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1. Energia elektryczna 

Energia elektryczna dostarczana jest w oparciu o umowę kompleksową w dwóch 

przyłączach: w średnim i w niskim napięciu. 

1.1. Przyłącze w średnim napięciu  

Przyłącze w średnim napięciu za pośrednictwem stacji abonenckiej (transformator 630 

kVA), moc zamówiona zmienna w miesiącach od 100 kW do 230 kW, taryfa B 21.  

1.1.1. Analiza mocy zamówionej 

Moc transformatora jest znacznie przewymiarowana w stosunku do aktualnego 

zapotrzebowania, co w konsekwencji zawyża koszty strat ponoszonych w eksploatacji 

całego systemu energetycznego. 

Wielkości mocy zamówionej i związanych z tym parametrem warunków dystrybucji 

kosztów przedstawia poniższa tabela :  

 

Tabela 1 

Przeanalizowania wymagają liczby z kolumny Razem: 

• Koszt mocy zamówionej w badanym okresie wyniósł 37.845 zł. 

Wielkość tego kosztu jest zależna od wielkości mocy zamówionych w 

poszczególnych miesiącach (wiersz: moc zamówiona kW) i stawek urzędowych za 

dystrybucję (wiersz: stawka za moc zamówioną zł/kW). Stawki są zatwierdzane 

przez Urząd Regulacji Energetyki i są stałe w okresie obowiązywania taryfy (z 

reguły 12 miesięcy). 

• Koszt przekroczeń mocy zamówionej w badanym okresie wyniósł 18.124,74 zł 
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Wielkość tego kosztu zależy od prawidłowości zamówienia mocy; przy braku 

przekroczeń mocy koszt ten wynosi 0. 

• Koszt mocy zamówionej i niepobranej pokazuje wielkość „przewymiarowania” 

mocy zamówionej. Zamawianie zbyt dużej wielkości mocy zamówionej powoduje, 

że koszt ten rośnie niepotrzebnie, a zamawianie zbyt małej skutkuje częstym 

płaceniem kar za przekroczenia mocy.  

 

Wykres 1 

 

Wykres powyżej pokazuje wielkości mocy zamówionej i maksymalnej pobieranej w 

poszczególnych miesiącach. Wielkości te są podawane na fakturach z każdego miesiąca. 

 

Opłaty za przekroczenie energii biernej pojemnościowej: parametr ten może być 

spowodowany takimi zjawiskami jak duża liczba opraw LED, urządzeniami falownikowymi 

wadliwie pracującą baterią kondensatorów. Sytuacja wymaga przeprowadzenia 
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pomiarów i wyeliminowania przyczyny. Opłaty te wyniosły w badanym okresie w sumie 

11.817,98 zł 

 

Tabela 2 

 

Wyeliminowanie przyczyny wprowadzania energii pojemnościowej do sieci spowoduje 

obniżenie tej opłaty do wartości zbliżonej do zera. Zaleca się dokonanie przeglądu baterii 

przez producenta. 

Rekomendacja: dostosować zamówienie mocy do aktualnego zapotrzebowania 

 

Tabela 3 

Koszty rzeczywiste przedstawione w Tabeli 1 wyglądałyby jak w tabeli powyżej: koszty 

mocy zamówionej i niepobranej i koszty przekroczeń mocy wyniosą 0 zł, a koszt 

zamówienia mocy w wielkościach dokładnie takich jak moce pobierane maksymalnie 

zmalałby do wielkości 34.661,54 zł 

Efekt oszczędności wyniósłby 18.124,74 + 6.017,77 +(37.845,60 – 34.661,54) = 27.326,57 

zł (w badanym okresie). 

Taka sytuacja jest bardzo trudna od osiągnięcia, a bez systemu pomiarowego w zasadzie 

niemożliwa. Koszt systemu pozwalającego śledzić pobór mocy i energii w czasie 

rzeczywistym wynosi ok. 5.000 zł i abonament miesięczny w kwocie kilkudziesięciu 

złotych. 

 

1.1.2. Analiza zastosowanej taryfy 

Energia elektryczna w taryfie B 21 – podsumowanie faktur:  
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Tabela 4 

Wnioski z analizy profili 15-minutowych z liczników energii elektrycznej za okres od 1 

stycznia 2018 r. do 6 maja 2020 r.: 

Licznik duży: obliczono i poddano analizie zużycie energii w strefach czasowych dla grup 

taryfowych B 2x. Strefy czasowe wynikają z taryfy Energa Operator i wyglądają 

następująco:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1 



Audyt  warunków formalno-prawnych dostarczania energii elektrycznej  

i gazu ziemnego  

 

  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rysunek 2 
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Wyniki obliczeń przedstawia tabela:  

 

 

Tabela 5 

 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że aktualna grupa taryfowa B 21 jest najmniej 

korzystna i daje największy koszt za energię czynną i usługę dystrybucji. 

Zmiana grupy taryfowej na B 23 daje oszczędność w badanym okresie 36.477,92 zł. 
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1.2. Przyłącze w niskim napięciu 

W niskim napięciu energia dostarczana w mocy zamówionej od 39 kW do 85 kW. Taryfa 

rozliczeniowa C 21. Elementy kosztów dostawy energii zawiera poniższa tabela: 

 

Tabela 6 

1.2.1. Analiza mocy zamówionej 

Wielkości związane z kosztami dystrybucji dla obszaru mocy przedstawia poniższa tabela:  

 

Tabela 7 

 

Przeanalizowania wymagają liczby z kolumny Razem: 

• Koszt mocy zamówionej w badanym okresie wyniósł 13.860,17 zł. 

Wielkość tego kosztu jest zależna od wielkości mocy zamówionych w 

poszczególnych miesiącach (wiersz moc zamówiona kW) i stawek urzędowych za 

dystrybucję (wiersz stawka za moc zamówioną zł/kW). Stawki są zatwierdzane 

przez Urząd Regulacji Energetyki i są stałe w okresie obowiązywania taryfy (z 

reguły 12 miesięcy). 

• Koszt przekroczeń mocy zamówionej w badanym okresie wyniósł  280,44 zł 

Wielkość tego kosztu zależy od prawidłowości zamówienia mocy; przy braku 

przekroczeń mocy koszt ten wynosi 0. 

• Koszt mocy zamówionej i niepobranej pokazuje wielkość „przewymiarowania” 

mocy zamówionej. Wynosi on w badanym okresie 6.592,18 zł. Zamawianie zbyt 
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dużej wielkości mocy zamówionej powoduje, że ten koszt rośnie niepotrzebnie, a 

zamawianie zbyt małej skutkuje często płaceniem kar za przekroczenia mocy. 

• Tak duża wielkość tego wskaźnika świadczy o przesadnej ostrożności w 

zamawianiu mocy (wynosi ok. połowy opłat za moc zamówioną). 

 

Wielkości mocy zamówionych i pobieranych przedstawia poniższy wykres:  

 

Wykres 2 

Uwagę zwraca sytuacja z miesięcy maj-sierpień. Wielkość zamawianej mocy jest znacznie 

zwiększana ze względu specyfikę działalności obiektu w okresie letnim. 
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1.2.2. Analiza zastosowanej taryfy 

Zmiana grupy taryfowej z aktualnie stosowanej C 21 na grupę C 1x i jednoczesne obniżenie 

mocy zamówionej poniżej 40 kW. Obliczenie i porównanie taryf dostępnych w tej grupie 

przedstawia poniższa tabela:  

 

Tabela 8 

 

Należy w tym miejscu przypomnieć obliczenia z Tabeli 5. Pełna oszczędność dla tego 

wariantu wyniesie dodatkowo obniżenie kosztu mocy zamówionej z tytułu zmiany grupy 

taryfowej. Oszczędność sumaryczna wyniesie:  
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8.728,43 zł + 19.227,30 zł = 27.955,73 zł 

Druga możliwość dla małego licznika: zmiana grupy taryfowej z pozostawieniem  grupy C 

2x:  

 

Tabela 9 

 

Z obliczenia wynika że najkorzystniejsza byłaby grupa taryfowa C 23 i oszczędność w 

badanym okresie po zmianie taryfy z aktualnej C 21 na C 23 wyniosłaby 11.267,64 zł. 

Ten wariant nie daje jednak oszczędności z tytułu mniejszych stawek za moc zamówioną 

tak jak w działaniu opisanym w punkcie 1.2.1. 
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Trzeci wariant polegałby na całkowitej likwidacji tego przyłącza i zasileniu wszystkich 

odbiorników z dużego licznika. 

 

2. Gaz ziemny 

Na terenie Obiektu znajdują się trzy aktywne przyłącza gazu ziemnego: jeden mały licznik 

w budynku przeznaczonym do wyburzenia, drugi mały licznik zasilający restaurację i trzeci 

duży licznik zasilający obiekty hali. Na tym etapie analizie poddano tylko duży licznik.  

2.1. Analiza mocy zamówionej 

Duży licznik rejestruje pobór gazu dla zasilania kotłowni dwufunkcyjnej wyposażonej w 

dwa kotły Hoval. Taryfa w dystrybucji W-5.1, w obrocie BW-5. Moc zamówiona 329 kWh/h 

– stała w ciągu roku. 

Zestawienie opłat z faktur:  

 

Tabela 10 

 

Wielkości zużycia miesięcznego gazu podano na poniższym wykresie:  
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Wykres 3 

 

Zestawienie wielkości mocy zamówionej i przekroczeń mocy zamówionej oraz  

związanych z tym opłat pokazano w tabeli poniżej:  

 

Tabela 11 

 

Koszt mocy zamówionej w badanym okresie wyniósł 16.737,14 zł. 

Koszt opłat za przekroczenie mocy wyniósł 14.147,53 zł. 

Na wykresie pokazano wzajemne zależności pomiędzy mocą zamówioną i mocą 

maksymalną pobieraną w poszczególnych miesiącach:  
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Wykres 4 

 

W zasadzie poza miesiącami sierpień 2019 i luty 2020 we wszystkich pozostałych 

miesiącach zanotowano przekroczenie mocy zamówionej; największe w miesiącach: 

listopad (529 kWh/h) i marzec (527 kWh/h), a także maj (526 kWh/ h) i lipiec (509 kWh/h). 

Duża liczba przekroczeń w miesiącach letnich wskazuje na niekontrolowany pobór ciepłej 

wody użytkowej. 

2.2. Rekomendacje  

Sugeruje się podniesienie mocy zamówionej lub wprowadzenie rozwiązań instalacyjnych 

ograniczających pobór gazu. 

• Podniesienie mocy zamówionej do wielkości maksymalnego zarejestrowanego 

poboru mocy tj. 529 kWh/h spowoduje wzrost opłaty stałej do wartości ok. 26.000 

zł rocznie (dotychczasowa opłata wynosi ok. 16.000 zł plus kara ok. 14.000 zł 

rocznie). Rozwiązanie takie spowoduje obniżenie opłat o ok. 4.000 zł. 
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• Ograniczenie poboru gazu (mocy) do wielkości aktualnej mocy zamówionej 329 

kWh/h spowoduje wyeliminowanie opłat za przekroczenie mocy o ok. 14.000 zł 

rocznie.  

Rozwiązanie to wymaga szczegółowego przeglądu instalacji gazowej i instalacji 

kotłowni. 

• Możliwe jest też rozwiązanie pośrednie, czyli zwiększenie mocy zamówionej o 

wielkość pośrednią pomiędzy 329 i 530 kWh/h. 

Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę fakt, że opłaty dystrybucyjne za gaz 

ziemny wzrosną od 3 kwietnia 2020 r. (opłata stała wrośnie o ok. 10% i w tej samej 

proporcji wzrosną ewentualne kary za przekroczenia mocy). 

Dla przykładu pobrano dane z portalu za całą dobę 7 czerwca 2020. Wykres poniżej 

przedstawia zużycia godzinowe równoważne z mocami zamówionymi.  

 

Wykres 5 
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Należy zwrócić uwagę na fakt, że moc pobierana w nocy, w godzinach 2-3 wynosi 154 

kWh/h, co stanowi ok. połowy wielkości mocy zamówionej. Sytuacja ta występuje w 

okresie, gdy ogrzewanie jest praktycznie wyłączone i jest niepokojąca z uwagi na częste 

przekroczenia mocy zamówionej. Moc zainstalowanych kotłów i tym samym moc 

pobierana przez kotły z sieci gazowej jest ok. dwukrotnie większa od mocy zamówionej. 

Pozostawia to użytkownikowi dwa wyjścia: zwiększenie mocy zamówionej do poziomu 

mocy kotłów (ok. 600 kWh/h) lub wprowadzenie ograniczeń instalacyjnych pozwalających 

ograniczyć moc pobieraną z sieci. 
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3. Wnioski 

Instalacja elektryczna: 

• Zmiana taryfy dla dużego licznika z aktualnej B 21 na B 23. 

• Przeprowadzenie zmian w zakresie warunków dystrybucji dla małego licznika (moc 

zamówiona poniżej 40 kW i taryfa C 12a). 

• Wprowadzenie systemu do nadzoru poboru mocy i energii za pomocą repliki 

licznika głównego (np. system Apator lub podobny). 

• Prowadzenie kontroli i ograniczania mocy pobieranej z użyciem systemu nadzoru. 

• Wykonanie szczegółowego audytu instalacji wewnętrznych i oświetlenia w celu 

opracowania programu obniżania mocy i energii. 

Instalacja gazu ziemnego: 

• Wykonanie regulacji sieci cieplnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej oraz instalacji ciepła technologicznego (wentylacja) i w 

konsekwencji ostateczne ustalenie wielkości mocy zamówionej. 

• Kontrola stopnia wykorzystania mocy zamówionej w oparciu o system 

udostępniony przez PGNiG. 

• Wyjaśnienie i doprecyzowanie zasad współużytkowania instalacji grzewczych 

przez dzierżawców i gości. Należy rozważyć wprowadzenie dodatkowego 

opomiarowania i regulacji lub powiększenie mocy zamówionej do wielkości 

umożliwiającej uniknięcie płacenia kar za przekroczenia mocy zamówionej. 

• Rozważenie częściowej decentralizacji sieci grzewczej oraz przyłączenie do sieci 

gazowej obiektów ogrzewanych obecnie z palenisk opalanych węglem. W tej 

sprawie warto rozpocząć działania od wykonania audytu termomodernizacyjnego 

całego kompleksu. 

• Warto także rozważyć zmianę dostawcy gazu ziemnego lub przeprowadzenie 

negocjacji cenowych z aktualnym (PGNiG). 
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W przedstawionych powyżej analizach wykazano, że potencjał możliwych oszczędności 

w zakresie umownych warunków dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego wynosi 

ok. 100.000 zł, t.j. blisko 15% (łączny koszt w badanym okresie wyniósł ok. 700 000 zł). 

Wielkość ta została wyliczona na podstawie danych za okres od stycznia 2019 do marca 

2020 i w cenach obowiązujących w tym czasie. Należy zwrócić uwagę, że ceny mediów 

energetycznych rosną systematycznie i podane wielkości kosztów ogólnych i możliwych 

do uzyskania oszczędności będą systematycznie rosnąć. 

Przedstawiona analiza nie dotyczy zmian w zużyciu energii elektrycznej i gazu, a jedynie 

działań formalnych zmieniających warunki dystrybucji. 
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