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KONKURENCYJNY RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCY 

PRZEMYSŁOWEGO 

w Polsce na tle państw UE

sytuacja przemysłu w drugiej połowie 2019 r. 



ZAGADNIENIA

❑ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, KLUCZOWY ELEMENT DECYDUJĄCY O KONKURENCYJNOŚCI

POLSKIEGO PRZEMYSŁU.

❑ CELE PRZEMYSŁOWYCH ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZREALIZOWANE W MINIONYM

ROKU.

❑ USTAWA O SYSTEMIE REKOMPENSAT DLA SEKTORÓW I PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH

ZADANIA PREZESA URE.

❑ USTAWA O RYNKU MOCY, REDUKCJA KOSZTU OPŁATY MOCOWEJ.

❑ SYSTEMY WSPARCIA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OZE, POSTULATY PRZEMYSŁU.

❑ USTAWA O PROMOWANIU WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI, ZMIANY

W SYSTEMACH WSPARCIA.

❑ ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA W POLSCE, POTENCJAŁ, ZALETY, STOSOWANE PALIWA.

❑ REDUKCJA KOSZTÓW PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI DLA ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH,

WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI WYLICZANIA INDYWIDUALNYCH STAWEK OPŁAT DLA DUŻYCH

ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH.
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KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- kluczowy element decydujący o konkurencyjności polskiego przemysłu.



Prognozy cen energii elektrycznej w Polsce – PEP A NOTOWANIA NA TGE.

Przyjęto założenia iż do 2030 r. 

▪ cena uprawnień do emisji CO2 wzrośnie do 32 €/tonę,

▪ administracyjna regulacja cen energii elektrycznej będzie dotyczyła tylko 2019 r. 



5Składniki kosztowe energii elektrycznej przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce w 2016 r.Drastyczna zmiana struktury kosztów energii elektrycznej – POLSKA, ODBIORCY ENERGOCHŁONNI 2019 r.
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Koszty energii elektrycznej w Polsce – WZROST OPŁAT PRZESYŁOWYCH I DYSTRYBUCYJNYCH DO 2030 r.

Założenia
▪ indeksacja opłat: sieciowych – stałej, zmiennej i jakościowej 3%/rok,

▪ redukcja kosztów opłat: OZE, CHP i mocowej 40%,

▪ zmniejszenie rocznego budżetu opłaty mocowej po wprowadzeniu Rynku Mocy o 580 mln. PLN (koszt usług

systemowych: zimnej rezerwy i DSR oraz rezerwy operacyjnej).

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

jakościowa-redukcja - 4,1 - 4,0 - 4,0 - 3,9 - 3,9 - 3,8 - 3,7 - 3,7 - 3,6 - 3,6

opł. mocowa 37,94 35,31 35,23 35,23 35,23 35,23 35,23 35,23 35,23 35,23

opł. CHP 0,9 0,9 0,9 1,0 2,4 3,4 4,5 5,4 6,2 6,8 7,5 8,0

opł. OZE 0,06 1,13 4,64 7,63 8,22 8,24 12,13 15,60 17,83 19,85 18,31 16,28

opł. przejściowa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

opł. jakościowa 13,0 13,4 13,8 14,2 14,6 15,1 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0

opł. Zmienna sieciowa 14,4 14,8 15,3 15,7 16,2 16,7 17,2 17,7 18,2 18,8 19,3 19,9

opł. Stała sieciowa 18,9 19,5 20,1 20,7 21,3 21,9 22,6 23,2 23,9 24,7 25,4 26,2
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Założenie

▪ System Rekompensat dla energochłonnych: pierwsza wypłata w 2020 r za 2019 rok.

Koszty energii elektrycznej w Polsce – WZROST DO 2030 r.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

rekompensaty 0,0 - 44,3 - 47,8 - 51,2 - 51,2 - 51,2 - 51,2 - 51,2 - 51,2 - 51,2 - 51,2 - 51,2

"białe" cert. 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1

"błękitne" cert. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

"zielone" cert. 23,4 23,4 21,1 19,0 17,1 15,4 13,8 12,4 11,2 10,1 9,1 8,2

akcyza 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

en. "czarna" 201,7 220,0 266,0 270,3 274,0 278,3 282,5 288,0 293,0 299,0 305,0 311,0

dystrybucja 45,4 50,2 88,9 90,9 94,3 97,0 103,7 109,8 114,6 119,0 120,0 120,4
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Koszty energii elektrycznej na przykładzie dużego odbiorcy przemysłowego – LATA 2000 - 2030.
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Prognoza kosztów energii elektrycznej na przykładzie dużego odbiorcy przemysłowego do 2025 r. 
RÓŻNE POZIOMY REDUKCJI.

Koszty energii elektrycznej w przemyśle, prognoza do 2025 r. 

▪ poziomy redukcji kosztów Polityki Energetycznej: 85%, 40%, 20%, 0%,

▪ wprowadzenie Systemu Rekompensat kosztów pośrednich emisji CO2 od 2020 r.



Giełdowe ceny energii elektrycznej „czarnej”– POLSKA A WYBRANE KRAJE UE

PL

POLSKA NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM CENOWYM NA RYNKU EUROPEJSKIM

▪ RYNKOWE CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W Polsce znacznie przewyższają poziomy notowane w innych krajach UE,

▪ polski rynek energii elektrycznej słabo reaguje na zmiany cen notowane na rynkach europejskich.



Giełdowe ceny energii elektrycznej „czarnej”– RÓŻNICE POMIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI
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Niezależnie od różnic w kosztach wynikających z polityki energetycznej, odbiorcy przemysłowi w Niemczech

korzystają z niższych (o 12 ÷ 16 €/MWh) cen energii elektrycznej „czarnej”.



CELE PRZEMYSŁOWYCH ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
– zrealizowane w minionym roku.



Działania Zrealizowane – ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ  W PRZEMYŚLE.

Inwestycje przemysłu 

w małych miastach

▪ Wprowadzenie rekompensat finansowych na pokrycie kosztów

uprawnień do emisji CO2, zawartych w cenie kupowanej energii

elektrycznej.

▪ Notyfikowanie w KE redukcji stawek opłaty mocowej w grupie

odbiorców przemysłowych (Ustawa o Rynku Mocy).

▪ Notyfikowanie w KE mechanizmu redukcji kosztów opłaty

kogeneracyjnej (dla odbiorców przemysłowych), wprowadzonej

projektem Ustawy o wysokosprawnej kogeneracji.

▪ Zwolnienie odbiorców przemysłowych z obowiązku ponoszenia

kosztu opłaty przejściowej.

▪ Zmniejszenie stawek podatku akcyzowego dla przemysłu.

▪ Odblokowanie możliwości przesyłowych na połączeniach

transgranicznych z Niemcami.

Pakiet rozwiązań systemowych na rzecz poprawy konkurencyjności przemysłu, w obszarze kosztów
energii elektrycznej zrealizowany w minionym roku.



Liczba Firm które znalazły się na wykazach Prezesa URE uzyskując uprawnienie do samodzielnej realizacji 
obowiązku, oraz redukcji kosztów OZE  – lata 2015 do 2019.

2015 2016 2017 2018 2019

≥100 GWh  85% 20 17 15 12 12

≥100 GWh  40% 20 23 21 21 20

≥100 GWh  20% 13 12 15 11 14

<100 GWh 85% 23 28 56 27 29

<100 GWh 40% 67 88 87 67 72

<100 GWh 20% 175 248 221 178 191

Liczba podmiotów uprawnionych do redukcji

▪ W grupie odbiorców przemysłowych
zużywających ≥ 100 GWh energii elektrycznej
rocznie nastąpił spadek liczby firm
korzystających z redukcji 85% o 40%.



USTAWA O SYSTEMIE REKOMPENSAT DLA SEKTORÓW I PODSEKTORÓW 
ENERGOCHŁONNYCH

– zadania Prezesa URE



Systemy Rekompensat kosztu CO2 - WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁU.

Różnicę w kosztach energii elektrycznej „czarnej”, w Polsce i w Niemczech, wynikającą z różnicy notowań giełdowych, nadal

powiększa System Rekompensat kosztu uprawnień do emisji CO2 przyznawanych w Niemczech Odbiorcom Przemysłowym.

Dzięki temu Niemcy zmniejszają koszt energii „czarnej” dla przemysłu z 51,2 €/MWh do 40,4 €/MWh.

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

67,3

40,4



System Rekompensat Kosztów Pośrednich Emisji CO2 dla przemysłu – KSZTAŁT I SPOSÓB WPROWADZENIA.

❑ Wprowadzenie Systemu Rekompensat
▪ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych,
▪ Rekompensaty udzielane będą po raz pierwszy za rok 2019.

❑ Beneficjenci
podmioty, które znalazły się na „Wykazie sektorów oraz podsektorów uprawnionych do rekompensat”,
▪ posiadają wdrożony: (i) system ekozarządzania i audytu EMAS, (ii), system zarządzania środowiskowego ISO 14001, lub system

zarządzania energią ISO 50001.

❑ Finansowanie za dany rok
25% przychodów ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji, w roku poprzedzającym rok, za który przyznawane są rekompensaty,
pomniejszonych o wartość należnych rekompensat za poprzednie lata, wypłacanych w danym roku.

▪ tworzy się państwowy fundusz celowy „Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji”.

▪ Fundusz prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a jego dysponentem jest MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW
GOSPODARKI.

❑ Wyliczenie wysokość rekompensaty: zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dla 3 przypadków:

▪ gdy wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy,

▪ gdy wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej obliczany według następującego wzoru: 𝑬 =
𝐖𝐞 × 𝑬𝒑

𝑰𝒆
, z wykorzystaniem

przeciętnej wartość intensywności emisji w wysokości 0,465 Mg CO2/MWh oraz produkcja referencyjna w Mg,

▪ gdy do produktów wytwarzanych w instalacji uprawnionej do rekompensat nie mają zastosowania wskaźniki efektywności zużycia
energii elektrycznej określone w załączniku nr 2 do ustawy, wskaźnik ten przyjmuje się w wysokości 80% referencyjnego zużycia
energii elektrycznej w MWh.

❑ Udzielanie Rekompensat
▪ REKOMPENSATY są przyznawane w drodze decyzji Prezesa URE NA WNIOSEK podmiotu złożony do dnia 31 marca roku

następującego po roku kalendarzowym, za który mają zostać udzielone rekompensaty.

▪ Rekompensaty wypłacane są jednorazowo przez Bank z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w terminie 30 dni od
dnia wydania decyzji.



Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych – ZADANIA URE.

❑ Maksymalna wysokość środków na System Rekompensat.

▪ Informację dotyczącą maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczanych na rekompensaty, minister właściwy do spraw
gospodarki, przekazuje Prezesowi URE, do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego za który przyznawane są rekompensaty,

▪ Prezes URE, do dnia 31 stycznia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ten organ:
1) terminową cenę uprawnień do emisji uwzględnianą przy obliczaniu rekompensat za poprzedni rok kalendarzowy,
2) maksymalny limit środków finansowych przeznaczanych na rekompensaty za poprzedni rok kalendarzowy.

❑ Informacje zawarte we wniosku są przedmiotem weryfikacji przez Prezesa URE w zakresie ich poprawności,
wiarygodności oraz dokładności i na ich podstawie jest określana wysokość przyznawanych rekompensat lub wydawana jest decyzja
o odmowie przyznania rekompensat.

❑ Negatywna weryfikacja

▪ gdy wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, lub
▪ wnioskodawca nie dołączył wszystkich niezbędnych dokumentów, albo
▪ wniosek przekazany w postaci elektronicznej zawiera informacje inne niż wniosek złożony w formie pisemnej,
Prezes URE wzywa wnioskodawcę odpowiednio do uzupełnienia wniosku lub usunięcia rozbieżności w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania, w przypadku nieuzupełnienia wniosku lub nieusunięcia rozbieżności w wyznaczonym terminie Prezes URE
pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, o czym informuje wnioskodawcę.

❑ Decyzja w sprawie przyznania rekompensat
▪ Prezes URE, do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, wydaje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania

rekompensat za poprzedni rok kalendarzowy.
▪ W decyzji o przyznaniu rekompensat Prezes URE określa wysokość przyznanych rekompensat.

❑ Prezes URE
▪ do dnia 7 października danego roku kalendarzowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Bankowi

Gospodarstwa Krajowego, wykaz podmiotów, którym przyznano rekompensaty w tym roku kalendarzowym.
▪ do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

Urzędu informację o łącznej wysokości przyznanych rekompensat za poprzedni rok kalendarzowy w podziale na poszczególne
sektory i podsektory energochłonne.



USTAWA O RYNKU MOCY

– redukcja kosztu opłaty mocowej.



Postępowanie notyfikacyjne  – STANOWISKO KE, ARGUMENTACJA PRZEMYSŁU NA PRZYKŁADZIE ZGH 
BOLESŁAW S.A. I STORY ENSO S.A..

❑ ZGH nie będą docelowo uczestniczyć w Rynku Mocy z uwagi na ryzyka jakie wynikają z nieokreślonego
sumarycznego czasu rocznych redukcji, nieokreślonej ilość redukcji w roku, nieokreślonego maksymalnego czasu
trwania pojedynczej redukcji.

❑ Wyjątkowo ZGH, jako jedyny duży zakład produkcyjny w Polsce uczestniczyły samodzielnie w Aukcjach do Rynku
Mocy deklarując redukcję 10 MW w godzinie na lata 2021, 2022, 2023,

▪ nasza decyzja wynikała z faktu budowy nowej Hali Elektrolizy Cynku (EC), która zwiększy zdolności produkcyjne
ZGH z 85 do 120 tys. ton cynku elektrolitycznego rocznie,

▪ dostosowanie całego zakładu do zwiększonych wydajności EC potrwa 3 lata (2021,2022,2023), co tworzy
szansę na odrobienie straconej w okresach redukcji produkcji,

▪ po uzyskaniu pełnych zdolności produkcyjnych ZGH utracą możliwość uczestniczenia w Rynku Mocy z uwagi na
pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych.

❑ W ZGH Bolesław S.A. (ZGH) proces produkcyjny jest ciągły i trwa przez 8 760 godzin w roku:

▪ wynikające z potrzeb technologicznych zużycie energii elektrycznej jest nieomal linią prostą.

❑ Aktualnie ZGH nie mają możliwości przesuwania produkcji na wybrane godziny doby z uwagi na:

▪ pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych,
▪ brak niezbędnych możliwości magazynowania produktów na poszczególnych etapach procesu

technologicznego.

❑ Stora Enso S.A. nie może uczestniczyć w Rynku Mocy z uwagi na:

▪ 100% dostosowanie wielkości produkcji własnych elektrociepłowni do zapotrzebowania na ciepło
technologiczne – produkcja energii elektrycznej jest wynikowa,

▪ brak możliwości sterowania wielkością poboru energii elektrycznej, zakup energii z sieci uzupełnia produkcję
własną elektrociepłowni.

❑ Z tych samych względów Stora Enso nie może przenosić produkcji na wybrane godziny doby.



Postępowanie notyfikacyjne  – UZASADNIENIE DLA ARGUMENTACJI PRZEMYSŁU.

Pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych w ZGH. Przykłady redukcji zapotrzebowania
zrealizowanej na polecenie OSP w okresach LETNIM i ZIMOWYM.



0

10

20

30

40

50

60

M
o

c 
śr

ed
n

io
d

o
b

o
w

a

Produkcja i zużycie energii w zakładzie Stora Enso w Ostrołęce
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Produkcja i zużycie energii w zakładzie Stora Enso w Ostrołęce

Elektrociepł. 1 Elektrociepł. 2

MW

Pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną firmy Stora Enso – produkcja  własnych źródeł + zakup z sieci.Pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną firmy Stora Enso, produkcja  własnych źródeł + zakup 
z sieci.

Postępowanie notyfikacyjne  – UZASADNIENIE DLA ARGUMENTACJI PRZEMYSŁU.



SYSTEMY WSPARCIA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OZE,

– postulaty odbiorców przemysłowych.



Moce zainstalowane w OZE w Polsce – ENERGETYKA ZAWODOWA, NIEZALEŻNA I PRZEMYSŁOWA.

Moc zainstalowana w źródłach odnawialnych w elektrowniach: zawodowych, niezależnych

i przemysłowych w Polsce wyniosła w 2018 r. 9 342 MW, z czego

▪ 5 843 MW w lądowych elektrowniach wiatrowych,

▪ 2 384 MW w elektrowniach wodnych przepływowych i szczytowo – pompowych,

▪ 1 115 MW w elektrowniach wykorzystujących biomasę i biogaz.

Moce zainstalowane w OZE w Polsce w 2018 r. w elektrowniach zawodowych
i niezależnych w MW.



Produkcja energii elektrycznej w źródłach odnawialnych w Polsce – STRUKTUTA dla roku 2018.

W 2018 r. produkcja energii elektrycznej w OZE wyniosła w Polsce 24 339 MW, tj. 12,5% krajowej produkcji oraz

18% zużycia odbiorców końcowych.
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Ceny referencyjne dla Aukcji OZE – WPŁYW CEN ENERGII „CZARNEJ„ NA KOSZTY SYSTEMU WSPARCIA. 
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Systemy wsparcia OZE w Polsce – NIEZBĘDNE KOREKTY.

rok Ilość [MWh] Wartość [zł]

2020 243 300 47 486 178 195,18

2021 2 348 074 462 130 906 196,81

2022 2 586 474 512 564 740 198,17

2023 2 586 196 512 507 768 198,17

2024 2 837 498 556 739 251 196,21

2025 2 947 821 575 816 194 195,34

2026 2 947 544 575 759 393 195,34

2027 2 947 129 575 673 531 195,33

2028 2 946 853 575 616 844 195,33

2029 2 946 578 575 560 213 195,33

2030 2 946 302 575 503 639 195,33

2031 2 946 027 575 447 122 195,33

2032 2 945 752 575 390 661 195,33

2033 2 693 898 531 045 859 197,13

2034 2 693 624 530 989 511 197,13

2035 2 433 702 480 134 085 197,29

Razem 41 996 772 8 238 365 895

196,17

Aukcja Nr AZ/6/2018: wiatr-ląd, 

fotowoltaika; moc > 1 MW

Włączenie w system finansowania rozwoju OZE (obok systemu aukcyjnego) umów zakupu energii elektrycznej
zawieranych bezpośrednio z jej producentami, którzy nie posiadają koncesji na wytwarzanie, a sprzedają energię
odnawialną, i wprowadzają ją do sieci elektroenergetycznych zakładów przemysłowych poprzez:

❑ uprawnienie do uzyskiwania wsparcia w oparciu o potwierdzania OSP/OSD ilości wyprodukowanej w OZE
energii elektrycznej przez wytwórcę który:

▪ nie ma koncesji na wytwarzanie,
▪ nie figuruje w rejestrze wytwórców OZE prowadzonym przez

Prezesa URE,
▪ szczególnym przypadkiem opisanej wyżej sytuacji jest produkcja

energii elektrycznej w OZE bez koncesji na potrzeby własne, bez
wpisu do rejestru Prezesa URE (autoprodukcja przemysłowa).

3. Zmiany w Ustawie o OZE umożliwiające zakładom przemysłowym
produkującym energię elektryczną w instalacjach OZE i zużywającym tę
energię na potrzeby własne udział w AUKCJACH OZE,

- rezygnacja z obowiązku wprowadzania energii elektrycznej do sieci
KSE i sprzedaży tej energii odbiorcom końcowym.

4. Korektę zapisów obowiązującej Ustawy o OZE tak, by umożliwić
realizację obowiązku zakupu certyfikatów OZE poprzez wnoszenie opłat
zastępczych.

5. Tworzenie warunków do:
▪ przechodzenia instalacji OZE, na system AUKCYJNY,
▪ rozwoju najtańszej technologii produkcji energii elektrycznej

w OZE (przykład aukcji Nr AZ/6/2018).



USTAWA O PROMOWANIU WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

- zmiany w systemach wsparcia.



Ustawa o promowaniu wysokosprawnej kogeneracji – OGRANICZENIA W UZYSKIWANIU PREMII 

WARUNEK WPROWADZANIA 70% CIEPŁA WYPRODUKOWANEGO W JEDNOSTCE

WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI DO PUBLICZNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ.

❑ W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym:

1) nie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie

wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej, PREMIA GWARANTOWANA dotyczy całej

wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej

kogeneracji,

2) mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie

wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej, PREMIA GWARANTOWANA dotyczy

wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej

kogeneracji w ilości odpowiadającej procentowemu udziałowi ciepła użytkowego

wytworzonego w jednostce kogeneracji, wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej.

❑ Przepisów powyższych nie stosuje się do wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej

kogeneracji w jednostkach:

▪ nowej małej, znacznie zmodernizowanej małej, istniejącej małej lub zmodernizowanej małej,

wchodzących w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW,

▪ opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych.



Produkcja, magazynowanie & DSR

Dostawa energii elektrycznej

Wykorzystanie potencjału kogeneracji przemysłowej w Polsce – SZANSA NA LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI. 

Ciepło sieciowe

❑ WARUNKI ROZWOJU ELEKTROCIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH

▪ zmiany legislacyjne polegające na usunięcie z Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji zapisów o obowiązku wprowadzania energii elektrycznej do sieci KSE oraz sprzedaży
wyprodukowanej energii elektrycznej,

▪ promowanie rozwoju elektrociepłowni przemysłowych, które wyprodukowane ciepło technologiczne
wprowadzają do komunalnych systemów ciepłowniczych,

▪ rozszerzenie definicji „paliwa gazowego” o gazy przemysłowe,

▪ wsparcie dla inwestycji w technologie kogeneracyjne w przemyśle, poprzez kontynuowanie lub uruchomienie
nowych programów NFOŚiGW.



Wysokosprawna kogeneracja przemysłowa w Polsce – ZMIANA UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH.

W ostatnim czasie nastąpiły 

istotne zmiany parametrów 

wpływających na poprawę 

operacyjnej opłacalności 

produkcji energii 

elektrycznej, w 

szczególności wytwarzanej 

w jednostkach 

kogeneracyjnych gazowych.

1) stabilizacja, na 

stosunkowo niskim 

poziomie, cen paliwa 

gazowego,

2) wzrost cen energii 

elektrycznej z rynku                                

o ok. 100 PLN/MWh,

3) wzrost cen uprawnień                  

do emisji CO2

o ponad 250%.

Nadal jednak ryzyka 

związane z budową 

własnego źródła energii 

wymagają wsparcia 

inwestycyjnego.

Potencjał 

podwojenia 

produkcji ciepła          

w kogeneracji 

dzięki zamianie 

kotłów 

ciepłowniczych na 

źródła skojarzone. 

POKRYWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W PRZEMYŚLE POPRZEZ BUDOWĘ KOGENERACJI:

▪ wymaga wyższych, w stosunku do technologii rozdzielonych, nakładów inwestycyjnych,

▪ czasy zwrotu z inwestycji przekraczają 15 lat, co często wyklucza możliwość podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wzrost cen 
uprawnień EUA

Wzrost cen 
energii 
elektrycznej



Energetyka PRZEMYSŁOWA – CHARAKTERYSTYKA, ZALETY I WADY.

Energetyka przemysłowa do niedawna oparta na średniej wielkości jednostkach

wytwórczych produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło w technologii

wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby własne przechodzi transformację.

W 2018 r w przemyśle wyprodukowano z węgla kamiennego jedynie 3 447 GWh, tj. 22%

energii elektrycznej.

ZALETY energetyki przemysłowej:

▪ ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ROZWOJU ENERGETYKI SYSTEMOWEJ I KOMUNALNEJ,

▪ NAJWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA PALIW PIERWOTNYCH

– wykorzystanie lokalnych zasobów paliw pierwotnych, materiałów i mediów odpadowych,

▪ zużywanie energii w pobliżu miejsca jej wytwarzania - brak strat przesyłowych,

▪ możliwość dopasowania skali produkcji do lokalnego zapotrzebowania odbiorców na

ciepło użytkowe,

▪ możliwość obszarowego bilansowania produkcji i zużycia energii elektrycznej.



Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce do 2040 r. – UDZIAŁ ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ.
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[GWh] Struktura produkcji energii elektrycznej w oparciu o "Politykę Energetyczną 
Polski do 2040 r. nowe elektrociepłownie

istniejące elektrociepłownie

elektrownie wodne

nowe wiatraki morskie

nowe wiatraki lądowe

istniejące wiatraki lądowe

stniejąca PV

nowa PV

biogazownie

nowe el. biomasowe

nowe el. gazowe

nowe CCGT

nowe el. jądrowe

nowe el. WB

istniejące el. WB

nowe el. WK

istniejące el. WK

ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE wyprodukowały w 2018 r.: 15 618 GWh energii elektrycznej. Pełne wykorzystanie
potencjału kogeneracyjnych źródeł przemysłowych umożliwi PODWOJENIE tej produkcji.
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ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA W POLSCE

- potencjał, zalety, stosowane paliwa.



ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA – produkcja energii elektrycznej w 2018 r. 

Elektrociepłownie 
przemysłowe 
wyprodukowały w 2018 r

15 618 GWh 

energii elektrycznej

8,4 % krajowego 
zapotrzebowania. 

2 244 GWh  - 14,4% 
w OZE

8 940 GWh  - 57,2 %
w źródłach 
nisko/bez 

emisyjnych 



ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA – moce osiągalne netto w 2018 r.

Energetyka przemysłowa moce w paliwach kopalnych: 
▪ węgiel kamienny 644 MW,
▪ gaz ziemny wysokometanowy 1 292 MW.
▪ zaazotowany 140 MW,

Energetyka przemysłowa moce w odpadach technologicznych: 
▪ gudron 332 MW,
▪ gazy: koksowniczy 180 MW, metan 7,4 MW,
▪ biomasa: 358 MW.



ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA - przykłady.

PKN Orlen S.A.

Moc
Elektryczna Cieplna

brutto netto osiągalna w kogeneracji
MWe MWe MWt MWt

Elektrociepłownia 
Płock

345,0 332,0 2 153,0 1 810,0

Elektrociepłownia 
Anwil

66,4 62,0 400,0 307,0

Anwil blok gazowo-
parowy

463,0 - - -

Płock blok gazowo-
parowy

596,0 - 520 -

1 470 - 3 073 -

KGHM Polska Miedź S.A.

Moc

Elektryczna Cieplna

brutto netto osiągalna w kogeneracji

MWe MWe MWt MWt

KGHM Polska Miedź S.A. 
Centrala - EC. Głogów (BGP)

41,7 40,0 39,0 39,0

KGHM Polska Miedź S.A. 
Centrala - EC. Polkowice (BGP)

41,7 38,9 40,0 39,0

„Energetyka” sp. z o.o. KGHM  101,9 - 522,4 -

185 - 601 -

Grupa Azoty S.A.

Moc
Elektryczna Cieplna

brutto netto osiągalna w kogeneracji
MWe MWe MWt MWt

Zakłady Azotowe 
Tarnów

102,0 96,8 558,0 428,0

Zakłady Azotowe 
"Puławy" 

117,5 112,0 510,0 510,0

Zakłady  Chemiczne  
"POLICE"   

101,6 100,4 384,0 322,0

Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn 

45,8 45,8 395,0 310,0

367 355 1 847 1 570

Branża Papiernicza

Moc

Elektryczna Cieplna

brutto netto osiągalna w kogeneracji

MWe MWe MWt MWt

Stora Enso Narew Sp. z o.o. 36,1 30,1 164,0 128,0

Stora Enso Poland S.A. 7,0 4,5 62,0 46,0

Mondi Świecie S.A. 100,0 88,6 633,0 468,0

International Paper Kwidzyn 
Sp. z o.o.

111,6 108,0 692,0 642,0

Arctic Paper Kostrzyn S.A. 36,3 35,2 169,0 141,0

291 266 1 720 1 425



REDUKCJA KOSZTÓW PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI DLA ODBIORCÓW 
PRZEMYSŁOWYCH,

– wprowadzenie możliwości wyliczania indywidualnych stawek opłat dla dużych 
odbiorców przemysłowych.



Redukcja kosztów przesyłu i dystrybucji dla dużych zakładów przemysłowych – MECHANIZM SYSTEMOWY. 

CHP

Przesył i 

dystrybucja

Czarna

OZE

Akcyza
NIEMCY

Dla odbiorcy którego całkowity czas użytkowania mocy szczytowej przekracza 7500
h/rok kalkulowane są indywidualne stawki sieciowe. (redukcja opłat o 40÷50 %).

Władze lokalne, które zezwalają operatorom sieci na użytkowanie ziemi pod dystrybucję
elektryczności pobierają opłatę koncesyjną, z której zwolnione są przedsiębiorstwa
dystrybucyjne w zakresie dostaw EE poniżej średniej ceny (tj. przemysły
energochłonne).

HISZPANIA

Koszty przesyłu i dystrybucji oraz koszty stałe i na cele specjalne są częścią kosztów
dostępu do sieci liczoną jako procent dodawany do taryf.
Przemysł energochłonny: ceny w taryfie G.4. stanowią 31,1% średniej ceny tak więc
przemysły energochłonne płacą 31,1% tego co pozostali odbiorcy.

POLSKA

Stawka jakościowa w opłacie systemowej (redukcja opłaty o 90 %).

▪ akceptacja Ministerstwa Energii dla rozpoczęcia prac nad mechanizmem
redukcji kosztów przesyłu i dystrybucji dla dużych zakładów
przemysłowych.Opłata 

mocowa



Redukcja kosztów przesyłu i dystrybucji dla odbiorcówów przemysłowych – PRZYKŁAD NIEMIEC. 

Decyzja Komisji (UE) 2019/56 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie pomocy państwa SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN)

udzielonej przez Niemcy dużym odbiorcom energii elektrycznej.

❑ W drodze odstępstwa od ogólnych zasad przenoszenia kosztów za korzystanie z sieci, w § 19 Rozporządzenia
w sprawie opłat za korzystanie z sieci, dopuszczono możliwość przyznania niektórym odbiorcom końcowym
indywidualnych stawek opłat.

❑ Podstawą specjalnego traktowania jest wykorzystanie mocy maksymalnej liczone jako iloraz rocznego zużycia
energii w danym punkcie dostaw w MWh oraz maksymalnego godzinowego poboru odnotowanego w trakcie
roku kalendarzowego w MW.

Przesłanki kwalifikacji odbiorcy PRACUJĄCEGO W PODSTAWIE do indywidualnej opłaty sieciowej 

❑ Wykorzystanie mocy maksymalnej dla energii elektrycznej pobieranej z sieci na własny użytek w punkcie dostawy, 
osiąga w roku co najmniej 7 000 godzin. 

❑ Pobór w punkcie dostawy przekracza 10 gigawatogodzin w roku kalendarzowym. 

❑ Możliwy poziom indywidualnej opłaty za korzystanie z sieci dla wykorzystanie mocy maksymalnej: 

▪ co najmniej 7 000 godzin w roku: 20% opublikowanej opłaty sieciowej, 
▪ co najmniej 7 500 godzin w roku: 15% opublikowanej opłaty sieciowej, 
▪ co najmniej 8 000 godzin w roku: 10% opublikowanej opłaty sieciowej. 

❑ W celu wyliczenia indywidualnych stawek przesyłowych/dystrybucyjnych, dla uprawnionego odbiorcy
wyznaczana jest tzw. fizyczna ścieżka dostaw, która łączy punktu poboru energii odbiorcy z najbliższą
elektrownią podstawową lub węzłem sieciowym, będącymi w stanie pokryć jego zapotrzebowanie w całości.

❑ Następnie określa się koszt nakładów przypisywanych do fizycznej ścieżki dostaw uwzględniając tylko faktycznie
wykorzystany przez odbiorcę uprawnionego majątek i wylicza na tej podstawie indywidualne stawki przesyłowe
i dystrybucyjne.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Henryk Kaliś

Przewodniczący FOEEiG


