
Szanowni Paostwo, 
 
Poniżej przesyłamy Paostwu aktualną analizę sytuacji na rynku energii w odniesieniu do cen energii 
elektrycznej na lata 2020 – 2021 oraz   
składamy Paostwu propozycję pomocy w odzyskaniu różnicy kwot zapłaconych za energię 
elektryczną u sprzedawcy, z którym na 2019 rok macie Paostwo zawartą aktualną umowę na 
sprzedaż energii.  
   
Do odzyskania jest różnica w kwotach za energię elektryczną między ceną aktualną w 2019 roku a 
ceną na dzieo 30.06.2018 – czyli sprzed podwyżek!  
   
Wrócimy do cen z czerwca 2018 roku.  
   
Mamy odpowiednią wiedzę do działania z ponad 10ciu lat doświadczenia w branży energetycznej.  
Prosimy o odpowiedź na tego maila w ciągu 3 dni ponieważ czas na działanie jest bardzo 
ograniczony.  
Prosimy przygotowad skan kompletnej faktury (faktura z załącznikiem rozliczenia pozycji) za 
energię za miesiąc czerwiec 2018r. i czerwiec 2019 r.  
   
Czas na odzyskanie zapłaconych kwot za energię elektryczną jest ograniczony!!!  
   
Odnośnie cen energii to:  
Wszystko wskazuje na nadchodzące w branży ponowne podwyżki – powtórka z II połowy 2018 roku 
gdzie giełda zanotowała około 70cio % wzrost cen spowodowany między innymi drożejącymi 
uprawnieniami do emisji CO2 na giełdach europejskich (drugi wykres), drożejącym węglem 
energetycznym na krajowym rynku a co idzie za tymi dwoma przesłankami - drożejącą energią na 
Towarowej Giełdzie Energii – TGE SA (pierwszy wykres), na której odbywa się handel energią w 
Polsce, w tym miejscu spółki obrotu kupują energię i w oparciu o ceny na TGE SA kalkulują ceny 
sprzedaży energii dla Paostwa – dla odbiorców koocowych. 
  
Dokładając jeszcze do tego nieodpowiedzialną i nieprzewidywalną politykę polskiego rządu, brak 
wsparcia dla energetyki odnawialnej oraz zapowiedzi budowy nowych bloków elektrowni opalanych 
węglem np. w Ostrołęce (gdzie Europa Zachodnia wdraża plany odejścia od węgla!) – podwyżki są 
nieuniknione. 
Analitycy, między innymi Credit Agricole prognozują wzrost na 2020 rok o około 40% do stawek 
aktualnie panujących na TGE SA. 
Ceny dla odbiorców koocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw prognozowane są na poziomie 
około 390 zł za MWh. 
  
Proszę o lekturę poniższych artykułów, warto: 
  
Tutaj krótka informacja analityków portalu Forbes na temat cen energii na 2020 rok 
  
Tutaj analiza portalu Money.pl – bardzo wiarygodne źródło:  
   
Obszerna analiza cen na 2020 r. analityków Credit Agricole na portalu BusinessInsider – polecam  
   
  
 
 
 

https://www.forbes.pl/gospodarka/ceny-energii-w-2020-roku-jak-wysokie-beda-podwyzki/v4f4dww
https://www.money.pl/gospodarka/podwyzki-cen-pradu-o-40-procent-juz-za-miesiac-analitycy-ostrzegaja-6389044527040129a.html
https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/ceny-pradu-w-polsce-wzrost-oplat-za-energie-dla-firm-w-2020-roku/v74x9nd


Notowania cen energii czarnej (do tej ceny trzeba dodad około 60 zł para-podatków w postaci tzw. 
„certyfikatów” i innych podatków) na 2020 na Towarowej Giełdzie Energii: 
 

 
  
Notowania praw do emisji CO2 na giełdach europejskich: 
 
 

 
 
 
 
 
 



W przypadku zainteresowania naszą propozycją, prosimy zwrotnie, w odpowiedzi na tego maila 
podad numer telefonu, adres mail do osoby, z którą na ten temat porozmawiamy, wyjaśnimy istotę 
tematu oraz prześlemy procedurę dalszego postępowania. 
  
Prosimy o poinformowanie Paostwa zaprzyjaźnionych Firm, że prowadzimy tego typu akcję. 
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