
Na przestrzeni ostatnich lat wprowadzone akty prawne w sektorze energetycznym doprowadziły do wielu zmian na rynku energii
i wymusiły nowe rozwiązania w zakresie: paliw, technologii, energii elektrycznej i cieplnej. Cena energii elektrycznej
na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w ostatnich latach jest niestabilna w krótkich odstępach czasu, podczas gdy ceny energii
pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) stają się coraz bardziej konkurencyjne i przewidywalne.

W ostatnich latach odnotowuje się gwałtowne
zmiany ceny energii elektrycznej w krótkich
odstępach czasu. Dynamiczne wahania
utrudniły przewidywanie i planowanie
budżetów przedsiębiorstw, co odbiło się na
stabilności cen końcowych produktów. Dlatego
też firmy zaczęły poszukiwać rozwiązań
mających na celu uzyskanie stabilnej i tańszej
energii, która staje się kluczem do
konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
Problem zaczął eskalować od końca 2020 roku,
kiedy razem ze wzrostem cen uprawnień
emisji CO2, ceny energii elektrycznej osiągnęły
rekordowy poziom.

Cena energii elektrycznej na TGE

Cena emisji tony CO2 na rynku EUETS, EEXW 2017 roku cena emisji tony dwutlenku węgla 
wynosiła 5 Euro. W 2019 roku osiągnęła ona poziom 
niemalże 30 Euro, natomiast w ostatnich miesiącach 
przekroczyła granicę 50 Euro. Mimo 
dziesięciokrotnej podwyżki w ciągu ostatnich 
czterech lat, przewiduje się, że cena za emisję 
dwutlenku węgla będzie dalej rosła. Związane jest to 
z planami Komisji Europejskiej dotyczącymi 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W ciągu 
najbliższej dekady, czyli do 2030 roku, Komisja 
Europejska zakłada redukcję 55% emisji gazów 
cieplarnianych (w stosunku do wartości z 1990 roku). 

Nowoczesne strategie 
zarządzania energią 
KPMG wspiera strategiczne projekty przemysłu 
energochłonnego i sektora energii

Do powyższych kosztów należy dodać koszt utrzymania systemów wsparcia opartych o certyfikaty
pochodzenia, oraz koszty związane z dostosowaniem instalacji do wymagań regulacyjnych Komisji
Europejskiej w zakresie Best Available Techniques (BAT). Dodatkowo, w 2021 roku wprowadzona została
także tzw. opłata mocowa, która w znaczny sposób obciąża odbiorców w obszarze kosztów dystrybucji
energii.
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Nie tylko ceny energii elektrycznej
gwałtownie rosną i są niestabilne.
Cena paliwa gazowego dostępnego
na rynku TGE osiągnęła rekordowo
niski poziom na przełomie II i III
kwartału 2020 roku, kiedy to ceny
kontraktów miesięcznych spadły
poniżej 30 zł/MWh. Sytuacja zmieniła
się diametralnie na przełomie 2020 i
2021 roku, który przyniósł
pięciokrotną podwyżkę cen gazu.

Cena gazu na TGE

Koszt zainstalowania 1MW mocy – fotowoltaika 
Ostatnie lata przynoszą również spadek kosztów zainstalowania
1MW mocy pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych. Od 2010
roku średnia cena zainstalowania 1MW mocy w technologii PV
spadła ośmiokrotnie. Przekłada się to bezpośrednio na obniżenie
ceny produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem
technologii wykorzystujących energię słońca. W czerwcu 2019
roku w Portugalii cena energii elektrycznej pochodzącej z
fotowoltaiki wyniosła 86 zł/MWh. W ostatnich latach
kontynuowany jest także trend zwiększania sprawności
układów fotowoltaicznych, na co wpływ mają nowe rozwiązania
technologiczne i materiałowe.

Wprowadzone regulacje wymusiły wiele zmian w obrębie przemysłu energochłonnego. Dotyczą one przede wszystkim
przedsiębiorstw, dla których cena ciepła i energii elektrycznej stanowi istotny koszt działalności. Firmy stają
w obliczu decyzji, która może zaważyć o ich konkurencyjności na rynku polskim i globalnym. Odpowiednie przygotowanie
dopracowanej strategii oraz określenie koncepcji zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną może być kluczowym krokiem
dla dalszego rozwoju firmy. Dostosowanie się do nowych wymogów nie jest oczywiste i proste, a ewentualny błąd może
zadecydować o przyszłości firmy na rynku.

Ceny energii z taryf polskich operatorów energii

(*) Cennik standardowy energii elektrycznej dla przedsiębiorstw, grupy taryfowe B 
(od najniższej do najwyższej w zależności od grupy taryfowej i pory dnia). 
Cennik na rok 2021. Dane przybliżone

Konsekwencje?

Enea S.A.

349 – 582 zł/MWh

359 – 586 zł/MWh

353 – 699 zł/MWh

397 – 589 zł/MWh

Uruchomienie Rynku Mocy na początku 2021 roku spowodowało
włączenie do rachunków za dystrybucję energii elektrycznej
dodatkowej opłaty. Jej wysokość wynosi nawet 76 PLN/MWh.
W związku z tym powstały także nowe możliwości dla firm
przemysłowych – usługi redukcji mocy DSR, czy dodatkowe
dofinansowanie po udostępnieniu źródła na Rynku Mocy. Co
więcej, niedawno przyjęty został projekt ulgi w opłacie mocowej,
który będzie premiuje odbiorców o płaskim profilu zużycia energii.
Ulga ta wynosić może nawet 83% kosztów całkowitych opłaty
mocowej.
W związku z rosnącymi cenami energii, Rząd Polski znowelizował
w czerwcu 2019 roku „Ustawę Prądową” co spowodowało, że
wybrane przedsiębiorstwa energochłonne otrzymały prawo do
skorzystania z systemu rekompensat z tytułu przenoszenia
kosztów zakupu uprawnień do emisji na cenę energii elektrycznej
zużywanej do wytwarzania swoich produktów. O rekompensaty
można ubiegać się corocznie do 2028 roku.
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Systemy wsparcia

• Rekompensaty dla sektora i podsektora 
energochłonnego - określenie kwalifikacji, 
przygotowanie procesu i aplikacji, potwierdzenie 
poprawności i przeprowadzenie przez proces 
weryfikacji.

Usługi doradcze KPMG

W obliczu zmian regulacyjnych, oraz powiązanych z tym wyzwań rynkowych, KPMG stworzyło multidyscyplinarny Zespół
składający się z inżynierów, finansistów, ekonomistów i osób zajmujących się sektorem energetycznym. Dzięki dostępowi
do międzynarodowych zasobów KPMG, mamy do dyspozycji globalny zestaw danych i rozwiązań stosowanych przez firmy,
które dokonały już transformacji energetycznych, zmian strategii, czy weryfikacji swoich założeń.

Etapy projektów KPMG z zakresu strategii zarządzania energią

Strategia energetyczna

• Analiza makroekonomiczna, 
oraz warunków regulacyjnych
mających wpływ na koszty
energii i paliwa.

• Przegląd aktywów, wraz zoceną
aktualnej struktury zapotrzebowania spółki na ciepło
i prąd.

• Analiza dostępnych wariantów i rozwiązań 
technicznychoraz szacunek niezbędnych nakładów 
inwestycyjnych, efektów ekonomicznych, 
orazśrodowiskowych.

• Szczegółowe analizy i szacunki efektów ekonomicznych, 
propozycja koncepcji technicznej, oraz harmonogram
inwestycji.

• Analiza dostępnych źródeł finansowania,
w tym dotacji.

• Analizy i audyty śladu węglowego i emisji GHG.
• Analiza możliwości uzyskania ulgi w opłacie 

mocowej.

Koszty eksploatacyjne

• Weryfikacja i analiza kosztów dotyczących 
utrzymaniaprodukcji.

• Wdrożenie procesów pozwalających 
na minimalizację kosztów modernizacji, 
remontów iprzestojów.

• Wdrożenie dopasowanych rozwiązań zzakresu 
Physical Asset Management 
i Predictive Maintenance.

• Wdrożenie rozwiązań do pomiaru produkcji i zużycia 
energii – Energy Management System (EMS).

• Przygotowanie mechanizmów/algorytmów
optymalizujących produkcję i zużycie 
energii.

• Analiza możliwości redukcji emisji.

Zarządzanie zakupami energii
• Analiza umów, taryf, aspektów dodatkowych 

opłat.
• Przygotowanie procesu 

zakupowego, szkolenie Zespołu, 
wsparcie w negocjacjach.

• Zarządzanie procesem 
uzyskania/utrzymania statusu odbiorcy 
przemysłowego.

• Przegląd projektów inwestycyjnych pod 
kątem możliwego do otrzymania 
dodatkowego źródła finansowania.

Etap IV – Analiza 
wybranego rozwiązania
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Analiza makroekonomiczna 
i warunków regulacyjnych, 
mających wpływ na koszty 
energii i paliwa. Faza 
uwzględnia analizę 
w zakresie emisji 
zanieczyszczeń do 
środowiska.

Regulacje, rynek energii, 
koszty emisji zanieczyszczeń

Przegląd aktywów, 
wraz z zapoznaniem się 
i oceną aktualnej struktury 
zapotrzebowania Spółki 
na ciepło i prąd oraz 
planowanej struktury 
zużycia energii 
na kolejne lata 
na podstawie danych 
źródłowych. 

Przegląd aktywów, 
optymalizacja zużycia, profile

Możliwe rozwiązania 
techniczne, modernizacje 
źródeł węglowych, 
kogeneracja z układami 
gazowo parowymi, 
strategia zakupowa dla 
paliw i energii elektrycznej, 
energetyka odnawialna, 
zarządzanie emisją.

Bilans energetyczny, 
schematy ideowe 

Szczegółowa analiza 
i szacunki ekonomiczne 
wraz z zaproponowaniem 
koncepcji technicznej
i harmonogramem 
inwestycji.

Technologia, dotacje,
CAPEX i OPEX, PLN/MWh 

Etap II – Struktura 
zużycia energii

Etap I - Analiza otoczenia
zewnętrznego

Etap III – Analiza
dostępnych rozwiązań

• Rekomendacje działań mających na celu 
uzyskania ulgi w opłacie mocowej.



Dlaczego KPMG?

Usługi KPMG są przeznaczone dla podmiotów, które:

Posiadają własne źródła wytwórcze 
ciepła i energii elektrycznej

Wykorzystują do swojej działalności ciepło 
technologiczne i energięelektryczną

Muszą zweryfikować swoją strategię
energetyczną w związku 
znadchodzącymi zmianami
regulacyjnymi

Należą do grupy przedsiębiorstw, 
mogących ubiegać się o rekompensaty 
w związku zwysokimi cenami energii
elektrycznej

Poszukują nowych koncepcji 
dla wytwarzania energii cieplnej 
i elektrycznej

Szukają możliwości zmniejszenia
kosztów eksploatacyjnych przy 
wykorzystaniu inteligentnego 
opomiarowania (Predictive 
Maintenance)

Proponujemy spotkanie, na którym dedykowany Zespół KPMG przedstawi Państwu aktualną sytuację na
rynku energii. Na spotkaniu eksperci techniczni przedstawią dostępne technologie i rozwiązania rynkowe
wychodzące naprzeciw potrzebom Państwa przedsiębiorstwa, przedstawimy doświadczenie Zespołu.

Posiadamy nie tylko aktualną wiedzę wynikającą z analizy przepisów, ale także
doświadczenie w praktycznym jej zastosowaniu. Dysponujemy zespołem doradców
z bogatym doświadczeniem w branży energetycznej oraz w zakresie zmian
regulacyjnych. Członkowie naszego Zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie
zdobyte w spółkach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej.

Od wielu lat współpracujemy z polskimi i międzynarodowymi koncernami. W ciągu
ostatnich 27 lat na polskim rynku pomogliśmy tysiącom firm i instytucjom - między
innymi w zakresie zmian regulacyjnych i energetyki.

Oferujemy kompleksowy charakter usług z wykorzystaniem bieżących informacji
dotyczących zmian w ustawach i rozporządzeniach.
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