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Energia elektryczna

• Umowa kompleksowa czy TPA?

• Taryfa jedno- / dwu- / trzy-strefowa

• Moc umowna

• Kary umowne

Gaz ziemny

• Umowa kompleksowa czy TPA?

• Moc umowna

• Kary umowne

Ciepło sieciowe

• Taryfa

• Moc umowna

• Kary umowne

MECHANIZMY ZAKUPOWE DLA WYBRANYCH NOŚNIKÓW ENERGII
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Umowa kompleksowa czy TPA?

• Jeżeli za usługę sprzedaży i dystrybucji przychodzi jedna faktura to energia jest
sprzedawana wg. taryfy kompleksowej

• W umowie kompleksowej energia jest sprzedawana od tego samego podmiotu
który świadczy usługę dystrybucji

• W przypadku umowy TPA usługę sprzedaży i dystrybucji świadczą inne
podmioty. Wówczas cenę składnika związanego ze sprzedażą energii ustala się
ze sprzedawcą na drodze negocjacji

• Ważne fakty:

• Umowa kompleksowa: Łatwość w zawieraniu umów, jedna faktura, brak
konieczności zawierania nowych umów co rok / dwa lata, ceny wyższe niż na
rynku TPA

• Rynek TPA: Atrakcyjne ceny energii, możliwość negocjacji, zmiany sprzedawcy,
konieczność pilnowania terminów kończenia się umów sprzedaży.

ENERGIA ELEKTRYCZNA



4

Ilu strefową taryfę wybrać?

• Taryfa jednostrefowa – jedna cena energii przez całą dobę

• Taryfa dwustrefowa

• Taryfa trzystrefowa

ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Moc umowna

• Moc, której dostępność na PPE dystrybutor energii gwarantuje w zamian za opłaty
na fakturach za dystrybucję.

• Moc umowna ma pewien poziom optymalny i nie warto jej przewymiarować!!!

• Składniki faktur naliczane są wg. jednostki zł/kW/m-c lub zł/MW/m-c

ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Kary umowne

• Przekroczenia mocy umownej:

• Naliczane są za 10 największych poborów wykonanych w 15 minutowych
interwałach w ciągu miesiąca.

ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Kary umowne

• Przekroczenia mocy umownej

• Energia bierna:

• Rozróżniamy energię bierną pojemnościową i indukcyjną

• Jeżeli opłaty związane z energią bierną przekraczają 5% faktury za dystrybucję
warto rozważyć kompensację

ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Przykład optymalizacji

• Średnie przedsiębiorstwo produkcyjne

• Moc umowna obecnie / rekomendowana: 430 → 400

• Taryfa obecnie / rekomendowana: B21 → B23

Roczne oszczędności wynikające z optymalizacji

Moc umowna → 4 102 zł

Optymalizacja taryf → 69 329 zł 

SUMA → 73 431 zł

ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Umowa kompleksowa czy TPA?

• Jeżeli za usługę sprzedaży i dystrybucji przychodzi jedna faktura to energia jest
sprzedawana wg. taryfy kompleksowej

• W umowie kompleksowej energia jest sprzedawana od tego samego podmiotu
który świadczy usługę dystrybucji

• W przypadku umowy TPA usługę sprzedaży i dystrybucji świadczą inne
podmioty. Wówczas cenę składnika związanego ze sprzedażą gazu ustala się ze
sprzedawcą na drodze negocjacji

• Ważne fakty:

• Umowa kompleksowa: Łatwość w zawieraniu umów, jedna faktura, brak
konieczności zawierania nowych umów co rok / dwa lata, ceny wyższe niż na
rynku TPA

• Rynek TPA: Atrakcyjne ceny gazu, możliwość negocjacji, zmiany sprzedawcy,
konieczność pilnowania terminów kończenia się umów sprzedaży.

GAZ ZIEMNY
ANALOGICZNIE JAK W PRZYPADKU EN.EL
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Moc umowna

• Strumień gazu (wyrażony w jednostkach energii) którego dostępność na punkcie
przyłączeniowym dystrybutor gazu gwarantuje w zamian za opłaty na fakturach za
dystrybucję.

• Moc umowna ma pewien poziom optymalny i nie warto jej przewymiarować!!!

• Składniki faktur naliczane są wg. jednostki zł/kWh/h za h lub zł/MWh/h za h
skutkuje to inną opłatą za moc zamówioną w zależności od tego czy mamy 28 / 29 /
30 czy 31 dni

GAZ ZIEMNY
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Moc umowna

• Strumień gazu (wyrażony w jednostkach energii) którego dostępność na punkcie
przyłączeniowym dystrybutor gazu gwarantuje w zamian za opłaty na fakturach za
dystrybucję.

• Moc umowna ma pewien poziom optymalny i nie warto jej przewymiarować!!!

• Składniki faktur naliczane są wg. jednostki zł/kWh/h za h lub zł/MWh/h za h
skutkuje to inną opłatą za moc zamówioną w zależności od tego czy mamy 28 / 29 /
30 czy 31 dni

GAZ ZIEMNY
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Kary umowne

• Przekroczenia mocy umownej:

• Naliczane są za każdą godzinę w której uśredniony strumień przekraczał wartość
umowną

GAZ ZIEMNY



13

Taryfa

• Mała dowolność w wyborze taryf, które każdy PEC kształtuje indywidualnie (pod
nadzorem URE).

• W ramach grupy odbiorców od danym rzędzie wielkości zapotrzebowania warto
zwrócić uwagę czy węzeł należy do odbiorcy końcowego, czy do MPEC i kto jest
rozliczany za energię elektryczną. Ma to kluczowe znaczenie przy ocenie „potrzeby
modernizacji” (której MPEC zwykle nie widzi).

CIEPŁO SIECIOWE

https://m.wm.pl/2015/04/orig/cs-schemat-systemu-d-241432.jpg
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Moc umowna

• Cechą charakterystyczną zakupu ciepłą z sieci miejskiej jest to, że praktycznie nie
zdarzają się naliczenia związane z przekroczeniem mocy umownej, gdyż ewentualną
konsekwencją takiej sytuacji byłoby niedogrzanie obiektu / procesu, ale ograniczenie
maksymalnego strumienia jest niemożliwe

• Istnieje znaczny potencjał w optymalizacji mocy umownej, która zazwyczaj jest
przyjmowana na podstawie mocy projektowej / mocy źródła, a w związku z naturą
obliczeń projektowych są przewymiarowane

CIEPŁO SIECIOWE
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Kary umowne

• Jedyna kara umowna z jaką się spotkaliśmy w przypadku ciepła sieciowego to:

CIEPŁO SIECIOWE
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Przykład optymalizacji

• Obiekt basenowy

• Moc umowna obecnie / rekomendowana: 700 → 482

Roczne oszczędności wynikające z optymalizacji

Moc umowna → 23 456 zł

CIEPŁO SIECIOWE
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