
Zmiany na rynku energii elektrycznej 

− szanse czy zagrożenia dla odbiorców 
końcowych ?



ENERGOCHŁONNE BRANŻE POLSKIEGO PRZEMYSŁU

– potencjał i znaczenie dla gospodarki,

– znaczenie dla sektora energetycznego. 



Firmy energochłonne w Polsce – potencjał i znaczenie dla gospodarki i energetyki.

ODBIORCY PRZEMYSŁOWI

➢ pobierają stabilnie 3,5 tys. MW

energii elektrycznej w każdej

godzinie,

➢ konsumują rocznie 33 TWh

energii elektrycznej, tj. około 25%

krajowego zużycia odbiorców

końcowych,

➢ grupa 52 największych odbiorców

przemysłowych (zużycie powyżej

100 GWh/rok) odpowiada za

konsumpcję 20% energii

elektrycznej zużywanej przez

odbiorców końcowych.

ODBIORCY KOŃCOWI

➢ przyłączeni na napięciu ≥ 110 kV

zużywają rocznie 27 TWh, a na SN

53 TWh.

MIEJSCA PRACY

➢ 500  tys. zatrudnionych,

➢ 950 tys. miejsc pracy w kooperujących 
sektorach

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

90 mld PLN 

przychodów generują firmy 
energochłonne

PRODUKCJA SPRZEDANA

400 mld PLN 

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO

➢ 80 mld PLN bezpośrednio

➢ 100 mld w kooperujących sektorach

WKŁAD DO PKB

80 mld PLN

2,5 miejsca pracy

w innych sektorach
gospodarki

1 procujący w
sektorze

energochłonnym

1 mln PLN wartości 

dodanej brutto  w 
firmach

energochłonnym

1,3 mln PLN wartości 

dodanej brutto w 
reszcie gospodarki

1 mln PLN dochodów 

sektora  finansów 
publicznych 

generowanych przez  
firmy energochłonne

0,5 mln PLN 
dochodów sektora 
finansów  
publicznych w 
reszcie gospodarki



SKUTKI WZROSTU CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW DLA PRZEMYSŁU 

– przykłady z branży metali nieżelaznych - wstrzymywanie i ograniczanie produkcji odnotowane od 

września 2021 r.



Wpływ wzrostu cen energii na europejski przemysłu – branża metali nieżelaznych.

Trwający kryzys energetyczny ma druzgocący wpływ na sektor metali nieżelaznych (produkcja aluminium, miedzi, cynku, niklu

i krzemu), z uwagi na jego wyjątkowo wysoki poziomem elektrointensywności, oraz wynoszący 40% udział kosztów energii

w całkowitych kosztach produkcji (w normalnych warunkach cenowych).

Wzrost cen energii elektrycznej zmusił wszystkie huty cynku w UE, a także ponad połowę hut aluminium, do ograniczenia lub

nawet całkowitego wstrzymania produkcji.

Od października 2021 r. UE straciła 1/4 swoich mocy produkcyjnych w zakresie aluminium pierwotnego (1 mln. ton).

W międzyczasie zwiększanie mocy produkcyjnych ma miejsce poza Europą, co powoduje znacznie większy ślad węglowy, dużo

większy niż to wynika z zastąpienia ograniczonej produkcji aluminium w UE.

Od zeszłej jesieni znacznemu zmniejszeniu uległa również produkcja cynku i krzemu.

Ze względu na ograniczoną produkcję, zapasy cynku w Europie spadły praktycznie do zera.

Aby zrekompensować ten niedobór, cynk jest teraz importowany z Chin.

Produkcja metali nieżelaznych w Chinach powoduje jednak dużo większe emisje, w przypadku:

− cynku 2,5 razy,

− aluminium 2,8 razy,

− krzemu 3,8 razy.



Wstrzymania i ograniczenia produkcji – huty aluminium w Europie.

Europejskie huty aluminium ograniczają produkcję w miarę nasilania się kryzysu energetycznego (14 MWh/tonę Al).

Z całkowitej zdolności produkcyjnej aluminium w Europie wynoszącej 4,5 mln ton, do tej pory zmniejszono około 1 00 000 ton.

ALCOA

Producent metali wstrzymał produkcję aluminium ze swojego zakładu w San Ciprian w Hiszpanii na dwa lata. Roczna zdolność produkcyjna huty

wynosi 228 000 ton.

ALDEL

Holenderska huta aluminium w Delfzijl zmniejszyła produkcję w październiku. Jego roczna zdolność produkcyjna wynosi 150 000 ton.

ALRO

Rumuński producent metali zmniejsza produkcję o 60% w pierwszej fazie. Jego roczna zdolność produkcyjna wynosi 283 000 ton.

DUNKIERKI

Huta Dunkierki we Francji o zdolności produkcyjnej 285 000 ton rocznie zapowiedziała, że zmniejszy produkcję o 15%.

NORSK HYDRO

Huta Slovalco w Słowacji zmniejszyła produkcję do około 60% tj. o około 70 000 ton aluminium rocznie.

TALUM

Od 1 listopada firma obniżyła produkcję ze słoweńskiej huty o 33%. Taluma wyprodukował w 2021 roku - 114 581 ton aluminium.

TRIMET

Niemiecki producent metali zmniejszył produkcję aluminium o 30% w swoich zakładach w Essen, Hamburgu i Voerde.

Zakłady w Essen i Hamburgu produkują odpowiednio 165 000 ton i 135 000 ton aluminium rocznie, a zakład w Voerde ma zdolność produkcyjną

95 000 ton.

UNIPROM

Huta KAP w Czarnogórze stopniowo zmniejszała produkcję od 15 grudnia o około 35 000 ton.



Wstrzymania i ograniczenia produkcji – huty cynku w Europie.

Glencore: Włochy, 

Hiszpania Niemcy.
Glencore zatrzymał hutę Portovesme we Włoszech.  Huty w Asturii (Hiszpania) i Nordenham (Niemcy) ograniczyły produkcję.

Nyrstar: Holandia, 

Francja, Belgia.

Nyrstar zatrzymał do odwołania (do przeglądu i konserwacji) hutę w Budel (Holandia) - produkującą 315 tys. ton rocznie.

Huty elektryczne w Balen (Belgia) i w Auby (Francja) zmniejszyły produkcję o 50%.

Boliden : Norwegia, 

Finlandia.
Huty Boliden w Norwegii i Finlandii ograniczają produkcję w okresach skoków cen energii elektrycznej.

KCM: Bułgaria Huta KCM w Bułgarii ograniczyła produkcję ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej.

Kryzys energetyczny w Europie i wynikające z niego problemy hut cynku spowodowały, że magazyny rejestrowane na LME (Londyńska giełda metali)

w całej Europie zawierają zaledwie 1 350 ton zapasów, z tego 1 325 ton w hiszpańskim porcie Bilbao i 25 ton w holenderskim porcie Vlissingen.

Niedobory metalu w Europie trzeba uzupełniać importem z Azji.

Większość zmagazynowanego cynku znajduje się w portach azjatyckich, w szczególności w Singapurze, który mieści 82 050 ton, oraz w Południowej Korei

w Port Klang, który ma 30 950 ton. Tymczasem rosną zapasy w Chinach, ponieważ spowolnienie gospodarcze spotęgowane kryzysem sektora

budowlanego, spowodowało spadek zapotrzebowania na cynkowaną stal.

Wstrzymania i ograniczenia produkcji Cynku w Europie (3,5 MWh/tonę ZN).

9 elektrolitycznych hut cynku w UE ograniczyło lub całkowicie wstrzymało produkcję. Zawieszone moce produkcyjne z tego tytułu szacuje się na 750 tys.

ton, co odpowiada 45% całkowitej produkcji(1 600 tys. ton) w UE (plus dalsze redukcje firmy Nyrstar w Balen w Belgii o około 160 tys. t/rok).



POMOC DLA SEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH ZWIĄZANA Z NAGŁYMI 
WZROSTAMI CEN GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

– program udzielania dotacji dla firm energochłonnych przygotowany przez MRiT.



Problemy przedsiębiorstw energochłonnych – możliwe rozwiązania.

BRAK 
POMOCY

Brak wydatków budżetowych

Brak dodatkowych (wojennych) 
przychodów dla energetyki

Likwidacja firm  energochłonnych 

Bezrobocie, brak wpływów do  
budżetu państwa                                 

i samorządów, RECESJA

Mniejsze przychody 
do budżetu państwa

POMOC

Zgodna z komunikatem KE „Tymczasowe 
kryzysowe ramy środków pomocy […] ”

Wydatki budżetowe
Dotacja na pokrycie wyższych 
kosztów energii elektrycznej 
w firmach energochłonnych

Dalsza działalność firm 
energochłonnych

Wojenne przychody energetyki
i budżetu państwa na 

dotychczasowym poziomie

Dotacja pokrywająca wyższe 
koszty energii elektrycznej

POMOC

Taryfa dla firm energochłonnych

Brak wydatków budżetowych

Dalsza działalność firm 
energochłonnych

Brak dodatkowych (wojennych) 
przychodów dla energetyki



Program MRiT pt. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej”.

1. Dotyczy roku 2022.

2. Podstawa prawna: „Ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w

latach 2022 – 2024”.

3. Cel programu: łagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, poprawa sytuacji finansowej firm,

wsparcie ich w kontynuowaniu produkcji.

4. Beneficjenci: zakłady produkcyjne spełniające definicję „Zakładu energochłonnego”, dla których

- udział kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w wartości ich produkcji wyniósł w roku 2021 nie mniej niż 3%,

- którzy przeważającą działalność prowadzą w jednej z grup PKD, których lista stanowi załącznik do niniejszej Ustawy.

5. Okres kwalifikowany do pomocy: 1 luty do 31 grudnia 2022 r.

6. Okres referencyjny do wyliczenia wzrostów cen energii elektrycznej i gazu ziemnego: 1 styczeń do 31 grudnia 2021 r.

7. Wypłacenie pomocy: do 31 grudnia 2022 r.

8. Budżet programu: 5 079 416 000 PLN pochodzi z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

9. Łączna kwota pomocy na beneficjenta nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych, i nie może wynieść więcej niż

2 mln. Euro.

10. Łączna kwota pomocy dla beneficjenta, który ponosi stratę nie może przekroczyć 25 mln. Euro.

Program udzielania dotacji dla firm energochłonnych – nakaz chwili.



ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NA KOLEJNE LATA DYSKUTOWANE NA SZCZYCIE

UNIJNYCH MINISTRÓW DS. ENERGII w BRUKSELI

− 09.09.2022 r.



Spotkanie Ministrów ds. energii UE – stanowiska KE i Polski.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła „5 natychmiastowych środków”, które UE może podjąć w celu walki z kryzysem

energetycznym:

▪ przymusowo ograniczyć zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczytach zapotrzebowania na energię (wg doniesień Bloomberga o 5%) lub

ograniczyć łączne zużycie elektryczności przez konsumentów o 10-15%;

▪ wprowadzić limity cenowe dla sprzedaży energii elektrycznej z innych źródeł niż gaz (wg Bloomberga na poziomie 200 EUR/MWh, bez

różnicowania po źródłach);

▪ opodatkować nadmiarowe zyski („składka solidarnościowa”) firm energetycznych;

▪ natychmiastowo wdrożyć programy wsparcia płynnościowego dla dystrybutorów gazu/energii;

▪ ustalić cenę maksymalną gazu importowanego z Rosji.

Minister Klimatu i Środowiska RP Anna Moskwa: przygotowaliśmy konkretne i skuteczne propozycje środków, które pomogą rozwiązać obecny kryzys

cenowy. Należy je niezwłocznie wdrożyć w celu obniżenia cen energii na szczeblu UE, skutki podejmowanych przez nas działań muszą jak najszybciej

przełożyć się na obniżkę cen energii elektrycznej na rachunkach odbiorców końcowych.

▪ wprowadzenie limitu cenowego na CAŁY gaz importowany do UE,

▪ wprowadzenie limitu cenowego na rynkach krótkoterminowych, jako środek do obniżenia (NIEWPROST) cen energii elektrycznej na rynku

hurtowym (TERMINOWYM),

▪ uprawnienia do emisji CO2:

- wprowadzić stałą cenę uprawnień do emisji CO2 w wysokości 32 euro na okres dwóch lat,

- tymczasowo zawiesić obowiązek rozliczania uprawnień,

- tymczasowo zwiększyć przydziały bezpłatnych uprawnień dla niektórych sektorów, w celu złagodzenia ryzyka upadłości i zamknięcia instalacji,

w szczególności chodzi o dostawców ciepła i energii elektrycznej,

- zmniejszyć rezerwę stabilności rynkowej, która i tak okazała się nieskuteczna.



UWARUNKOWANIA DLA BUDOWY OZE PRZYŁĄCZANYCH BEZPOŚREDNIO DO SIECI 

ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH 

– alternatywna w stosunku do KSE forma dostarczania energii elektrycznej dla przemysłu. 



Rynkowa wycena energii elektrycznej – energia systemowa a autoprodukcja.

Instalacje 
technologiczne

Energia   wykorzystywana 
bezpośrednio w produkcji 

1 900 PLN/MWh

300 PLN/MWh

200 PLN/MWh

Autoprodukcja

Cena energii z KSE
1 660 PLN/MWh

Cenę energii elektrycznej z KSE, dla przemysłu 

wyznacza technologia o najwyższym koszcie produkcji

1 660 PLN/MWh

490 PLN/MWh
1 200 PLN/MWh

620 PLN/MWh

300 PLN/MWh

200 PLN/MWh

Energia z KSE Zmienny
Koszt Produkcji

▪ Energię elektryczną z KSE wycenia technologia o najwyższym koszcie produkcji – 1 660 PLN/MWh.
▪ Tylko AUTOPRODUKCJA daje odbiorcom przemysłowym dostęp do taniej energii elektrycznej.



Odnawialna energia elektryczna dla przemysłu – alternatywna forma dostawy.

Obecnie jedyną, perspektywiczną, możliwą do szybkiej realizacji formą zapewnienia odbiorcom przemysłowym taniej energii

elektrycznej, jest budowa odnawialnych źródeł energii przyłączonych bezpośrednio do zakładowych sieci elektroenergetycznych.

➢ Żywotną potrzebą polskiego przemysłu, jest więc alternatywna (od dostaw z KSE), forma bezpośredniego pozyskiwania

odnawialnej energii elektrycznej, realizowana z wykorzystaniem „linii bezpośredniej” lub w modelu „autoprodukcji”, poprzez

wprowadzenie dedykowanej regulacji, która wyłączy tereny, na których będą powstawały takie źródła wytwórcze, z:

- ograniczeń wprowadzonych ustawą odległościową,

- przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego, w szczególności miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, oraz:

- spowoduje skrócenie czasu realizacji procesów inwestycyjnych w szczególności uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach

środowiskowych,

- pozostawi decyzyjność w zakresie lokowania źródeł wytwórczych na terenach przemysłowych i w ich pobliżu w kompetencjach

rad gmin,

- wprowadzi do krajowego porządku prawnego nowe definicje: linii bezpośredniej, wydzielonej jednostki wytwarzania

i wydzielonego odbiorcy.

Niezbędne jest bezzwłoczne uruchomienie procesu niskoemisyjnej transformacji polskiego przemysłu które wymaga:

▪ uwzględnienia potencjału zakładów przemysłowych, w zakresie możliwości zwiększenia generacji w OZE, w procesie niskoemisyjnej

transformacji polskiej energetyki,

▪ wprowadzenie mechanizmów finansowania rozwoju rozproszonej energetyki przemysłowej, jako elementu niskoemisyjnej

transformacji energetyki systemowej.



NISKOEMISYJNA TRANSFORMACJA TECHNOLOGICZNA I ENERGETYCZNA 

W PRZEMYŚLE
– budowa przemysłowych obszarów energetycznych.



Niskoemisyjna transformacja przemysłu – TECHNOLOGICZNA.

Polski przemysł w ciągu 5 lat, musi przeprowadzić procesy niskoemisyjnej transformacji technologicznej i energetycznej:

1) aby umożliwić zbyt swoich produktów w długim okresie czasu poprzez zmniejszenie „śladu węglowego” i nadanie im cech

ekologicznych,

2) aby utrzymać koszty energii (elektrycznej, ciepła, paliw), a więc i koszty produkcji, na poziomie umożliwiającym utrzymanie

pozycji konkurencyjnej na rynkach europejskim i globalnym.

Niskoemisyjna transformacja technologiczna
- zmiany wprowadzane w przemysłowych procesach technologicznych, których skutkiem jest dekarbonizacja (eliminowanie węgla i zastępowanie go

reagentami bezemisyjnymi, np. wodorem), zmniejszanie zużycia energii oraz ograniczanie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na

środowisko naturalne.

Dekarbonizacja wymaga:

▪ wprowadzania, na ogromną skalę, niskoemisyjnych technologii wytwarzania produktów,

▪ korzystania w produkcji ciepła, z energii elektrycznej pochodzącej z OZE,

▪ wprowadzenia do stosowania w produkcji przemysłowej zielonego wodoru i bezemisyjnych reagentów chemicznych niezbędnych w takich

procesach jak np.:

- redukcja rud metali,

- produkcja klinkieru dla przemysłu cementowego,

- produkcja prekursorów dla przemysłu chemicznego.

Przeprowadzenie dekarbonizacji będzie się wiązało z koniecznością przeprojektowania procesów przemysłowych oraz dokonania

przebudowy instalacji i urządzeń technologicznych (np. pieców i reaktorów chemicznych).



Niskoemisyjna transformacja przemysłu – przemysłowy obszar energetyczny.

Instalacje technologiczne

+

+

Wodór

Energia elektryczna zbilansowana

Energia elektryczna z OZE

Energia elektryczna z KSE

Energia wykorzystana
bezpośrednio w produkcji



CERTYFIKATOWY SYSTEM WSPARCIA ROZWOJU OZE 

– poziom obowiązku a koszt dla odbiorców końcowych. 



Rynek „zielonych” certyfikatów – koszt w zależności od poziomu obowiązku.

Uwzględniając aktualną sytuację panującą na rynku energii, oraz potrzebę obniżenia kosztów energii elektrycznej, ponoszonych

przez wszystkich odbiorców końcowych, bezwzględnie konieczna jest (podobnie jak zrobiono to w Niemczech) likwidacja

certyfikatowego systemu wsparcia OZE.




