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ENERGOCHŁONNI ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
– wpływ na funkcjonowanie KSE.



Energochłonni Odbiorcy Przemysłowi – ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Przemysłowi Odbiorcy energii elektrycznej niezależnie od pory roku pobierają stabilnie (praktycznie linia prosta) łącznie
około 3,5 TWh energii elektrycznej w godzinie, przez co zapewniają STABILIZACJĘ w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym.

▪ 51 największych (zużycie powyżej

100 GWh rocznie) odbiorców

odpowiada za 20% konsumpcji

energii elektrycznej przez

odbiorców KOŃCOWYCH

w Polsce

▪ Uwzględnienie wszystkich 416

odbiorców energochłonnych (lista

Prezesa URE) zwiększa ten udział

do 25%

▪ Odbiorcy przemysłowi o zużyciu

przekraczającym 100 GWh/rok

(najwięksi) odpowiadają za 80%

zużycia energii elektrycznej przez

Odbiorców Przemysłowych

w Polsce
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ODBIORCY ENERGEOCHŁONNI 

- koszty energii ELEKTRYCZNEJ.
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Norwegia Francja Niemcy Holandia Włochy Hiszpania Portugalia
Wielka

Brytania
Czechy Rumunia Polska

Rekompensaty -2,68 -3,04 -5 -2,1 0 -0,16 0 -2,45 0 0 0

DSR 0 -3,6 -6,86 0 -7,18 -14 -16 -2 0 0 -2,27

Koszty regulacyjne 0 0 2,08 0 0 1,5 1 3,37 1,9 5,3 9,65

Opłaty dystrybucyjne 2,9 0,85 5,73 0,3 11,5 14,68 18,1 5,07 10,9 9,8 7,07

Czarna energia 26,78 36,65 35,95 36,1 34,35 39,67 39,67 40,63 32,8 35 39,23

Suma 27,0 30,9 31,9 34,3 38,7 41,7 42,8 44,6 45,6 50,1 53,7
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Porównanie rzeczywistych kosztów energii elektrycznej (EUR/MWh)

Koszty e.e.

Przychody

Systemu Rekompensat kosztów CO2 i usługi systemowe (DSR) – WPŁYW NA KOSZTY ENERGII DLA 
PRZEMYSŁU.

❑ Część krajów UE

▪ skorzystało z Wytycznych KE i wprowadziło Systemy Rekompensujące Odbiorcom Przemysłowym narażonym na
Carbon Leakage, koszty emisji CO2 w cenie energii elektrycznej,

▪ umożliwiło Odbiorcom Przemysłowym udział w świadczeniu usług na rzecz bezpieczeństwa systemów
elektroenergetycznych redukując przez to koszty energii elektrycznej (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Niemcy).

❑ Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 bez SYSTEMU REKOMPENSAT, oznacza utratę konkurencyjności, następnie
rentowności a w konsekwencji UPADEK polskich przedsiębiorstw energochłonnych.



ZMIANY NA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2. 

- Rezerwa Stabilności Rynkowej,
- koszt uprawnień do emisji CO2,
- derogacje.



❑ ZMIANY W REZERWIE STABILNOŚCI RYNKOWEJ (MSR)

▪ w dniu 1 stycznia 2021 r. z Rezerwy Stabilności Rynkowej (MSR) zostanie skasowane 800 mln EUA.

▪ w latach 2021÷2024 podwojeniu ulegnie liczba EUA przenoszonych do MSR z rynku (z 12% do 24%),

▪ w 2023 r. wejdzie w życie nowy mechanizm ograniczający ważność uprawnień w rezerwie stabilności
rynkowej do pewnego pułapu.

❑ MECHANIZMY MOGĄCE WSPOMAGAĆ PRZEJŚCIE POLSKIEJ GOSPODARKI NA NISKOEMISYJNĄ.

▪ Program NER300 wspierający dotąd innowacje niskoemisyjne w OZE i sekwestrację CO2, otrzyma nazwę
Fundusz na rzecz innowacji i ZOSTANIE ROZSZERZONY NA SEKTORY PRZEMYSŁOWE. Będzie korzystał ze
środków pochodzących z bezpłatnych przydziałów i aukcji uprawnień do emisji CO2 w ilości 400 mln EUA.

▪ FUNDUSZ NA RZECZ MODERNIZACJI, finansowany ze sprzedaży 2% całkowitej liczby uprawnień
przeznaczonych na aukcje.

❑ PRZEPISY MAJĄCE CHRONIĆ PRZEMYSŁ UE PRZED RYZYKIEM UCIECZKI EMISJI

▪ sektory najbardziej zagrożone przeniesieniem produkcji poza UE uzyskają 100% bezpłatnych EUA.

▪ odsetek bezpłatnych przydziałów dla sektorów mniej narażonych na ucieczkę emisji wyniesie 30%,

▪ odsetek uprawnień przeznaczonych na aukcję: 57%,

▪ dostosowanie zasady przydziału bezpłatnych uprawnień do poziomów produkcji,

▪ uaktualnienie wskaźników wykorzystywanych do określenia przydziału bezpłatnych uprawnień,

▪ po 2026 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie bezpłatnych przydziałów dla mniej narażonych sektorów,

▪ rezerwa dla nowych instalacji: niewykorzystane EUA z lat 2013–2020 + 200 mln EUA z MSR.

Państwa członkowskie POWINNY !!! rekompensować POŚREDNIE KOSZTY EMISJI zgodnie z zasadami

pomocy państwa określonymi w wytycznych KE.

Zmiany na rynku uprawnień do emisji CO2 – OCHRONA SEKTORÓW NARAŻONYCH NA CARBON LEAKAGE.



Zmiany na rynku uprawnień do emisji CO2 - OGRANICZENIA W UZYSKANIU DEROGACJI PRZEZ ENERGETYKĘ. 

❑ DEROGACJE DLA ENERGETYKI.

▪ Cel

‒ modernizacja lub dywersyfikacja sektora energetycznego.

▪ Beneficjenci

‒ kraje członkowskie z PKB per capita < 60% średniej unijnej.

▪ Środki

‒ do 40% wolumenów aukcyjnych danego kraju członkowskiego,

‒ do 60% w przypadku przeznaczenia takiej samej liczby uprawnień: (i) z części przyznanej w ramach funduszu

solidarnościowego lub (ii) uprawnień z części aukcyjnej przyznanych w fazie III ETS.

▪ Przeznaczenie środków na projekty które

– dywersyfikują miks energetyczny i źródła zaopatrzenia w energię,

– restrukturyzują i modernizują infrastrukturę energetyczną,

– wykorzystują czyste technologie (OZE),

– zwiększają efektywność w przesyle i dystrybucji,

– nie są realizowane jedynie w celu poprawy rentowności finansowej wysokoemisyjnej generacji energii

elektrycznej, ani nie zwiększają zależności od paliw kopalnych o dużym poziomie emisji.

▪ Forma realizacji
‒ przetargi przy projektach o wartości powyżej 12,5mln EUR

▪ Zastępowanie źródeł wysokoemisyjnych niskoemisyjnymi

‒ inwestycjom w nowe zdolności wytwórcze musi towarzyszyć likwidacja równoważnych mocy generacji

bardziej emisyjnej.



WYCENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TGE – rok 2018. 

- porównanie z rynkiem niemieckim



Ceny energii na TGE – REAKCJA NA ZAPOWIEDŹ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA PRZEZ PREZESA URE.



Ceny energii elektrycznej na TGE, a koszty jej produkcji – WPŁYW CZYNNIKÓW FUNDAMENTALNYCH.

Od początku roku nastąpił wzrost:
▪ cen En. El. o 25 €/MWh,
▪ cen EUA    o 15 €/MWh,
▪ cen węgla o   5 $/tonę.

Wzrost kosztów produkcji En. El.
wyniósł z tytułu:
▪ wzrostu cen EUA:    14 €/MWh,
▪ wzrostu cen węgla: o 2 €/MWh.

W efekcie derogacji elektrownie
systemowe winny otrzymać w 2018 r.
20% darmowych EUA:
▪ ich wartość to 4,5 €/MWh.

Połowa En. El. wyprodukowanej z
węgla pochodzi z węgla brunatnego,
który wycenie rynkowej nie podlega.



Ceny energii na TGE – KOSZTY WĘGLA I UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 A NOTOWANIA BASE 2019.

❑ NIEZNACZNY od początku roku wzrost cen węgla kamiennego notowanych na ARA (o około 5 $/tonę), jak również
wzrost cen uprawnień do emisji CO2 (o około 15 €/EUA), nie uzasadniają poziomu obserwowanych wzrostów cen
energii elektrycznej, notowanych w kontraktach zawieranych na TGE.

❑ Wykres powyżej pokazuje nieuzasadnione korzyści energetyki systemowej które wypełniają obszar pomiędzy linią
„czerwoną, a „wrzosową”.



Sytuacja na rynku energii elektrycznej – ŹRÓDŁO NIEUZASADNIONYCH PRZYCHODÓW SEKTORA 
ENERGETYCZNEGO.

❑ Brak konkurencji na rynku krajowym, i zamknięcie polskiego systemu elektroenergetycznego na import handlowy,
powodują gwałtowne zmiany notowań cen energii elektrycznej na TGE, co energetyka systemowa wykorzystuje do
maksymalizowania swoich przychodów.

❑ Korzyści energetyki systemowej wynikające z destabilizacji Rynku Energii, wynikają z różnicy pomiędzy
▪ wzrostem notowań cen energii elektrycznej w kontraktach zawieranych na TGE, a
▪ faktycznym wzrostem kosztów jej wyprodukowania.



IMPORT ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
‒ koncepcje tworzenia wspólnego europejskiego rynku energii

elektrycznej dotyczą RYNKÓW KRÓTKOTERMINOWYCH.



BRAK MOŻLIWOŚCI ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ  PRZEZ ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH POZA GRANICAMI POLSKI                             
W KONTRAKTACH TERMINOWYCH.

Połączenie trans-graniczne Polska-Litwą.
Możliwości przesyłowe 500 MW

Tymczasowo wyłączono linię transgraniczną

pomiędzy stacjami Vierraden (Niemcy)

i Krajnik (Polska),

Rozpoczęto eksploatację przesuwników

fazowych na połączeniu pomiędzy stacjami

Mikułowa (Polska) i Hagenwerder (Niemcy)

Stałoprądowe połączenie trans-graniczne
Polska-Szwecja o mocy 600 MW.

Aukcja implicite - zintegrowany obrót mocami przesyłowymi i energią
ujawniający pełne koszty obu w/w elementów (mocy i energii) oraz
kosztów ograniczeń. Wymusza przepływ energii z obszarów nadmiaru
zdolności wytwórczych (niższych cen) do obszarów deficytu (wyższych cen).

▪ OSP po wykorzystaniu środków dostępnych w kraju, realizuje OPERATORSKI IMPORT ENERGII.

▪ Na stałoprądowym połączeniu trans-granicznym Polska-Szwecja import energii elektrycznej odbywa się w oparciu
o mechanizm market coupling, transakcje realizowane są NA RYNKACH DNIA NASTĘPNEGO giełd: Nordpool Spot i TGE.

▪ Na połączeniach transgranicznych z Niemcami import energii elektrycznej realizowany jest z wykorzystaniem aukcji,
transakcje realizowane są NA RYNKACH DNIA NASTĘPNEGO

Odbiorcy Przemysłowi nie mają możliwości IMPORTU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KONTRAKTACH TERMINOWYCH.



SYSTEM REKOMPENSAT FINANSOWYCH - MECHANIZM OCHRONY 
PRZEMYSŁU PRZED ROSNĄCYMI CENAMI ENERGII



Systemu Rekompensat pokrywających koszt CO2 w energii elektrycznej - WPŁYW 
NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁU.

Po 2025 r. różnica w kosztach energii elektrycznej „czarnej”, w Polsce i w Niemczech, zwiększy się z 13,3 €/MWh w maju

2018 r., do 21,0 €/MWh. System Rekompensat zmniejszy koszt emisji CO2 w Niemczech, z 22,8 €/MWh do 5,7 €/MWh.

W Polsce koszt ten wzrośnie z 14,1 €/MWh do 24,9 €/MWh.

Kraje które wprowadziły systemy 
rekompensat
➢ Niemcy
➢ Francja
➢ Belgia
➢ Holandia
➢ Wielka Brytania;
➢ Hiszpania
➢ Finlandia
➢ Norwegia
➢ Litwa
➢ Grecja teraz w przyszłości

cena CO2 €/tonę 17,0 30,0



ETS – ŹRÓDŁO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Wprowadzenie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 spowodowało, iż państwa członkowskie

uzyskują DODATKOWE środki finansowe pochodzące ze sprzedaży EUA na aukcjach. Polska wpisała te środki do Ustawy

Budżetowej i traktuje je jak kolejne źródło przychodów budżetowych.

Tymczasem:
▪ „… byłoby wskazane, żeby państwa członkowskie częściowo REKOMPENSOWAŁY, w sektorach lub podsektorach, narażonych na znaczące

ryzyko ucieczki emisji, koszty emisji gazów cieplarnianych przeniesione na ceny energii elektrycznej, wykorzystując w tym celu nie więcej

niż 25% przychodów pochodzących ze sprzedaży uprawnień na aukcji …, zachowując integralność rynku wewnętrznego i warunków

konkurencji”,
▪ … dochody ze sprzedaży aukcyjnej powinny być również wykorzystywane do finansowania działań w związku ze zmianą klimatu,

▪ zainteresowane państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania swojego udziału w wysokości 10% przydzielonych uprawnień i przejściowego przydziału

bezpłatnych uprawnień na modernizację sektora energetycznego,

▪ Rada Europejska potwierdziła w październiku 2014 r., że do 2030 roku należy utrzymać możliwość przydziału bezpłatnych uprawnień sektorowi energetycznemu



RYNEK MOCY, KOLEJNY SKŁADNIK PODNOSZĄCY KOSZT 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEMYSŁU 

- wykorzystanie strony popytowej w mechanizmach mocowych w krajach UE i USA
- koszt dla odbiorców przemysłowych,
- redukcja kosztów Opłaty Mocowej w grupie Odbiorców Przemysłowych,



Odbiorcy Przemysłowi – KOSZTY i MOŻLIWE PRZYCHODY Z RYNKU MOCY. 

❑ Możliwe przychody Odbiorców Przemysłowych z Rynku Mocy zależą od

▪ wielkości możliwej redukcji poboru energii elektrycznej,

▪ możliwości zwiększenia generacji w źródłach energii przyłączonych do wewnątrzzakładowych sieci

elektroenergetycznych,

❑ Pamiętać jednak należy, iż redukcja zapotrzebowania w przemyśle wiąże się zawsze z często BARDZO

KOSZTOWNYMI stratami w produkcji.

Minister Energii, w drodze rozporządzenia, podejmuje decyzję o udziale poszczególnych grup odbiorców
w pokrywaniu kosztów rynku mocy. W szczególności może dotyczyć to odbiorców energochłonnych.

Koszty rynku mocy pokrywają odbiorcy końcowi, uiszczając opłatę mocową stanowiącą część taryfy za usługi
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i podlegającą zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Nośnikiem opłaty
mocowej dla odbiorców przemysłowych będzie zużyta energia elektryczna.

koszt Rynku Mocy PLN/MWh/rok 40 do 60 PLN/MWh

PRZYCHODY MOŻLIWE DO UZYSKANIA

Wielkość REDUKCJI MW 20
maksymalna kwota dla źródeł ISTNIEJĄCYCH tys. PLN/MW/rok 189

roczne zużycie energii elektrycznej tys. MWh/rok 500

maksymalny przychód z Rynku Mocy mln. PLN/rok 3,78

przychód na 1 zużytą MWh PLN/MWh/rok 8,00

Możliwy przychód z Rynku Mocy to zaledwie 15% kosztu, który poniosą odbiorcy przemysłowi.



Rynek Mocy - BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ PRZEMYSŁ Z MECHANIZMU REDUKCJI OPŁATY MOCOWEJ.

❑ W lutym 2018 r. Komisja Europejska pozytywnie zakończyła postępowanie notyfikacyjne dotyczące programu
pomocy publicznej w sprawie SA.46100 (2016/PN) – „Planowany polski mechanizm mający na celu
zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych (rynek mocy)”. Objęty tym postępowaniem rynek mocy ma
zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako zdolność do pokrycia rosnącego zapotrzebowania
odbiorców przez krajowe źródła wytwórcze.

❑ Jego beneficjentami w polskich warunkach będą przede wszystkim elektrownie węglowe i gazowe. Do udziału
w Rynku Mocy dopuszczono również: DSR, magazyny energii i odnawialne źródła energii.

Ustawa o Rynku Mocy zawiera mechanizm redukcji kosztu OPŁATY MOCOWEJ dedykowany Odbiorcom
Przemysłowym, niestety został on, z zakończonego postępowania notyfikacyjnego WYŁĄCZONY co oznacza, że aby
polski przemysł mógł z tego rozwiązania skorzystać, należy przeprowadzić odrębne postępowanie notyfikacyjne.

Podstawą do obliczenia opłaty mocowej pobieranej od odbiorcy przemysłowego, który złożył oświadczenie,
o którym mowa w art. 71 ust. 2, i dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wyniosła:

1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – jest 80%,
2) więcej niż 20% i nie więcej niż 40% – jest 60%,
3) więcej niż 40% – jest 15%

– ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez tego odbiorcę w wybranych godzinach doby.

Przez odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego:

1) którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w PKD i oznaczona kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893;
0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016;
2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442;
2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832,

2) dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%;
3) który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który pobierana jest opłata mocowa, zużył nie mniej niż 100 GWh en. el.



ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA A USTAWA O PROMOWANIU 
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI.

- brak wsparcia dla energetyki przemysłowej?



Istniejący system wsparcia rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji.

rok żółte fioletowe czerwone

2014 r. 3,90% 1,10%

23,20%
2015 r. 4,90% 1,30%
2016 r. 6,00% 1,50%
2017 r. 7,00% 1,80%
2018 r. 8,00% 2,30%

7,54

9,33

11,00
11,73 11,73

2014 2015 2016 2017 2018

Rządowa koncepcja systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji po 2018 r.

❑ Cel Ustawy: zapewnienie warunków rozwoju rozproszonej KOGENERACJI KOMUNALNEJ do 2030 r

❑ Redukcja kosztu systemu: określenie trajektorii redukcji kosztu systemu z poziomu odnotowanego w roku 2017,

spadek kosztu systemu wsparcia CHP ma być kompensowany wzrostem cen ciepła sieciowego,

❑ Zmiana przedmiotu wsparcia: wsparciem ma być objęta dostawa 70% ciepła do sieci komunalnych niezależnie od

źródła pochodzenia/produkcji, w miejsce wspieranej dotąd technologii wysokosprawnej kogeneracji,

❑ Autoprodukcja przemysłowa: wyłączenie z systemu wsparcia energii elektrycznej i ciepła produkowanych we

własnych źródłach i zużywanych na potrzeby własne.

System wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w Polsce - koszt aktualny, kształt po 2018 r. 



ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA, REALIZACJA POLITYKI 
ENERGETYCZNEJ POLSKIEGO RZĄDU.



Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - KGHM, BLOKI GAZOWO – PAROWE.

Silnik gazowy z generatorem o mocy elektrycznej 1,56 MW i mocy cieplnej 1,73 

MW w HM „Legnica” KGHM Polska Miedź SA., sprawność całkowita 90,7%
‒ zmniejszenie emisji CO2,

‒ wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji,

‒ ograniczenie negatywnego oddziaływania EC-4 na środowisko naturalne,

‒ zwiększenie dostaw energii elektrycznej do KGHM Polska Miedź S.A. w wysokosprawnej 

kogeneracji,

‒ poprawa bezpieczeństwa energetycznego dostaw energii elektrycznej.

Powierzchniowa Stacja Klimatyczna przy szybie R-XI, ZG Rudna - Parametry.

‒ technologia – trigeneracja,

‒ moc chłodnicza 25 MW,,

• zakres temperatur wody lodowej 23OC → 1,5OC,

• przepływ wody lodowej 1000 m3/h 

‒ moc elektryczna 2 x 4400 kWe

‒ moc cieplna 2 x 3800 kWc

‒ sprawność kogeneracji 86%.

KGHM – bloki gazowo-parowe w Polkowicach i Głogowie.
paliwo, gaz ziemny zaazotowany z lokalnego złoża Kościan,

‒ Elektrociepłownia Głogów: moc elektryczna 40 MWe, moc cieplna w skojarzeniu 39 

MWt, wyposażona w 3 turbozespoły z turbinami TG o mocy znamionowej 14,7 MWe 

(2) i CK o mocy znamionowej 12,3 MWe (1), z kotłami odzysknicowymi typu OI, 

‒ Elektrociepłownia Polkowice: moc elektryczna 39 MWe, moc cieplna w skojarzeniu 39 

MWt, wyposażona w 3 turbozespoły z turbinami TG o mocy znamionowej 14,7 MWe 

(2) i CK o mocy znamionowej 12,3 MWe (1), z kotłami odzysknicowymi typu OI.



Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - PRODUKCJA MEDIÓW ENERGETYCZNYCH Z GAZÓW 
ODPADOWYCH - TAMECH SP. Z O.O.

TAMECH struktura paliw zużywanych do produkcji mediów

Produkt paliwo ZW Nowa ZW Kraków Blachownia

Energia elektryczna 
Ciepło                                    
Dmuch                               
Sprężone powietrze

węgiel 31% 44% -

gaz wielkopiecowy 62% 42% -

gaz koksowniczy 1,5% 14% 100%

gaz konwertorowy 2,5% - -

gaz ziemny 3% - -

TAMECH Sp. z o.o. zasoby gazów odpadowych
Gaz Skład gazu Wolumen Wartość opałowa

wielkopiecowy

tlenek węgla 25%

5 254 mln m3 3 300 kJ/m3azot 55%

dwutlenek węgla 20%

konwertorowy

tlenek węgla 60%

42 mln m3 7 700 kJ/m3azot 22%

dwutlenek węgla 18%

koksowniczy

wodór 60%

770 mln m3 16 100 kJ/m3

metan 22%

tlenek węgla 6%

azot 8%
węglowodory 4%

TAMECH pokrycie zapotrzebowania Hut AMP na produkcję mediów.
Produkt ZW Nowa ZW Kraków Blachownia

Energia elektryczna GWh 499 77% 430 100% 570

Ciepło GJ 1 400 000 62% 1 100 000 100% 145 000

Dmuch wielkopiecowy mln m3 4 200 100% 1 300 100% -

Sprężone powietrze mln m3 1 500 - - - -

Zasoby gazów odpadowych wykorzystywanych przez TAMECH do produkcji mediów na potrzeby
hut stali AMP stanowią równowartość 835 mln m3 gazu ziemnego, co stanowi 5,5% jego krajowego
zużycia. Pełne ich wykorzystanie pozwoli zwiększyć o 50% do prawie 9% krajowego zużycia.



Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - ELEKTROCIEPŁOWNIA STORA ENSO.

Produkuje energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji:

Paliwa:

• węgiel kamienny, Q=23 407 kJ/kg,
• biomasa (kora, masa łapana, zrębki) Q=6 214 kJ/kg,
• paliwo alternatywne (odpady z makulatury) Q=20 111 kJ/kg,
• olej opałowy lekki Q=43 202 kJ/kg,
• biogaz Q=23 909 kJ/kg

Skład mieszanki paliwowej: 
‒ odpad z tworzyw sztucznych z przerobu makulatury,
‒ kora,
‒ osady włókniste z przerobu makulatury na papier,
‒ biomasa leśna (zrębki),
‒ węgiel,
‒ biogaz.
Elastyczność w spalaniu: od paliw mokrych do węgla.

moc: elektryczna: brutto 36,1 MWe, netto 30,1 MWe,
moc cieplna: osiągalna 164 MWt, w skojarzeniu 128 MWt,

➢ umożliwia spalanie odpadów produkcyjnych wywożonych dotąd na składowiska,

➢ spełnia wymagania emisyjne dla instalacji termicznego przekształcania odpadów.



Energetyka przemysłowa, znacząca alternatywa dla energetyki systemowej – PRZYKŁAD PKN Orlen

PKN Orlen, po wybudowaniu bloków gazowo parowych stał się znaczącym graczem na krajowych rynkach energii
elektrycznej i ciepła o potencjale produkcyjnym porównywalnym z zawodowymi elektrowniami systemowymi.

Kraj Aktywa Produkcja

Litwa

Mazeikiu Nafta
▪ Moc  elektryczna: 160 MWe
▪ Moc cieplna : 693,6 MWt
▪ Paliwo: HFO

• 74,7 GWh
• 2 676 TJ

Polska

EC Anwil / CCGT Włocławek
▪ Moc elektryczna : 91,6 MWe /473 MWe 
▪ Moc cieplna: 400 MWt / 417 MWt
▪ Paliwo: HFO, gaz 

• 22 GWh
• 2 802 TJ

PKN ORLEN
▪ Moc elektryczna: 345 MW
▪ Moc cieplna: 2 149 MWt
▪ Paliwo: Gudron, gaz

• 1477 GWh
• 38 376 PJ

ORLEN Południe 
▪ Moc elektryczna: 7,5 MWe
▪ Moc cieplna : 89,6 MWt
▪ Paliwo: HFO, węgiel

▪ 13,3 GWh
▪ 612 TJ

ORLEN Południe 
▪ Moc elektryczna: 2,5 MWe
▪ Moc cieplna: 61 MWt
▪ Paliwo: HFO, gas

▪ 3 GWh
▪ 345 TJ

Czechy

Paramo
▪ Moc elektryczna: 3 MWe
▪ Paliwo: HFO

Litvinov
▪ Moc elektryczna: 112 MWe
▪ Moc cieplna : 860,8 MWt       
▪ Paliwo: Węgiel brunatny 

• 622 GWh
• 5 179 TJ

Spolana
▪ Moc elektryczna : 77 MWe
▪ Paliwo:                         Węgiel brunatny, HFO  

ORLEN Południe 

Orlen Południe

ANWIL
PKN ORLEN

Spolana

Mazeikiu Nafta

ParamoLitvínov

Moc elektryczna :                     463 MWe 

Sprawność:                             ogólna > 60%

Moc cieplna:                zależy od produkcji En.El.

Produkcja En. El.:                   3,3 TWh/rok

Paliwo:                        gaz ziemny - 0,5 mld. m3/rok

Moc elektryczna:                    600 Mwe

Sprawność:        elektryczna > 61%; całkowita ok. 93%

Moc cieplna:                          530 MWt

Paliwo:                        gaz ziemny - 0,8 mld. m3/rok

CCGT 

Włocławek

CCGT Płock 

Nowe bloki gazowo - parowe we Włocławku i w Płocku

Łączna produkcja energii elektrycznej:  TWh/rok



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Henryk Kaliś

Przewodniczący FOEEiG


