniając sprzedawcę prądu  
we Wrocławiu, możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.  

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze Tauron

Wrocław

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
139,15 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe we Wrocławiu przy zużyciu 
2400 kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
150,77 zł miesięcznie 

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Poznaniu, możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze Enea

Poznań 

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
137 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Poznaniu przy zużyciu 2400 
kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
150,77 zł miesięcznie  

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Zielonej Górze/Gorzowie Wielkopol-
skim , możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze Enea

Zielona Góra/Gorzów Wielkopolski

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
137 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Zielonej Górze/Gorzowie 
Wielkopolskim przy zużyciu  
2400 kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
150,77 zł miesięcznie  

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Bydgoszczy/Toruniu, możesz  
skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze Enea

Bydgoszcz/Toruń

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
137 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Bydgoszczy/Toruniu przy 
zużyciu 2400 kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
150,77 zł miesięcznie  

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Szczecinie, możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze Enea

Szczecin 

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
137 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Szczecinie przy zużyciu 
2400 kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
162,59 zł miesięcznie 

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Białymstoku, możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze PGE

Białystok 

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
148,74 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Białymstoku przy zużyciu 
2400 kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 



26
Ceny prądu w Polsce w 2021 roku

Gwarancja cen  
i zielona energia
162,59 zł miesięcznie  

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Radomiu, możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze PGE

Radom

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
148,74 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Radomiu przy zużyciu 2400 
kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
162,59 zł miesięcznie  

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Kielcach, możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze PGE

Kielce

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
148,74 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Kielcach przy zużyciu 2400 
kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
162,59 zł miesięcznie  

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Rzeszowie, możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze PGE

Rzeszów

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
148,74 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Rzeszowie przy zużyciu 
2400 kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
162,59 zł miesięcznie  

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w Lublinie, możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze PGE

Lublin

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
148,74 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Lublinie przy zużyciu 2400 
kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Gwarancja cen  
i zielona energia
162,59 zł miesięcznie 

Zmieniając sprzedawcę prądu  
w  Łodzi, możesz skorzystać z:

• zielonej energii z odnawialnych źródeł

• pomocy fachowca 
   (elektryk, hydraulik, ślusarz)

•  stawek za zużywaną energię nie  
   wyższych niż u lokalnego OSD do  
   końca 2022 r.

Oferta Orange Energia

Ceny prądu w obszarze PGE

Łódź

Brak gwarancji cen  
i czarna energia
147,74 zł miesięcznie

Tyle za prąd płaci gospodarstwo  
domowe w Łodzi przy zużyciu 2400 
kWh rocznie. 

Co warto wiedzieć?

• Oferta nie zawiera żadnych dodatków.

• Wykorzystywana jest energia  
  wytwarzana z węgla.

• Rachunki mogą wzrastać w czasie  
  trwania umowy.

Podstawowa oferta Operatora  
Systemu Dystrybucyjnego 
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Jak to liczymy?
Założenia: standardowe zużycie

Założyliśmy zużycie 2400 kWh rocznie (200 kWh miesięcznie) i korzystanie z pod-
stawowej oferty lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wszystkie koszty 
podajemy na podstawie aktualnej porównywarki cen prądu Rachuneo.

Założenia: większe zużycie

Założyliśmy zużycie 6000 kWh rocznie (500 kWh miesięcznie) i korzystanie z taryfy 
G12, którą oferuje lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego. Dodatkowo wzięliśmy 
pod uwagę wykorzystywanie 70% energii w czasie, gdy prąd jest tańszy.

Założenia: gwarancja ceny

Założyliśmy zużycie 2400 kWh rocznie (200 kWh miesięcznie). Porównaliśmy podsta-
wową ofertę lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, która była dostępna w 
2019 roku, z ofertą dostępną w 2021 roku.

Założenia: zielona energia 

Założyliśmy zużycie 2400 kWh rocznie (200 kWh miesięcznie). Porównaliśmy podsta-
wową ofertę lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego i najtańszą ofertę z zielo-
ną energią, która jest dostępna w danym mieście.

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

 Porównywarka cen prądu 

 Porównywarka cen gazu 

 Porównywarka fotowoltaiki 

 Poradnik dla przedsiębiorców

Zapraszamy do zapoznania się  
z naszymi materiałami na stronie 

www.rachuneo.pl

https://www.rachuneo.pl/porownywarka-cen-pradu
https://www.rachuneo.pl/porownywarka-cen-gazu
https://www.rachuneo.pl/fotowoltaika?subpage=energy-offers-list
http://●	Poradnik dla przedsiębiorców
http://www.rachuneo.pl
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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


