
„Pakiet dla przemysłu”, reparametryzacja 
rynku mocy,

inne wybrane zagadnienia ze strony odbiorców.

Henryk Kaliś 30.09.2021 r.



REPARAMETRYZACJA OPŁATY MOCOWEJ



Firmy energochłonne w Polsce – POTENCJAŁ I ZNACZENIE DLA GOSPODARKI I ENERGETYKI.

ODBIORCY PRZEMYSŁOWI

➢ pobierają stabilnie 3,5 tys.

MW energii elektrycznej

w każdej godzinie,

➢ konsumują rocznie 33 TWh

energii elektrycznej, tj. około

25% krajowego zużycia

odbiorców końcowych ,

➢ 52 największych odbiorców

przemysłowych (zużycie

powyżej 100 GWh/rok)

odpowiada za konsumpcję

20% energii elektrycznej

zakupionej, zużywanej przez

odbiorców końcowych.

ODBIORCY KOŃCOWI

➢ przyłączeni na napięciu ≥ 110

kV zużywają rocznie 27 TWh,

a na SN 53 TWh.

MIEJSCA PRACY

➢ 500  tys. zatrudnionych,

➢ 950 tys. miejsc pracy                
w kooperujących sektorach

SEKTOR FINANSÓW 
PUBLICZNYCH

90 mld PLN 

przychodów generują firmy 
energochłonne

PRODUKCJA SPRZEDANA

400 mld PLN 

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO

➢ 80 mld PLN bezpośrednio

➢ 100 mld w kooperujących 
sektorach

WKŁAD DO PKB

80 mld PLN

▪ Energochłonne Zakłady Przemysłowe stanowią fundament całej polskiej gospodarki.

▪ Szczególne znaczenie mają dla rozwoju REGIONÓW, w których często są jedynymi pracodawcami.

▪ Z uwagi na strukturę zużycia, stabilizują KSE ograniczając jednocześnie koszty jego funkcjonowania.

2,5 miejsca pracy w innych 
sektorach gospodarki

1 procujący w sektorze
energochłonnym

1 mln PLN wartości 

dodanej brutto  w firmach
energochłonnym

1,3 mln PLN wartości 

dodanej brutto w reszcie 
gospodarki

1 mln PLN dochodów 

sektora  finansów publicznych 
generowanych przez  firmy 

energochłonne

0,5 mln PLN dochodów 
sektora finansów  
publicznych w reszcie 
gospodarki



❑ Wprowadzony Ustawą o rynku mocy z 2016 r. mechanizmu finansowania co do zasady pozostał niezmieniony,

zmianie ulega jedynie sposób alokacji jego kosztu na odbiorców o różnej strukturze zużycia energii elektrycznej.

▪ całkowity koszt rynku mocy jest dzielony na dwie główne grupy odbiorców:

- ryczałtowych, którzy nie posiadają układów pomiarowo rozliczeniowych pozwalających na rozliczanie tego

kosztu godzinowo,

- pozostałych, dla których opłata mocowa będzie naliczana dla zużycia energii elektrycznej w godzinach jej

poboru określonych przez Prezesa URE (tzw. godziny szczytowego zapotrzebowania)

proporcjonalnie do ilości zużywanej energii elektrycznej.

❑ Sposób wyznaczania wysokości Opłaty Mocowej(OM) dla płatników ryczałtowych nie ulega zmianie.

❑ Stawki opłat mocowych dla pozostałych odbiorców są różnicowane w zależności od profilu ich zużycia tak, by

odzwierciedlały ich rzeczywisty wpływ na koszty zapewnienia wystarczających rezerw mocy w KSE,

▪ kryterium różnicowania w/w stawek jest odchylenie średniego zużycia odbiorcy, zmierzonego w godzinach

poboru OM od średniego zużycia wyznaczonego poza tymi godzinami, w dniach poboru OM,

▪ odbiorcy zostali podzieleni na 4 grupy: K1, K2, K3 i K4,

▪ dla każdej z grup określono tzw. Współczynnik Skalarny, który odzwierciedla udział odbiorcy w generowaniu

kosztu Rynku Mocy.

❑ Docelowo mechanizm obejmie wszystkich odbiorców (warunkiem jest ich wyposażenie w odpowiednie

opomiarowanie),

▪ w okresie przejściowym weryfikacja profilu zużycia będzie przeprowadzana początkowo miesięcznie,

a następnie dekadowo,

▪ od 2025 r. weryfikacja będzie dokonywana każdego dnia.

Reparametryzacja Opłaty Mocowej – WPROWADZENIE.



Reparametryzacja Opłaty Mocowej – KOSZT RYNKU MOCY DLA GRUP ODBIORCÓW.

❑ Roczny budżet mechanizmu mocowego zależy głównie o wartości Umów mocowych.

𝐾𝐶 = 𝐾𝐴𝐺+ 𝐾𝐴𝐷+ 𝐾𝑅 – 𝐵

gdzie: KC - całkowity koszt rynku mocy w danym roku dostaw, 
KAG - sumę iloczynów obowiązków mocowych i cen zamknięcia aukcji głównej na dany rok dostaw, 
KAD - sumę iloczynów obowiązków mocowych i odpowiednich cen zamknięcia aukcji dodatkowych na dany rok dostaw, 
KR    - koszty zarządzania.

❑ Prezes URE oblicza koszt rynku mocy dla odbiorców ryczałtowych, zgodnie ze wzorem:

𝐾𝐺𝐷 =
𝑍𝐺𝐷

𝑍𝐾 − 𝑅
∙ 𝐾𝐶

gdzie: KGD - koszt rynku mocy dla grupy odbiorców ryczałtowych,

ZGD - roczne zużycie energii elektrycznej odbiorców ryczałtowych,

ZK - roczne zużycie energii elektrycznej w systemie przez odbiorców końcowych,

R - zredukowany wolumen energii elektrycznej wynikający z reparametryzacji OM w grupie odbiorców pozostałych.

❑ Zredukowany wolumen energii elektrycznej wynikający z reparametryzacji OM w grupie odbiorców pozostałych

R = (1-AK1) ∙ ZK1 + (1-AK2) ∙ ZK2 + (1-AK3) ∙ ZK3

gdzie:  SOM - stawki opłaty mocowej dla odbiorców końcowych innych niż ryczałtowi,
KP - koszt rynku mocy dla grupy odbiorców końcowych innych niż ryczałtowi,
AK1 , AK2 , AK3 – współczynniki skalarne dla grup odbiorców K1, K2 i K3,
ZK1 , ZK2 , ZK3 - ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców z grup K1, K2 i K3, w godzinach poboru OM.

Określonym przedziałom wartości ΔS przypisano WSPÓŁCZYNNIKI SKALARNE A (Ak1; Ak2; Ak3; Ak4), w oparciu o które

wyliczane są indywidualne stawki opłat mocowych dla podmiotów z grup odbiorców K1, K2, K3.



Reparametryzacja Opłaty Mocowej – WYLICZANIE STAWEK OOPŁATY MOCOWEJ.

❑ Stawka podstawowa opłaty mocowej dla odbiorców końcowych innych niż ryczałtowi Prezes URE wylicza
w oparciu o koszt rynku mocy dla tej grupy odbiorców oraz pomnożone przez współczynniki skalarne ilości
energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez tych odbiorców w wybranych godzinach doby,

𝑺𝑶𝑴 =
𝑲𝑷

𝑨𝑲𝟏 ∙ 𝒁𝑲𝟏 +𝑨𝑲𝟐 ∙ 𝒁𝑲𝟐 +𝑨𝑲𝟑 ∙ 𝒁𝑲𝟑 + 𝒁𝑲𝟒

❑ Kryterium przydziału odbiorców do grup K1, K2, K3 i K4

∆𝑠 =

σ𝑛=1
𝑛=𝑁𝑍𝑆𝑛
𝑁

σ𝑚=1
𝑚=𝑀 𝑍𝑃𝑆𝑚
𝑀

− 1 ∙ 100%

n          - godziny poboru Opłaty Mocowej,

N         - liczba godzin poboru Opłaty Mocowej,

m - godziny inne niż „n”, (9 godzin, od 2300 do 600 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy),

M        - liczbę godzin „m”,

ZSn - energia elektryczna pobrana z sieci i zużyta przez odbiorcę końcowego w godzinie n, 

ZPSm - energia elektrycznej pobrana z sieci i zużyta przez odbiorcę końcowego w godzinie m.

Mechanizm różnicowania wysokości Opłaty Mocowej został oparty o kryterium techniczne (ΔS), różnicę pomiędzy:

• średnim zużyciem w godzinach 700 do 2200 , a

• średnim zużyciem w godzinach 2300 do 600, wyliczaną w okresach kwalifikacji.

❑ Prezes URE oblicza koszt rynku mocy dla odbiorców innych niż ryczałtowi, zgodnie ze wzorem:

𝑲𝑷 = 𝐾𝐶 − 𝐾𝐺𝐷,

gdzie: KP - koszt rynku mocy dla grupy odbiorców innych niż ryczałtowi,

KGD - koszt rynku mocy dla odbiorców ryczałtowych.

Do wyznaczenia KGD Prezes URE musi znać ilość 
energii elektrycznej (ZK1 , ZK2 , ZK3 ) pobranej z sieci                     

i zużytej przez odbiorców z grup K1, K2 i K3.



❑ Podstawowym okresem kwalifikacji (sprawdzania warunku określającego przynależność do grup odbiorców K1; K2;

K3; K4), jest doba rozumiana jako 24 godziny, od godziny 000 do godziny 2400, przejściowo
− w latach 2021 i 2022 okresem kwalifikacji jest miesiąc,

− w latach 2023÷2024 – dekada.

Reparametryzacja Opłaty Mocowej – KRYTERIUM ZRÓŻNICUJĄCE.

Grupa odbiorców końcowych wielkość różnicy Współczynnik skalarny A

K1 < 5%; AK1 = 0,17

K2 ≥ 5% i < 10%; AK2 = 0,50

K3 ≥10% i < 15%; AK3 = 0,83

K4 ≥ 15%. AK4 = 1,00

❑ Indywidualna wysokość opłaty mocowej pobieranej od poszczególnych odbiorców końcowych innych niż 
ryczałtowi:

WOM = A x ZK x SOM

A        - współczynnik skalarny,

ZK - ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej w godzinach poboru OM,

SOM - wyliczona przez Prezesa  URE stawka opłaty mocowej.

Harmonogram wprowadzania mechanizmu reparametryzacji dla grup taryfowych i poziomów napięcia.
Lata Grupa taryfowa Moc Poziom napięcia Okres kwalifikacji
2021 A wszystkie ≥110 kV miesiąc

2022 A, B wszystkie ≥1 kV miesiąc
2023-2024 A,B wszystkie ≥1 kV dekada
2025-2027 A, B, C2 ≥ 16 kW wszystkie dzień

2028 r. A, B, C wszystkie wszystkie dzień

Wartości współczynników skalarnych „A” przypisanych przedziałom wartości ΔS, (Ak1; Ak2; Ak3; Ak4), w oparciu o które

wyliczane są indywidualne stawki opłat mocowych dla podmiotów z grup odbiorców K1, K2, K3.



Reparametryzacja Opłaty Mocowej – OGRANICZENIA W AGREGACJI.

❑ Podział odbiorców końcowych na grupy, co do zasady dokonywany jest odrębnie dla:

▪ każdego punktu pomiarowego danego odbiorcy końcowego, albo

▪ każdego niebędącego punktem pomiarowym miejsca w urządzeniu, instalacji lub sieci, w którym dokonuje

się pomiaru lub wyznaczenia ilości energii elektrycznej, w odniesieniu do której naliczana jest opłata

mocowa.

❑ Na wniosek odbiorcy złożony przedsiębiorstwu energetycznemu (przesyłowemu, dystrybucyjnemu lub

wytwórczemu), przedsiębiorstwo to, dokonuje łączenia punktów pomiarowych.

▪ dla podmiotu który złożył wniosek o połączenia punktów pomiarowych, kwalifikacji do grup odbiorców (K1-

K4), dokonuję się na podstawie sumy poboru energii elektrycznej we wszystkich połączonych punktach.

❑ Wniosek może dotyczyć wyłącznie punktów:

▪ połączonych ze sobą z wykorzystaniem sieci lub instalacji odbiorcy końcowego, bez wykorzystania sieci

innych przedsiębiorstw energetycznych, oraz

▪ w sieci danego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie

przesyłania, dystrybucji lub wytwarzania energii elektrycznej, do którego urządzeń, instalacji lub sieci

odbiorca końcowy jest bezpośrednio przyłączony.

❑ W przypadku zlokalizowania punktów pomiarowych jednego odbiorcy końcowego w sieciach więcej niż jednego

przedsiębiorstwa energetycznego (przesyłowego, dystrybucyjnego lub wytwórczego), odbiorca końcowy może

złożyć wniosek do każdego z nich.

Przedsiębiorstwo energetyczne (PE) rozpatruje wniosek o agregację, w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
- gdy wniosek jest niekompletny, PE wzywa odbiorcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia

wezwania,
- agregacji punktów pomiarowych, dokonuje się z dniem następującym po dniu doręczenia wniosku.
- połączone punkty wyszczególnia się w umowach: dystrybucyjnej, kompleksowej lub, sprzedaży energii.



AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ



Aktualna sytuacja na rynku energii elektrycznej w Polsce – NOTOWANIA.

Emisja CO2 dla produkcji energii elektrycznej 
w instalacjach do spalania paliw: 

758 [kg/MWh] 



Aktualna sytuacja na rynku energii elektrycznej w Polsce i w Niemczech – NOTOWANIA, TGE i EEX.

09.08.2021

09.08.2021

9 sierpnia 2021 r. notowania cen energii elektrycznej na 2022 r. niemieckiej giełdzie EEX zrównały się z cenami notowanymi w Polsce

na TGE, i od tego czasu utrzymują się na wyższym poziomie.



Aktualna sytuacja na rynku energii elektrycznej – NOTOWANIA TGE I EEX.



POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 r.

− krajowa struktura produkcji energii elektrycznej



PEP - 2040 r. – STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO 2040 r.
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Krajowy miks energetyczny, praktycznie do końca kolejnej dekady, będzie oparty na technologiach węglowych. Polityka
Energetyczna Polski do 2040 r. nie przewiduje oczekiwanego przez odbiorców przemysłowych szybkiego rozwoju źródeł
wytwórczych o najniższych kosztach produkcji.



PEP - 2040 r. – PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH BEZEMISYJNYCH.
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Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. nie przewiduje rozwoju źródeł bezemisyjnych w stopniu wystarczającym dla
szybkiego przeprowadzenia niskoemisyjnej transformacji polskiego przemysłu, a wprowadzanie do sieci KSE energii
elektrycznej produkowanej przez elektrownie jądrowe i wiatraki na morzu, nastąpi zbyt późno.



PROBLEMY I WYZWANIA STOJĄCE PRZED POLSKIM
PRZEMYSŁEM



❑ PROBLEMY POLSKIEGO PRZEMYSŁU

1) wysokie i ciągle rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA),

2) znacząco większy, niż w innych krajach UE wzrost kosztów produkcji spowodowany wzrostem cen gazu,

energii elektrycznej i cieplnej,

3) globalna konkurencja która wprowadza na rynek UE wyroby nie spełniające europejskich standardów

technicznych i jakościowych, nie obciążone kosztami europejskiej polityki.

Problemy i wyzwania – ZAGROŻENIE DLA PERSPEKTYW FUNKCJONOWANIA.

❑ ZAGROŻENIA DLA PERSPEKTYW FUNKCJONOWANIA ENERGOCHŁONNYCH BRANŻ POLSKIEGO PRZEMYSŁU

▪ przeciągające się prace nad nowelizacją „Ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów

energochłonnych”, (możliwość niedoszacowane rocznych budżetów Funduszu Rekompensat),

▪ regulacyjne blokowanie możliwości korzystania przez odbiorców przemysłowych z bezpośrednich dostaw

energii elektrycznej produkowanej w źródłach o najniższych aktualnie kosztach produkcji, poprzez

blokowanie alternatywnego, w stosunku do poboru z KSE, sposobu jej dostawy „linią bezpośrednią”,

▪ regulacyjne blokowanie niskoemisyjnej transformacji energetyki przemysłowej, poprzez wyłączenie

z systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, instalacji przemysłowych,

▪ nieefektywne systemy wsparcia rozwoju OZE, które nie powodują szybkiego rozwoju, niezbędnych polskiej

gospodarce, technologii najtańszych (lądowe fermy wiatrowe), realizując cele społeczne i polityczne,

▪ brak alternatywnych do węglowych, możliwych do szybkiego wdrożenia, technologii systemowej

bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej po kosztach umożliwiających polskiemu przemysłowi

konkurowanie na rynku europejskim i rynkach światowych.



SYSTEM REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

– stanowisko przemysłu, cele KE,

– wybrane zapisy projektu nowelizacji ustawy o systemie rekompensat dla sektorów
i podsektorów energochłonnych.



System Rekompensat a konkurencyjność przemysłu – STANOWISKO PRZEMYSŁU

❑ POŚREDNIE KOSZTY EMISJI A KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ.

▪ dyrektywą 2003/87/WE Parlament Europejski i Rada UE ustanowiły system handlu przydziałami emisji

gazów cieplarnianych w Unii (EU ETS) w celu wspierania redukcji ich emisji w sposób efektywny kosztowo

oraz skuteczny gospodarczo,

▪ koszt uprawnień do emisji CO2 w istotny sposób różnicuje koszty produkcji energii elektrycznej w krajach UE

(w zależności od krajowych „miksów energetycznych”) co powoduje, iż o opłacalności działalności

przemysłowej w coraz większym stopniu decydują pośrednie koszty emisji (cena EUA),

▪ celem SYSTEMU REKOMPENSAT jest wyrównanie warunków prowadzenia działalności produkcyjnej

w krajach o zróżnicowanych kosztach emisji pośrednich i uniknięcie tzw. Ucieczki Emisji.

❑ UCIECZKA EMISJI

▪ przeniesienie produkcji z UE do innych państw o niższych kosztach pośrednich,

▪ zastępowanie wyrobów unijnych wyrobami z importu, które nie zawierają kosztów emisji pośrednich.

❑ POMOC PAŃSTWA

▪ musi być KONIECZNA DO OSIĄGNIĘCIA CELU ŚRODOWISKOWEGO EU ETS,

▪ ograniczona do minimum niezbędnego do osiągnięcia pożądanego poziomu ochrony środowiska,

▪ nie może powodować zakłóceń konkurencji i handlu na rynku wewnętrznym.

❑ KE OKREŚLA WARUNKI, NA JAKICH MOŻNA UZNAĆ ŚRODKI POMOCY PAŃSTWA W KONTEKŚCIE EU ETS ZA

ZGODNE Z RYNKIEM WEWNĘTRZNYM

▪ zapewnienie zwiększonej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.,

▪ realizacja celu neutralności klimatycznej,

▪ zapewnienie równych warunków działania.



❑ POŚREDNIE KOSZTY EMISJI A KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ.

▪ przepisy i polityki UE muszą być spójne z realizacją celu neutralności klimatycznej i muszą się do tej

realizacji przyczyniać przy POSZANOWANIU RÓWNYCH WARUNKÓW KONKURENCJI,

▪ Rada Europejska zobowiązała KE do regularnego informowania o środowiskowych i społeczno-

gospodarczych skutkach transformacji w kierunku neutralności klimatycznej,

▪ neutralność klimatyczną należy osiągnąć w sposób pozwalający zachować konkurencyjność UE, w tym

poprzez opracowanie skutecznych środków służących zwalczaniu ucieczki emisji.

❑ ART. 10a ust. 6 DYREKTYWY 2003/87/W

▪ państwa członkowskie POWINNY przyjąć środki finansowe na rzecz sektorów lub podsektorów, które są

narażone na rzeczywiste ryzyko ucieczki emisji z powodu kosztów pośrednich faktycznie ponoszonych

w wyniku przeniesienia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej,

− środki te muszą być zgodne z zasadami pomocy państwa,

− nie mogą powodować nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym

− gdy przekraczają 25% dochodów uzyskanych ze sprzedaży uprawnień na aukcji, państwo członkowskie

określa powody przekroczenia oraz publikuje sprawozdanie w tej sprawie.

❑ Przedstawiciele polskiego przemysłu traktują System Rekompensat jako niezbędny element wyrównywania
warunków prowadzenia działalności produkcyjnej na obszarze UE i utrzymania konkurencyjności na RYNKACH
GLOBALNYCH.

❑ Dla KE System Rekompensat jest kolejnym elementem zapewnienia zwiększonej redukcji emisji gazów
cieplarnianych oraz osiągnięcia celu środowiskowego realizowanego przez EU ETS.

Cel i finansowanie rekompensat – MAX. KWOTA ŚRODKÓW



Wysokość i procedura przyznawania rekompensat – NOWE WYTYCZNE KE.

▪ Wnioskodawca, który wnioskuje o przyznanie Rekompensaty Podstawowej, może ubiegać się równocześnie

o Rekompensatę Dodatkową wyliczaną jako różnica pomiędzy: (i) wysokością poniesionych kosztów pośrednich, (ii)

wartością rekompensaty podstawowej i (iii) wartością odpowiadającą 1,5% wartości dodanej brutto uzyskanej

w roku, za który przyznawane są rekompensaty,

▪ Max. suma przyznanych rekompensat może wynieść do 100% kosztów pośrednich emisji dla produktu.

▪ postępowanie administracyjne winno umożliwiać wydanie jednej decyzji dotyczącej przyznania rekompensat

podstawowej i dodatkowej.

▪ Wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie Rekompensat, przekazuje Prezesowi URE informację o:

- zużyciu energii elektrycznej na własne potrzeby w roku, za który przyznawane są rekompensaty wraz

z metodologią ich wyliczenia oraz opinią biegłego rewidenta

- wartości dodanej brutto uzyskanej w roku, za który przyznawane są rekompensaty.

▪ W razie przekroczenia budżetu rocznego (przez wnioskujących o przyznanie Rekompensat Podstawowych), Prezes

URE nie przystąpi do przyznawania rekompensat dodatkowych, redukując proporcjonalnie wysokość przyznawanych

rekompensat podstawowych.

▪ W przypadku, gdy wnioski o przyznanie rekompensat podstawowych nie wyczerpią ich rocznego budżetu, URE

przystąpi do rozpatrywania wniosków w zakresie rekompensat dodatkowych poprzez weryfikację danych

określających procentowy udział pośrednich kosztów emisji w GVA przedsiębiorstwa.

▪ Gdyby dodatkowe rekompensaty powodowały przekroczenie rocznego budżetu, URE dokonuje proporcjonalnego

obniżenia ich wysokości przyznawanych rekompensat dodatkowych.



Rekompensat podstawowe i dodatkowe - BUDŻETY ROCZNE FUNDUSZU REKOMPENSAT. 

Limit wydatków przeznaczony na wypłatę rekompensat
rok [PLN/rok]

2019 r. 0,0

2020 r. 890 000 000,0

2021 r. 890 000 000,0

2022 r. 1 766 899 008,0

2023 r. 988 183 845,0

2024 r. 1 044 275 877,0

2025 r. 1 195 899 651,0

2026 r. 1 423 554 421,5

2027 r. 1 619 000 095,5

2028 r. 1 553 486 355,0

2029 r. -

2030 r. -

❑ Roczne budżety Systemu Rekompensat były wyznaczane w innych niż dzisiejsze, warunkach rynkowych,

▪ zgodnie z założeniami KE cena EUA w całej IV fazie EU ETS (lata 2021-2030) nie powinna przekraczać 30 €/EUA,

▪ w Uzasadnieniu i OSR do Ustawy dla lat 2025 i 2030 ceny EUA w wysokości odpowiednio 23 €/EUA i 30 €/EUA,

▪ w momencie ostatecznego formułowania jej zapisów, notowania te oscylowały wokół 25 €/EUA,

▪ roczne budżety Systemu Rekompensat, wyznaczone dla lat 2021 do 2030 w projekcie nowelizowanej Ustawy,

były wyliczane przy rynkowych cenach EUA przekraczających nieznacznie 30 €/EUA (koniec prac 38 €/EUA).

❑ Budżety roczne winny być wyznaczone tak, by wystarczały na pokrycie kosztu rekompensat PODSTAWOWYCH i

DODATKOWYCH.

Przychód Polski ze sprzedaży uprawnień do emisji w 2021 r. wyniesie nie mniej niż 5 179 mln. €, czyli 23 823 mln. PLN.

Zgodnie z zapisami art. 10a ust. 6 dyrektywy 2003/87/WE, na system rekompensat Polska mogłoby przeznaczyć w

2022 r. 5 955 mln. PLN, podczas gdy limit określony w Ustawie wynosi 890 mln. PLN., co stanowi zaledwie 15 % sumy,

akceptowanej przez KE.



Przyznawania Rekompensat – WARUNKOWOŚĆ

▪ W celu oceny, czy zgłoszony środek pomocy można uznać za zgodny z rynkiem wewnętrznym, Komisja bada, czy

konstrukcja środka pomocy zapewnia, by pozytywny wpływ pomocy na osiągnięcie celu leżącego we wspólnym

interesie był większy niż jego potencjalny negatywny wpływ na handel i konkurencję.

▪ Państwa członkowskie zobowiązują się również monitorować, czy beneficjenci objęci obowiązkiem przeprowadzenia

audytu energetycznego na podstawie art. 8 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE:

a) wdrażają zalecenia zawarte w sprawozdaniu z audytu tak, aby okres zwrotu z odnośnych inwestycji nie

przekraczał 3 lat, a koszty ich inwestycji były proporcjonalne; lub, alternatywnie,

b) ograniczają ślad węglowy swojego zużycia energii elektrycznej, aby pokryć co najmniej 30 % swojego zużycia

energii elektrycznej ze źródeł bezemisyjnych; lub, alternatywnie,

c) inwestują znaczną, wynoszącą co najmniej 50 %, kwotę pomocy w projekty, które prowadzą do znacznego

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z instalacji i znacznie poniżej mającego zastosowanie wskaźnika

wykorzystywanego do przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do

emisji.

▪ Pomoc przyznawaną w formie rekompensat można kumulować z:

a) wszelką inną pomocą państwa w odniesieniu do różnych możliwych do wyodrębnienia kosztów

kwalifikowalnych,

b) wszelką inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych — pokrywających się częściowo lub w całości —

kosztów kwalifikowalnych, oraz wszelką inną pomocą państwa, w przypadku której nie można wyodrębnić

kosztów kwalifikowalnych, tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia maksymalnej

intensywności pomocy.



ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW

− samodzielna, niskoemisyjna transformacja energetyczna polskiego 
przemysłu. 



ZGH Bolesław – ENERGOCHŁONNY ODBIORCA PRZEMYSŁOWY.

Zużycie energii elektrycznej – 440 GWh

Zapotrzebowanie na moc – 50 MW (24/7)  

Udział kosztów energii w koszcie przetworzenia – 40%

ZGH „Bolesław” 
firma energochłonna

WYZWANIA

▪ Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne ? 

▪ Jak sprostać wyzwaniom polityki klimatycznej ? 

▪ Jak zachować konkurencyjność na runku ? 



ZGH Bolesław – DYWERSYFIKACJA RYZYKA ZMIENNOŚCI KOSZTÓW ENERGII.

ZGH

dywersyfikacja

źródeł energii

elektrycznej

Zakup 

energii z 
rynku

Autoprodukcja 

kogeneracja 
gazowa

Autoprodukcja 

hybryda PV + wiatraki 



Dla tworzenia długofalowych perspektyw prowadzenia działalności produkcyjnej przez polskie zakłady

przemysłowe, niezbędna jest stabilizacja kosztów zużywanej energii, na możliwie niskim poziomie. Efekt ten

można uzyskać poprzez przeprowadzenie Niskoemisyjnej Transformacji Energetycznej, w ramach której:

- powstaną przemysłowe, samobilansujące się obszary energetyczne, oraz zintegrowane systemy

zarządzanie energią pobieraną z sieci KSE, zużywaną oraz produkowaną.

ETAPY REALIZACJI

1) Opracowanie „Koncepcji budowy przemysłowego, samobilansującego obszaru energetycznego” określającej:

• parametry niezbędnej do wybudowania infrastruktury energetycznej,

• sposób zintegrowanego zarządzania ciepłem i energią elektryczną pobieraną,

• wymagania dla informatycznego systemu zintegrowanego nadzoru i zarządzania.

2) Rozłożona na etapy budowa przemysłowego systemu energetycznego

• wyposażonego w: (1) nisko/zero emisyjne źródła energii elektrycznej i ciepła, (2) urządzenia i instalacje

umożliwiające magazynowanie energii (w różnych formach), (3) regulacyjne źródła gazowe (CHP),

• samobilansującego (w ramach obszaru energetycznego), zmienne zapotrzebowania na energię

elektryczną z jej produkcją w źródłach niestabilnych (wiatraki i PV) oraz regulacyjnych (gazowych),

zapewniającego stały pobór energii elektrycznej z sieci KSE.

3) Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu zintegrowanego nadzoru i zarządzania - CYFRYZACJA:

- zużyciem energii elektrycznej, ciepła i gazu,

- poborem energii elektrycznej z sieci KSE,

- magazynami energii elektrycznej, ciepła i wodoru, oraz

- produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Rozwiązanie problemu – NISKOEMISYJNA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA



Elektroliza cynku

Wykorzystanie bezpośrednio 
do produkcji cynku 

+

+

+

Energia elektryczna
Wodór

Energia elektryczna BILANSUJĄCA

ZGH Bolesław – BUDOWA GAZOWYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.



ZGH, niskoemisyjna transformacja energetyczna – TEREN POD TURBINY WIATROWE ORAZ PV.

▪ STAWY OSADOWE są wypiętrzeniem o wysokości około 50 m, górny jego poziom jest terenem płaskim. 
▪ Teren wskazany dla inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej obejmuje centralną część stawów. 
▪ Moduły PV rozstaną rozlokowane na płaskim terenie, na górze stawu osadowego (obszar wyróżniony na żółto).

Obowiązujące ograniczenia w 
lokowaniu źródeł wiatrowych 

Możliwość ulokowania 
wiatraka po zmianie

zasady 10H 

Możliwość ulokowania 
wiatraka po zmianie

zasady 10H 

W przypadku uzyskania oczekiwanych efektów
planowanych działań, ZGH Bolesław rozpoczną
realizację kolejnego etapu niskoemisyjnej
transformacji energetycznej poprzez

▪ zabudowę silnika wodorowego oraz zwiększenie
mocy hybrydy (PF + wiatraki) do 70 MW.



Magazyny energii – ZASTOSOWANIE DO BILANSOWANIA SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH.

Bilansowanie systemów elektroenergetycznych: centralnych, lokalnych i przemysłowych.

▪ Produkcja czystego wodoru wymaga stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł bezemisyjnych,

wykorzystujących energię słoneczną oraz wiatrową.

▪ Są to źródła niestabilne, których produkcja zależy od warunków pogodowych, co powoduje powstawanie bądź

nadwyżek bądź niedoborów energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym.

▪ Bilansowanie KSE jest realizowane poprzez utrzymywanie w gotowości elastycznych mocy konwencjonalnych

opartych o paliwa kopalne, w Polsce w tym celu uruchomiono mechanizm Rynku Mocy.

▪ Bilansowanie przemysłowych obszarów energetycznych może być realizowane z wykorzystaniem technologii

rozproszonego magazynowania energii:

− w magazynach energii elektrycznej,

− poprzez wykorzystanie technologii wodorowych, które pozwalają na długoterminowe magazynowanie energii,

a następnie wykorzystywanie jej do optymalizacji zarządzania energią (elektryczną i cieplną) w przemyśle.



ZMIANA ZASAD ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI I DANYMI
POMIAROWYMI

− Operator Informacji Rynku Energii (OIRE)



Duża nowelizacja ustawy Prawo energetyczne – OPERATOR CSiRE.

Centralny system informacji rynku energii (CSiRE) umożliwia wymianę informacji rynku energii

pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego w celu realizacji procesów rynku energii.

❑ Zadania OPERATORA INFORMACJI RYNKU ENERGII (OIRE) które wykonuje OSP:

- zarządza i administruje centralnym systemem informacji rynku energii,

- pozyskuje informacje rynku energii oraz inne informacje od użytkowników systemu na potrzeby realizacji

procesów rynku energii,

- przetwarza zgromadzone w centralnym systemie informacji rynku energii informacje na potrzeby realizacji

procesów rynku energii,

- wspiera realizację procesów rynku energii,

- opracowuje standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii,

- udostępnia uprawnionym użytkownikom systemu informacje rynku energii w zakresie przewidzianym

w ustawie i w przepisach wykonawczych w sposób określony w odpowiedniej instrukcji.

❑ OIRE zamieszcza na swojej stronie internetowej

1) standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii,

2) wykaz sprzedawców energii elektrycznej działających na obszarze danego OSD, którzy umożliwiają zawarcie

umowy (i) sprzedaży energii elektrycznej, (ii) umowy kompleksowej,

3) wykaz sprzedawców z urzędu działających na obszarze działania danego OSD,

4) informację o sprzedawcy zobowiązanym wyznaczonym na obszarze działania danego OSD,

5) wykaz sprzedawców rezerwowych, którzy na obszarze działania danego OSD oferują sprzedaż rezerwową,

6) wykaz sprzedawców rezerwowych, którzy na obszarze działania OSD oferują rezerwową usługę kompleksową,

7) wykaz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe.



Duża nowelizacja ustawy Prawo energetyczne – KORZYŚCI Z WPROWADZENIA CSiRE.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA OIRE I CSIRE

Dla odbiorców końcowych

1) bezpłatny dostęp do danych dotyczących własnych punktów poboru energii, w tym do danych

pomiarowych,

2) ułatwienie oraz skrócenie czasu realizacji procesów rynku energii m.in. zmiany sprzedawcy,

3) możliwość weryfikacji indywidualnego poboru oraz oddania energii elektrycznej do sieci,

4) możliwość podejmowania decyzji dot. wykorzystania energii elektrycznej i obniżenia kosztu jej użytkowania

na podstawie rzetelnych danych,

5) możliwość udostępnienia własnych informacji rynku energii, w tym danych pomiarowych, wybranym przez

siebie podmiotom np. w celu otrzymania lepszych ofert lub usług

6) zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami

obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Dla uczestników rynku energii elektrycznej

1) obniżenie kosztów funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz obniżenie bariery wejścia na rynek

2) skuteczna i bezpieczna wymiana informacji na detalicznym rynku energii,

3) ujednolicenie zasad realizacji procesów detalicznego rynku energii elektrycznej,

4) gwarancja efektywności przetwarzania danych oraz trwałości rozwiązania CSIRE,

5) umożliwienie rozwoju nowych usług poprzez ułatwienie dostępu do informacji rynku energii, w tym profili

pomiarowych zużycia i produkcji energii elektrycznej

6) transparentność procesów detalicznego rynku energii wspieranych przez CSIRE



ZMIANA ZASAD ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI I DANYMI
POMIAROWYMI

− Centralny System Informacji Rynku Energii (CSiRE), przekazywanie
i udostępnianie informacji i danych pomiarowych.



Duża nowelizacja ustawy Prawo energetyczne – DANE W CSiRE.

1. OPERATOR SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, przekazują w

postaci elektronicznej informacje i dane rynku energii do CSiRE, w szczególności:

INFORMACJE o:

1) punkcie poboru energii lub punkcie pomiarowym, po każdej zmianie informacji ich dotyczących,

2) sprzedawcach energii elektrycznej, którzy posiadają zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii

elektrycznej umożliwiające zawieranie:

▪ umów kompleksowych,

▪ umów sprzedaży energii elektrycznej,

3) sprzedawcy z urzędu działającym na jego (operatora) obszarze działania,

4) sprzedawcy zobowiązanym wyznaczonym na jego (operatora) obszarze działania,

5) sprzedawcy rezerwowym, oferującym na jego (operatora) obszarze działania:

▪ sprzedaż rezerwową,

▪ rezerwową usługę kompleksową.

DANE POMIAROWE

w celu realizacji procesów rynku energii lub na potrzeby realizacji obowiązków operatora systemu

dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego

określonych w przepisach prawa.



Duża nowelizacja ustawy Prawo energetyczne – DANE W CSiRE.

2. SPRZEDAWCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

przekazuje w postaci elektronicznej do CSiRE informacje o odbiorcach, z którymi zawarł umowy sprzedaży

energii elektrycznej lub umowy kompleksowe, oraz inne informacje w celu realizacji procesów rynku energii.

3. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA BILANSOWANIE HANDLOWE

przekazuje w postaci elektronicznej do centralnego systemu informacji rynku energii:

1) informacje o sprzedawcach energii elektrycznej oraz punktach poboru energii jednostek wytwórczych, dla

których podmiot pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe,

2) inne informacje w celu realizacji procesów rynku energii.

4. Sprzedawca energii elektrycznej, OSD, OSP lub WŁAŚCICIEL urządzeń, instalacji lub sieci, podmiot

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, operator ogólnodostępnej stacji ładowania oraz inne podmioty,

realizujące procesy rynku energii lub wymieniające informacje za pośrednictwem CSiRE,

▪ zapewniają poprawność i kompletność informacji przekazywanych przez nich do CSiRE,

▪ mogą prowadzić własny rejestr odbiorców lub punktów pomiarowych, przechowywać informacje rynku

energii i przetwarzać je w celu wykonywania obowiązków ustawowych.



Duża nowelizacja ustawy Prawo energetyczne – CSiRE.

OPERATOR INFORMACJI RYNKU ENERGII udostępnia informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem

centralnego systemu informacji rynku energii:

1) użytkownikowi systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorcy końcowemu, wytwórcy, posiadaczowi

magazynu energii elektrycznej, którego dane te dotyczą,

2) podmiotowi upoważnionemu przez użytkownika systemu elektroenergetycznego, którego dane te dotyczą

‒ w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu,

3) operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu dystrybucyjnego

elektroenergetycznego lub właścicielowi sieci, instalacji lub urządzeń, który dane te przekazał ‒ w zakresie

niezbędnym do wykonywania zadań określonych w przepisach prawa,

4) sprzedawcy energii elektrycznej ‒ w zakresie niezbędnym do dokonywania rozliczeń z użytkownikiem systemu

elektroenergetycznego za energię elektryczną,

5) Zarządcy Rozliczeń S.A. – w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań,

6) operatorowi ogólnodostępnej stacji ładowania, dostawcy usług ładowania, operatorowi systemu

dystrybucyjnego i sprzedawcy ‒ w zakresie niezbędnym do dokonywania rozliczeń z dostawcą usług ładowania

oraz ze sprzedawcą energii elektrycznej za pobraną energię elektryczną w ogólnodostępnej stacji ładowania,

7) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki - w zakresie niezbędnym do rozstrzygania indywidualnych spraw,

8) Prezesowi Głównego Urzędu Miar - w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w przepisach

prawa,

9) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych przyznających im dostęp do informacji

rynku energii z tego systemu.



Duża nowelizacja ustawy Prawo energetyczne – ROLA MINISTRA ds. ENERGII.

❑ MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ENERGII określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem CSiRE,

2) sposób realizacji procesów, o których mowa w pkt 1,

3) zakres poleceń wysyłanych do licznika zdalnego odczytu za pośrednictwem centralnego systemu informacji

rynku energii oraz warunki ich wysyłania,

4) wymagania dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności informacji rynku energii oraz ich weryfikacji,

5) wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych przez poszczególnych użytkowników systemu

i sposób ich publikacji,

6) wzór szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych.

❑ Realizacja procesów rynku energii oraz wymiany informacji za pośrednictwem centralnego systemu informacji

rynku energii przez:

1) operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

2) właściciela sieci, instalacji lub urządzeń,

3) sprzedawcę energii elektrycznej,

4) podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe,

5) operatora ogólnodostępnej stacji ładowania,

6) inny podmiot realizujący procesy rynku energii lub wymieniający informacje rynku energii,

następuje poprzez zawieranie z operatorem informacji rynku energii OIRE, umowy dotyczącej udostępniania

informacji rynku energii.



ZMIANA ZASAD ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI I DANYMI
POMIAROWYMI

− zasady funkcjonowania systemu pomiarowego.



Duża nowelizacja ustawy Prawo energetyczne – ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMIAROWEGO.

LICZNIKI ZDALNEGO ODCZYTU DANYCH POMIAROWYCH

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do dnia 31 grudnia 2028 r., zainstaluje liczniki

zdalnego odczytu skomunikowane z systemem zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co

najmniej

▪ 80% łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych,

▪ w tym stanowiących co najmniej 80% łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych

w gospodarstwach domowych,

posiadających układ pomiarowo-rozliczeniowy bez przekładników prądowych lub napięciowych, przyłączonych

do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

HARMONOGRAM instalacji liczników zdalnego odczytu:

1) 31 grudnia 2023 r. − w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 15%,

2) 31 grudnia 2025 r. − w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 35%,

3) 31 grudnia 2027 r. − w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 65%

łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych.

OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO

1) zainstaluje nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. liczniki zdalnego odczytu skomunikowane z systemem

zdalnego odczytu w stacjach elektroenergetycznych transformujących napięcie średnie na niskie,

2) pokrywa koszty zakupu licznika zdalnego odczytu, jego zainstalowania i uruchomienia, a także koszty

niezbędnej infrastruktury technicznej wymaganej do jego prawidłowego funkcjonowania u odbiorcy

końcowego na napięciu nie wyższym niż 1 kV.



Aktualna sytuacja na europejskim rynku energii elektrycznej – NOTOWANIA na RDN.

▪ W piątek, 24.09.2021 r. popołudniu cena EUA osiągnęła maksymalny historyczny poziom 64,16 €/t. 27.9.2021 r. cena ta zostaje

ponownie przebita z maksymalnym notowaniem 64,7 €/t. Również Brytyjskie uprawnienia UKA notują maksyma 65,0 GBP/t (75,8 €/t).

▪ Powodem jest wzrost zainteresowania funduszy inwestycyjnych zarówno brytyjskimi jak i europejskimi instrumentami finansowymi.

▪ Notowania giełdowych cen energii elektrycznej w innych krajach UE na RDN są zdecydowanie wyższe niż w Polsce.

▪ Z uwagi na konkurencyjność polskiego przemysłu na rynku UE niższe ceny energii elektrycznej w Polsce działają korzystnie, jednak

drastyczne wzrosty tych cen w krajach UE stanowią zagrożenie dla całej europejskiej gospodarki.

Pytanie 1:

▪ Jak jest przyczyna takich reakcji

rynków energii.

Pytanie 2:

▪ Na ile trwałe są obserwowane

obecnie tendencji.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Henryk Kaliś

Przewodniczący FOEEiG


