
Bilnasowanie i taryfa D

Koncepcja i niezależność



Obecne trendy i działania

Bilansowanie Energii

Jak to wygląda obecnie

Obecnie rynek energii funkcjonuje na płaszczyźnie uwarunkowanej w 2007 
roku. Mamy sprzedawców, klientów i podstawowy produkt.

Cena

2016

Cena

2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019



Obecne trendy i działania

Bilansowanie Energii

Obecnie

Na rynku, z uwagi na nieumiejętne regulacje prawne i centralne 
sterowanie, doszło do pewnego paradoksu. Energetyki z uwagi na duże ryzyko 
zmian politycznych rzutujących wprost na zasady funkcjonowania branży 
wycofują się z produktów wolnorynkowych lub zaczynają kalkulowad 
ryzyko, co jednoznacznie wpływa na jeszcze wyższy wzrost cenników 
bazowych, brak stabilności i uruchamianie spirali kosztowej.

Ponadto rynek energetyczny jest o krok od rewolucji. Wprowadzenie dzisiaj 
zmian kluczowych wywoła niesamowity skok popytu na produkt dopasowany 
do obecnych trendów niezależności. Rynek (klient) oczekuje aby postęp 
technologiczny był odzwierciedlony bezpośrednio we wszystkich aspektach 
naszego życia z dużym naciskiem na ekologicznośd i niezależnośd. To podejście 
zrodziło rozwiązanie jakim jest taryfa D.
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Ale zacznijmy od początku… Jak faktycznie wygląda rynek 
energii na przestrzeni lat?
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Dane bazowe – średnia

Na rynku widad jednak niepokój, a 
skoki wartości 
bazowych, związanych również z 
pogarszającą się sytuacją 
sprzedawców wskazuje, iż jest 
ogromna przestrzeo dla produktów 
urealnionych i zależnych 
bezpośrednio i na wprost od 
wartości rynkowych. Nie ma dzisiaj 
przełożenia tych wartości na realną 
sytuację rynkową, a „bazówki” 
opierają się na spekulacjach.

2018 2019 2020 2021 2022

sty.18 230,00 zł 236,80 zł 241,40 zł 259,40 zł 

lut.18 227,67 zł 235,40 zł 241,67 zł 251,03 zł 

mar.18 227,13 zł 238,90 zł 244,27 zł 253,93 zł 

mar.18 261,17 zł 260,47 zł 265,07 zł 267,30 zł 

kwi.18 273,87 zł 251,32 zł 255,35 zł 255,92 zł 

maj.18 270,87 zł 251,17 zł 256,00 zł 257,53 zł 

maj.18 300,67 zł 261,67 zł 266,90 zł 270,70 zł 

cze.18 386,90 zł 271,10 zł 285,10 zł 286,77 zł 287,30 zł 

cze.18 323,87 zł 258,27 zł 262,67 zł 266,40 zł 278,80 zł 

lip.18 330,63 zł 266,37 zł 273,70 zł 277,38 zł 289,60 zł 

lip.18 330,87 zł 275,73 zł 280,87 zł 283,88 zł 278,98 zł 

sie.18 346,07 zł 314,73 zł 300,87 zł 306,47 zł 306,27 zł 

wrz.18 357,00 zł 328,83 zł 318,82 zł 322,00 zł 319,50 zł 

wrz.18 377,53 zł 367,10 zł 344,91 zł 345,83 zł 341,44 zł 

paź.18 365,77 zł 365,87 zł 392,97 zł 391,03 zł 380,91 zł 

paź.18 365,93 zł 357,60 zł 381,14 zł 378,86 zł 369,22 zł 

paź.18 367,37 zł 354,17 zł 382,69 zł 380,03 zł 371,04 zł 

lis.18 331,37 zł 350,67 zł 353,66 zł 353,81 zł 355,19 zł 

lis.18 331,37 zł 376,53 zł 353,53 zł 353,71 zł 354,09 zł 

lis.18 332,10 zł 366,97 zł 393,59 zł 391,48 zł 391,49 zł 

gru.18 318,80 zł 356,67 zł 383,04 zł 378,33 zł 380,44 zł 

sty.19 368,71 zł 365,59 zł 364,28 zł 

lut.19 367,40 zł 366,23 zł 368,32 zł 

lut.19 368,18 zł 366,81 zł 366,51 zł 

kwi.19 369,57 zł 367,32 zł 368,68 zł 

maj.19 396,46 zł 394,63 zł 395,64 zł 

cze.19 399,68 zł 398,07 zł 402,74 zł 

lip.19 401,65 zł 402,38 zł 407,28 zł 

sie.19 395,41 zł 395,58 zł 398,48 zł 



Obecne trendy i działania

Bilansowanie Energii

- zł 

50,00 zł 

100,00 zł 

150,00 zł 

200,00 zł 

250,00 zł 

300,00 zł 

350,00 zł 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Wykres cen RDN 2017-2019

RDN 2017 RDN 2018 RDN 2019

Jak powinien wyglądad w takim razie dzisiaj kurs?
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Koszt RB Koszt z PM i AKC

Średni koszt 2017 181,96 226,96

Średni koszt w 2018 241,97 301,97
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Ale czy to się opłaca?

Rozwiązania dotychczasowe jak i te oparte o giełdę są drogie. Ryzyko może się 
opłacad jeżeli „trafimy”. A co jeżeli się pomylimy? Nie trzeba daleko szukad. 
Sytuacja rynkowa dośd jaskrawie pokazuje pomyłki takich firm, które w 
ubiegłym roku zakooczyły swoje funkcjonowanie. Przy dużej liczbie 
kontraktów, czy dużych wolumenach pomyłka w szacunkach, zbyt długie 
oczekiwanie na zakup, czy nagły „zwrot kierunku polityki” może doprowadzid 
do takich właśnie efektów. Nasze rozwiązanie opiera się jednak na 
bezpiecznych zakupach, które zawsze będą trafione w punkt, dzięki czemu 
zarówno my, jak i nasi klienci mogą czud się bezpiecznie! U nas zakupy 
odbywają się na rynku bez ryzyka terminowego, bez ryzyka zmian 
kursów, dokładnie w takich ilościach jakich potrzebują nasi klienci! Taryfa D to 
narzędzie maklerskie dla każdego!
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Jakie są korzyści?

Taryfa D jest rozwiązaniem dotychczasowych bolączek przedsiębiorców w 
zarządzaniu energią. Jest to narzędzie pozwalające już niewielkim 
przedsiębiorcom wykorzystad rozwiązania maklerskie. Klienci o zużyciu energii 
już od poziomu 4 MWh/m-c (rachunek łączny pow. 2 tys zł/m-c) zyskują 
bezcenną wiedzę o własnej firmie, nieosiągalne dotychczas możliwości 
kupowania energii bezpośrednio z TGE oraz możliwośd zdalnego bilansowania 
energii między własnymi punktami. Ponadto klient zyskuje możliwośd 
nieograniczonego terenowo „wyzerowania bilansowego” swoich kosztów 
energii, a odnawialne źródła energii może pod własne potrzeby wybudowad 
na drugim koocu Polski!
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Tabela kosztów rocznych energii czynnej klienta

Produkt / zużycie 50 MWh/rok 250 MWh/rok 550 MWh/rok

Taryfa - umowa 

kompleksowa
22 600,00 zł 113 000,00 zł 248 600,00 zł 

Cena negocjowana -

umowa rozdzielona
18 800,00 zł 94 000,00 zł 206 800,00 zł 

ZYSK w odniesieniu do 

taryfy
3 800,00 zł 19 000,00 zł 41 800,00 zł 

Taryfa D 14 901,19 zł 74 505,94 zł 152 913,06 zł 

ZYSK w odniesieniu do 

taryfy
7 698,81 zł 38 494,06 zł 95 686,94 zł 



Obecne trendy i działania

Taryfa D – jak to działa?

Plan, prognoza
Grafikowanie

Dane rzeczywste
Układ pomiarowy

Każdy wytwórca i odbiorca 
posiada POB. 

Energia elektryczna nie może byd 
magazynowana w sieci.

KSE rozlicza zgłoszone przez POB 
grafiki vs. rzeczywiste wykonanie.

Na rynku działa ok. 30 aktywnych 
POB na 493 wydane koncesje na 

obrót energią.
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Montaż elektrowni daje 
możliwośd rozliczenia 
rzeczywistego profilu 

godzinowego

Profil produkcji elektrowni PV 
jest szczytowy, a ceny energii 

elektrycznej w szczycie są 
najwyższe

Elektrownia pracuje na 
obiekcie, tj. zasila w pierwszej 

kolejności potrzeby własne 
obiektu

Montaż elektrowni wymusza 
na OSD wymianę układu 

pomiarowego z rejestracją 
dobowo-godzinową

W taryfach C operator OSD 

narzuca profil zużycia na 

podstawie miesięcznych 

odczytów.

Montaż instalacji PV powoduje 

konieczność wymiany licznika na tzw. 

„inteligentny licznik” i rozliczenia w 

oparciu o rzeczywisty profil Klienta
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Dobierając optymalnie 
elektrownię obiektową można 

wykorzystad relacje profil –
cena, a więc obniżyd koszty.

Energia w szczycie jest droższa, a 
więc wtedy kiedy jest 
produkowana w PV.

Dzięki montażowi elektrowni PV 
na obiekcie możemy rozliczyd 

koszty energii w poszczególnych 
godzinach

Energia poza szczytem jest 
taosza, a więc wtedy gdy jest 
pobierana z sieci przez obiekt.
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Co zyskuje przedsiębiorca inwestując w fotowoltaikę?

niezależnośd energetyczną 

oszczędności – mniejsze rachunki za prąd to zysk

zabezpieczenie na „gorsze czasy” – marginalizacja znaczenia wahania cen energii na rynku

wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie – produkcja „zielonej energii”, to 
zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne

wykorzystanie niezagospodarowanej powierzchni do generowania zysku (dachy, wiaty) 

możliwośd dokonania odpisów amortyzacyjnych – koszty inwestycyjne związane z  
instalacją systemu PV można amortyzowad (odpisy od podstawy opodatkowania 
podatkiem dochodowym)

 wzrost znaczenia, prestiżu i autorytetu firmy  (korzystanie z nowoczesnych technologii) 

 szybki zwrot inwestycji – energia produkowana jest w godzinach od 8:00 do 18:00 (gdy 
firmy zużywają jej najwięcej). 
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Fotowoltaika



Co zyskuje przedsiębiorca inwestując w fotowoltaikę?

 NAJWIĘKSZĄ KORZYŚCIĄ JEST JEDNAK MOŻLIWOŚD POŁĄCZENIA SYSTEMÓW

Dzięki temu można z instalacji PV zapewnid tak wysoką nadwyżkę produkcji nad zużyciem 
aby zachowad „zerowy” bilans kosztów. 

Innowacyjna energetyka w przedsiębiorstwie i nowoczesnym budownictwie

System fotowoltaiczny PV



Jaki jest najczęstszy problem z większymi firmami 

chcącymi uzyskad zerowy bilans kosztów za energię?
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Fotowoltaika



Funkcjonowanie 

System fotowoltaiczny PV
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System fotowoltaiczny PV
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Ale jak to zrobid jak nie ma 

miejsca do wpięcia na krótko?
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Korzyśd profilowa

Standardowy odbiorca energii elektrycznej w grupie taryfowej C jest 
rozliczany w oparciu o narzucony profil standardowy OSD. Co to oznacza? To 
oznacza, że w danej godzinie odbiorca może nie zużywad w ogóle energii, a i 
tak zostanie mu przypisany do tej godziny pobór. Profil standardowy 
odpowiada statystycznemu obciążeniu krajowego systemu 
elektroenergetycznego. Np. jeżeli firma pracuje do godziny 17.00 i po tym 
czasie zostaną wyłączone wszystkie odbiorniki energii, to i tak zużycie energii 
występuje. Ceny energii elektrycznej w godzinach największego 
zapotrzebowania na energię elektryczną, czyli w ciągu dnia w szczycie są 
najwyższe, natomiast w nocy, gdy zapotrzebowanie jest najniższe, to ceny 
energii również są najniższe. Łącząc taryfę D z instalacją PV zyskujemy 
rzeczywiste rozliczenia i niesamowite korzyści! 
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Korzyśd profilowa

Standardowy odbiorca energii elektrycznej w grupie taryfowej C jest 
rozliczany w oparciu o narzucony profil standardowy OSD. Co to oznacza? To 
oznacza, że w danej godzinie odbiorca może nie zużywad w ogóle energii, a i 
tak zostanie mu przypisany do tej godziny pobór. Profil standardowy 
odpowiada statystycznemu obciążeniu krajowego systemu 
elektroenergetycznego. Np. jeżeli firma pracuje do godziny 17.00 i po tym 
czasie zostaną wyłączone wszystkie odbiorniki energii, to i tak zużycie energii 
występuje. Ceny energii elektrycznej w godzinach największego 
zapotrzebowania na energię elektryczną, czyli w ciągu dnia w szczycie są 
najwyższe, natomiast w nocy, gdy zapotrzebowanie jest najniższe, to ceny 
energii również są najniższe. Łącząc taryfę D z instalacją PV zyskujemy 
rzeczywiste rozliczenia i niesamowite korzyści! 
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Korzyśd terenowa – brak granic
• możliwośd zdalnego bilansowania instalacji i punktów poboru.

• Dzięki taryfie D i bilansowaniu zrzucamy ograniczenia zarówno w budowie 
instalacji OZE pod potrzeby własne, jak i zyskujemy możliwośd 
nieograniczonego „zerowania bilansowego” naszych kosztów energii. 
Ponadto, energię z instalacji własnych możemy wykorzystywad na 
odległośd, nawet na drugim koocu Polski! 
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Taryfa D

A to dopiero początek…
Wprowadzamy do waszej dyspozycji kolejne narzędzie do zarabiania i zaopatrywania klienta 
w profesjonalne i nowe podejście do tematu branży energetycznej. Bądźcie Oświeceni!


