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2015  =                                        = 20 stopień zasilania

Według sygnałów płynących z rynków energetycznych, zarówno od
uczestników tych rynków, jak i rządzących, w ceny energii i związane z nimi 
koszty  w najbliższych latach będą rosły i będą charakteryzowały się dużą 
zmiennością

Przedsiębiorco czas się obudzić!

Czas na system Zarządzania energią !!!!!!!
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Kluczowe punkty strategiczne zarządzania

energią:

1. Wiedzieć, gdzie w przedsiębiorstwie jest używana

energia.

2. Unikać używania energii gdzie tylko jest to możliwe.

3. Ograniczyć zapotrzebowanie na energię i podjąć

kroki w celu obniżenia zużycia, ponownego zużycia i

odzyskania energii.

4. Wytwarzać energię na własne potrzeby i/lub

świadczyć usługi dla systemu energetycznego.

5. Zawsz mieć na uwadze rentowność przedsiębiorstwa.

Jednym z pierwszych kroków we

wprowadzaniu zrównoważonego zarządzania

energią i programu ograniczania jej zużycia

jest przeprowadzenie audytu

energetycznego.

Pozwala on na oszacowanie sprawności wszystkich

układów technologicznych wykorzystujących

energię.
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Średnia wielkość zużycia energii w produkcji wynosi:

silniki 
elektryczne 

30% 

sprężone 
powietrze

20%

wentylacja

20% 

ciepło 
procesowe 

10%

ogrzewanie   

10%

oświetlenie 

10 % 

Źródło: www.energie.ch.
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Bezpieczeństwo energetyczne
przedsiębiorcy - to jego
pewność co do dostępu do 

potrzebnej mu energii:

 w czasie, 
 w ilości,
 w jakości przez niego oczekiwanej, 
 przy akceptowalnej przez niego cenie. 

Optymalizacja energetyczna w
przedsiębiorstwie:

• to obniżenie kosztów operacyjnych poprzez 
obniżenie zużycia końcowego energii 
spowodowane zmianami technologicznymi, 
gospodarczymi i/lub zmianami zachowań.

• to uzyskanie przychodów operacyjnych  ze 
sprzedaży energii lub ciepła/chłodu z własnych 
źródeł generacyjnych – inwestycje.
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Optymalizacja bezinwestycyjna

Optymalizacja poprzez inwestycje

 Niskonakładowe
 Wysokonakładowe

• optymalizacja może być przeprowadzona 
samodzielnie

• poprzez wykorzystanie usług energetycznych 
świadczonych przez  podmioty zewnętrzne –
przedsiębiorstwo usług energetycznych (ESCO)

• weryfikacja umów przyłączeniowych 
• odpowiedni dobór mocy umownej 
• ulgi z tytułu OZE dla energochłonnych 
• aktywne zarządzanie pracą generatorów 
• zmiana sprzedawcy 
• wyszkolenie kadry
• zmianę taryf
• zarządzanie popytem
• dobre gospodarowanie energią 
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• weryfikacja umów przyłączeniowych 
• odpowiedni dobór mocy umownej 
• ulgi z tytułu OZE dla energochłonnych 
• aktywne zarządzanie pracą generatorów 
• zmiana sprzedawcy 
• wyszkolenie kadry
• zmianę taryf
• zarządzanie popytem
• dobre gospodarowanie energią 

Optymalizacja bezinwestycyjna
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ESCO to firma świadcząca usługi energetyczne lub dostarczająca inne środki poprawy 
efektywności energetycznej w zakładzie lub pomieszczeniach użytkownika biorąca przy 
tym na siebie pewną część ryzyka finansowego ( finansowanie inwestycji). 

Zapłata za wykonane usługi jest oparta( w całości lub w części) na  osiągnięciu poprawy 
efektywności energetycznej oraz spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów efektywności. 
(Dyrektywa 2006/32/WE)
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Działania inwestycje mogą być niskonakładowe np:

• dobór i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej umożliwiających
obniżenie lub uniknięcie opłat za tę moc,

• dobór i montaż urządzeń do zarządzania poborem energii elektrycznej
i paliwa gazowego umożliwiających obniżenie zużycia (kosztów)
energii elektrycznej i paliwa gazowego. 
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Wymagające większych nakładów

Własne źródła wytwarzania energii w skojarzeniu:
- energii elektrycznej

- ciepła 
- chłodu
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Bezpieczeństwo 
energetyczne

Obecnie, w polskim systemie energetycznym firmy mogą zajmować nowe pozycje:

 Klasyczną - czyli przyłączyć się do sieci i pobierać energię wyłącznie z sieci.

 Prosumenta przemysłowego - ( być jednocześnie konsumentem i producentem energii elektrycznej) czyli przyłączyć 
się do sieci oraz zbudować własne źródła energii elektrycznej.

 Prosumenta przemysłowego z magazynem - czyli przyłączyć  się do sieci, zbudować własne źródła energii oraz 
magazynować wytworzoną  energię.

 Być w systemie off-grid - stać się producentem energii elektrycznej, magazynować wytworzoną energię oraz 
zrezygnować z korzystania z publicznej sieci elektroenergetycznej (odłączenie się od sieci).

Zajęcie przez przedsiębiorstwo trzech ostatnich pozycji na rynku energii elektrycznej spowoduje, że stanie się ono częścią 
coraz bardziej się rozwijającego zjawiska jakim jest energetyka przemysłowa. 
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Bezpieczeństwo 
energetyczne

Zajęcie przez przedsiębiorstwa przetwórcze na rynku energii elektrycznej pozycji prosumenta przemysłowego
przynosić będzie szereg dotychczas niemożliwych do osiągnięcia korzyści:

 zapewni bezpieczeństwo energetyczne, 

 produkcja ciepła/energii elektrycznej, a w przypadku trigeneracji także i chłodu  w miejscu zużycia 
daje możliwość znacznego obniżenia ich kosztów,

 pozwoli na uniknięcie kosztów przesyłu energii elektrycznej ( bardzo istotna pozycja każdego 
rachunku za prąd), 

 umożliwi  uzyskiwanie przychodów ze świadczenia usług dla krajowego operatora systemu 
przesyłowego,

 umożliwi wykorzystanie własnych źródeł wytwórczych do generowania dodatkowych zysków dla 
przedsiębiorstwa ze sprzedaży prądu, ciepła/chłodu na rynek, do klastrów i spółdzielni energetycznych
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1. Demand Side Response
2. Profilowanie popytu 
3. Zarządzanie portfelem energii

Demand Side Response – redukcja zapotrzebowania na polecenie PSE. 
1. Jest to usługa systemowa mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa KSE. Polega na zmniejszeniu popytu 

w najbardziej newralgicznych godzinach. 
2. Istnieją dwa programy Gwarantowany i Bieżący (Gwarantowany – przetarg, bieżący – dobrowolny):

1. W Gwarantowanym płatność za gotowość do redukcji i rzeczywistą redukcję
2. W bieżącym płatność za rzeczywistą redukcję.

3. Proces:
1. Analiza możliwości redukcyjnych (wyłączanie urządzeń, włączanie generatorów awaryjnych)
2. Test redukcji w celu zbadania rzeczywistej możliwości realizacji
3. Zgłoszenie do DSR lub udział w przetargu
4. Udział w programie DSR
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Profilowanie popytu
1. Ceny na rynku energii są różne w każdej z 8675 godzin.
2. Poprzez dopasowanie zużycia tak, aby konsumować w godzinach tanich i minimalizować zużycie w godzinach 

drogich można znacząco zredukować koszty energii elektrycznej.
3. Proces:

1. Analiza obecnego zużycia energii, urządzeń możliwości przesunięć czasowych, elastyczności, remontów.
2. Opracowanie planu zużycia energii elektrycznej tak aby nie wpłynąć na produkcję w zakładzie i zarazem 

obniżyć koszt energii
3. Wdrożenie strategii i bieżąca optymalizacja.

Przykład dla konsumpcji 1 MW, czyli 8760 MWh 
rocznie i zużyciu 1 MWh w każdej godzinie.

KOSZT ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZALEZNOSCI OD PROFILU

zużycie energii godziny cena różnica

najtańsze najdroższe PLN/MWh PLN/MWh

0% 100% 252 zł -37 

10% 90% 245 zł -30 

20% 80% 237 zł -22 

30% 70% 230 zł -15 

40% 60% 223 zł -7 

50% 50% 215 zł -0 

60% 40% 208 zł 7 

70% 30% 200 zł 15 

80% 20% 193 zł 22 

90% 10% 185 zł 30 

100% 0% 178 zł 37 
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