Dariusz Ciarkowski, Bożena Herbuś,
Andrzej Guła, Janusz Mazur,
Szymon Liszka, Marek Zaborowski

OD ZAKUPÓW GRUPOWYCH
DO OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII

Publikacja zosta³a przygotowana dziêki wsparciu finansowemu
The Regulatory Assistance Project

Koordynacja projektu:
Andrzej Gu³a
Ma³gorzata Kojs
Janusz Mazur
Anna Sokulska
Ewa Zaborowska
Marek Zaborowski

Wydanie I

Kraków, kwiecieñ 2013

O AUTORACH
Dariusz Ciarkowski – absolwent PW Wydzia³u Elektroniki, Studiów Podyplomowych UW Wydzia³u Prawa i Administracji, Wy¿szej Szko³y Informatyki Stosowanej
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kierunku zarz¹dzanie na WSHiP im R. £azarskiego. Zdoby³ bardzo szerokie doœwiadczenie zawodowe pracuj¹c jako przedsiêbiorca prywatny, nauczyciel, burmistrz, dyrektor Zwi¹zku Gmin Regionu P³ockiego, dyrektor Sprzeda¿y i Obs³ugi Technicznej
GK TP S.A., a obecnie Cz³onek Zarz¹du Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp.
z o.o. G³ównym obszarem jego aktywnoœci zawodowej jest sprzeda¿ innowacyjnych
produktów i us³ug. Jest autorem wielu publikacji w prasie oraz wydawnictwach z zakresu zarz¹dzania wartoœci¹ przedsiêbiorstwa. Obecnie zajmuje siê rozwojem
sprzeda¿y us³ug w sektorze MSP oraz administracji samorz¹dowej. Prywatnie uczestnik zlotów ciê¿kich motocykli.
Bo¿ena Herbuœ – absolwentka Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Czêstochowskiej, ukoñczy³a studia podyplomowe „Zarz¹dzanie, kontrola wewnêtrzna i audyt”.
W latach 1997 – 2003 zastêpca Dyrektora oraz Dyrektor Miejskiego Zarz¹du Dróg
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Od 2010 roku Naczelnik Wydzia³u Komunalnego, In¿ynier Miejski w Urzêdzie Miasta Czêstochowy. Obecnie Przewodnicz¹ca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Œl¹skim Zwi¹zku Gmin i Powiatów, Cz³onek Doradczej Rady Biznesu przy
Wydziale Zarz¹dzania Politechniki Czêstochowskiej, Sekretarz Regionalnej Rady ds.
Energii dzia³aj¹cej przy Œl¹skim Zwi¹zku Gmin i Powiatów (obszar Województwa
Œl¹skiego). Uczestniczka wielu konferencji i szkoleñ jako prelegent.
Andrzej Gu³a – Prezes Zarz¹du Instytutu Ekonomii Œrodowiska, ekonomista, specjalista ds. badania rynku. Absolwent wydzia³u ekonomii na Akademii Ekonomicznej
w Krakowie. Posiada ogromne doœwiadczenie w analizach finansowych i rynkowych
w sektorze efektywnoœci energetycznej, ochrony œrodowiska i gospodarki komunalnej. W ostatnich latach pracowa³ jako konsultant dla krajowych i miêdzynarodowych instytucji (m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju, inicjatywa JASPERS, Komisja Europejska). Obecnie jest koordynatorem badañ rynku efektywnoœci energetycznej w Instytucie Ekonomii
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Janusz Mazur – od 2005 roku pe³ni funkcjê Prezesa Zarz¹du Przedsiêbiorstwa Oszczêdzania Energii ESCO Sp. z o.o. z siedzib¹ w Krakowie (POE ESCO). Spó³ka ta
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w ksi¹¿kach: ESCOs Around the World. Lessons learned in 49 Countries, S. Hansen,
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Szymon Liszka – Absolwent Wydzia³u EAiE Akademii Górniczo Hutniczej, kariera
zawodowa zwi¹zana z Fundacj¹ na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
FEWE. Od 2005 roku pe³ni funkcjê Prezesa Zarz¹du FEWE. Fundacja jest niezale¿n¹, prywatn¹ instytucj¹ non for profit, zajmuj¹c¹ siê problematyk¹ energetyczn¹
w szczególnoœci zagadnieniami techniczno-ekonomicznymi, spo³ecznymi i œrodowiskowymi. Problematyka lokalnego planowania energetycznego, zarz¹dzania energi¹, innowacyjnych mechanizmów finansowania przedsiêwziêæ z zakresu poprawy
efektywnoœci energetycznej i czystych technologii energetycznych jest przedmiotem badañ, dzia³añ wdro¿eniowych i dzia³alnoœci edukacyjnej Fundacji.
Marek Zaborowski – Wiceprezes Instytutu Ekonomii Œrodowiska, ekspert w dziedzinie efektywnoœci energetycznej. Absolwent wydzia³u In¿ynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowych studiów m.in. w zakresie
ekonomii œrodowiska na Uniwersytecie Minnesota. Od ponad 15 lat zawodowo zajmuje siê tematyk¹ efektywnoœci energetycznej. By³ konsultantem wielu krajowych
i miêdzynarodowych instytucji m.in. Komisji Europejskiej, OECD, ARUP, ECORYS,
Scott – Willson. W latach 2000 – 2009 by³ cz³onkiem zarz¹du oraz prezesem Ma³opolskiej Agencji Energii i Œrodowiska. W latach 2005 – 2007 by³ cz³onkiem Rady
Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska.
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WPROWADZENIE
Stare przys³owie chiñskie mówi, ¿e aby przejœæ tysi¹c mil trzeba zrobiæ najpierw pierwszy krok”. Ta stara m¹droœæ jest doskona³ym opisem procesu, u progu którego stoi
zakup grupowy energii, a fina³em jest system optymalizacji zu¿ycia energii. To nie³atwa decyzja, aby wejœæ na platformê rynkowych regu³ w obszarze energii, który
by³ przez dziesiêciolecia budowany jako bastion monopolistycznych zale¿noœci.
Mimo wielu starañ instytucji regulacyjnych bastion energetyczny bardzo powoli
uczy siê rynkowych regu³ gospodarczych, a œwiadomoœæ odbiorców wobec swobodnego wyboru sprzedawcy nie zawsze znajduje nale¿ne uznanie w procesach decyzyjnych.
Autorzy niniejszego opracowania postawili sobie za cel zachêcenie organizatorów grupowych zakupów energii do rozwa¿enia przygotowania programów optymalizacji i poprawy efektywnoœci energetycznej. Poradnik ten ma siedem rozdzia³ów,
które tworz¹ trzy modu³y: pierwszy dotycz¹cy praktycznych i teoretyczno-metodycznych aspektów budowy programów poprawy efektywnoœci energetycznej, drugi
poœwiêcony organizacji przetargów na grupowy zakup energii i zarz¹dzania grup¹
zakupow¹, trzeci pokazuj¹cy efekty zintegrowanego dzia³ania. Uk³ad ten jest zatem
nieco przewrotny w odniesieniu do tytu³u Od zakupów grupowych do optymalizacji zu¿ycia energii. Optymalizacja energetyczna jest zatem myœl¹ przewodni¹ otwieraj¹c¹
i zamykaj¹c¹ wszystkie rozwa¿ania. Wewn¹trz pojawia siê szczegó³owa instrukcja
przygotowania przetargu, aby oprócz ograniczenia zu¿ycia energii zapewniæ sobie
jej konkurencyjny zakup co da znakomity efekt ograniczenia kosztów i trwa³ego
obni¿enia zu¿ycia z korzyœci¹ dla naszej planety.
Pe³ne uwolnienie rynku energii elektrycznej dokonane przez Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki z dniem 1 lipca 2007 roku, pozwoli³o wszystkim odbiorcom na
jej zakup od dowolnej spó³ki obrotu. Od 01.01.2008r. Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zaprzesta³ taryfikowania cen energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców
poza gospodarstwami domowymi (odbiorcy rozliczaj¹cy siê w grupie taryfy G), stan
taki obowi¹zuje do dnia dzisiejszego. Zmiany, które nast¹pi³y w strukturze rynku
energii, oraz funkcjonuj¹cy stan prawny wymusi³y na administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej zastosowanie przetargów nieograniczonych na zakup energii elektrycznej, która jest towarem i podlega prawom rynkowym. Dziêki takiemu podejœciu
oraz mo¿liwoœciom jakie daje prawo zamówieñ publicznych, gminy staraj¹ siê organizowaæ grupy zakupowe, dziêki czemu zwiêkszaj¹ wolumen energii postawiony do
przetargu i uzyskuj¹ korzystne ceny. Samorz¹dy œwiadome zasad funkcjonowania
rynku energii elektrycznej realizuj¹ to zadanie stosuj¹c zasadê rozdzia³u us³ugi dystrybucji od zakupu energii, dziêki czemu w postêpowaniach przetargowych uzyskuj¹
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faktyczn¹ konkurencjê spó³ek obrotu energi¹. Us³uga dystrybucji zlecana jest w trybie zamówienia z wolnej rêki w oparciu o stosowne zapisy ustawy Prawo zamówieñ
publicznych.
W ka¿dej gminie realizowana jest dzia³alnoœæ opieraj¹ca siê na swobodnym dostêpie do mediów energetycznych. W bud¿etach samorz¹du, wszystkich jednostek
zale¿nych, spó³ek i instytucji wydatki na paliwa i energiê stanowi¹ istotn¹ czêœæ.
Wobec tego ka¿dy samorz¹d bêd¹cy konsumentem energii winien realizowaæ zapisy
wynikaj¹ce ze stosownych aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych w obszarze poprawy efektywnoœci wykorzystania paliw i energii.
Bardzo wiele jednostek sektora finansów publicznych jest ju¿ po, w trakcie,
lub przed przetargiem organizowanym w ramach zakupów grupowych. Nie wszyscy poprzedzili te dzia³ania zbudowaniem i wdro¿eniem programów efektywnoœci
energetycznej. Dla nich przede wszystkim adresowane jest to wydawnictwo. Skoro przetargi na zakup energii sta³y siê faktem i wyprzedzi³y dzia³ania efektywnoœciowe, to warto zastanowiæ siê jak wykorzystaæ ju¿ wykonane prace do dalszego
ograniczenia kosztów i zu¿ycia energii.
Autorzy publikacji – (w kolejnoœci alfabetycznej) Dariusz Ciarkowski – Cz³onek
zarz¹du Mazowieckiej Agencji Energetycznej, Andrzej Gu³a – Prezes Zarz¹du Instytutu Ekonomii Œrodowiska, Bo¿ena Herbuœ – Naczelnik Wydzia³u Komunalnego,
In¿ynier Miejski Urzêdu Miasta Czêstochowy, Przewodnicz¹ca Komisji ds. Lokalnej
Polityki Energetycznej przy Œl¹skim Zwi¹zku Gmin i Powiatów, Szymon Liszka – Prezes Zarz¹du Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii, Janusz Mazur – Prezes
Zarz¹du Przedsiêbiorstwa Oszczêdzania Energii ESCO, i Marek Zaborowski – wiceprezes Zarz¹du Instytutu Ekonomii Œrodowiska – dziel¹ siê swoimi doœwiadczeniami
i przemyœleniami, jak przygotowaæ i zarz¹dzaæ grup¹ zakupow¹ oraz jak wykorzystaæ
te prace dla poprawy efektywnoœci energetycznej. Mo¿emy poznaæ zatem porady,
opinie i polemiki konsultantów, samorz¹dowców i przedstawicieli NGOs.
W drugim rozdziale prezes Przedsiêbiorstwa Oszczêdzania Energii ESCO – Janusz Mazur wprowadza w zagadnienia energii elektrycznej, zasady doboru grup taryfowych i analizy wyników pomiarów. W drugiej czêœci zaprezentowane s¹ informacje na temat technicznych œrodków fizycznego ograniczenia zu¿ycia energii elektrycznej wykorzystywanej do celów oœwietleniowych.
W trzecim rozdziale Szymon Liszka, Prezes FEWE, podejmuje zagadnienia metodyczne budowy i realizacji programów wykonawczych dotycz¹cych efektywnoœci
energetycznej. W dziesiêciu krokach, bogato ilustrowanych wykresami i przyk³adami, autor radzi jak osi¹gn¹æ sukces w obszarze zarz¹dzania energi¹.
Bo¿ena Herbuœ – Naczelnik Wydzia³u Komunalnego i In¿ynier Miejski Urzêdu
Miasta Czêstochowy, w rozdziale czwartym dzieli siê szczegó³owymi informacjami
dotycz¹cymi uwarunkowañ prawnych funkcjonowania wolnego rynku energii, pokazuje procedurê zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, omawia zapisy niezbêdne
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do uwzglêdnienia w specyfikacji oraz umowach; jako przyk³ad wskazuje Miasto Czêstochowê, które korzysta z sukcesem z wolnego rynku energii elektrycznej od
2009 roku. Oszczêdnoœci jakie osi¹gniêto w Czêstochowie z tego tytu³u to 6 mln
400 tys. z³.
Nowe zadania odbiorców energii po przetargu i pojawiaj¹ce siê z tym problemy
prezentuje Janusz Mazur. Przedstawia on kwestie podjêcia dzia³añ zarz¹dczych
w sferze poprawy analizy faktur oraz sposobów diagnozowania i zapobiegania dodatkowym kosztom. Zaleca wdro¿enie oprogramowania do gromadzenia danych
z faktur, które pe³niæ mo¿e funkcje bazodanowe, analityczne i kontrolne. W drugiej
czêœci omawia inne ni¿ klasyczny przetarg formy efektywnego zakupu energii, skupiaj¹c siê na przetargu na mar¿ê, grupy zakupowej bilansuj¹cej i spó³ki obrotu
energi¹.
Dariusz Ciarkowski w rozdziale szóstym prowadzi interesuj¹c¹ polemikê opart¹
o doœwiadczenia z szeœciu edycji zorganizowanych przez Mazowieck¹ Agencjê Energetyczn¹ przetargów na zakup energii. Podejmuje zagadnienia problemów z organizacj¹ grup zakupowych, braku zrozumienia dla wymagañ ustawy Prawo energetyczne
i Prawo zamówieñ publicznych. Ciekaw¹ czêœci¹ rozdzia³u, s¹ przyk³ady b³êdów i nieporozumieñ w zrealizowanych przetargach. Oprócz tego znajdujemy wiele cennych
wskazówek dotycz¹cych procesu zamawiania energii i budowy programu jej roztropnego wykorzystania. Mo¿emy zatem podsumowaæ – Niech wiêc grupowy zakup
energii elektrycznej bêdzie pierwszym krokiem na drodze do optymalnego, racjonalnego
zu¿ycia energii.
Siódmy rozdzia³ – korzyœci zintegrowanego podejœcia – zosta³ przygotowany
przez cz³onków zarz¹du Instytutu Ekonomii Œrodowiska, Andrzeja Gu³ê, Marka Zaborowskiego i Janusza Mazura z POE ESCO. Autorzy staraj¹ siê w nim udowodniæ,
¿e niewielkim dodatkowym wysi³kiem wykonywanym przy przygotowywaniu przetargu, mo¿na pozyskaæ podstawowe informacje o nieprawid³owoœciach w zamawianiu i wykorzystywaniu mocy i energii. Informacje te pozwalaj¹ na wytypowanie
obiektów, które wymagaj¹ natychmiastowych dzia³añ (audyt, pomiary, wdro¿enie
zaleceñ). Zazwyczaj przynosi to natychmiastowe efekty ekonomiczne, a czêsto te¿
ekologiczne. Niew¹tpliwie mamy tu do czynienia z efektem synergii.
W drugiej czêœci autorzy podejmuj¹ próbê analizy kosztów i efektów samodzielnych, czêsto nieskoordynowanych dzia³añ i systematycznego podejœcia realizowanego najczêœciej wed³ug zaleceñ konsultantów.
Rozdzia³ ósmy publikacji, przygotowany przez Bo¿enê Herbuœ, Spojrzenie samorz¹dowca na zarz¹dzanie energi¹, stanowi lekturê obowi¹zkow¹ dla ka¿dego przedstawiciela sektora finansów publicznych. Rozdzia³ wskazuje œrodki optymalizacji zu¿ycia paliw i energii oraz sposoby ograniczania wydatków œrodków publicznych na
ten cel. Autorka rozdzia³u opowiada tak¿e, czym dla samorz¹du jest realizacja procesu zarz¹dzania energi¹. Identyfikuje warunki brzegowe i wskazuje kolejnoœæ
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dzia³añ przy wprowadzaniu i realizacji programu, wskazuj¹c sprawdzone rozwi¹zania funkcjonuj¹ce w Czêstochowie, gdzie od 2003 roku realizowany jest nieprzerwanie program operacyjny „Zarz¹dzanie energi¹ i œrodowiskiem w obiektach u¿ytecznoœci publicznej”, przynosz¹cy gminie korzyœci w zakresie ograniczenia zu¿ycia paliw, energii i wody, a co za tym idzie oszczêdne wydatkowanie œrodków publicznych.
Publikacja powsta³a z inicjatywy „oszczêdnych” Krakowian: Andrzeja Gu³y
i Marka Zaborowskiego z Instytutu Ekonomii Œrodowiska, pod redakcj¹ Janusza Mazura z Przedsiêbiorstwa Oszczêdzania Energii ESCO.
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STRESZCZENIE
Raport „Od zakupów grupowych do optymalizacji zu¿ycia energii” jest zbiorem
mniejszych opracowañ problemowych specjalistów w dziedzinie grupowych zakupów energii i zarz¹dzania energi¹. Kolejne rozdzia³y Raportu s¹ przewodnikiem po
kolejnych etapach ca³ego procesu grupowego zakupu energii, przygotowania przetargu oraz zarz¹dzania grup¹ po jego przeprowadzeniu.
Celem rozdzia³u „Przygotowanie programów efektywnoœci energetycznej”, napisanego przez Prezesa Przedsiêbiorstwa Oszczêdzania Energii ESCO – Janusza Mazura, jest wskazanie sposobu przygotowania programu efektywnoœci energetycznej,
zaprezentowanie dostêpnych narzêdzi na rynku oraz nadanie kolejnym dzia³aniom
odpowiednich priorytetów. Autor rozpoczyna od podzielenia mo¿liwych dzia³añ na
takie, które przede wszystkim ograniczaj¹ koszty zwi¹zane z energi¹ (s¹ to dzia³ania
administracyjne takie jak: w³aœciwy dobór taryfy, optymalizacja mocy zamówionej
i op³at sta³ych oraz konkurencyjny zakup energii), dzia³ania fizyczne, które pozwalaj¹ na zaoszczêdzenie zarówno energii jak i kosztów (s¹ to dzia³ania takie jak: termomodernizacja, automatyka, izolacja i uszczelnianie, wymiana Ÿróde³ œwiat³a, kompensacja mocy biernej, kontrola i zarz¹dzanie zwyczajami u¿ytkowników) oraz dzia³ania wysokonak³adowe i d³ugookresowe, które niew¹tpliwie pozwalaj¹ na oszczêdzanie energii, ale przy których istnieje mo¿liwoœæ, ¿e zaoszczêdzone koszty nie zrekompensuj¹ nak³adów w okresie amortyzacji wdro¿onych ulepszeñ (wymiana okien,
zamiana kot³owni wêglowej na gazow¹, pompy ciep³a, fotowoltaika). Pierwszym
krokiem w kierunku wdro¿enia programów optymalizacyjnych, jakie autor zaleca,
jest dostosowanie taryfy oraz mocy zamawianej dla aktualnych potrzeb u¿ytkownika. W drugiej czêœci zaprezentowane s¹ informacje na temat technicznych œrodków
fizycznego ograniczenia zu¿ycia energii elektrycznej zu¿ywanej do celów oœwietleniowych. ród³a œwiat³a s¹ tylko jednym z elementów sk³adaj¹cym siê na oœwietlenie. Istotny wp³yw ma tak¿e uk³ad sterowania Ÿród³ami œwiat³a oraz sama sprawnoœæ oprawy. Autor pokazuje, w jaki sposób przy u¿yciu ekonomizerów mo¿emy
oszczêdziæ 20–30% energii. Rozdzia³ koñczy omówienie najnowszych trendów
w oœwietleniu zewnêtrznym, czyli odwzorowaniu poprawnych warunków fotometrycznych, przy zminimalizowaniu iloœci zu¿ywanej energii, oraz pe³nym, wieloaspektowym zarz¹dzaniu systemem oœwietleniowym.
Na podstawie badania przeprowadzonego przez FEWE, dotycz¹cego stanu planowania energetycznego i zarz¹dzania energi¹ w jednostkach samorz¹du terytorialnego wynika, i¿ tylko 41% gmin posiada za³o¿enia lub plan, a wœród gmin posiadaj¹cych takie dokumenty tylko w co trzecim przypadku s¹ one aktualne. Szymon
Liszka, autor rozdzia³u „Zagadnienia metodyczne budowy i realizacji programów
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wykonawczych dotycz¹cych efektywnoœci energetycznej” omawia w kolejnych krokach zagadnienia metodyczne budowy i realizacji programów wykonawczych dotycz¹cych efektywnoœci energetycznej. Wed³ug autora tekstu podstaw¹ dobrego
zarz¹dzania energi¹ jest wiedza o obiektach, które posiadamy. Ocena sytuacji istniej¹cej jest wed³ug autora pierwszym krokiem w kierunku budowy programu. Kolejnym krokiem jest okreœlenie cech charakterystycznych obiektów i budynków,
a nastêpnie inwentaryzacja. Dane z inwentaryzacji pozwol¹ na obliczenie podstawowych wskaŸników charakteryzuj¹cych wykorzystywanie paliw. W pierwszej kolejnoœci autor zaleca skupienie siê na obiektach, które zosta³y zidentyfikowane (na
podstawie obliczonych wskaŸników) jako najdro¿sze. Autor nak³ania równie¿ do
skontrolowania rachunków za obiekty, w których ceny zakupu s¹ za wysokie (wy¿sze od œrednich cen w innych podobnych obiektach). Koszty i zu¿ycie energii powinny byæ monitorowane w trybie miesiêcznym w ka¿dym obiekcie i budynku oraz rocznym w ca³ym samorz¹dzie. Wa¿nym elementem powodzenia programów efektywnoœciowych jest równie¿ motywacja dyrektorów i administratorów obiektów i budynków oraz wprowadzenie szkoleñ. Oprócz gratyfikacji finansowej autor tekstu
zachêca do wprowadzania certyfikacji – etykietowania efektywnoœci wykorzystania
paliw, energii i wody.
Bo¿ena Herbuœ dzieli siê w rozdziale „Grupowe zakupy energii” szczegó³owymi
informacjami dotycz¹cymi uwarunkowañ prawnych funkcjonowania wolnego rynku
energii, pokazuje procedurê zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Liberalizacja
rynku energii elektrycznej stanowi w wielu samorz¹dach bodziec do rozpoczêcia
procesu kszta³towania zrównowa¿onej gospodarki energetycznej. Niezaprzeczaln¹
wartoœci¹ jest to, ¿e w gminach budzi siê œwiadomoœæ energetyczna, bêd¹ca podstaw¹ do wprowadzania dzia³añ, które maj¹ na celu optymalizacjê zu¿ycia paliw
i energii. Przy okazji przygotowania materia³ów przetargowych nastêpuje regulacja
warunków umownych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego pod k¹tem dostosowania mocy umownych i taryf do potrzeb poszczególnych punktów odbioru, co daje
zamawiaj¹cemu i wszystkim uczestnikom grupy zakupowej dodatkowe oszczêdnoœci, poza tymi wynikaj¹cymi z uzyskania ni¿szych cen energii w postêpowaniu przetargowym. Ponadto niezwykle istotne jest, i¿ samorz¹dowcy uzyskuj¹ przekonanie,
¿e s¹ równoprawnym partnerem dla przedsiêbiorstw energetycznych, co wa¿niejsze, przekonanie takie budzi siê równie¿ w przedsiêbiorstwach energetycznych,
tych funkcjonuj¹cych w warunkach rynkowych oraz tych dzia³aj¹cych na zasadach
naturalnego monopolu. Bior¹c pod uwagê doœwiadczenie Miasta Czêstochowy w zakupie energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego, autorka tekstu
nak³ania do rozdzia³u us³ugi dystrybucji od zakupu energii, co umo¿liwia realn¹ konkurencjê spó³ek obrotu energi¹, oraz faktyczny wp³yw odbiorcy na kszta³towanie
wolnego rynku energii elektrycznej. Autorka namawia do tego aby pamiêtaæ, ¿e
w zakupach energii elektrycznej funkcjonuje podstawowe prawo handlu: im wiêksza
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iloœæ zamawianej energii elektrycznej, tym cena powinna byæ korzystniejsza dla zamawiaj¹cego. W zwi¹zku z tym warto organizowaæ zakupy grupowe dla wszystkich
jednostek podleg³ych samorz¹dowi. W rozdziale zosta³y omówione zapisy niezbêdne do uwzglêdnienia w specyfikacji oraz umowach wraz z istotnymi zapisami, które
powinny siê w nich znaleŸæ, definicjami, zasadami rozliczeñ i klauzulami. Pod koniec
rozdzia³u autorka szczegó³owo opisuje przebieg przeprowadzonych przetargów na
grupowe zakupy energii oraz uzyskane wyniki przez Miasto Czêstochowa.
Nowe zadania odbiorców energii po przetargu i pojawiaj¹ce siê z tym problemy
prezentuje Janusz Mazur w rozdziale „Zarz¹dzanie grup¹ zakupow¹ po przetargu”.
Odbiorcy energii po przetargu bêd¹ otrzymywaæ dwie faktury zamiast jednej (za
energiê oraz za przesy³). Mo¿e to wymusiæ zmianê w dotychczasowej organizacji:
liczba dokumentów wzrasta, wiêcej pracy maj¹ nie tylko s³u¿by merytoryczne (sprawdzanie wysokoœci faktur), ale równie¿ ksiêgowoœæ (dodatkowy kontrahent, dodatkowe rozrachunki, przygotowywanie przelewów) i osoby zatwierdzaj¹ce przelewy
do zap³aty. Autor przedstawia kwestie podjêcia dzia³añ zarz¹dczych w sferze poprawy analizy faktur oraz sposobów diagnozowania i zapobiegania dodatkowym kosztom. Zaleca wdro¿enie oprogramowania do gromadzenia danych z faktur, które
pe³niæ mo¿e funkcje bazodanowe, analityczne i kontrolne. Po zmianie sprzedawcy
energii pojawi siê równie¿ nowa op³ata – za energiê biern¹. Autor podpowiada, ¿e
koszty energii biernej mo¿na zniwelowaæ praktycznie do zera poprzez stosowanie
kompensacji (rêcznej lub automatycznej). Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ kwesti¹ w zarz¹dzaniu energia jest wnikliwa analiza faktur. Z doœwiadczeñ autora wynika, ¿e
zdarzaj¹ siê przypadki nawet kilkakrotnie zawy¿onych kwot przez Dystrybutora i to
wy³¹cznie z przyczyny b³êdu ludzkiego.
W drugiej czêœci rozdzia³u autor omawia inne ni¿ klasyczny przetarg formy
efektywnego zakupu energii, skupiaj¹c siê na przetargu na mar¿ê grupy zakupowej
bilansuj¹cej i spó³ki obrotu energi¹. Przetarg na mar¿ê jest elastycznym modelem
zakupu pozostawiaj¹cym mo¿liwoœæ natychmiastowej reakcji na sytuacjê wystêpuj¹c¹ na rynku hurtowym odbiorcy, który mo¿e zleciæ zakup energii elektrycznej konwencjonalnej („czarnej”) w dniu, w którym uwa¿a moment za najbardziej odpowiedni, oraz pozostawia odbiorcy mo¿liwoœæ decyzji o tym jaka iloœæ energii zostanie kupiona. Grupa zakupowa balansuj¹ca pozwala z kolei na osi¹ganie oszczêdnoœci z tytu³u zu¿ycia mediów energetycznych poprzez m.in.: w³aœciwy dobór taryfy, monitorowanie poboru mediów, dostosowanie mocy zamówionej, reagowanie na zagro¿enia, prowadzenie analiz, wdra¿anie procedur energooszczêdnych w przedsiêbiorstwie, a tak¿e prognozowanie wielkoœci zu¿ycia mediów w przysz³oœci. Wymaga
jednak rozbudowy infrastruktury technicznej i pomocy konsultantów.
Praktyczne aspekty przetargów na zakupy grupowe zosta³y omówione przez
Dariusza Ciarkowskiego, na podstawie doœwiadczeñ wynikaj¹cych z szeœciu edycji
zorganizowanych przez Mazowieck¹ Agencjê Energetyczn¹ przetargów na zakup
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energii. Organizacja grupy zakupowej, bêd¹ca podstaw¹ sukcesu ca³ego procesu
czêsto bywa problematyczna, ze wzglêdu na uprzedzenia i zastrze¿enia osób
zarz¹dzaj¹cych jednostkami samorz¹dowymi. Autor podpowiada, ¿e w³aœciw¹ drog¹
do uzyskania przychylnoœci decydentów s¹ bezpoœrednie spotkania, na których
w sposób klarowny wyjaœniany jest ca³y proces zmiany sprzedawcy oraz jasno okreœlone wynagrodzenie przez wyznaczenie maksymalnego poziomu wynagrodzenia, co
pozwali na zaplanowanie wydatków w bud¿etach poszczególnych jednostek, bez
obawy o ich przekroczenie. Wa¿nym argumentem w takich rozmowach, przemawiaj¹cym za zorganizowanie zakupów grupowych, jest poparcie spo³eczne, wynikaj¹ce
z oszczêdnego gospodarowania pieniêdzmi publicznymi, które mo¿na zdobyæ. Kolejnym wa¿nym krokiem niezbêdnym do odniesienia sukcesu jest w³aœciwie przygotowanie dokumentacji do przetargu. Z doœwiadczeñ autora wynika, ¿e najtrudniejsze
jest pozyskanie danych takich jak: faktury otrzymywane od sprzedawcy energii
elektrycznej, umowy z dystrybutorem i sprzedawc¹ oraz wszelkie aneksy. Kolejn¹
pu³apk¹, która czyha na organizatora przetargu jest Ÿle zdefiniowany przez zamawiaj¹cego poziom energii na zapisany w przetargu okres. Autor podpowiada, aby
rzetelnie zweryfikowaæ sk³adane przez uczestników grupy oœwiadczenia (zamawiaj¹cy nie powinien posiadaæ zad³u¿enia w stosunku do dotychczasowego dostawcy
energii, oraz uk³ad pomiarowy powinien byæ dostosowany do zmiany sprzedawcy).
Kolejn¹ kwesti¹ jest dostosowanie uk³adów pomiarowych do TPA (Third – party
Access – Dostêp Osób Trzecich). Obowi¹zek ten le¿y po stronie w³aœciciela uk³adu
pomiarowego. Koszt takiego dostosowania jest zale¿ny od stanu urz¹dzeñ i zakresu
niezbêdnych prac i mo¿e siêgaæ kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. Nastêpn¹ czynnoœci¹, niestety bardzo pracoch³onn¹, jest weryfikacja adresów punktów pomiarowych. Na przestrzeni lat zmienia³a siê zarówno lokalizacja liczników, jak i zasz³y
zmiany administracyjne nazw ulic.
W drugiej czêœci opracowania, Dariusz Ciarkowski omawia najczêœciej zadawane pytania w czasie przetargu, w tym pytanie zawieraj¹ce w sobie równie¿ sugestiê
w zakresie utrzymania sta³ej ceny za sprzedawan¹ energiê. Stawka VAT i akcyzy
mo¿e wp³yn¹æ na zmianê ceny. Oznacza to przyjêcie na siebie przez sprzedawcê
energii doœæ znacznego zakresu ryzyka, jednak gwarantuje zamawiaj¹cemu, ¿e nie
bêdzie on obci¹¿any kolejnymi sk³adnikami cenowymi, co w efekcie pogorszy atrakcyjnoœæ pierwotnej oferty. W kolejnym punkcie dotycz¹cym zmiany sprzedawcy
autor radzi, by szczególnie pilnowaæ terminów i kompletnoœci dokumentacji upowa¿niaj¹cej do udzielenia pe³nomocnictwa (wypisy z rejestrów, uchwa³y powo³ania
na stanowisko). Pozwoli nam to na unikniêcie przed³u¿enia ca³ego procesu, który
dziêki temu mo¿e byæ czyst¹ formalnoœci¹. Niezwykle wa¿nym elementem ca³ego
procesu jest sporz¹dzenie raportu koñcowego. Raport koñcowy oprócz funkcji poznawczo – wynikowej spe³nia te¿ rolê punktu odniesienia, pomagaj¹cego œledziæ
faktycznie uzyskane oszczêdnoœci i monitorowania wyników grupy. Wed³ug autora
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najlepszym rozwi¹zaniem jest sta³e kontrolowanie poziomów zu¿ycia energii oraz
kosztów tego zu¿ycia za pomoc¹ specjalistycznego oprogramowania, które u³atwia
archiwizacjê wyników, generowanie wszelkiego rodzaju zestawieñ raportów w póŸniejszym okresie. W kolejnym punkcie autor rozdzia³u dzieli siê swoimi doœwiadczeniami wynikaj¹cymi ze zrealizowanych przez MAE przetargów. Jak podkreœla, nic nie
stoi na przeszkodzie, aby tworzyæ wieloprofilowe grupy zakupowe, maj¹c na uwadze: okres na jaki zamawiany jest zakup energii, profil zu¿ycia oraz sumaryczny wolumen energii bêd¹cej przedmiotem przetargu. Ponadto najatrakcyjniejsz¹ grup¹
jest dla oferenta taka grupa, gdzie przewidywane zu¿ycie energii bêdzie sta³e
w ci¹gu doby. W praktyce oznacza to budowanie grupy na takiej zasadzie, by zrównowa¿one zosta³o zapotrzebowanie „dzienne”, (np. generowane przez urzêdy gmin,
biblioteki, przedszkola) poprzez zapotrzebowanie „nocne” (np. oœwietlenie placów,
ulic). Kolejne spostrze¿enie autora odnosi siê do wolumenu zu¿ycia energii elektrycznej. Z doœwiadczeñ wynika, ¿e grupy przekraczaj¹ce 6 GWh mog¹ liczyæ na zadowalaj¹ce wyniki. Na zakoñczenie rozdzia³u autor wymienia korzyœci dla uczestników grupy p³yn¹ce z przyst¹pienia do przetargu. S¹ to min.: trwa³a zmiana podejœcia do zarz¹dzania zu¿yciem energii, uporz¹dkowanie dokumentacji, skuteczny
nadzór nad poziomem zu¿ycia energii, rozwiniêcie systemu zarz¹dzania energi¹.
Korzyœci z integrowanego podejœcia zosta³y omówione przez cz³onków zarz¹du
Instytutu Ekonomii Œrodowiska, Andrzeja Gu³ê i Marka Zaborowskiego oraz Janusza Mazura z POE ESCO. Celem rozdzia³u jest wskazanie, jak przy niewielkim zwiêkszeniu wysi³ków wykorzystaæ zaanga¿owanie zasobów przy organizowaniu przetargów grupowych, do przygotowania programów poprawy efektywnoœci energetycznej i trwa³ego obni¿enia kosztów. Nawet du¿y grupowy przetarg nie zawsze musi zaowocowaæ uzyskaniem atrakcyjnych cen, na co ma wp³yw szereg niezale¿nych od
nas czynników. Przy inwentaryzacji punktów poboru energii dla celów przetargu
warto zadbaæ o analizê mocy umownej i ocenê wielkoœci zu¿ycia energii przez poszczególne obiekty. Te wstêpne dane pozwol¹ na podjêcie decyzji o dzia³aniach pilnych i tych d³ugotrwa³ych. Otrzymujemy wówczas, niewiele zwiêkszaj¹c nak³ad pracy, analityczny materia³ pozwalaj¹cy na wytypowanie obiektów, które wymagaj¹ natychmiastowych dzia³añ (audyt, pomiary, wdro¿enie zaleceñ). Autorzy zalecaj¹, aby
ka¿dy z powy¿szych wskaŸników analizowaæ dla wszystkich obiektów w grupie. Najlepiej porównywaæ je pomiêdzy obiektami o podobnych funkcjach (szko³y, szpitale,
instytucje kultury, budynki biurowe itd). Zawsze najwiêcej uwagi nale¿y poœwiêciæ
wartoœciom skrajnym, najbardziej odbiegaj¹cym od œredniej dla danego wskaŸnika.
WskaŸniki nale¿y rozpatrywaæ ³¹cznie, zwracaj¹c uwagê na funkcje i charakterystykê obiektów. Ponadto zalecono, aby dla obiektów, w których wskaŸniki najbardziej
odbiega³y od wartoœci œrednich zleciæ wyspecjalizowanym jednostkom wykonanie
audytów elektroenergetycznych. Przygotowanie audytów elektroenergetycznych
dla kilku, czy nawet kilkunastu budynków przez profesjonalnego doradcê, zajmie
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mniej czasu, ni¿ przetarg dla kilkudziesiêciu – kilkuset budynków. Zanim zostanie
rozstrzygniêty przetarg na zakup energii, wdro¿enie zaleceñ audytu zacznie przynosiæ dla zarz¹dzaj¹cych budynkami trwa³e korzyœci ekonomiczne, a czêsto równie¿
poprawê efektu ekologicznego. Podsumowuj¹c: przetarg daje szansê korzystnej
ceny na okreœlony czas, systemowe podejœcie, trwa³y efekt energetyczny
i ekonomiczny. Ponadto efekt ekonomiczny przetargu mo¿e zostaæ spo¿ytkowany
przez wzrost cen us³ug dystrybucyjnych i wzrost konsumpcji, co sprawi, ¿e obci¹¿enia bud¿etu nie zmniejsz¹ siê. Dlatego warto podchodziæ modelowo do budowania
programów efektywnoœci energetycznej.
„Spojrzenie samorz¹dowca na zarz¹dzanie energi¹” to ostatni rozdzia³ publikacji,
przygotowany przez Bo¿enê Herbuœ. Rzetelne zarz¹dzanie energi¹ i œrodowiskiem
pozwala poprawiæ znacz¹co efektywnoœæ wykorzystania energii oraz paliw, pozytywnie wp³ywa na œrodowisko, w jakim funkcjonuje spo³ecznoœæ lokalna i przede wszystkim umo¿liwia oszczêdne wydatkowanie publicznych pieniêdzy.
Harmonogram dzia³añ niezbêdnych do realizacji w ramach programu zarz¹dzania energi¹ przygotowany przez autorkê jest nastêpuj¹cy:
1. Powierzenie obowi¹zków oraz uprawnieñ do realizacji programu osobie lub jednostce organizacyjnej gminy usytuowanej w strukturze samorz¹du w sposób nadaj¹cy rangê podjêtym dzia³aniom.
2. Ustalenie listy gminnych instytucji, które bêd¹ wspó³pracowa³y przy realizacji
programu.
3. Ustalenie liczby obiektów objêtych programem.
4. Przygotowanie informacji dla dyrektorów obiektów, jednostek organizacyjnych, prezesów spó³ek o planowanych dzia³aniach maj¹cych na celu realizacjê
programu z uwypukleniem roli administratorów w prawid³owym wykonywaniu
zamierzonych czynnoœci.
5. Okreœlenie ram i zasad wspó³pracy pomiêdzy jednostk¹ odpowiedzialn¹ za realizacjê programu a ustalonymi partnerami.
6. Okresowe szkolenie administratorów obiektów w zakresie dotycz¹cym udzia³u
w programie.
7. Inwentaryzacja obiektów w zakresie profilu realizowanej dzia³alnoœci, danych
technicznych, wyposa¿enia w media, liczby u¿ytkowników i godzin pracy.
8. Ustalenie liczby pod-odbiorców funkcjonuj¹cych w obiektach gminnych oraz
okreœlenie rodzaju dzia³alnoœci przez nich prowadzonej.
9. Wykonanie analiz w zakresie warunków rozliczeñ wynikaj¹cych z zawartych
umów, kontrola rachunków, wprowadzenie korekt warunków umownych
w przypadkach gdy analiza wskazuje na wysokie koszty jednostkowe mediów.
10. Po³¹czenie obiektów w grupy „podobne”, mo¿liwe do porównywania miêdzy
sob¹.
16
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11. Analiza zu¿yæ mediów energetycznych w ka¿dym obiekcie indywidualnie oraz
w poszczególnych grupach obiektów i porównanie kosztów.
12. Wyznaczenie jednostkowych zu¿yæ mediów energetycznych w poszczególnych
obiektach.
13. Skontrolowanie obiektów, których wskaŸniki energetyczne w sposób znacz¹cy
odbiegaj¹ od œrednich wyliczonych na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.
14. Okreœlenie katalogu dzia³añ zarz¹dczych, niezbêdnych dla poprawy wykorzystania mediów energetycznych.
15. Ustalenie wykazu obiektów, w których nale¿y przeprowadziæ dzia³ania inwestycyjne (termomodernizacje, przebudowa Ÿróde³ ciep³a).
16. Monitorowanie zu¿yæ mediów oraz kosztów ponoszonych z tego tytu³u w okresach miesiêcznych przy pomocy narzêdzia aktywizuj¹cego administratorów
obiektów (w Czêstochowie jest to System Monitoringu Mediów – SMM).
17. Raportowanie realizowanych dzia³añ i osi¹ganych wyników, opracowanie zbiorczych raportów rocznych dla kadry zarz¹dzaj¹cej gminy oraz raportów indywidualnych dla dyrektorów poszczególnych obiektów.
18. Okreœlenie katalogu koryguj¹cych dzia³añ zarz¹dczych, wynikaj¹cych z przeprowadzonych analiz.
19. Sukcesywne wprowadzanie dzia³añ koryguj¹cych, wynikaj¹cych z prowadzonych analiz, ale równie¿ z dynamicznie zmieniaj¹cego siê rynku paliw i energii.
Realizacja procesu zarz¹dzania energi¹ i œrodowiskiem jak pokaza³y doœwiadczenia Miasta Czêstochowa (gdzie od 2003 roku realizowany jest nieprzerwanie
program operacyjny „Zarz¹dzanie energi¹ i œrodowiskiem w obiektach u¿ytecznoœci
publicznej”), wymaga odpowiedzi na pytanie „czym” i „jak” zarz¹dzamy. ¯eby wiedzieæ „czym” opracowano w Czêstochowie szczegó³ow¹ bazê danych dla 250 obiektów u¿ytkowanych przez instytucje miejskie, która zawiera nastêpuj¹ce informacje:
• Charakter dzia³alnoœci realizowanej w obiekcie.
• Szczegó³ow¹ inwentaryzacjê zawieraj¹c¹ m.in. dane techniczne obiektu oraz informacjê o u¿ytkownikach.
• Monitoring, analizê i weryfikacjê danych w zakresie zu¿yæ i kosztów energii
elektrycznej, ciep³a sieciowego, gazu ziemnego, innych noœników energii cieplnej, wody i odprowadzenia œcieków.
Program szczegó³owo raportowany jest dla populacji 120 obiektów oœwiatowych. ¯eby uzyskaæ odpowiedŸ na pytanie „jak zarz¹dzamy” corocznie przygotowywane s¹ raporty dla 120 obiektów oœwiatowych. Realizacja programu w Czêstochowie, jak donosi autorka, przynosi znaczne oszczêdnoœci w wydatkach gminy. Pozytywne efekty uzyskane zosta³y nie tylko dziêki zrealizowanym zadaniom inwestycyjnym i modernizacyjnym, ale równie¿ dziêki beznak³adowym dzia³aniom zarz¹dczym,
czyli bie¿¹cej eliminacji nadmiernych zu¿yæ energii oraz wody, regulacji i konserwa17
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cji urz¹dzeñ, bie¿¹cej kontroli warunków rozliczeñ oraz aktualizowanych umów
z dostawcami mediów, wydawaniu zaleceñ w zakresie zmiany warunków rozliczeñ,
oraz nadzorze nad realizacj¹ tych zaleceñ i pomocy w negocjacjach z dostawcami
mediów. Jak pokazuj¹ wyliczenia, dziêki dzia³aniom zarz¹dczym i inwestycyjnym
w grupie 120 obiektów oœwiatowych, zu¿ycie paliw i energii w 2010 roku wynios³o
58 100 MWh i by³o mniejsze o 14 500 MWh (co stanowi 20%) w porównaniu z rokiem 2003. £¹czna emisja CO2 w 2010 roku wynios³a 26 200 Mg i by³a mniejsza
o 7 800 Mg (co stanowi 18.6%) w porównaniu z rokiem 2003. £¹cznie miêdzy rokiem
2004 a 2010 ograniczono zu¿ycie paliw i energii o 108 000 MWh (przy ca³kowitym
zu¿yciu w roku 2010 wynosz¹cym 58 000 MWh). Podsumowuj¹c, ka¿da jednostka
samorz¹dowa buduj¹c program zarz¹dzania energi¹ powinna oprzeæ siê na podstawowych za³o¿eniach, okreœlonych na podstawie doœwiadczeñ zdobytych przez
Czêstochowê, takich jak:
1) wzmocnienie organizacyjne oraz okreœlenie podstawowych dzia³añ zarz¹dzania
energi¹ i œrodowiskiem ,opartych o przygotowan¹ i uzupe³nian¹ inwentaryzacjê
dla wszystkich obiektów u¿ytecznoœci publicznej, wynikaj¹c¹ z wype³nianych
corocznie ankiet przez administratorów obiektów, z uwzglêdnieniem zu¿yæ paliw i energii oraz ponoszonych kosztów,
2) wykorzystanie istniej¹cych mo¿liwoœci zmniejszenia kosztów oraz zu¿ycia mediów energetycznych i wody przez realizacje przedsiêwziêæ bez i niskonak³adowych,
3) okreœlenie potrzeb inwestycyjnych oraz w³¹czenie ich do programu,
4) dostosowanie zakresu programu pod wzglêdem zadañ inwestycyjnych oraz modernizacyjnych do mo¿liwoœci bud¿etowych ze wskazaniem mo¿liwoœci dofinansowania przedsiêwziêæ,
5) wybór zadañ maj¹cych potencjalnie najwiêksz¹ szansê na uzyskanie dofinansowania z funduszy pomocowych,
6) propozycje finansowania przedsiêwziêæ na zasadzie formu³y ESCO.
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PRZYGOTOWANIE
PROGRAMÓW
EFEKTYWNOŒCI
ENERGETYCZNEJ
Janusz Mazur

Zakupy grupowe to szybka metoda na osi¹gniêcie krótkoterminowych oszczêdnoœci kosztów, bez poprawy efektywnoœci energetycznej oraz bez efektu ekologicznego.
Najlepiej by³oby, gdyby przygotowanie przetargu by³o poprzedzone wdro¿eniem programów optymalizacyjnych, zarówno w zakresie dostosowania mocy, jak
i w³aœciwego korzystania z energii. To model wzorcowy, którego realizacja na pewno
zajmie du¿o czasu, zw³aszcza w du¿ych aglomeracjach.
Katalog prostych dzia³añ ukierunkuje odbiorców na ocenê mo¿liwoœci ich wdro¿enia w porównaniu z posiadanym potencja³em i ju¿ realizowanymi pracami. Konieczna jest te¿ znajomoœæ podstawowych zagadnieñ technicznych, które w krótkim
okresie przynosz¹ efekty ekologiczne i ekonomiczne.
Zakupy grupowe to sformu³owanie, które w latach 2011–2012 w Polsce przenios³o siê ze s³ownika profesjonalnego do codziennego. Sta³o siê tak za spraw¹ dzia³añ portali internetowych, oferuj¹cych indywidualnym odbiorcom dobra u¿ytkowe,
takie jak: us³ugi kosmetyczne, turystyczne, sprzêt u¿ytku domowego, czy akcesoria
hobbystyczne. Nie to zjawisko bêdzie jednak przedmiotem rozwa¿añ autora. W œrodowisku samorz¹dowym o zakupach grupowych dyskutowano i rozpoczêto ich realizacjê o kilka lat wczeœniej – nied³ugo po nowelizacji prawa umo¿liwiaj¹cego dostêp
stron trzecich do sieci elektroenergetycznych, czyli do zasady TPA. Do tego momentu, ¿eby zredukowaæ koszty, trzeba by³o oszczêdzaæ energiê. Zakupy energii na zasadach rynkowych sprawi³y, ¿e nie trzeba zmniejszaæ zu¿ycia energii, aby mniej za
ni¹ p³aciæ – wystarczy zorganizowaæ przetarg na jej dostawy – im wiêkszy, tym lepiej. Obserwacje autora sk³aniaj¹ siê ku twierdzeniu, ¿e organizacja przetargów na
grupowe zakupy energii sta³a siê mod¹, która niestety jest powszechniejsza, ni¿
przygotowywanie i wdra¿anie programów oszczêdzania energii. Nie ka¿dy jednak
podejmuj¹c decyzjê o organizacji przetargu zdaje sobie sprawê, ¿e wysi³ek w³o¿ony
w jego organizacjê mo¿e byæ czêsto porównywalny z tym potrzebnym do przygotowania skutecznego programu poszanowania energii. W rozdziale III, Grupowe
19
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zakupy energii, zawarte s¹ szczegó³owe informacje o zakresie prac i koniecznych
danych, niezbêdnych do przygotowania przetargu.
Aby rozpocz¹æ rozwa¿ania o energii w zarz¹dzanym przez siebie obszarze, warto zastanowiæ siê nad mo¿liwymi do podjêcia dzia³aniami, zarówno niskonak³adowymi, jak i wysokonak³adowymi – czyli tymi, których koszty/nak³ady zostan¹ odzyskane w krótkim czasie, zwykle oko³o jednego roku, lub niewiele d³u¿ej; oraz tymi, dla
których okres zwrotu wynosi od kilku, a nawet do kilkudziesiêciu lat. Same dzia³ania
bêd¹ te¿ mia³y dwojaki charakter: administracyjny i/lub zwi¹zany z wprowadzaniem
fizycznych ulepszeñ. Przyk³ady takich dzia³añ ilustruje rys nr 1
Rys. 1. Oszczêdnoœci w obszarze energii

KOSZTY / ENERGIA

ADMINISTRACYJNE
• W³aœciwy dobór
taryfy
• Optymalizacja mocy
zmówionej i op³at
sta³ych
• Konkurencyjny zakup
energii

FIZYCZNE DZIA£ANIE
• Termomodernizacja
• Automatyka
• Izolacja i uszczelnienie
• Rekuperacja
• Wymiana Ÿróde³ œwiat³a
• Kompensacja mocy biernej
• Kontrola i zarz¹dzanie
zwyczajami u¿ytkowników

WYSOKONAK£ADOWE
– D£UGOOKRESOWE
• Wymiana okien
• Zamiana kot³owni
wêglowej na gazow¹
• Pompy ciep³a
• Fotowoltaika

ród³o: Opracowanie w³asne

Dzia³ania opisane w kolumnach od lewej do prawej strony przynosz¹ efekty
ekonomiczne od najkrótszego do najd³u¿szego okresu. St¹d tak du¿e zainteresowanie dzia³ami administracyjnymi. Niemniej jednak, najwiêcej ostatnio s³yszymy o tych
najbardziej czaso – i pracoch³onnych, czyli organizowaniu przetargów na grupowe
zakupy energii.
Podstawowe obszary tego wykresu to efekt dzia³ania – od lewej do prawej strony oszczêdzamy koszty, w centrum oszczêdzamy zarówno koszty, jak i energiê. Prawy skrajny koniec, to rozwi¹zania, przy których niew¹tpliwie oszczêdzamy energiê,
ale czêsto mo¿e zdarzyæ siê, ¿e zaoszczêdzone koszty nie zrekompensuj¹ nak³adów
w okresie amortyzacji wdro¿onych ulepszeñ.
Nic dziwnego, ¿e zasadne jest podjêcie dzia³añ administracyjnych. Niestety czêsto na tym siê koñczy, a bardzo czêsto koñczy siê tylko na grupowym zakupie energii. Do dyspozycji mamy jeszcze w³aœciwy dobór taryf oraz optymalizacjê mocy zamówionej.
Zanim przygl¹dniemy siê mo¿liwoœciom optymalizacji taryf, warto poznaæ pe³n¹
strukturê kosztów energii i us³ug dystrybucyjnych. Nie jest ona jednakowa we wszy20
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stkich taryfach i jest bardzo uzale¿niona od wielkoœci zu¿ycia energii – czyli od
stopnia wykorzystania mocy.
Przyk³ady dla popularnych taryf przedstawiono na rysunkach nr 2 i 3.
Rys. 2. Przyk³adowa struktura op³at w taryfach Cxx
Taryfa C11
op³ata jakoœciowa;
2,60%

abonament;
0,19%

obs³uga rozliczenia;
0,48%

sk³. zmienny;
39,53%

EC;
53,35%

oplata przejœciowa;
1,95%

moc umowna;
1,89%

Taryfa C12a
oplata systemowa/jakoœciowa;
2,67%

abonament;
0,12%

obs³uga rozliczenia;
0,29%

sk³. zmienny;
22,37%
EC;
71,10%

oplata przejœciowa;
1,75%

moc umowna;
1,70%

Jak ³atwo zauwa¿yæ, najwiêkszy udzia³ w obydwu przypadkach ma energia czynna, ale zauwa¿alny jest te¿ udzia³ sk³adników zmiennych. Wprawdzie udzia³ op³at za
moc nie jest znacz¹cy, ale zdarza siê, ¿e jego weryfikacja przynosi równie¿ wymierne
korzyœci.
Bardzo podobnie wygl¹da struktura kosztów w taryfach dla wiêkszych odbiorców.
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Rys. 3. Przyk³adowa struktura op³at w taryfach Cxx.
Taryfa C22a
oplata jakoœciowa;
2,10%

abonament;
0,10%

sk³. zmienny;
23,61%

obs³uga rozliczenia;
0,10%

EC;
66,70%

oplata przejœciowa;
1,39%

moc umowna;
6,01%

Taryfa C22a
abonament;
0,72%

obs³uga rozliczenia;
3,90%

op³ata sieciowa zmienny;
9,19%
oplata przejœciowa;
4,79%

EC;
71,96%

moc umowna;
5,93%

W porównaniu do taryf dla mniejszych odbiorów, zauwa¿alny jest kilkukrotnie
wiêkszy udzia³ op³at za moc. Mimo to udzia³ op³at za energiê czynn¹ jest znacz¹cy.
Co to jest w³aœciwy dobór taryf? Sprzedawcy energii od bardzo, bardzo dawna,
(jeszcze przed rokiem 1991) dawali, czasami ograniczon¹, mo¿liwoœæ wyboru taryfy
– jedno, lub wielostrefowej. W gospodarstwach domowych mieliœmy tak zwan¹ taryfê dzienn¹ i nocn¹. Oznacza³o to, ¿e kupowaliœmy energiê w ró¿nych cenach, o ró¿nej porze. Oczywiœcie tañsza energia by³a w nocy (i przez bardzo krótki czas – dwie
godziny) ni¿ w ci¹gu dnia. Dotyczy³o to tak¿e odbiorców instytucjonalnych i przemys³owych. Sztandarowym przyk³adem bêdzie tutaj oœwietlenie uliczne. Zdecydowana wiêkszoœæ zu¿ycia energii nastêpuje w nocy i wtedy taryfa dwustrefowa jest
korzystniejsza ni¿ jednostrefowa. Na drugim biegunie bêdzie budynek szkolny, czy
22
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te¿ biurowy, który nie jest wykorzystywany po po³udniu. Nierozs¹dny bêdzie zatem
dobór taryfy dwustrefowej, gdy wiêkszoœæ zu¿ycia realizowana jest w ci¹gu dnia,
kiedy cena energii jest wysoka. Odpowiednia bêdzie wtedy taryfa jednocz³onowa.
Warto tu podkreœliæ, ¿e cena jednostki energii w porze dziennej w taryfie jednocz³onowej jest najczêœciej ni¿sza, ni¿ w tym samym okresie dla taryfy dwucz³onowej,
wiêc je¿eli wykorzystanie nocne jest znikome, niew¹tpliwie taryfa dwucz³onowa
bêdzie z³ym wyborem.
W przypadku du¿ych odbiorów dostêpna jest równie¿ taryfa trój strefowa,
gdzie mamy do czynienia z trzema ró¿nymi cenami energii, o ró¿nych porach doby.
Oprócz przemys³u, znajduje ona zastosowanie na przyk³ad w niektórych obiektach
sportowych (hale widowiskowe), lub obiektach muzealnych o szczególnych wymaganiach, czy te¿ nowoczesnych szpitalach.

Jak rozpoznaæ nasze taryfy
Istniej¹ trzy mo¿liwoœci w zakresie liczby stref: jedna (tzw. p³aska), dwie, lub trzy.
Nazwa taryfy sk³ada siê z 3 do 4 elementów: litery C, B, G lub bardzo rzadko A. Najwa¿niejsz¹ informacj¹ jest trzeci symbol w nazwie taryfy. Cyfry oznaczaj¹ce liczbê
stref rozliczeniowych: 1 – jednostrefowa, 2 – dwustrefowa, 3 – trójstrefowa.
Obrazuje to schemat dotycz¹cy spó³ek grupy Tauron, stosowany przez wiêkszoœæ sprzedawców.
W przypadku obiektów samorz¹dowych najczêœciej spotykamy siê z grupami
C11, C12, C21, C22 lub B21, B22 czy te¿ B23. Co mo¿emy zatem wyczytaæ z nazwy
taryfy?
C11:
C – odbiór na niskim napiêciu (230 V),
1 – moc nie wiêksza ni¿ 40 kW (ma³a szko³a, przedszkole, niedu¿y budynek administracyjny),
1 – rozliczanie w jednej strefie czasowej op³at
C22:
C– odbiór na niskim napiêciu (230 V),
2 – moc wiêksza ni¿ 40 kW (du¿a szko³a, du¿y budynek administracyjny),
2 – rozliczanie w dwóch strefach czasowej op³at
Je¿eli wiêc na fakturze (umowie) dla oœwietlenia ulicznego zobaczymy, ¿e mamy
rozliczanie w jednej strefie to sygna³ do zmian. Podobnie wart przeanalizowania jest
przypadek przedszkola, w którym po po³udniu i noc¹ nie wystêpuje pobór pr¹du
rozliczanego w C12.
Kolejnym elementem jest wielkoœæ mocy zamówionej.
Cyfra 1 lub 2 po oznaczeniu literowym to zdecydowanie za ma³o aby
wyci¹gn¹æ poprawne wnioski. Koniecznie musimy to sprawdziæ na fakturze, lub
23
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Rys. 4. Schemat symboliki taryf energii elektrycznej
X

Y

Z

V
Litery oznaczaj¹ce poziom napiêcia sieci w miejscu dostarczania energii
elektrycznej:
N – napiêcie najwy¿sze (NN),
A – napiêcie wysokie (WN),
B – napiêcie œrednie (SN)P
C, D – napiêcie niskie (nN),
G, R – niezale¿nie od poziomu napiêcia zasilania.
Cyfry oznaczaj¹ce wielkoœæ zamówionej mocy (kryterium dotycz¹ce
zabezpieczenia przedlicznikowego dotyczy tylko niskiego napiêcia):
1 – moc nie wiêksza ni¿ 40 kW i pr¹d znamionowy zabezpieczenia
przedlicznikowego w torze pr¹dowym nie wiêkszy ni¿ 63 A ( warunek ten
nie dotyczy grup G),
2 – moc wiêksza od 40 kW lub pr¹d znamionowy zabezpieczenia
przedlicznikowego w torze pr¹dowym wiêkszy od 63 A.
Cyfry oznaczaj¹ce liczbê rozliczeniowych stref czasowych:
1 – jednostrefowa,
2 – dwustrefowa,
3 – trójstrefowa.
Litery oznaczaj¹ce:
dla grup C:
a – podzia³ doby na strefy szczytow¹ i pozaszczytow¹
b – podzia³ doby na strefy dzienn¹ i nocn¹
dla grup G:
w – podzia³ doby na strefy szczytow¹ i pozaszczytow¹ okreœlone dla danego
obszaru, z rozszerzon¹ stref¹ pozaszczytow¹ o wszystkie godziny soból
i niedziel (dotyczy wy³¹cznie Oddzia³u w Bêdzinie – Bêdziñski Zak³ad
Elektroenergetyczny i Oddzia³u w Tarnowie – Zak³ad Energetyczny
Tarnów),
e – podzia³ doby na strefy dzienn¹ i nocn¹, o wyd³u¿onej liczbie godzin strefy
nocnej (dotyczy wy³¹cznie Oddzia³u w Bielsku Bia³ej – Beskidzka
Energetyka),

w umowie. Niestety nie mo¿na generalizowaæ, ¿e statystyczne przedszkole nie powinno mieæ wiêcej ni¿ 50 kW, a szko³a 100 kW. Najlepsz¹ metod¹ jest pomiar
– ci¹g³a rejestracja zu¿ycia w d³u¿szym okresie czasu. Powinien on trwaæ co najmniej tydzieñ i byæ powtórzony w kilku zró¿nicowanych okresach (np. jesieñ
– zima, wiosna – lato).
W przedstawionym przypadku dostosowanie mocy umownej do potrzeb przynios³o a¿ 7% oszczêdnoœci kosztów dostaw energii. Pomijano skrajne przypadki,
gdzie do obiektu o faktycznym zapotrzebowaniu rzêdu 20 kW zamawiano 120 kW!
W tej sytuacji oko³o 80% kosztów dostawy energii stanowi³y koszty sta³e zwi¹zane
z przewymiarowan¹ moc¹.
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Rys. 5. Przyk³ad pomiaru rozbioru mocy

Pobór mocy [kW]

250
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0
maj 12
sty 12
sty 13
lip 12
mar 12
mar 13
wrz 12
lis 12
gru 12
paz 12
sie 12
cze 12
lut 12
lut 13
kwi 12
Okres rozliczeniowy
Pu [kW] umowna aktualna
Pu [kW] umowna wykorzystywana

Pu [kW] umowna sugerowana

Warto w tym miejscu zastanowiæ siê nad pojêciem mocy wirtualnej – tej niepotrzebnie zamawianej, stwarzaj¹cej wirtualne zapotrzebowanie w elektrowniach
i u dystrybutorów. W literaturze oszczêdnoœci z optymalizacji i redukcji takiej
mocy nazywamy NegaWatami (negatywny, ujemny Megawat). W sytuacji zapowiedzi budowy w Polsce kilkunastu elektrowni o ³¹cznej mocy rzêdu 15–20 tysiêcy Megawatów warto rozwa¿yæ zobowi¹zanie podmiotów publicznych do weryfikacji zamawianych mocy.
POWSTANIE W TEN SPOSÓB WIRTUALNA ELEKTROWNIA !!!

Czasami spotykamy sytuacje odmienne, kiedy zamówiona moc jest za niska
w stosunku do potrzeb. W przypadku jej przekroczeñ sprzedawca nalicza nam kary
w doœæ znacznej wysokoœci. Oczywiœcie ju¿ analiza faktur (a nie ich automatyczne
p³acenie!!!) da nam odpowiedŸ o przekroczeniach, ale to informacja dla umiej¹cych
czytaæ (niestety bardzo trudne faktury) ze zrozumieniem.
Pomiary realizowane s¹ zazwyczaj wielofunkcyjnymi analizatorami jakoœci zasilania. Urz¹dzenia te mierz¹ w trakcie jednego pomiaru wiele parametrów elektrycznych: moc czynn¹, biern¹ i pozorn¹, napiêcia, pr¹dy, czêstotliwoœæ, wspó³czynniki tg
fi, oraz harmoniczne. Analiza takich danych daje nam tak¿e odpowiedŸ na pytanie,
czy w³aœciwie u¿ytkujemy energiê.
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Rys. 6. Przyk³adowy wykres rozbioru mocy w szkole
Pt [W]
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Wykres œredniej mocy czynnej Pt w okresie od 12.10.2011 do 19.10.2011
P Limit
P max
Pt+
Pt–
P min

Zakresy zmian:
0,00 ... 0,00 [ W ]
842,83 ... 36492,19 [ W ]
819,15 ... 33486,33 [ W ]
0,00 ... 0,00 [ W ]
797,03 ... 31308,59 [ W ]

Analiza wykresu pokazuje zmniejszone rozbiory w okresie nocnym i przerwy sobotnio-niedzielnej. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e i tak jest ono bardzo du¿e jak na
szko³ê – na poziomie 5–10 kW w ka¿dej fazie. PóŸniej mamy znaczny wzrost w godzinach porannych i przedpo³udniowych. Zastanawiaj¹cy jest wzrost po po³udniu do
oko³o 2/3 wartoœci szczytowych. Nasuwaj¹ siê dwa wnioski: albo szko³a jest wykorzystywana po po³udniu, albo sprz¹tanie jest wykonywane w doœæ niefrasobliwy
sposób – tzn. w³¹czane jest oœwietlenie w wiêkszoœci pomieszczeñ, zamiast tylko
w tych, w których faktycznie ta czynnoœæ jest wykonywana. Fakt ten poœrednio potwierdzaj¹ znaczne obci¹¿enia szczytowe na pocz¹tku okresu popo³udniowego – to
w³¹czane czajniki dla przegotowania wody na kawê i herbatê dla obs³ugi sprz¹taj¹cej. Przesuwaj¹c siê w prawo na wykresie dalej mamy stosunkowo wysokie obni¿enie mocne, wzrost poranny i tak dalej. PóŸniej mamy podobn¹ sytuacjê w sobotê
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i niedzielê i od poniedzia³ku cykl siê powtarza. Zarz¹dzaj¹cy tym obiektem, dysponuj¹c takim wykresem powinien:
1. Sprawdziæ jak siê ma moc zamówiona do wielkoœci szczytowych rozbiorów.
2. Sprawdziæ i zoptymalizowaæ procesy zwi¹zane z wykorzystaniem energii wystêpuj¹ce po po³udniu i zmieniæ zwyczaje obs³ugi sprz¹taj¹cej.
3. Sprawdziæ co jest przyczyn¹ tak znacznego wykorzystania mocy w porze nocnej
i w czasie przerwy sobotnio – niedzielnej.
4. W przypadku taryfy wielostrefowej – porównaæ koszt energii faktycznie zap³aconej z kosztem jaki zap³acony by³by przy taryfie jednocz³onowej. Prawdopodobnie taryfa jednocz³onowa oka¿e siê w³aœciwsza.
Do tej pory podjêto zagadnienia oszczêdzania kosztów poprzez dzia³ania administracyjne i oszczêdzania energii poprzez zmiany zachowañ u¿ytkowników. Znaczne obszary oszczêdnoœci mo¿na jednak wygenerowaæ wdra¿aj¹c rozwi¹zania techniczne. Poni¿ej przedstawiono krótki ich przegl¹d.
Bardzo rzadko zdarza siê, opomiarowanie w budynkach wydzielonych obwodów
oœwietlenia, miejsc takich jak np. pracownie komputerowe, czy pomieszczeñ w których znajduj¹ siê czajniki – powoduj¹ce krótkotrwa³e, ale znacz¹ce zu¿ycie pr¹du.
Doœwiadczenia, a tak¿e badania wskazuj¹, ¿e w obiektach biurowych lub szkolnych,
niewyposa¿onych w systemy klimatyzacji/wentylacji, czy ogrzewania elektrycznego, znacz¹ca czêœæ energii wykorzystywana jest dla celów oœwietlenia. Z tego powodu poœwiêcimy mu szczególn¹ uwagê.
Technika oœwietleniowa to dziedzina, w której wci¹¿ dokonuje siê znacz¹cych
postêpów. Interesuj¹ce jest równie¿ to, ¿e obok siebie, nawet w pozornie nowoczesnych obiektach, spotykamy Ÿród³a œwiat³a1, w których sprawnoœæ ró¿ni siê od siebie
kilkanaœcie razy. Klasyczna tradycyjna ¿arówka z ka¿dego Wata mocy wytwarza
strumieñ rzêdu 10 lumenów, nowoczesne Ÿród³a meta halogenkowe, sodowe i LED
pozwalaj¹ z tego samego 1 Wata uzyskiwaæ nawet 140 lumenów. Warto zapamiêtaæ
skutecznoœci ró¿nych Ÿróde³ œwiat³a zapoznaj¹c siê z tabel¹ .
Nie wszystkie z wymienionych Ÿróde³ charakteryzuj¹ siê wzajemn¹ zamiennoœci¹. W oœwietleniu wewnêtrznym tradycyjne ¿arówki zastêpujemy œwietlówkami
kompaktowymi lub liniowymi, œwietlówki starego typu T12, T8 z zap³onem indukcyjnym (VVG), œwietlówkami nowoczesnymi T5 z zap³onem elektronicznym (EVG), lub
najnowoczeœniejszymi LED-ami. W oœwietleniu zewnêtrznym praktycznie ju¿ nie
spotykamy Ÿróde³ ¿arowych, ale Ÿród³a rtêciowe zastêpowane s¹ sodowymi, LED lub
UCD. ród³a sodowe coraz czêœciej wypierane s¹ przez coraz doskonalsze LED-y.
ród³a œwiat³a s¹ tylko jednym z elementów sk³adaj¹cych siê na oœwietlenie.
Istotny wp³yw ma jeszcze uk³ad sterowania Ÿród³ami œwiat³a, oraz sama sprawnoœæ
1

Profesjonaliœci oœwietleniowcy u¿ywaj¹ pojêcia Ÿród³o œwiat³a, a nie ¿arówka, która jest jednym z rodzajów Ÿróde³ œwiat³a obok œwietlówek, Ÿróde³ sodowych i innych.
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Tabela 1. Skutecznoœæ Ÿróde³ œwiat³a
Typ Ÿród³a œwiat³a

Skutecznoœæ [Lm/W]

Tradycyjna ¿arówka

10–15

¯arówka halogenowa

25

Lampa rtêciowa

50

Œwietlówka starego typu (T12, T8VVG)

60

Œwietlówka nowoczesna (T5, EVG)

90

LED

50–140

Lampa metahalogenkowa

80

Lampa sodowa

100–140

Lampy UCD

108

oprawy (jakoœæ odb³yœnika, czy te¿ czystoœæ klosza). Poni¿ej przedstawiono informacje o urz¹dzeniach poprawiaj¹cych efektywnoœæ oœwietlenia.
ród³a œwiat³a s¹ zaprojektowane do pracy przy napiêciu zasilania ~230 V
± 10%. W praktyce, po osi¹gniêciu pe³nego zap³onu, wystarczy napiêcie z dolnego
zakresu tolerancji. Zjawisko to wykorzystywane jest w urz¹dzeniach zwanych
reduktorami, ekonomizerami lub nawet sterownikami. Wprowadzaj¹ one redukcjê
mocy, uzyskiwan¹ dziêki obni¿eniu i regulacji napiêcia zasilaj¹cego Ÿród³a œwiat³a.
Poziom uzyskanych oszczêdnoœci zale¿y od infrastruktury oœwietleniowej, parametrów sieci zasilaj¹cej, i w praktyce wynosi od 20% do 30%. Dzia³anie ekonomizerów
dostosowane jest do sposobu dzia³ania lamp fluorescencyjnych oraz niektórych innych typów lamp wy³adowczych, pracuj¹cych w œrodowisku gazowym. Po w³¹czeniu
lamp fluorescencyjnych urz¹dzenie przekazuje im napiêcie sieciowe dla wywo³ania
zap³onu. Po oko³o 8 minutach, niezbêdnych do zagwarantowania stabilnej pracy
lamp – obni¿a napiêcie. Urz¹dzenie w sposób ci¹g³y kontroluje wahania pr¹du na
wyjœciu oraz napiêcie sieciowe na wejœciu, steruj¹c odpowiednio trybem oszczêdzania energii. Je¿eli, na przyk³ad, w obrêbie sieci oœwietleniowej zostan¹ w³¹czone dodatkowe lampy fluorescencyjne, urz¹dzenie ponownie dokona prze³¹czenia na napiêcie sieciowe w celu wywo³ania zap³onu, odczeka do chwili ustabilizowania siê ¿arzenia lamp i powróci do trybu oszczêdzania.
Poza bezpoœrednimi oszczêdnoœciami, wynikaj¹cymi z ni¿szego zu¿ycia pr¹du,
a w konsekwencji obni¿enia kosztów zu¿ycia energii, stosowanie reduktorów daje
szereg innych korzyœci, takich jak:
• przed³u¿ony o oko³o 25% czas eksploatacji lamp, dziêki wyd³u¿eniu czasu pracy
oœwietlenia przy ni¿szym poborze pr¹du i ni¿szej, stabilnej temperaturze;
• obni¿enie kosztów zakupu œwietlówek oraz ich utylizacji.
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Prostota instalowania przy niewielkich kosztach: nie ma koniecznoœci zmiany
instalacji oœwietleniowej, adaptacji wnêtrz budynku, ani pod³¹czania elementów
steruj¹cych i serwisowania stateczników w ka¿dej wisz¹cej oprawie.
Bezawaryjnoœæ urz¹dzenia: nie wymaga kontroli, obni¿a o ok. 70% koszty nadzoru i serwisu technicznego
Urz¹dzenie jest przyjazne œrodowisku naturalnemu, obni¿a zu¿ycie energii elektrycznej, oraz emisjê dwutlenku wêgla powsta³ego przy jej produkcji w elektrowniach2.
Ekonomizery najczêœciej instalowane s¹ wprost w szafach oœwietleniowych lub
w ich bezpoœredniej bliskoœci.

Miejsce instalowania ekonomizerów
w obwodach oœwietleniowych
G³ówn¹ wad¹ reduktorów jest zwykle obni¿enie natê¿enia oœwietlenia. Najmniejsze,
praktycznie nie koliduj¹ce z zapisami norm, wystêpuje zazwyczaj przy oœwietleniu
œwietlówkami, najwiêksze – przy Ÿród³ach meta halogenowych i sodowych. Drug¹
wad¹ jest moc przystosowana do du¿ych obwodów. £atwiej zatem znajduj¹ wykorzystania na sali gimnastycznej, lub hali, ni¿ w klasie lekcyjnej.
Obszar zastosowañ:
• dworce kolejowe,
• porty lotnicze,
• centra logistyczne,
• hale fabryczne i magazynowe,
• parkingi,
• sklepy, markety i hale targowe,
• szpitale,
• stocznie, kopalnie, huty i inne zak³ady przemys³owe,
• stadiony, obiekty sportowe,
• oœwietlenie uliczne, itp.
Reduktory – sterowniki spe³niaj¹ zatem szereg funkcji. Wszystkie polegaj¹ na
ograniczeniu zu¿ycia energii przy zachowaniu zapisów norm oœwietleniowych.
Mamy tu wiêc do czynienia z takim obni¿eniem napiêcia zasilania, które jak najmniej
oddzia³uje na jakoœæ œwiat³a. Ponadto dochodz¹ funkcje z automatycznym za³¹czaniem w odpowiednich momentach i obni¿aniem nocnym.
Interesuj¹cym, a rzadko stosowanym w Polsce rozwi¹zaniem, s¹ adaptery do
opraw œwietlówkowych T8/T5. S³u¿¹ one do bocznikowania tradycyjnego, indukcyj2

Opr. na podstawie materia³ów firmy Fluoresave.
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nego uk³adu zap³onowego i zast¹pienie go nowoczesnym balastem elektronicznym.
Równolegle z t¹ operacj¹ wymienione s¹ gniazda, a œwietlówka T8 jest zastêpowan¹
efektywniejsz¹ T5. Pozwala to na wymienienie uk³adów zap³onowych i œwietlówek
na nowoczesne, przy minimalnym nak³adzie pracy i bez kosztowej wymiany opraw
i instalacji. Niestety uk³ady te wykorzystywane doœæ powszechnie w krajach o wy¿szym koszcie pracy, nie znajduj¹ jeszcze szerokiego zastosowania w Polsce. Wp³ywa
na to ich cena, gdy¿ komplet dla oprawy 2 × 36 W to wydatek porównywalny do
zakupu przyzwoitej klasy oprawy z zap³onem elektronicznym.

Najnowsze trendy w oœwietleniu zewnêtrznym
Reduktory i sterowniki spe³niaj¹ szereg funkcji wp³ywaj¹cych na jakoœæ oœwietlenia
i jego koszty. Najnowsze trendy wiod¹cych producentów urz¹dzeñ oœwietleniowych
zmierzaj¹ do jak najdok³adniejszego odwzorowania poprawnych warunków fotometrycznych, przy zminimalizowaniu iloœci zu¿ywanej energii, oraz pe³ne, wieloaspektowe zarz¹dzanie systemem oœwietleniowym.
Pewne standardy wyznacza tu system OWLET, którego sterowniki dostosowuj¹
moc Ÿród³a œwiat³a do warunków fotometrycznych. Do niedawna projektant by³ niejako „zmuszony” zastosowaæ Ÿród³o œwiat³a najbli¿sze w górê z typoszeregu producenta. Czêsto moc tego Ÿród³a by³a nawet 40–50% wiêksza ni¿ wynikaj¹ca z potrzeb
œwietlnych w danym miejscu. Dodatkowo konieczne jest uwzglêdnienie „zapasu” na
pogarszaj¹c¹ siê w czasie wydajnoœæ Ÿród³a. Pozwala to nam na wykorzystanie tzw.
wirtualnej mocy systemu – nasze zamówienie u dostawcy energii nie jest równe sumie mocy Ÿróde³ i opraw, a jest pomniejszone dziêki zastosowaniu zaawansowanych
systemów o nadmiarow¹ moc. Zatem projektant dzisiaj równie¿ wybierze to samo
Ÿród³o, ale system dostosuje wielkoœæ strumienia do potrzeb. Wpisany w sterownik
program w pierwszym pó³roczu u¿ytkowania zezwala na wykorzystywanie np. 80%
mocy, w kolejnym np. 83%, itd. Zgodnie z charakterystyk¹ utraty sprawnoœci Ÿród³a.
Dziêki temu uzyskujemy szereg korzyœci:
• prawid³ow¹ wielkoœæ strumienia œwiat³a,
• poprawê równomiernoœci,
• zmniejszenie zu¿ycia energii,
• wyd³u¿enie ¿ywotnoœci Ÿród³a,
• zmniejszenie wielkoœci zamawianej mocy u dostawcy energii itd. (Kolejny element wirtualnej elektrowni).
Ten sam sterownik pozwala na wiele wiêcej. Wbudowany zegar astronomiczny,
mo¿liwoœæ wielu poziomów obni¿eñ nocnych, rejestracja liczby za³¹czeñ i wy³¹czeñ,
godzin pracy, sterowanie bezprzewodowe – to s¹ ju¿ standardy. Podobnie ka¿dy
szanuj¹cy siê producent systemów oœwietleniowych ma w swojej ofercie wyposa¿ony w powy¿sze funkcje system tzw. tel-managementu opartego najczêœciej o trans30
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misjê GSM/GPRS z oprogramowaniem na urz¹dzenia komputerowe i mobilne, pozwalaj¹cym nie tylko na podgl¹d on-line pracy systemu, bie¿¹cych i zaprogramowanych parametrów, generowanie raportów, ale nawet na pomiar energii zu¿ywanej
przez pojedyncze latarnie 3.

3

Opracowano na podstawie opisu systemu OWLET firmy Schreder.
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ZAGADNIENIA METODYCZNE
BUDOWY I REALIZACJI
PROGRAMÓW
WYKONAWCZYCH
DOTYCZ¥CYCH
EFEKTYWNOŒCI
ENERGETYCZNEJ
Szymon Liszka

Cel rozdzia³u: pokazanie jak przygotowaæ program, jakie narzêdzia s¹ dostêpne na
rynku, priorytetyzacja zadañ.
Zakupy grupowe to zwykle szybka metoda na osi¹gniêcie krótkoterminowych
oszczêdnoœci kosztów, bez poprawy efektywnoœci energetycznej oraz bez realnego
efektu ekologicznego.
Najlepiej by³oby, gdyby przygotowanie do zakupów grupowych by³o poprzedzone wdro¿eniem programów optymalizacyjnych tak w zakresie dostosowania
mocy, jak i w³aœciwego korzystania z energii. To model wzorcowy, którego realizacja
na pewno przyniesie realne i trwa³e efekty.
Czêsto wysi³ek w³o¿ony w prace przygotowawcze do uruchomienia zakupów
grupowych mo¿na wykorzystaæ do rozpoczêcia budowania programu poszanowania
energii. Proste modele statystyczne, analiza podstawowych wskaŸników mocy i energii na jednostkê powierzchni, czy te¿ œredniej mocy, lub œredniej ceny noœnika energii, itp., daj¹ odpowiedŸ na szereg pytañ i pozwalaj¹ na typowanie obiektów, w których powinny byæ przeprowadzone analizy szczegó³owe – audyty energetyczne.
W pierwszej kolejnoœci zidentyfikowane powinny byæ dzia³ania „beznak³adowe”
– dzia³ania organizacyjno-administracyjne, oraz edukacyjne wp³ywaj¹ce na zachowania u¿ytkowników.
W drugiej kolejnoœci opracowywane s¹ plany inwestycji niskonak³adowych
(o krótkim okresie zwrotu), a w dalszej perspektywie tam gdzie znajduje to uzasadnienie, inwestycji wysokonak³adowych o d³ugim okresie zwrotu. Konieczne jest
okreœlanie celów, ich efektów i metod dojœcia do nich.
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Budowa i póŸniejsza realizacja programów wykonawczych dotycz¹cych efektywnoœci energetycznej powinna byæ elementem procesu zarz¹dzania. Stwierdzenie
problemu, analiza rangi problemu, znalezienie najlepszych sposobów jego rozwi¹zania. Zadanie trudne ze wzglêdu na ograniczonoœæ zasobów finansowych, wieloœæ
problemów i interakcje zachodz¹ce pomiêdzy problemami.
Dla wiêkszoœci priorytetem jest ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektów, ale takimi priorytetami mo¿e byæ równie¿ poprawa standardu œwiadczonych
us³ug, poprawa warunków ¿ycia lokalnej spo³ecznoœci, czy te¿ ochrona klimatu ca³ej
planety.

Jak zatem zbudowaæ dobry, skuteczny program efektywnoœci
energetycznej?
Omawiaj¹c sprawy we w³aœciwej kolejnoœci; zanim zbudujemy program efektywnoœci energetycznej i np. przyst¹pimy do organizacji procesu zakupów grupowych, powinniœmy siê zastanowiæ i zadaæ sobie kilka pytañ:
Czy wiemy jakimi obiektami zarz¹dzamy, jaki jest ich stan, wielkoœæ, zu¿ycie
oraz koszty energii i innych mediów?
Czy wiemy co chcemy osi¹gn¹æ – zmniejszyæ koszty, poprawiæ standard us³ug,
poprawiæ jakoœæ œrodowiska lokalnego lub globalnego?
Czy chcemy uzyskaæ trwa³e efekty, czy te¿ wystarczy jednorazowy sukces?
Czy mamy odpowiednie kompetencje, ¿eby tego dokonaæ?
Zastanowienie siê nad tymi problemami zwykle doprowadzi nas do konkluzji, ¿e
nasza wiedza o obiektach, którymi zarz¹dzamy, jest ograniczona. Zwykle nie wiemy
ile budynki zu¿ywaj¹ energii i do jakich celów. Gdzie i jakie przedsiêwziêcia moglibyœmy wprowadziæ, aby optymalnie wydaæ œrodki, którymi dysponujemy. W¹tpliwoœci
powstaje zwykle wiêcej i problem staje siê coraz bardziej skomplikowany, przestajemy wierzyæ w proste jego rozwi¹zanie. Paradoksalnie mo¿e siê okazaæ, ¿e proste
ograniczenie kosztów energii spowoduje, ¿e kolejne przedsiêwziêcia, które mog³yby
poprawiæ komfort w obiekcie, stan¹ siê nieop³acalne.
Chc¹c osi¹gn¹æ sukces musisz zbudowaæ wieloletni program, którego kszta³t
bêdzie uzale¿niony od informacji jakie posiadasz.

Od czego zacz¹æ?
Pierwszy krok – zacznij od oceny istniej¹cej sytuacji:
Czy masz w³aœciw¹ strukturê organizacyjn¹, okreœlon¹ jednoznacznie odpowiedzialnoœæ, kompetentnych ludzi i sformalizowane dla nich zadania – zakresy obowi¹zków. Je¿eli nie, to zrób to.
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Drugi krok – poznaj, zinwentaryzuj to, czym masz zarz¹dzaæ:
okreœl charakterystyczne cechy obiektów i budynków, ich instalacji energetycznych, stan, koszty i zu¿ycie wszystkich paliw, energii i wody. Poznaj ludzi, którzy administruj¹ obiektami i budynkami i wstêpnie oceñ jak gospodaruj¹ energi¹.
Trzeci krok – wykorzystaj dane z inwentaryzacji i dokonaj pierwszych analiz.
Zbilansuj koszty i zu¿ycie paliw, energii i wody w poszczególnych obiektach, budynkach i ³¹cznie w samorz¹dzie. Oblicz podstawowe wskaŸniki, charakteryzuj¹ce
efektywnoœæ wykorzystania paliw, energii i wody, jednostkowe koszty i ceny za paliwa, energiê i wodê w poszczególnych obiektach i budynkach. Porównaj te wskaŸniki
w podobnych obiektach i budynkach. Wyci¹gnij pierwsze wnioski i okreœl dalsze
dzia³ania.
Przyk³adowe analizy:
– zu¿ycie i koszty energii:
Rys. 7
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ród³o: Jak zarz¹dzaæ energi¹ i œrodowiskiem w budynkach u¿ytecznoœci publicznej – poradnik dla
samorz¹dów terytorialnych, FEWE 2010.
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Rys. 8
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ród³o: Jak zarz¹dzaæ energi¹ i œrodowiskiem w budynkach u¿ytecznoœci publicznej – poradnik dla
samorz¹dów terytorialnych, FEWE 2010.

Rys. 9
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ród³o: Jak zarz¹dzaæ energi¹ i œrodowiskiem w budynkach u¿ytecznoœci publicznej – poradnik dla
samorz¹dów terytorialnych, FEWE 2010.
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Czy o wielkoœci zu¿ycia energii decyduje jedynie wielkoœæ obiektu i jego funkcja? Najproœciej porównaæ wskaŸniki jednostkowe, czyli zu¿ycie energii, lub koszty
przypadaj¹ce na jednostkê powierzchni obiektu. Po pierwszej analizie oka¿e siê, ¿e
rozbie¿noœci pomiêdzy wskaŸnikami zu¿ycia i kosztów energii w obiektach s¹ bardzo du¿e. Jak zatem je wyt³umaczyæ i stwierdziæ czy s¹ one wysokie czy niskie?
Najlepiej by³oby porównaæ siê z innymi miastami w regionie, ale niestety dostêp
do danych jest zwykle bardzo ograniczony.
Rys. 10. Jednostkowe zu¿ycie energii w obiektach objêtych monitoringiem
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ród³o: Jak zarz¹dzaæ energi¹ i œrodowiskiem w budynkach u¿ytecznoœci publicznej – poradnik dla
samorz¹dów terytorialnych, FEWE 2010.

Czym zatem siê zaj¹æ i w jakiej kolejnoœci?
Mo¿na zastosowaæ nastêpuj¹ce podejœcie:
Zidentyfikowaæ najwiêksze (najdro¿sze) obiekty o najgorszych wskaŸnikach
energetycznych (grupa G1) i nimi zaj¹c siê w pierwszej kolejnoœci, nastêpnie skupiæ
siê na mniejszych obiektach (grupa G2), a w dalszej kolejnoœci zaj¹æ siê grupami G3
i G4.
Czwarty krok – opracowaæ raporty z inwentaryzacji i analiz dla:
• w³adz samorz¹du,
• mened¿era energii i wydzia³ów samorz¹du, zwi¹zanych z gospodarowaniem
kosztami i energi¹ oraz przygotowaniem i realizacj¹ inwestycji,
• dyrektorów lub administratorów obiektów i budynków.
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Rys. 11
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ród³o: Jak zarz¹dzaæ energi¹ i œrodowiskiem w budynkach u¿ytecznoœci publicznej – poradnik dla
samorz¹dów terytorialnych, FEWE 2010.

Raporty dedykowane poszczególnym odbiorcom musz¹ zawieraæ niezbêdne informacje pozwalaj¹ce na zrozumienie problemu i propozycje dzia³añ, które powinny
byæ podjête. Przyk³adowo nadmierna szczegó³owoœæ raportów kierowanych do
w³adz mo¿e utrudniæ podejmowanie w³aœciwych decyzji o charakterze kierunkowym, natomiast brak szczegó³ów w raportach przeznaczonych dla osób bezpoœrednio zarz¹dzaj¹cych energi¹.
Na tym etapie powinna byæ podjêta decyzja jak ma wygl¹daæ proces zarz¹dzania
energi¹ w mieœcie. Czy dzia³ania maj¹ byæ prowadzone samodzielnie, czy te¿ w oparciu o us³ugi zewnêtrzne? Kto ma byæ odpowiedzialny za wyniki i jakie maj¹ byæ jego
kompetencje?
Pi¹ty krok – przyst¹p do bie¿¹cych dzia³añ, skontroluj rachunki, w pierwszej
kolejnoœci tam, gdzie ceny zakupu s¹ wysokie, wy¿sze od œrednich cen w innych
podobnych obiektach.
Okreœl zasady wspó³pracy mened¿era energetycznego samorz¹du i zespo³u
zarz¹dzaj¹cego energi¹ z dyrektorami i administratorami, oraz obs³ug¹ eksploatacyjn¹ obiektów i budynków, oraz wprowadŸ je w praktykê.
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Szósty krok – wykonaj przegl¹dy wstêpne obiektów i budynków, które maj¹
wysokie wskaŸniki kosztów i zu¿ycia energii.
Przegl¹dnij i oceñ potrzeby oraz programy remontowe innych komórek urzêdu.
Oceñ mo¿liwoœci finansowe bud¿etu samorz¹du. Opracuj kierunkowy program
zmniejszenia kosztów oraz zu¿ycia energii i wody na co najmniej 5–10 lat, i bardziej
szczegó³owy na najbli¿sze 4 do 5 lat. Przedstaw ten program w³adzom miasta do
zatwierdzenia.
Siódmy krok – je¿eli w programie zaproponowa³eœ wprowadzenie systemów
motywacyjnych, to wdra¿aj i nadzoruj je.
Motywuj dyrektorów i administratorów obiektów, i budynków finansowo, podzia³em oszczêdnoœci kosztów, rozliczaj efekty. WprowadŸ i rozpowszechnij certyfikacjê – etykietowanie efektywnoœci wykorzystania paliw, energii i wody.
Ósmy krok – wprowadŸ roczne i miesiêczne monitorowanie kosztów i zu¿ycia
energii. Miesiêczne w ka¿dym obiekcie i budynku, roczne w ca³ym samorz¹dzie. Raportuj wyniki monitoringu, corocznie przedstawiaj w³adzom miasta raporty
z wnioskami i propozycjami dzia³añ.
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ród³o: Gmina planuje i zarz¹dza energi¹, stan obecny i perspektywy, w œwietle wyników badañ FEWE
i planowanych zmian legislacyjnych, autorzy: S³awomir Pasierb, Szymon Liszka, Jakub Czajkowski,
Ma³gorzata Kocoñ, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice.

Dziewi¹ty krok – wprowadŸ i realizuj szkolenia.
Poznawaj nowe technologie, sposoby organizatorskie, korzystne Ÿród³a i innowacyjne sposoby finansowania. Doskonal wspó³pracê miêdzy komórkami urzêdu.
Oceniaj i weryfikuj krótko- i œrednioterminowe programy.
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Dziesi¹ty krok – nie poprzestawaj, nie zadowalaj siê lub nie zniechêcaj pierwszymi wynikami.
Zarz¹dzanie to proces ci¹g³y. Ci, którzy przerywali, szybko tracili to, co
osi¹gnêli.

Zarz¹dzanie energi¹ w gminie – koniecznoœæ i wyzwanie
Któr¹ œcie¿ka bêdziemy pod¹¿aæ?
Zarz¹dzanie energi¹ w gminie, planowanie energetyczne, opracowanie i realizacja programu poprawy efektywnoœci energetycznej pozwol¹ na optymalizacjê wydatkowanych œrodków i maksymalizacjê efektów podejmowanych dzia³añ.

Koszty energii we wszystkich obiektach [z³/r]

Rys. 13
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ród³o: Jak zarz¹dzaæ energi¹ i œrodowiskiem w budynkach u¿ytecznoœci publicznej – poradnik dla
samorz¹dów terytorialnych, FEWE 2010.

Scenariusz zaniechania – nie podejmujemy ¿adnych dzia³añ – rosn¹ce ceny
energii powoduj¹ znaczny wzrost kosztów energii w budynkach, scenariusz jak dotychczas – czyli bie¿¹ce dzia³ania modernizacyjne i ograniczenie tempa wzrostu cen
noœników energii przez zamówienia grupowe, kompleksowe dzia³ania modernizacyjne w przypadkowo wybranych obiektach bez monitoringu efektów, kompleksowe,
planowe dzia³ania z monitoringiem efektów.
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Aspekty prawne
2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
2006/32/WE w sprawie efektywnoœci koñcowego wykorzystania energii i us³ug
energetycznych.

Jak zatem wygl¹da sytuacja w praktyce, czy wiele samorz¹dów
stosuje opisany powy¿ej model?
Na podstawie badania przeprowadzonego przez FEWE, dotycz¹cego stanu planowania energetycznego i zarz¹dzania energi¹ w jednostkach samorz¹du terytorialnego,
obraz nie jest zbyt optymistyczny. Z nades³anych odpowiedzi wynika, i¿ tylko 41%
gmin posiada za³o¿enia lub plan, a wœród gmin posiadaj¹cych takie dokumenty tylko
w co trzecim przypadku s¹ one aktualne. Wielu respondentów nie ma œwiadomoœci
ograniczenia czasowego wa¿noœci tych dokumentów. Wiedzê o wielkoœci i kosztach
zu¿ycia energii w budynkach deklaratywnie posiada 77% badanych jednostek samorz¹du terytorialnego, natomiast informacjê o kosztach energii w budynkach u¿ytecznoœci publicznej podaje jedynie ok. 10% z tej grupy gmin, a informacjê o zu¿yciu
energii mniej ni¿ 5%. 46% gmin deklaruje realizacjê celów polityki eko – energetycznej Unii Europejskiej i Polski (pakiet 3 x 20%), ale wœród gmin realizuj¹cych politykê
eko – energetyczn¹ jedynie nieca³e 10% monitoruje wyniki podejmowanych dzia³añ.
Procesy termomodernizacji obiektów przebiegaj¹ w ca³ym kraju, stopieñ termomodernizacji budynków u¿ytecznoœci publicznej wynosi ok. 51% i jest wy¿szy, ni¿
dla budynków mieszkalnych (ok. 20–30% zasobów poddanych termomodernizacji).
Niemniej jedynie w 28% gmin w Polsce dzia³ania termomodernizacyjne realizowane
s¹ zgodnie z d³ugookresowym planem dzia³añ termomodernizacyjnych.
Pomimo, ¿e za jedn¹ z g³ównych barier w poprawie efektywnoœci energetycznej
uwa¿a siê brak œrodków finansowych, jedynie 16% gmin dopuszcza mo¿liwoœæ realizacji przedsiêwziêæ energooszczêdnych z zastosowaniem partnerstwa publicznoprywatnego (w tym kontraktów z firmami ESCO).
Realizacja zadañ w zakresie planowania energetycznego i gospodarowania
energi¹ w jednostkach samorz¹du terytorialnego odbywa siê w wiêkszoœci przypadków bez dedykowanej jednostki organizacyjnej, lub osoby odpowiedzialnej za
zarz¹dzanie energi¹. Jedynie 19% samorz¹dów deklaruje posiadanie takiej jednostki
lub osoby.
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Narzêdzia
Od czego zacz¹æ?
Na pocz¹tek wystarcz¹ najprostsze narzêdzia w postaci kartki papieru lub arkusza kalkulacyjnego, za pomoc¹ tych narzêdzi mo¿na prowadziæ monitoring nieci¹g³y
np. oparty na analizie faktur od dostawców za energiê (i wodê), rêcznej rejestracji
stanów liczników. Je¿eli objêtych dzia³aniami jest kilkadziesi¹t lub wiêcej obiektów,
iloœæ danych staje siê trudna do samodzielnego przeanalizowania przy pomocy prostych narzêdzi, warto jest wtedy skorzystaæ z specjalizowanych narzêdzi – baz danych specjalnie dostosowanych do zarz¹dzania energi¹ i us³ug firm, które takim zarz¹dzaniem siê zajmuj¹ (przyk³adowo: Baza Danych Systemu Zarz¹dzania Energi¹
(BDSZE) opracowana przez FEWE – www.energiaisrodowisko.pl/monitoring).
Dla wybranych, szczególnie istotnych obiektów warto zastanowiæ siê nad monitoringiem ci¹g³ym – baza danych tworzona automatycznie przez specjalistyczne
urz¹dzenia elektroniczne z transmisj¹ danych z liczników energii poprzez sieci
telekomunikacyjne.
Sam monitoring zu¿ycia mediów nie da odpowiedzi jakie przedsiêwziêcia i w jakiej kolejnoœci nale¿y podj¹æ. Do tego niezbêdne s¹ okresowe audyty energetyczne.

Porównanie z innymi
Najproœciej oceniæ swój potencja³ lub efekty podejmowanych dzia³añ, porównuj¹c siê z innymi. Niestety sprawny system benchmarkingu energetycznego obiektów w naszym kraju nie istnieje. Obecnie takie wskaŸniki energetyczne mo¿na uzyskiwaæ z systemu SAS (System Analiz Samorz¹dowych twww.sas24.org), który prowadzi Zwi¹zek Miast Polskich. Przyk³adowy system porównywania budynków publicznych w krajach europejskich zosta³ równie¿ opracowany w ramach projektu
SEC-BENCH (www.sec-bench.eu).
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Rys. 14

ród³o: baza danych projektu SEC-Bench, dostêpna na stronie http://www.sec-bench.eu/
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GRUPOWE ZAKUPY ENERGII
Bo¿ena Herbuœ

Efektywne i sprawne korzystanie z wolnego rynku energii elektrycznej kszta³tuje partnerskie postawy po stronie odbiorcy, oraz przedsiêbiorstw energetycznych, zajmuj¹cych siê
obrotem energi¹ elektryczn¹, i tych œwiadcz¹cych us³ugi dystrybucji energii elektrycznej.
Przede wszystkim jednak, zapewnia odpowiednie gospodarowanie œrodkami publicznymi
przeznaczonymi na ten obszar aktywnoœci gmin i jednostek im podleg³ych.

Stan prawny
Liberalizacja rynku energii elektrycznej nastêpowa³a stopniowo od 2004 roku, kiedy
to pierwsi najwiêksi odbiorcy przemys³owi uzyskali uprawnienia do wolnorynkowego zakupu energii elektrycznej. Jednak dopiero z dniem 1 lipca 2007 roku Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki dokona³ pe³nego otwarcia tego rynku, uprawniaj¹c
wszystkich odbiorców energii elektrycznej do jej zakupu od dowolnej spó³ki obrotu.
Faktycznie ceny energii zosta³y uwolnione z dniem 01.01.2008 roku. Od tego dnia
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zaprzesta³ taryfikowania cen energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, poza gospodarstwami domowymi (odbiorcy rozliczaj¹cy siê w grupie taryfy G), stan taki obowi¹zuje do dnia dzisiejszego.
Uwolnienie rynku energii elektrycznej by³o mo¿liwe dziêki nowelizacji ustawy
Prawo energetyczne. Ustawa ta pozwala obecnie wszystkim odbiorcom na swobodny
wybór sprzedawcy energii elektrycznej (art. 4 pkt j „odbiorcy paliw gazowych, lub
energii maj¹ prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy”). Wprowadzone zmiany w zapisach ustawy Prawo energetyczne wymusi³y
przeprowadzenie dostosowañ w strukturze rynku energii elektrycznej, w zakresie
wyodrêbnienia z dotychczas funkcjonuj¹cych przedsiêbiorstw energetycznych:
• operatorów systemów przesy³owych (funkcjonuj¹cych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami na zasadach naturalnego monopolu),
• operatorów systemów dystrybucyjnych (funkcjonuj¹cych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami na zasadach naturalnego monopolu),
• przedsiêbiorstw energetycznych zajmuj¹cych siê obrotem energi¹ elektryczn¹
(dzia³aj¹cych na zadach rynkowych).
Wprowadzenie czytelnego podzia³u œwiadczonych us³ug przez przedsiêbiorstwa energetyczne, z zachowaniem zasady taryfikowania us³ugi przesy³u oraz dystrybucji przez Prezesa Urzêdu Regulacji, a tak¿e zatwierdzania cen energii przez
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Zarz¹dy Spó³ek obrotu (z wy³¹czeniem grupy taryf G), na³o¿y³o na odbiorców instytucjonalnych, w tym równie¿ na samorz¹dy, zupe³nie nowe obowi¹zki.
Do chwili uwolnienia rynku energii elektrycznej, oraz dokonania podzia³u kompetencyjnego w zakresie realizacji us³ugi przesy³u i dystrybucji, oraz obrotu energi¹
elektryczn¹ (brak mo¿liwoœci wyboru sprzedawcy energii elektrycznej) administracja samorz¹dowa oraz rz¹dowa, korzysta³a przy udzielaniu stosownych zamówieñ
z art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówieñ publicznych (tryb zamówienia z wolnej rêki).
Ponadto odbiorcy ci, zgodnie z art. 67 ust. 3 byli zwolnieni z obowi¹zku informowania Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych o wszczêciu postêpowania o udzielenie
zamówienia w odniesieniu do umów, których przedmiotem by³y dostawy energii
elektrycznej.
Wobec zmian w ustawie Prawo energetyczne oraz zmian na rynku energii od lipca
2007 roku, mo¿liwy jest zakup energii elektrycznej od dowolnej spó³ki obrotu
spe³niaj¹cej okreœlone warunki, zapewniaj¹ce odpowiedni standard us³ug, oraz zachowanie odpowiedniego stopnia bezpieczeñstwa energetycznego odbiorcy. Analizuj¹c stan faktyczny, oraz odnosz¹c siê do ustawy Prawo zamówieñ publicznych,
stwierdziæ nale¿y, ¿e z dniem uwolnienia rynku energii elektrycznej usta³a przeszkoda techniczna o obiektywnym charakterze, uzasadniaj¹ca stosowanie szczegó³owego trybu udzielania zamówieñ publicznych w zakresie zakupu energii elektrycznej.
Odbiorcy, zobowi¹zani do przestrzegania przepisów Prawa zamówieñ publicznych, powinni stosowaæ konkurencyjne tryby sk³adania zamówieñ zakupu energii
elektrycznej. Dla jednostek samorz¹du terytorialnego, oraz administracji rz¹dowej,
trybem takim jest przetarg nieograniczony.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e zakup energii i jej dostarczanie do odbiorcy mo¿liwe
jest dziêki us³udze dystrybucji, jaka œwiadczona jest przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przedsiêbiorstwo energetyczne dzia³aj¹ce na zasadach naturalnego monopolu, którego us³ugi taryfikowane s¹ przez Prezesa URE.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy Prawo energetyczne, dostarczanie energii
elektrycznej odbywa siê po uprzednim przy³¹czeniu odbiorcy do sieci, na podstawie
umowy sprzeda¿y i umowy o œwiadczenie us³ug przesy³ania lub dystrybucji. Umowa
sprzeda¿y i umowa o œwiadczenie us³ug przesy³ania, lub dystrybucji mog¹ byæ zawarte przez jednego odbiorcê z dwoma odrêbnymi przedsiêbiorstwami energetycznymi.
Dope³niaj¹c wymogów funkcjonuj¹cych aktów prawnych, gmina bêd¹ca odbiorc¹ energii elektrycznej oraz podleg³e jej jednostki, jako zamawiaj¹cy zobowi¹zani s¹ stosowaæ podstawowy tryb udzielenia zamówienia, czyli kupowaæ energiê elektryczn¹ od spó³ki obrotu w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po przeprowadzeniu postêpowania, oraz zawarciu umowy na zakup energii
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elektrycznej, wystêpuje koniecznoœæ udzielenia zamówienia z wolnej rêki na us³ugê
dystrybucji lokalnemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego.
Funkcjonuj¹cy stan prawny pozwala ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo energetyczne, na zawarcie umowy kompleksowej. Umowa kompleksowa,
o której mowa w ust. 3, jest umow¹ zawart¹ w wyniku postêpowania przetargowego
ze Spó³k¹ obrotu energi¹ elektryczn¹. Zgodnie z ust 4 tego artyku³u umowa kompleksowa mo¿e zawieraæ postanowienia umowy sprzeda¿y i umowy o œwiadczenie
us³ugi przesy³ania, lub dystrybucji, zawartej przez sprzedawcê (dzia³aj¹cego w charakterze pe³nomocnika zamawiaj¹cego) na rzecz i w imieniu odbiorcy koñcowego
z przedsiêbiorstwem zajmuj¹cym siê przesy³em i dystrybucj¹ energii elektrycznej.
Niestety ten tryb postêpowania, przewiduj¹cy zawarcie umowy kompleksowej,
w sposób istotny ogranicza konkurencjê, gdy¿ wskazuje jako podstawowego wykonawcê us³ugi kompleksowej lokaln¹ spó³kê obrotu energi¹ elektryczn¹, zwi¹zan¹
z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
W przypadku zastosowania rozdzia³u us³ugi dystrybucji energii elektrycznej od
zakupu, zamawiaj¹cy zleca realizowanie us³ugi dystrybucji w trybie zamówienia
z wolnej rêki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy Prawo zamówieñ publicznych.
W tym celu niezbêdne jest przeprowadzenie stosownego postêpowania, udokumentowanego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówieñ publicznych.
Bior¹c pod uwagê wieloletnie doœwiadczenie Miasta Czêstochowy w zakupie
energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego, nale¿y przyj¹æ za³o¿enie
rozdzia³u us³ugi dystrybucji od zakupu energii, co umo¿liwia realn¹ konkurencjê
spó³ek obrotu energi¹, oraz faktyczny wp³yw odbiorcy na kszta³towanie wolnego
rynku energii elektrycznej.

Grupa zakupowa
Umiejêtne korzystanie z wolnego rynku energii wymaga od podstawowych
jednostek samorz¹du terytorialnego odpowiedniego przygotowania merytorycznego i stosownej wiedzy, bez wzglêdu na to, czy procedury przetargowe prowadzone s¹ bezpoœrednio przez gminê, czy te¿ samorz¹d korzysta z pomocy firm specjalistycznych przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej i przeprowadzeniu samej procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Przystêpuj¹c do tego procesu niezbêdne jest na wstêpie ustalenie, dla jakiej grupy jednostek, instytucji,
spó³ek gminnych bêdzie przeprowadzane postêpowanie. Podstawowym za³o¿eniem jest traktowanie energii elektrycznej jako towaru. W tym przypadku nale¿y
pamiêtaæ, ¿e w zakupach energii elektrycznej funkcjonuje prawo: im wiêksza iloœæ
zamawianej energii elektrycznej, tym cena powinna byæ korzystniejsza dla zamawiaj¹cego. W zwi¹zku z tym warto organizowaæ zakupy grupowe dla wszystkich
jednostek podleg³ych samorz¹dowi. Prawid³owoœæ tej zasady potwierdzi³y przeta45
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rgi nieograniczone realizowane przez miasto Czêstochowa, które czynnie uczestniczy w zliberalizowanym rynku energii elektrycznej od 2008 roku (w paŸdzierniku
2008 zosta³ w Czêstochowie rozstrzygniêty pierwszy przetarg nieograniczony na
zakup energii elektrycznej).
Podstaw¹ przy przyst¹pieniu do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku
przez gminê jest okreœlenie harmonogramu niezbêdnych do realizacji czynnoœci oraz
umiejscowienie ich w czasie, który pozwoli na wywi¹zanie siê z obowi¹zków
ci¹¿¹cych na gminie i zabezpieczy jej interesy w zakresie jakoœci i ci¹g³oœci dostaw.
Bezwzglêdnie trzeba pamiêtaæ, ¿e korzystanie z wolnego rynku energii elektrycznej
wymaga dostosowania uk³adów pomiarowych energii elektrycznej do zasady TPA.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dostosowanie uk³adów pomiarowych odbiorców rozliczanych w taryfach grupy C i O (oœwietlenie dróg i miejsc publicznych) le¿y
po stronie lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Natomiast odbiorcy rozliczani w taryfach grupy B oraz A zobowi¹zani s¹ do dostosowania uk³adu pomiarowego we w³asnym zakresie. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Operator Systemu Dystrybucyjnego ma 30 dni na dostosowanie uk³adów pomiarowych, w zwi¹zku
z czym wypowiedzenie umów kompleksowych musi nast¹piæ najpóŸniej 30 dni przed
terminem zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
Poni¿ej przedstawiono zasadnicze czynnoœci, które nale¿y zaplanowaæ i wykonaæ przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej przez jednostkê samorz¹du
terytorialnego:
• okreœlenie wielkoœci grupy zakupowej, która bêdzie uwzglêdniona we wspólnym przetargu,
• wyznaczenie zamawiaj¹cego zastêpczego z dope³nieniem warunków formalnych,
• przygotowanie szczegó³owego za³¹cznika, z uwzglêdnieniem danych ka¿dego
obiektu (lokalizacja punktu poboru, numerów ewidencyjnych, zu¿ycie energii
odpowiednio w strefach czasowych, moc umowna itp.),
• okreœlenie wolumenu energii, który postawiony zostanie do wspólnego zamówienia z zachowaniem zasady bezpieczeñstwa zakupu ± 10%
• wyliczenie wartoœci zamówienia w oparciu o prognozowan¹ cenê energii elektrycznej,
• przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
• przeprowadzenie postêpowania przetargowego,
• zawarcie umów na zakup energii elektrycznej przez wszystkie podmioty
uwzglêdnione w przetargu z terminem obowi¹zywania pozwalaj¹cym na wymówienie funkcjonuj¹cych umów kompleksowych oraz skuteczne zawarcie umów
na œwiadczenie us³ugi dystrybucji energii elektrycznej,
• wypowiedzenie umów kompleksowych, z zachowaniem 30-dniowego terminu
wypowiedzenia,
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• przeprowadzenie postêpowania w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówieñ publicznych, w celu zawarcia z wolnej rêki umów na œwiadczenie us³ugi
dystrybucji (naturalny monopol, umowy na czas nieokreœlony),
• zawarcie umów na œwiadczenie us³ugi dystrybucji na czas nieoznaczony,
Zgodnie z art. 15 ust 2 i 3 oraz art. 16 ust 1 Prawa zamówieñ publicznych, mo¿liwe
jest tworzenie wspólnych grup zakupowych, przy czym jednostka dokonuj¹ca zamówienia wspólnego musi zostaæ upowa¿niona do przeprowadzenia postêpowania
przez wszystkich uczestników grupy. W gminie zamawiaj¹cym zastêpczym mo¿e byæ
np. prezydent miasta, lub wyznaczona spó³ka miejska. Wniosek poszczególnego
uczestnika postêpowania mo¿e wygl¹daæ nastêpuj¹co:
„W zwi¹zku z przygotowywanym przez ……………….. postêpowaniem przetargowym na zakup energii elektrycznej na rok ………, wnosimy o objêcie tym postêpowaniem i zakup energii elektrycznej dla potrzeb ................................................................
Niniejszym upowa¿niamy ………………………………………………………….. do przeprowadzenia tego postêpowania i przygotowania wszystkich wymaganych przepisami
prawa dokumentów.
£¹czne prognozowane zu¿ycie energii elektrycznej na …… rok wynosi
................ kWh (± 10%), natomiast szacunkowa wartoœæ zamówienia wynosi
..................... z³ netto.
Dla poszczególnych punktów odbioru prognozowany wolumen zu¿ycia energii
wynosi:
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Jednoczeœnie zobowi¹zujemy siê do podpisania umowy sprzeda¿y energii elektrycznej ze sprzedawc¹ wy³onionym w przetargu oraz pokrycia kosztów zakupu
energii elektrycznej wynikaj¹cych z zawartej umowy.”
Spraw¹ niezwykle istotn¹ jest prawid³owe przygotowanie za³¹cznika szczegó³owego do specyfikacji, w którym uwzglêdnieni zostan¹ wszyscy uczestnicy grupy
zakupowej. W zestawieniu tym wyszczególniæ nale¿y wszystkie punkty odbioru, dla
których przewidywany jest zakup energii elektrycznej. Przygotowanie takiej informacji wymaga odpowiedniej wiedzy opartej na funkcjonuj¹cych umowach kompleksowych, stosowanych warunkach rozliczeñ. Niezbêdne jest zinwentaryzowanie
wielkoœci zu¿ycia energii elektrycznej w roku poprzedzaj¹cym udzielenie zamówienia dla ka¿dego punktu odbioru oraz okreœlenie prognozowanego zu¿ycia energii
elektrycznej na okres przewidziany zamówieniem.
Poni¿ej zamieszczona zosta³a tabela, zawieraj¹ca przyk³adowe zestawienie
punktów odbioru energii elektrycznej, pozyskana z dokumentów przetargowych
przygotowanych przez miasto Czêstochowa, do grupowego zakupu energii elektrycznej na rok 2012. Postêpowanie zakoñczy³o siê sukcesem.
Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej – przyk³ad:
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Podkreœliæ nale¿y, ¿e Czêstochowa gromadzi i analizuje dane dotycz¹ce zu¿ycia
mediów energetycznych, w tym energii elektrycznej, od 2003 roku, w ramach realizowanego programu operacyjnego „Zarz¹dzanie energi¹ i œrodowiskiem w obiektach u¿ytecznoœci publicznej”, w zwi¹zku z czym przyst¹pienie do zliberalizowanego rynku energii elektrycznej od strony merytorycznego przygotowania postêpowania nie stwarza³o gminie ¿adnych trudnoœci. Natomiast samorz¹dy, które nie posiadaj¹ szczegó³owej wiedzy w zakresie zu¿yæ energii elektrycznej przez poszczególnych odbiorców komunalnych, zmuszone s¹ dokonaæ analiz funkcjonuj¹cych umów,
warunków rozliczeñ, oraz zinwentaryzowaæ zu¿ycie co najmniej z ostatniego roku
przed og³oszeniem przetargu. Zaznaczyæ nale¿y, i¿ nie jest istotne kto œwiadczy³ bêdzie na rzecz gminy te obowi¹zki, (pracownicy samorz¹dowi, czy firma konsultingowa), od jakoœci i starannoœci wykonanej pracy bêd¹ zale¿eæ wyniki postêpowania
przetargowego, a œciœlej mówi¹c – uzyskany poziom oszczêdnoœci zakupu energii.
Dlatego w samorz¹dzie musi byæ osoba, która bêdzie przygotowana merytorycznie
do opracowania lub zweryfikowania stosownych materia³ów.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz umowa – istotne zapisy.
Od jakoœci dokumentów przetargowych bezpoœrednio zale¿y jakoœæ i rzetelnoœæ
ofert sk³adanych przez spó³ki obrotu w postêpowaniu.
Przygotowuj¹c specyfikacjê istotnych warunków zamówienia nale¿y pamiêtaæ,
i¿ energia elektryczna to towar, który musi spe³niaæ odpowiednie warunki i wymogi
jakoœciowe, dlatego w przygotowywanym dokumencie warto zapisaæ odpowiednie
sformu³owania. Warunki zakupu musz¹ przede wszystkim zapewniaæ bezpieczeñstwo energetyczne gminy w zakresie jakoœci i ci¹g³oœci dostaw po najkorzystniejszych cenach uzyskanych w postêpowaniu.
Poni¿ej propozycja zapisu, który zabezpiecza interesy zamawiaj¹cego w stosunku do spó³ki obrotu energi¹ elektryczn¹ w zakresie jakoœci oraz iloœci planowanej do
pobrania energii elektrycznej:
„Energia elektryczna powinna spe³niaæ standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporz¹dzeniami wykonawczymi do tej
ustawy i Polskimi Normami.
Szacunkowa iloœæ dostarczanej energii (± 10%) w okresie dostawy
…………………… kWh.
Podana 10% granica bezpieczeñstwa gwarantuje zakup energii elektrycznej po
uzyskanych cenach przy dynamicznie zmieniaj¹cych siê iloœciowych warunkach poboru. W przypadku realizowanych przez gminê dzia³añ, maj¹cych na celu poprawê
efektywnoœci energetycznej (zmniejszenie zu¿ycia), lub wyposa¿aniu obiektów
w urz¹dzenia pobieraj¹ce energiê elektryczn¹ (zwiêkszenie zu¿ycia) w okresie obowi¹zywania umowy.
Dla poprawnoœci analiz, które przeprowadzaæ bêd¹ potencjalni oferenci nale¿y
równie¿ podaæ wielkoœæ mocy umownej dla wszystkich punków poboru.
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„Moc umowna (bez przy³¹czy rezerwowych) dla wszystkich punktów odbioru
wynosi ³¹cznie ……………………. kW (sezonowo obni¿ona do …………….. kW)”
Rzetelne przygotowanie materia³ów przetargowych wymaga od zamawiaj¹cego
przedstawienia wielkoœci wolumenu energii w podziale na funkcjonuj¹ce rozliczenia
dla grup taryfowych. Wed³ug przyk³adu (grupy taryfowe i podane zu¿ycia odzwierciedlaæ musz¹ faktyczne warunki rozliczeñ funkcjonuj¹ce w samorz¹dzie):
Energia rozliczana w grupach taryfowych (przyk³ad):
w grupie taryfowej C11......………….. kWh
w grupie taryfowej C12 a:
– strefa 1 szczytowa .......………….. kWh
– strefa 2 poza szczytowa .........………. kWh
w grupie taryfowej C22a:
– strefa 1 szczytowa …...………….. kWh
– strefa 2 poza szczytowa …...........………….. kWh
w grupie taryfowej B23:
– strefa szczyt przedpo³udniowy ...……….. kWh
– strefa szczyt popo³udniowy ….………… kWh
– strefa pozosta³e godziny doby …...…………. kWh
w grupie taryfowej O11 ca³odobowa …………. kWh (oœwietlenie dróg i miejsc publicznych)
Od zamawiaj¹cego zale¿y, czy wymaga³ bêdzie w warunkach przetargowych
jednej ceny jednostkowej za 1 kWh dla ca³ego wolumenu energii elektrycznej, czy
te¿ wskazania cen jednostkowych dla poszczególnych grup taryfowych. Z przeprowadzonych analiz, oraz postêpowañ przetargowych rozstrzygniêtych przez Czêstochowê wynika, ¿e korzystne jest okreœlenie w wymaganiach podania cen jednostkowych dla poszczególnych grup taryfowych, wed³ug przyk³adu:
CjB – dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej B23:
………….......…. z³/kWh
CjC – dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych R, C11,
C12a, C12b, C21, C22a, C22b: ………….. z³/kWh
C jO – dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej O11 (zasilanie oœwietlenia ulicznego): ……….. z³/kWh
Uzyskane w postêpowaniu przetargowym ceny jednostkowe stanowi¹ podstawê do wyliczenia ceny oferty, wed³ug wzoru stanowi¹cego przyk³ad.
Cenê oferty nale¿y wyliczyæ wg wzoru:
C = (CjB × …. kWh + C jc × …. kWh + C jD × …. kWh) + podatek VAT
W przetargu na zakup energii elektrycznej kryterium wyboru najkorzystniejszej
oferty stanowi cena oferty brutto – 100%
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W przypadku przeprowadzenia postêpowania przetargowego dla grupy zakupowej niezbêdne jest równie¿ podanie wartoœci zakupu okreœlonego wolumenu
energii dla ka¿dej jednostki, instytucji oraz spó³ki uczestnicz¹cej w zakupie grupowym. Wyliczenie takie oferent powinien zamieœciæ w czytelnym uk³adzie tabelarycznym, wed³ug wymogów okreœlonych przez zamawiaj¹cego. Do obowi¹zków oferenta
nale¿y wype³nienie pozycji: wartoœæ brutto, podatek VAT, oraz wartoœæ netto. Po
stronie zamawiaj¹cego le¿y uzupe³nienie pozosta³ych danych.
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W czasie obowi¹zywania umowy na zakup energii elektrycznej warunki funkcjonowania odbiorców uwzglêdnionych we wspólnym zamówieniu mog¹ siê dynamicznie zmieniaæ (równie¿ w sposób nieprzewidziany), dlatego niezbêdne jest dodatkowe zabezpieczenie interesów zamawiaj¹cego poprzez stosowne zapisy w specyfikacji oraz umowach podpisywanych przez strony postêpowania. W specyfikacji warto
zawrzeæ zapisy, jednoznacznie reguluj¹ce obowi¹zki stron, okreœlone jako warunki
szczegó³owe stawiane przez Zamawiaj¹cego:
Zamawiaj¹cy przewiduje udzielenie zamówieñ uzupe³niaj¹cych dla nowych
punktów poboru uruchomionych w okresie objêtym zamówieniem.
Równie istotne jest przygotowanie druku umowy przez jednostkê stanowi¹c¹
zastêpczego zamawiaj¹cego, który w sposób jednoznaczny bêdzie regulowa³ obowi¹zki stron i gwarantowa³ zabezpieczenie interesów odbiorców energii elektrycznej. Wa¿ne jest, ¿e nie istnieje prawny obowi¹zek stosowania druku umowy spó³ki
obrotu energi¹ elektryczn¹, a zamawiaj¹cy, jak w ka¿dym postêpowaniu, ma uprawnienia do przygotowania projektu umowy oraz za³¹czenia go do dokumentów przetargowych. Najistotniejsze zapisy, które nale¿y zawrzeæ w przygotowanej indywidualnie propozycji:
1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest okreœlenie praw i obowi¹zków Stron zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów u¿ytkowych na zasadach okreœlonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia
1997 (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŸn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje spraw zwi¹zanych z dystrybucj¹
energii elektrycznej, przy³¹czeniem i opomiarowaniem energii.
2. Definicje u¿yte w projekcie umowy
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiêbiorstwo energetyczne, zajmuj¹ce siê dystrybucj¹ energii elektrycznej.
Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiêdzy Wykonawc¹ a OSD okreœlaj¹ca ich wzajemne prawa i obowi¹zki zwi¹zane ze œwiadczeniem us³ug dystrybucji
energii elektrycznej w celu realizacji niniejszej umowy
Standardowy profil zu¿ycia – zbiór danych o przeciêtnym zu¿yciu energii elektrycznej zu¿ytej przez dany rodzaj odbioru
Umowa o œwiadczenie us³ug dystrybucji – umowa zawarta pomiêdzy Zamawiaj¹cym a OSD, okreœlaj¹ca prawa i obowi¹zki zwi¹zane ze œwiadczeniem przez OSD
us³ugi dystrybucji energii elektrycznej;
Punkt odbioru – budynek, lokal, lub obiekt u¿ytkowy, do którego dostarczana
jest energia elektryczna;
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Faktura rozliczeniowa – faktura, w której nale¿noœæ dla Wykonawcy okreœlana
jest na podstawie odczytów uk³adów pomiarowych, lub ustalonego rycza³tu zu¿ycia
energii elektrycznej;
Okres rozliczeniowy – okres pomiêdzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urz¹dzeñ do pomiaru mocy i energii elektrycznej – zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD;
Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŸn. zm.).
3. Podstawowe zasady sprzeda¿y energii elektrycznej
Wykonawca zobowi¹zuje siê do sprzeda¿y, a Zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê do kupna
energii elektrycznej dla punktów odbioru okreœlonych w Za³¹czniku nr 1 do umowy.
£¹czn¹ iloœæ energii elektrycznej, która bêdzie dostarczona w okresie obowi¹zywania umowy do punktów odbioru okreœlanych w Za³¹czniku nr 1 do umowy szacuje
siê w wysokoœci ……………… kWh (± 10%).
Moc umowna, grupa taryfowa OSD, warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów odbioru wymienionych w Za³¹czniku nr 1
okreœlane s¹ ka¿dorazowo w Umowie o œwiadczenie us³ug dystrybucji zawartej pomiêdzy Zamawiaj¹cym a OSD.
Wykonawca zobowi¹zuje siê równie¿ do zapewnienia bilansowania handlowego
dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy na podstawie standardowego profilu zu¿ycia, odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych okreœlonych w Za³¹czniku nr 1, lub na podstawie wskazañ uk³adów
pomiarowych.
Koszty wynikaj¹ce z dokonania bilansowania uwzglêdnione s¹ w cenie energii
elektrycznej.
Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zu¿ywana bêdzie
na potrzeby odbiorcy koñcowego.
4. Zasady rozliczeñ
Sprzedawana energia elektryczna bêdzie rozliczana wed³ug ceny jednostkowej
energii elektrycznej netto, okreœlonej w wybranej ofercie przetargowej, która wynosi: …. z³/kWh.
Cena jednostkowa okreœlona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowi¹zywania umowy za wyj¹tkiem sytuacji dotycz¹cych wprowadzenia przez ustawodawcê
zmian w zakresie stawek podatku akcyzowego.
Nale¿noœæ Wykonawcy za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹ w okresach rozliczeniowych obliczana bêdzie indywidualnie dla ka¿dego punktu odbioru, jako iloczyn iloœci
sprzedanej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych zainstalowanych w uk³adach pomiarowo – rozliczeniowych, lub ustalonego ry56
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cza³tu zu¿ycia i ceny jednostkowej energii elektrycznej. Do wyliczonej nale¿noœci
Wykonawca doliczy podatek VAT wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.
Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywaæ siê bêd¹ na podstawie odczytów rozliczeniowych uk³adów pomiarowo – rozliczeniowych, dokonywanych przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, lub przyjêtych rycza³tów zu¿ycia energii.
5. Standardy jakoœci obs³ugi Zamawiaj¹cego zosta³y okreœlone w obowi¹zuj¹cych przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.
W przypadku niedotrzymania jakoœciowych standardów obs³ugi, Zamawiaj¹cemu na
jego pisemny wniosek, przys³uguje prawo bonifikaty, wed³ug stawek okreœlonych
w § 38 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie energi¹
elektryczn¹ (Dz. U. Nr 128, poz. 895), lub w ka¿dym póŸniej wydanym akcie prawnym okreœlaj¹cym te stawki
6. Obowi¹zywanie umowy, wypowiedzenie umowy, wstrzymanie dostaw:
Umowa wchodzi w ¿ycie w zakresie ka¿dego punktu odbioru energii elektrycznej
z dniem …………. r., lecz nie wczeœniej, ni¿ z dniem skutecznego rozwi¹zania dotychczasowych umów sprzeda¿y energii elektrycznej z poprzednim sprzedawc¹ oraz pozytywnym zakoñczeniu procedury zmiany sprzedawcy. Umowa zostaje zawarta na
czas oznaczony do dnia …………. r.
Sprzeda¿ energii elektrycznej dla nowego punktu odbioru nie objêtego za³¹cznikiem nr 1 do umowy lub dla punktu, w którym nast¹pi³ znacz¹cy przyrost mocy
w zwi¹zku z dokonan¹ rozbudow¹, bêdzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Za³¹cznika bez koniecznoœci renegocjowania warunków umowy. Zmiana
Za³¹cznika nr 1 nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy strony postanawiaj¹, ¿e na wniosek Zamawiaj¹cego mo¿liwe jest zaprzestanie sprzeda¿y energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru ujêtych w Za³¹czniku nr 1 i nie stanowi ono rozwi¹zania ca³ej umowy, chyba ¿e przedmiotem wypowiedzenia s¹
wszystkie punkty odbioru okreœlone w za³¹czniku nr 1.
Dla realizacji umowy w zakresie ka¿dego punktu odbioru konieczne jest jednoczesne obowi¹zywanie umów:
– umowy o œwiadczenie us³ug dystrybucji zawartej pomiêdzy Zamawiaj¹cym
a OSD,
– umowy dystrybucyjnej zawartej pomiêdzy Wykonawc¹ a OSD.
Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e Umowa o œwiadczenie us³ug dystrybucji pozostanie
wa¿na przez ca³y okres obowi¹zywania umowy, a w przypadku jej rozwi¹zania, Zamawiaj¹cy zobowi¹zany jest poinformowaæ o tym Wykonawcê w formie pisemnej
w terminie 7 dni od momentu z³o¿enia oœwiadczenia o wypowiedzeniu umowy
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o œwiadczenie us³ug dystrybucji, pod rygorem niewa¿noœci niniejszej umowy
w czêœci dotycz¹cej danego punktu odbioru.
W ka¿dym z przypadków okreœlonych w …… punkcie umowy, Zamawiaj¹cy zobowi¹zany jest uregulowaæ zobowi¹zania za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹ oraz inne
nale¿noœci wynikaj¹ce ze wzajemnych rozliczeñ.
W razie wyst¹pienia istotnych zmian okolicznoœci powoduj¹cych, ¿e wykonanie
umowy nie le¿y w interesie publicznym, czego nie mo¿na by³o przewidzieæ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o powy¿szych okolicznoœciach. W takim przypadku Wykonawca
mo¿e ¿¹daæ jedynie wynagrodzenia nale¿nego mu z tytu³u wykonania czêœci umowy.
Poza wype³nieniem obowi¹zków zawartych w propozycji umowy, spó³ka obrotu energi¹ elektryczn¹ musi bezwzglêdnie spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
– posiadaæ koncesjê na sprzeda¿ energii elektrycznej,
– posiadaæ zawart¹ umowê o œwiadczenie us³ug dystrybucji energii elektrycznej
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dzia³aj¹cym na terenie miasta/gminy,
– zapewniæ bilansowanie handlowe zamawiaj¹cego.
Nastêpnym krokiem po rozstrzygniêciu postêpowania przetargowego na zakup
energii elektrycznej jest wypowiedzenie umów kompleksowych. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, wypowiedzenia takie musz¹ zostaæ z³o¿one w terminie co najmniej 30 dni przed dat¹ rozwi¹zania umów. Wypowiedzenia sk³adane s¹ przez wszystkie instytucje, które po raz pierwszy zmieniaj¹ spó³kê obrotu energi¹ elektryczn¹.
Dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego okres 30 dni stanowi czas na dostosowanie uk³adów pomiarowych zasady TPA (dla odbiorców rozliczanych w grupach taryfowych C i O). Ponadto ka¿dorazowo po przeprowadzeniu postêpowania przetargowego, które skutkuje zawarciem nowych umów na zakup energii elektrycznej, nale¿y dokonaæ zg³oszenia umowy sprzeda¿y energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na stosownym druku wymaganym przez OSD.
7. Us³uga dystrybucji energii elektrycznej
Do zapewnienia prawid³owego zaopatrzenia jednostek zmieniaj¹cych spó³kê obrotu
energi¹ elektryczn¹ niezbêdne jest zawarcie odrêbnych umów na œwiadczenie
us³ugi dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. W tym celu gmina
oraz jej jednostki zale¿ne, zobowi¹zane do stosowania ustawy Prawo zamówieñ publicznych przeprowadzaj¹ postêpowanie w trybie zamówienia z wolnej rêki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówieñ publicznych. Zamówienie z wolnej rêki uzasadnione jest w tym przypadku z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze, poniewa¿ us³ugi dystrybucji energii elektrycznej mog¹ byæ œwiadczone
tylko przez jednego wykonawcê, który jest w³aœcicielem dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. Ponadto poniewa¿ stawki op³at za us³ugi dystrybucyjne energii
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elektrycznej okreœlone s¹ wed³ug taryfy wykonawcy zatwierdzanej przez Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki, zamawiaj¹cy – na podstawie art. 67 ust 4 – upowa¿niony jest do odst¹pienia od negocjacji z wykonawc¹.
Warunki udzielenia zamówienia okreœlone przez Zamawiaj¹cego:
przedmiotem zamówienia jest œwiadczenie us³ug dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych przez ………………………………
proponowany kod CPV 09300000-2 – „Energia elektryczna, cieplna, s³oneczna
i j¹drowa”, brak mo¿liwoœci sk³adania ofert czêœciowych. Proponuje siê uwzglêdnienie udzielania zamówieñ na us³ugi dystrybucji energii elektrycznej dla nowych punktów poboru energii elektrycznej (w chwili obecnej dotyczy to ……………... punktów
poboru ………….., dla których udzielenie zamówienia przewidywane jest od ……….. r.)
Proponowany rodzaj wynagrodzenia: p³atnoœæ pieniê¿na w walucie polskiej.
Nie przewiduje siê wniesienia wadium przez wykonawcê.
Czas realizacji zamówienia – umowa na czas nieokreœlony.
Proponuje siê poprzestanie na wymaganiach na³o¿onych na Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, okreœlonych przez Prawo Energetyczne i inne obowi¹zuj¹ce przepisy oraz przepisy wykonawcze.
Z uwagi na mo¿liwoœæ wykonania zamówienia tylko przez jednego wykonawcê
nie mo¿na okreœliæ kryteriów oceny ofert.
Inne istotne informacje dodatkowe – w zakresie przesy³u i dystrybucji energii
elektrycznej istnieje tzw. monopol naturalny, ceny i stawki us³ug dystrybucji ujête
w taryfie, s¹ zatwierdzane przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zmiana cen
i stawek w rozliczeniach z odbiorcami tych us³ug nastêpuje automatycznie po zatwierdzeniu tych zmian przez Prezesa URE.
W celu okreœlenia wartoœci zamówienia dla us³ugi dystrybucyjnej poszczególni
uczestnicy grupy zakupowej powinni przygotowaæ tabelê, w której zamawiaj¹cy wype³nia wszystkie pozycje poza kosztem us³ugi dystrybucji netto. Wzór tabeli podano
poni¿ej:
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Zmieniaj¹c spó³kê obrotu energi¹ elektryczn¹ i rozdzielaj¹c us³ugê dystrybucji
od zakupu, zamiast jednej umowy kompleksowej otrzymujemy dwie umowy:
• na zakup energii, która zmieniaæ siê bêdzie zgodnie z przeprowadzanymi przez
gminê postêpowaniami przetargowymi;
• na œwiadczenie us³ugi dystrybucji, która zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
Pe³ne i œwiadome korzystanie z wolnego rynku energii zobowi¹zuje jego uczestników do rozszerzenia katalogu niezbêdnych dzia³añ, które powinny obejmowaæ
miêdzy innymi:
– monitorowanie cen energii elektrycznej dostarczanej do obiektów gminy,
– kontrolowanie prawid³owoœci rozliczeñ stosowanych przez Spó³kê obrotu energi¹ elektrycznej jak i Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
– okresow¹ ocenê wielkoœci mocy zamówionych, oraz prawid³owoœci doboru grup
taryfowych, wed³ug których realizowane s¹ rozliczenia z OSD,
– podejmowanie dzia³añ w zakresie wykorzystania racjonalizacji kosztów energii
wynikaj¹cych z dostêpnych mechanizmów rynkowych, miêdzy innymi z tworzenia grup zakupowych.
Doœwiadczenia miasta Czêstochowy w korzystaniu z wolnego rynku energii
elektrycznej.
Czêstochowa od 2003 roku realizuje program operacyjny Zarz¹dzanie energi¹
i œrodowiskiem w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, którego elementem jest monitorowanie zu¿ycia energii we wszystkich jednostkach i instytucjach gminnych, optymalizacja zu¿yæ oraz ograniczenie kosztów. W zwi¹zku z tym w terminie otwarcia przez
Prezesa Urzêdu Regulacji energetyki rynku energii elektrycznej Czêstochowa by³a
merytorycznie przygotowana do skorzystania z pojawiaj¹cej siê mo¿liwoœci.
Pierwszy przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla Urzêdu
Miasta zosta³ og³oszony dnia 23.09.2008 r.
Z dniem 1.01.2009 Czêstochowa jako pierwszy samorz¹d zmieni³a sprzedawcê
energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego dla obiektów Urzêdu
Miasta. Postêpowanie przetargowe przeprowadzone zosta³o zgodnie z ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych. Przyjêto za³o¿enie rozdzia³u us³ugi dystrybucji od zakupu energii, co umo¿liwi³o faktyczn¹ konkurencjê spó³ek obrotu energi¹. Roczny
okres zamówienia wynika³ z du¿ej dynamiki rynku energii oraz wymagañ bud¿etowych. £¹czny wolumen zamówienia na rok 2009 (razem 33 punkty odbioru) wyniós³
1,12 GWh. W postêpowaniu oferty z³o¿y³y: Elektrownia Po³aniec S.A. Grupa Electrabel Polska oraz PKP Energetyka sp. z o. o. W postêpowaniu wybrano ofertê firmy
PKP Energetyka sp. z. o .o. Uzyskano cenê jednostkow¹ energii netto 0,276 z³/kWh.
Po przeprowadzonym z sukcesem pierwszym postêpowaniu przetargowym na
zakup energii elektrycznej podjêto decyzjê o kolejnych przetargach wspólnych dla
zwiêkszaj¹cych siê grup zakupowych.
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Pierwsze zamówienie wspólne dla grupy zakupowej sk³adaj¹cej siê z 9 placówek
i instytucji miejskich w trybie przetargu nieograniczonego og³oszono dnia
12.01.2009 r.
Warunki postêpowania przewidywa³y wspólny zakup energii na okres od
1.04.2009 r. do 31.12.2009 r. dla potrzeb 9 placówek i instytucji miejskich (razem
43 punkty odbioru) przy ³¹cznym wolumenie energii wynosz¹cym 1,53 GWh.
W postêpowaniu przetargowym oferty z³o¿y³y ENION Energia sp. z o. o. oraz PKP
Energetyka S.A. W postêpowaniu wybrano ofertê firmy PKP Energetyka S.A.
Uzyskano cenê jednostkow¹ energii netto 0,305 z³/kWh.
Kolejny przetarg dla potrzeb Urzêdu Miasta, 36 placówek i instytucji oraz
oœwietlenia dróg i miejsc publicznych og³oszony zosta³ dnia 02.09.2009 r.
Warunki postêpowania przewidywa³y wspólny zakup energii na okres od
1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. dla potrzeb wydzia³ów Urzêdu Miasta, 36 placówek
i instytucji miejskich oraz Miejskiego Zarz¹du Dróg i Transportu (razem 733 punkty
odbioru) przy ³¹cznym wolumenie wynosz¹cym 20,4 GWh. W postêpowaniu przetargowym oferty z³o¿y³y: Energa – Obrót S.A., PKP Energetyka S.A. oraz ENION Energia sp. z. o. o. W postêpowaniu wybrano ofertê firmy ENION Energia sp. z. o. o., Uzyskano cenê jednostkow¹ energii netto 0,2415 z³/kWh dla oœwietlenia ulicznego (wolumen 14 GWh) oraz 0,2656 z³/kWh dla pozosta³ych punktów odbioru.
Nastêpne postêpowanie dla potrzeb Urzêdu miasta obemuj¹ce 62 placówki i instytucje oraz oœwietlenie dróg i miejsc publicznych og³oszone zosta³o dnia
25.08.2010 r.
Warunki przetargu przewidywa³y wspólny zakup energii na okres od
1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. dla potrzeb wydzia³ów Urzêdu Miasta, 62 placówek
i instytucji miejskich oraz Miejskiego Zarz¹du Dróg i Transportu (razem 799 punktów odbioru) przy ³¹cznym wolumenie wynosz¹cym 21,65 GWh. W postêpowaniu
przetargowym oferty z³o¿y³o 6 spó³ek obrotu: ENION Energia sp. z.o.o., Vattenfall
Sales Poland Sp. z. o. o., RWE Polska S.A., PGE Obrót S.A., PKP Energetyka S.A. oraz
Zak³ad Elektroenergetyczny H. Cz. ELSEN S.A. W postêpowaniu wybrano ofertê firmy Vattenfall Sales Poland Sp. z. o. o. Uzyskano cenê jednostkow¹ energii netto
0,2445 z³/kWh dla oœwietlenia ulicznego (wolumen 14 GWh) oraz 0,2438 z³/kWh
dla pozosta³ych punktów odbioru.
Ostatnie rozstrzygniête postêpowanie og³oszone zosta³o dnia 31.08.2011 r.
Warunki przetargu przewidywa³y wspólny zakup energii elektrycznej dla potrzeb wydzia³ów Urzêdu Miasta Czêstochowy, 131 jednostek organizacyjnych
i spó³ek Gminy Miasta Czêstochowy oraz Miejskiego Zarz¹du Dróg i Transportu na
potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów u¿ytkowych, zasilania oœwietlenia
ulicznego i sygnalizacji œwietlnej.
Zakres zamówienia obejmowa³ zakup energii elektrycznej w okresie od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
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Zamówienie dotyczy³o ³¹cznie 933 punktów odbioru energii elektrycznej, szacunkowa iloœæ dostarczanej energii (+/– 10%) w okresie zamówienia wynios³o
33,55 GWh. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynios³a ³¹cznie
16 821,6 kW (sezonowo obni¿ona do 14 324,6 kW).
W postêpowaniu przetargowym oferty z³o¿y³o 6 spó³ek obrotu: PGE Obrót S.A.,
PKP Energetyka S.A., ENERGA – Obrót S.A., Vattenfall Sales Poland Sp. z. o. o.,
CENTROZAP S.A. oraz TAURON Sprzeda¿ Sp. z. o. o. W postêpowaniu wybrano ofertê firmy TAURON Sprzeda¿ Sp. z o. o. Uzyskano cenê jednostkow¹ energii netto
0,25 z³/kWh dla oœwietlenia ulicznego (wolumen 14 GWh) oraz 0,2627 z³/kWh dla
punktów odbioru rozliczanych na œrednim napiêciu w grupie taryfowej B23 (wolumen 9,73 GWh) oraz 0,2640 z³/kWh dla pozosta³ych punktów odbioru.
W tabeli poni¿ej przedstawiono zestawienie istotnych danych z przeprowadzonych przez Urz¹d Miasta postêpowañ przetargowych.
Przetargi organizowane przez Urz¹d Miasta Czêstochowy na zakup energii
elektrycznej dla potrzeb Urzêdu i jednostek organizacyjnych gminy w latach
2009–2012
Rok

j.m.

okres zamówienia

2009

2009

2010

2011

01.01.–31.12. 01.04.–31.12. 01.01.–31.12. 01.01.–31.12.

liczba jednostek
objêtych postêpowaniem

1

10

38

64

iloœæ punktów odbioru energii

33

43

733

799

1,12

1,53

20,40

21,65

2

2

3

6

wolumen energii

[GWh]

liczba oferentów
wartoœæ wybranej
oferty brutto

[z³]

379 859,2

569 313

619 8624,8

645 1445,4

uzyskana œrednia
cena energii elektrycznej netto

[z³/kWh]

0,2780

0,3050

0,2491

0,2443

Przedstawione dane w sposób jednoznaczny wskazuj¹, ¿e konkurencja spó³ek
obrotu energi¹ elektryczn¹ zwiêksza siê w miarê powiêkszania grupy zakupowej
oraz wolumenu energii postawionej do przetargu. Dziêki temu mo¿liwe jest osi¹ganie jak najni¿szych cen jednostkowych.
Zakup energii na wolnym rynku przyniós³ Czêstochowie wymierne korzyœci finansowe. Wyliczone oszczêdnoœci z tytu³u zmiany sprzedawcy w porównaniu do
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rozliczenia wed³ug aktualnych cen jednostkowych energii, stosowanych przez lokalnego sprzedawcê energii, obowi¹zuj¹cych od 1.05.2011 r., wynios¹ w 2012 roku
³¹cznie ok. 2,7 mln z³ brutto. Dotychczasowe oszczêdnoœci uzyskane w poprzednich przetargach na zakup energii elektrycznej w latach 2009–2011 wynios³y
³¹cznie ok. 3,7 mln z³. Wraz z prognozowanymi na rok 2012 oszczêdnoœciami
w wysokoœci 2,7 mln z³, ³¹czne oszczêdnoœci osi¹gn¹æ mog¹ kwotê 6,4 mln z³.
Postêpowania przeprowadzone przez Urz¹d Miasta Czêstochowy zosta³y pozytywnie ocenione przez œrodowiska bran¿owe. Natomiast dokumentacja przetargowa zosta³a uznana za wzorcow¹ przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, który
zwróci³ siê do Prezydenta Miasta Czêstochowy z wnioskiem o jej udostêpnienie
pisz¹c: „Bior¹c pod uwagê powy¿sze okolicznoœci oraz du¿e doœwiadczenie Urzêdu
Miasta Czêstochowy w prowadzeniu racjonalnej gospodarki energetycznej i optymalizacji zaopatrzenia w energiê, potwierdzone pozytywnie rozstrzygniêtym przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej i wy³onieniem sprzedawcy
energii, uprzejmie proszê o wyra¿enie zgody na wykorzystanie zapisów dokumentacji przetargowej, któr¹ moim zdaniem uznaæ mo¿na za wzorcow¹, w przygotowywanym przez URE projekcie dokumentacji przetargowej”. Podkreœliæ nale¿y, ¿e opisane
dzia³ania prowadzone s¹ przez Biuro In¿yniera miejskiego we wspó³pracy z Wydzia³em Inwestycji i Zamówieñ Publicznych, bez udzia³u konsultantów zewnêtrznych.

Podsumowanie
Liberalizacja rynku energii elektrycznej stanowi w wielu samorz¹dach bodziec do
rozpoczêcia procesu kszta³towania zrównowa¿onej gospodarki energetycznej. Niezaprzeczaln¹ wartoœci¹ jest to, ¿e w gminach budzi siê œwiadomoœæ energetyczna,
bêd¹ca podstaw¹ do wprowadzania dzia³añ, które maj¹ na celu optymalizacjê zu¿ycia paliw i energii. Przy okazji przygotowania materia³ów przetargowych nastêpuje
regulacja warunków umownych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego pod k¹tem
dostosowania mocy umownych i taryf do potrzeb poszczególnych punktów odbioru,
co daje zamawiaj¹cemu i wszystkim uczestnikom grupy zakupowej dodatkowe oszczêdnoœci (poza tymi wynikaj¹cymi z uzyskania ni¿szych cen energii w postêpowaniu
przetargowym). Ponadto niezwykle istotne jest, i¿ samorz¹dowcy uzyskuj¹ przekonanie, ¿e s¹ równoprawnym partnerem dla przedsiêbiorstw energetycznych, co wa¿niejsze przekonanie takie budzi siê równie¿ w przedsiêbiorstwach energetycznych,
tych funkcjonuj¹cych w warunkach rynkowych oraz tych dzia³aj¹cych na zasadach
naturalnego monopolu.

64

ZARZ¥DZANIE GRUP¥
ZAKUPOW¥ PO PRZETARGU
Janusz Mazur

Postêpowanie przetargowe koñczy siê podpisaniem umowy na sprzeda¿ energii elektrycznej, w której najczêœciej wykonawca zobowi¹zuje siê do wspó³pracy z zamawiaj¹cym w zakresie rozwi¹zania umów kompleksowych (jeœli by³a to pierwsza zmiana sprzedawcy). Dodatkowym obowi¹zkiem jest jeszcze zawarcie umowy na us³ugi
dystrybucji energii z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Wiêkszoœæ
jednostek podlegaj¹cych ustawie Prawo zamówieñ publicznych bêdzie musia³a zrobiæ to w trybie wyboru dostawcy z wolnej rêki. Powstaje zatem nowy uk³ad prawny –
dostawa energii elektrycznej realizowana jest przez dwa podmioty: pierwszy z nich
jest sprzedawc¹ energii, a drugi œwiadczy us³ugê jej przesy³ania. Z perspektywy odbiorcy pierwsza ró¿nica polega na tym, ¿e bêdzie otrzymywa³ dwie faktury. Niestety praktycznie zawsze w ró¿nych terminach, a t¹ za energiê najczêœciej póŸniej.
Doœwiadczenia pierwszych podmiotów, które wykorzysta³y prawo dostêpu stron
trzecich do sieci i zmieni³y sprzedawcê, wskazywa³y, ¿e bywa³y to nawet okresy
d³u¿sze ni¿ miesi¹c. Oczywiœcie nie musi byæ a¿ tak Ÿle. Sytuacja taka wynika z faktu,
¿e sprzedawca energii (ten, który wygra³ nasz przetarg) musi pozyskaæ informacjê
o wielkoœci zu¿ycia od dystrybutora, w którego gestii s¹ uk³ady pomiarowe i dane
z nich.
Sytuacja w tym obszarze systematycznie siê poprawia, a Urz¹d Regulacji Energetyki planuje utworzenie centralnego repozytorium danych pomiarowych. Jest to
interesuj¹cy i nowatorski pomys³, który, mam nadziejê, zostanie zrealizowany
w ci¹gu najbli¿szych lat. Pozwoli to na unikniêcie konfliktów pomiêdzy sprzedawc¹
i dystrybutorem, oraz da klientom mo¿liwoœæ wgl¹du w informacje o w³asnych zu¿yciach bez wychodzenia z domu.
Zanim to nast¹pi, konieczna bêdzie nowa organizacja pracy: liczba dokumentów
wzrasta, wiêcej pracy maj¹ nie tylko s³u¿by merytoryczne (sprawdzanie wysokoœci faktur), ale równie¿ ksiêgowoœæ (dodatkowy kontrahent, dodatkowe rozrachunki, przygotowywanie przelewów) i osoby zatwierdzaj¹ce przelewy do zap³aty. Warto przed
pierwszymi, nowymi, rozdzielonymi fakturami przemyœleæ kto w ka¿dej jednostce bêdzie odpowiada³ za te dodatkowe czynnoœci. Czy na pewno sobie poradzi? Nie ma problemu, je¿eli p³atnikiem jest szko³a, która zamiast jednej, dostanie dwie faktury miesiêcznie, ale jeœli pracownik w wydziale edukacji, lub np. budynków otrzymywa³ 250
faktur, a teraz bêdzie ich 500, to jego obci¹¿enie wzroœnie znacz¹co.
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Truizmem jest sformu³owanie, ¿e „czas szybko leci”. Opinie nag³aœniane przez
sprzedawców energii, niekoniecznie potwierdzone, sugeruj¹, ¿e najlepiej robiæ zakupy na nastêpny rok w pierwszym kwartale roku poprzedzaj¹cego. Rozpoczêcie przygotowañ do kolejnego przetargu w styczniu by³oby najpewniej przedwczesne, ale
nale¿y zdawaæ sobie sprawê z faktu, ¿e przetarg na rok nastêpny bêdzie niós³ za
sob¹ szereg ró¿nic. Twierdzenie, ¿e mamy ju¿ gotowy SIWZ z ostatniego przetargu,
wiêc niewiele jest do zrobienia, na pewno jest nieprawdziwe. W kolejnej edycji przetargu na pewno zmieni siê szereg elementów. Niew¹tpliwie dotyczy to:
• numerów umów – nie mamy ju¿ jednej umowy kompleksowej, a dwie ró¿ne: na
sprzeda¿ i na dystrybucjê,
• w czêœci podmiotów zmieni¹ siê warunki, chocia¿by dotycz¹ce szacowanego zu¿ycia energii, np. w szkole dobudowano basen, albo wprowadzono naukê na
dwie zmiany,
• dystrybutor wymieni liczniki na elektroniczne, tam gdzie by³y jeszcze stare indukcyjne, bêd¹ one mia³y inne numery,
• czêœæ odbiorców z ró¿nych przyczyn zrezygnuje z udzia³u w postêpowaniu
w przysz³ym roku,
• pojawi¹ siê nowi odbiorcy – nowi cz³onkowie grupy,
• zmiany wielkoœci grupy i szacowanej wartoœci przedmiotu zamówienia mog¹
spowodowaæ koniecznoœæ zmiany formy przetargu,
• istnieje du¿e prawdopodobieñstwo zmian ustawy Prawo zamówieñ publicznych
i Prawo energetyczne,
• Nie bêdzie trzeba wykonywaæ operacji dotycz¹cych rozwi¹zywania umów kompleksowych i podpisywania umów dystrybucyjnych (dla „starych” cz³onków grupy),
• Doœwiadczenia z pierwszych miesiêcy wska¿¹ obszar potencjalnej poprawy zapisów umowy lub SIWZ, który by³ przedmiotem pytañ wykonawców,
• Uczestnicy/odbiorcy zdecyduj¹, ¿e zmieniaj¹ grupy taryfowe po wykonaniu
analiz i audytów elektroenergetycznych,
To tylko niektóre z potencjalnych sytuacji, które zobliguj¹ zamawiaj¹cego do
przygotowania nowych dokumentów przetargowych. Dopiero w trzecim roku bêdziemy mieli wiêcej powtarzalnych przypadków. Na nowy przetarg musimy zarezerwowaæ zatem, w zale¿noœci od zakresu zmian grupy zakupowej, kilka miesiêcy.
Drugi kwarta³ wydaje siê byæ okresem optymalnym do rozpoczêcia prac.
Z pewnoœci¹ doœwiadczenia pierwszego roku, przy za³o¿eniu niewiele zmienionego sk³adu komisji przetargowej, zaowocuj¹ oszczêdnoœciami czasu (np. nie bêdzie
dyskusji, czy akcyza zawarta w cenie energii wynosi zawsze 20 z³/MWh i czy dodaje
siê do niej VAT), ale zmiennoœæ prawa, osób, charakterystyk niektórych odbiorców
sprawi, ¿e na pewno bêdziemy potrzebowali co najmniej 3–4 miesiêcy, zanim podpiszemy nowe umowy. Warto te¿ rozwa¿yæ zdecydowane zmiany w formie zakupu.
Mo¿e rozwa¿yæ przetarg na mar¿ê, o którym szerzej w nastêpnej czêœci rozdzia³u.
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Po zmianie sprzedawcy pewna czêœæ uczestników grupy zakupowej mo¿e byæ
zaskoczona pojawieniem siê nowej op³aty – zap³aty za energiê biern¹, której dotychczas nie ponosili. Zazwyczaj pojawienie siê tej op³aty, nie jest zwi¹zane z nowymi odbiornikami energii u klienta, a ze zmian¹ liczników na elektroniczne, o czym wielokrotnie wspominano. Liczniki indukcyjne (starego typu z obrotow¹ tarcz¹) nie mierzy³y energii biernej i czynnej jednoczeœnie. Pomiar energii biernej dokonywany by³
przez drugi, specjalnie skonfigurowany licznik. W wiêkszoœci nie by³o ma³ych i œrednich odbiorów takiego licznika, dziêki czemu nie by³o tak¿e obci¹¿eñ za energiê
biern¹. Nowe elektroniczne liczniki mierz¹ energiê czynn¹ oraz energiê biern¹ tak
indukcyjn¹ jak i pojemnoœciow¹. Rejestruj¹ te¿ przekroczenia mocy. Powoduje to
naliczanie na fakturze dodatkowych op³at. Koniecznie nale¿y zatem wnikliwie
analizowaæ faktury.

Co to jest moc bierna?
Wszystkie stosowane odbiorniki pr¹du przemiennego pobieraj¹ moc i energiê
czynn¹, przetwarzan¹ na pracê u¿yteczn¹ i ciep³o strat. Oprócz mocy czynnej zdecydowana wiêkszoœæ tych odbiorników pobiera z sieci elektroenergetycznej tak¿e moc
biern¹ indukcyjn¹ (rzadziej pojemnoœciow¹) nie wykonuj¹c¹ ¿adnej pracy, lecz warunkuj¹c¹ poprawn¹ pracê tych urz¹dzeñ.
Koniecznoœæ dostarczania tej mocy do odbiorników powoduje zwiêkszenie wartoœci pr¹dów roboczych, co skutkuje m.in.:
a) koniecznoœci¹ instalowania w systemie elektroenergetycznym urz¹dzeñ wytwórczych oraz przetwórczych o wiêkszych mocach i pr¹dach znamionowych,
b) zwiêkszonymi stratami energii czynnej w transformatorach, liniach elektroenergetycznych, instalacjach elektrycznych oraz obwodach odbiorczych,
c) zwiêkszonymi spadkami napiêæ w liniach zasilaj¹cych oraz transformatorach.
Wszystkie te skutki przep³ywu mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych
powoduj¹ generowanie dodatkowych kosztów, którymi obci¹¿ani s¹ odbiorcy energii elektrycznej. Najczêœciej spotykane urz¹dzenia pobieraj¹ce moc biern¹ to transformatory (znajduj¹ siê w ka¿dym elektronicznym urz¹dzeniu: zasilacz do telefonu,
³adowarka do komórki, telewizor, radio, komputer itp.), silniki asynchroniczne (np.
do napêdu pomp w kot³owni), lampy wy³adowcze z zap³onem indukcyjnym, klimatyzatory itp.
Podstaw¹ do naliczania kosztów energii biernej s¹ liczniki energii biernej indukcyjnej i pojemnoœciowej instalowane dodatkowo (doœæ rzadkie obecnie rozwi¹zanie),
lub wielofunkcyjne liczniki mierz¹ce energiê czynn¹ i biern¹ jednoczeœnie.
Koszty energii biernej mo¿na zniwelowaæ praktycznie do zera, poprzez stosowanie kompensacji. Wyró¿niamy dwa podstawowe rodzaje kompensacji mocy biernej:
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• Rêczna – stosowana w kompensacji indywidualnej, pojedynczy kondensator, lub
grupa kondensatorów za³¹czanych razem z urz¹dzeniem.
• Automatyczna – regulator steruje prac¹ urz¹dzenia, za³¹czaj¹c poszczególne
cz³ony kondensatorowe w miarê wzrostu zu¿ycia energii biernej indukcyjnej.
Dobór i monta¿ kompensatorów jest zadaniem wysoce profesjonalnym i powinien byæ poprzedzony co najmniej tygodniowym pomiarem i rejestracj¹. Nak³ady poniesione na kompensacjê zwracaj¹ siê zazwyczaj w ci¹gu 10 – 20 miesiêcy. Typowa
automatyczna bateria kosztuje kilka tysiêcy z³otych. W przypadku niskich rachunków za energiê biern¹, na poziomie kilkunastu – kilkudziesiêciu z³otych, instalacja
automatycznej baterii jest zazwyczaj nieop³acalna. Konieczna jest wnikliwa analiza
faktur, zw³aszcza w przypadkach wymiany urz¹dzeñ pomiarowych na elektroniczne.

Zarz¹dzanie dokumentami – kontrola kosztów
Wnikliwa analiza faktur jest jednym z podstawowych warunków dobrego
zarz¹dzania energi¹. Dystrybutor i sprzedawca te¿ siê myl¹! Praktyka dowodzi, ¿e
zdarzaj¹ siê faktury nawet 10 – krotnie zawy¿one i to wcale nie ze z³ej woli. Po przetargu bêdziemy otrzymywali dwa razy wiêcej faktur, tym bardziej ¿e te same kWh
u jednego wystawcy bêd¹ dotyczy³y energii, a u drugiego us³ugi dystrybucyjnej. Koniecznie nale¿y te¿ zwracaæ uwagê na energiê biern¹, o której wspomniano wczeœniej. Do tej pory kierownik jednostki dostawa³ co miesi¹c, lub co dwa miesi¹ce, fakturê na przyk³ad na kwotê rzêdu tysi¹c dwieœcie z³otych. Po przetargu dostanie
jedn¹ fakturê np. na 800 z³, a póŸniej drug¹ na 400 z³. Czy wœród setek innych problemów bêdzie w stanie kontrolowaæ zu¿ycie energii, gdy ma dodatkowo dwa obiekty
z dwoma przy³¹czami? Z pewnoœci¹, dopóty, dopóki nie wdro¿y procedury systematycznego ewidencjonowania zu¿yæ, naliczonych mocy czynnych i biernych, z pewnoœci¹ nie zauwa¿y ani zwiêkszonego zu¿ycia, ani dodatkowych op³at, ani nawet potencjalnych b³êdów wystawcy faktury.
Wszystkie faktury s¹ ewidencjonowane w systemie ksiêgowym, tam jednak zapisywane s¹ tylko trzy kwoty: netto, podatek VAT i brutto, oczywiœcie zawsze mo¿emy uzyskaæ z ksiêgowoœci zestawienie kosztów za poszczególne miesi¹ce, ale co mo¿emy z nich wyczytaæ? Jeœli wartoœci w ci¹gu dwóch miesiêcy bêd¹ siê ró¿niæ, jaki
mo¿emy wyci¹gn¹æ wniosek?
Albo zu¿yliœmy wiêcej energii,
Albo dostaliœmy karê za przekroczenie mocy zamówionej,
Albo zostaliœmy obci¹¿enie op³atami za energiê biern¹,
Albo dystrybutor zmieni³ swoj¹ taryfê,
Albo ró¿nice w wartoœciach s¹ spowodowane nierównomiernym sp³ywem
faktur w poprzednim miesi¹cu,
Albo ….
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Prosimy wówczas ksiêgowoœæ o wyci¹gniêcie faktur, które s¹ zazwyczaj w kilku
segregatorach, a czasami w innym budynku, albo nawet miejscowoœci. System ksiêgowy nie jest wystarczaj¹cym narzêdziem do kontroli energii. Konieczny jest tutaj
dedykowany system informatyczny. W ma³ych grupach wystarczy³by arkusz
kalkulacyjny, który pozwoli równie¿ na wprowadzenie formu³ kontrolnych (np. iloczyn ceny z przetargu przez liczbê zu¿ytych jednostek, porównany z wartoœci¹ faktury), ale pos³u¿y on wy³¹cznie kierownikowi konkretnej jednostki. Jeœli zajdzie potrzeba budowania grupy na kolejny rok, znów bêdziemy budowaæ nowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Dla profesjonalnego zarz¹dzania energi¹ i trwa³oœci grupy zakupowej konieczne jest wyposa¿enie jej lidera w dedykowane narzêdzia informatyczne oparte o programy bazodanowe z bezpiecznym uk³adem wielostanowiskowego (opartego o technologie internetowe) wprowadzania danych. Zatem w ka¿dej szkole, przedszkolu,
muzeum jest wyznaczona osoba wpisuj¹ca ka¿d¹ fakturê i zawarte w niej informacje
o energiach, mocy, op³atach sta³ych. Dobrze je¿eli takie oprogramowanie mo¿e posiadaæ w sobie funkcje za³¹czania plików (np. skany umów, faktur) oraz generowania
dokumentów (np. reklamacja na wysokoœæ faktury, wniosek o zmianê mocy lub danych grupy taryfowej itp.). Program sam zaci¹ga wówczas informacje o adresie, nazwie, numerze bilingowym itp. Bardzo wa¿na jest te¿ mo¿liwoœæ automatycznego
tworzenia raportów, zarówno dla wybranych podmiotów, jak równie¿ grup podmiotów (wg zadedykowanych podzia³ów na grupy: szko³y, przedszkola, gminy, muzea
itp.).
Program taki bêdzie równie¿ nieoceniony przy budowaniu programów efektywnoœci energetycznej i kontroli ich efektów. Analiza raportów pozwoli tak¿e na œledzenie jakoœci zarz¹dzania obiektami w obszarze energii przez ich kierowników. Ponadto oprogramowanie powinno pozwalaæ na niemal¿e automatyczne przygotowanie zestawienia danych do nowego przetargu.
Tego typu narzêdzia znalaz³y ju¿ zastosowanie. W ten sposób zarz¹dza swoj¹
grup¹ zakupow¹ miasto Poznañ, gdzie w³asne oprogramowanie od pocz¹tku wdro¿y³ konsultant, firma Audytel, opracowuj¹ca i wdra¿aj¹ca program oszczêdnoœci
energii w tym mieœcie. Jednym z elementów tego programu by³o stworzenie grupy
zakupowej i zarz¹dzanie ni¹. Równie¿ najbardziej doœwiadczone w organizacji przetargów i grup zakupowych miasto, Czêstochowa, korzysta z dedykowanego, w³asnego oprogramowania.

Co dalej?
Uczestnicy grupy zakupowej wkrótce po rozpoczêciu zakupów energii od nowego
dostawcy, musz¹ zdaæ sobie sprawê z wa¿nego faktu – maj¹ podpisane umowy na
czas okreœlony. Wi¹¿e siê to z kilkoma problemami:
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• Nastêpnego dnia po zakoñczeniu umowy mo¿emy pozostaæ bez dostaw energii
elektrycznej.
• W najlepszym przypadku dotychczasowy dostawca mo¿e nam zaoferowaæ negocjacje lub sprzeda¿ wed³ug cen taryfowych, niestety taka forma zakupu bêdzie niezgodna z ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych.
Dlatego konieczne jest podjêcie decyzji o formie zakupów na kolejny okres, nawet 6 miesiêcy wczeœniej, a przy z³o¿onych nowatorskich formu³ach nawet d³u¿ej.
Te inne formy to:
– Przetarg na mar¿ê,
– Grupa zakupowa bilansuj¹ca,
– Powo³anie podmiotu z koncesj¹ na handel energi¹.
Poni¿ej przedstawiono krótk¹ charakterystykê tych form zakupu.

Nowy model zakupu – przetargi na mar¿ê.
Zarówno Urz¹d Regulacji Energetyki jak i Urz¹d Zamówieñ Publicznych w ramach
wspólnego komunikatu z dnia 24.04.2008 r. zachêcaj¹ do przeprowadzenia wyboru
sprzedawcy energii w ramach rozdzielonego przetargu na zakup energii, rezygnuj¹c
tym samym z obecnej formy umowy kompleksowej.
Obecnie odbiorcy instytucjonalni samodzielnie, lub zrzeszaj¹c siê w tzw. grupy
zakupowe, bardzo czêsto decyduj¹ siê na skorzystanie z zasady TPA ( ang. Third Party Access ), a g³ównym celem takiego podejœcia jest uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych w zakresie zakupu energii w odniesieniu do stawek cennikowych
(taryfowych), oferowanych przez sprzedawców na obszarach w³asnych Operatorów
Systemu Dystrybucyjnego.
Warto podkreœliæ, ¿e poza ma³ymi gminami, na opisany proces zmniejszenia kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej zdecydowa³y siê ju¿ takie miasta jak:
Kraków, Toruñ, Bia³ystok, Czêstochowa, Poznañ, Szczecin, czy wkrótce Warszawa
i Katowice.
Wszystkie dotychczas przeprowadzone postêpowania przetargowe opiera³y siê
o prosty model zakupu energii, w którym zamawiaj¹cy uzyskiwa³ cenê 1 kWh z gwarancj¹ jej niezmiennoœci w trakcie obowi¹zywania umowy sprzeda¿y.
Bardzo istotne jest, i¿ wy¿ej wymieniona cena energii, kalkulowana by³a
przez potencjalnych sprzedawców na dzieñ og³oszenia wyników, zatem zamawiaj¹cy nie mia³ ¿adnego wp³ywu na moment zakupu energii, w zwi¹zku z czym
wskazane rozwi¹zanie uniemo¿liwia³o mu jak¹kolwiek reakcjê na zmiany zachodz¹ce na rynku energii, przede wszystkim w zakresie zmian cen na rynku hurtowym, który jest podstaw¹ do przygotowania kalkulacji cen energii elektrycznej.
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Tymczasem rynek energii elektrycznej, funkcjonuj¹cy w obecnym kszta³cie
w Polsce umo¿liwia wszystkim Odbiorcom dokonywaæ zakupów energii elektrycznej
w ramach modeli elastycznych.
Przyk³adem s¹ Odbiorcy biznesowi, którzy korzystaj¹ z takich rozwi¹zañ jak:
• wyznaczanie ceny w oparciu o indeksy produktów Towarowej Gie³dy Energii
SA,
• zakup energii przy wykorzystaniu produktów dostêpnych na TGE SA,
• zakup energii w ró¿nych cenach na krótkie okresy czasowe,
• wyznaczanie ceny w oparciu o rynek krótkoterminowy (rynek SPOT),
• zakup energii elektrycznej na TGE SA przy wspó³pracy z biurem maklerskim,
• wyznaczaniu kosztu praw maj¹tkowych, w odró¿nieniu od przedstawianej przez
Prezesa URE op³aty zastêpczej.
Wskazane rozwi¹zania mog¹ byæ z sukcesem zastosowane równie¿ w sektorze
publicznym, jednak wymaga to posiadania wysokiej wiedzy i znajomoœci funkcjonowania rynku energii, w tym rynku hurtowego, ci¹g³ego monitorowania zmian cen na
TGE SA i rynkach powi¹zanych, przygotowywania bie¿¹cych analiz rynku i zakup
energii w oparciu o te analizy, kontroli rozliczeñ, a tak¿e kontroli poziomu ryzyka
i zarz¹dzania ryzykiem zmiennoœci ceny.
Korzyœci jakie osi¹ga Zamawiaj¹cy, w porównaniu do modelu zakupu energii
w ramach sta³ej ceny to przede wszystkim:
• mo¿liwoœæ natychmiastowej reakcji na sytuacjê wystêpuj¹c¹ na rynku hurtowym tj. odbiorca zleca zakup energii elektrycznej konwencjonalnej („czarnej”)
w dniu, w którym uwa¿a moment za najbardziej odpowiedni,
• mo¿liwoœæ decyzji o tym jaka iloœæ energii zostanie kupiona,
• mo¿liwoœæ decyzji na jaki okres energia zostanie kupiona,
• mo¿liwoœæ decyzji kiedy i jaka iloœæ praw maj¹tkowych zostanie kupiona dodatkowo,
• wiedza na temat poszczególnych sk³adowych ceny energii elektrycznej, w tym
znajomoœæ poziomu mar¿y Sprzedawcy, kosztów profilu, kosztów bilansowania
handlowego, kosztu praw maj¹tkowych lub op³aty zastêpczej,
• Do dziœ w ramach wszystkich przeprowadzonych przetargów publicznych dotycz¹cych zakupu energii elektrycznej, tylko jeden Odbiorca Instytucjonalny zdecydowa³ siê na wprowadzenie rozwi¹zania odmiennego od modelu sta³ej ceny.
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie wspólnie z firm¹ Energy Solution
Sp. z o.o. , z Warszawy dokona³a zakupu energii na lata 2013/2014 w modelu
elastycznym z wyznaczaniem ceny w oparciu o Indeks Roczny produktu BASE
notowanego na Towarowej Gie³dzie Energii SA. Dostawa energii rozpoczê³a siê
od 01.08.2012. a AGH ma mo¿liwoœæ zrealizowania 4 transakcji zakupu energii
w wybranych przez siebie terminach, przy niezmiennym poziomie mar¿y Sprze71

OD ZAKUPÓW GRUPOWYCH

dawcy oraz przy minimalnym wolumenie stanowi¹cym nie mniej ni¿ 25% wolumenu rocznego.

Kontraktowanie zakupu zamykane jest na dzieñ 20 grudnia roku poprzedzaj¹cego rok fizycznej dostawy energii elektrycznej. Warto podkreœliæ, ¿e w postêpowaniu oferty z³o¿y³y najwiêksze grupy energetyczne PGE Obrót S.A. oraz Tauron
Sprzeda¿ Sp. z. o. o.
Przewiduje siê, i¿ model zakupów elastycznych z pewnoœci¹ bêdzie cieszy³ siê
uznaniem wœród odbiorców posiadaj¹cym du¿y wolumen zu¿ycia energii elektrycznej, takich jak spó³ki skarbu pañstwa, spó³ki komunalne, uczelnie itd.

Grupa zakupowa bilansuj¹ca
Grupa zakupowa bilansuj¹ca jest zdecydowanie trudniejsz¹ form¹ zakupów. Wymaga niew¹tpliwie pomocy wyspecjalizowanych konsultantów, oraz rozbudowy infrastruktury technicznej w obszarze pomiarów on-line i transmisji danych. Konieczne
jest tu wykorzystanie specjalistycznego oprzyrz¹dowania i oprogramowania. System taki pozwala osi¹gaæ oszczêdnoœci z tytu³u zu¿ycia mediów energetycznych
poprzez m.in.: w³aœciwy dobór taryfy, monitorowanie poboru mediów, dostosowanie
mocy zamówionej oraz reagowanie na zagro¿enia, prowadzenie analiz, wdra¿anie
procedur energooszczêdnych w przedsiêbiorstwie, a tak¿e prognozowanie wielkoœci zu¿ycia mediów w przysz³oœci.
Kolejny system wspomaga dzia³ania decyzyjne w zakresie gospodarki mediami
energetycznymi i pozwala na bie¿¹c¹ kontrolê charakteru i wielkoœci ich zu¿ycia.
Udostêpnia on narzêdzia analityczne dla pracowników odpowiedzialnych za media
energetyczne oraz finansowo – ksiêgowych. Ponadto umo¿liwia prowadzenie wymaganej wymiany danych z OSD (Operatorami Sieci Dystrybucyjnej) oraz OH (Operatorami Handlowymi) obs³uguj¹cymi klientów indywidualnych, korporacyjnych
i podmioty niepowi¹zane, stanowi¹ce Grupy Zakupowe (Grupy Bilansuj¹ce).
Us³uga ta umo¿liwia ³atwy dostêp za poœrednictwem komputera osobistego
pod³¹czonego do sieci lub telefonu komórkowego, do danych o wielkoœci zu¿ycia
energii i nie tylko. Nie jest wymagane posiadanie specjalistycznego oprogramowania, wszystkie dzia³ania zwi¹zane z pozyskaniem i przetwarzaniem danych z uk³adów pomiarowo – rozliczeniowych (dostosowanych do zdalnej aktywizacji danych)
do systemu, jest realizowana przez serwer dostawcy us³ugi.1
Kolejnym wa¿nym czynnikiem jest te¿ rozmiar grupy oraz wielkoœæ pojedynczych odbiorów. Inwestycje poczynione przez cz³onka grupy lub firmê zarz¹dzaj¹c¹

1

Opracowano na podstawie www.nmg.pl (energia pod kontrol¹).
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grup¹, najlepiej zwracaj¹ siê przy du¿ych odbiorach, o mocach rzêdu setek tysiêcy
kilowatów. Z tej perspektywy samorz¹dowi odbiorcy nie s¹ dobrymi podmiotami do
organizacji takich przedsiêwziêæ. Z drugiej strony ekonomiczny efekt grupy bilansuj¹cej jest uzale¿niony równie¿ od dobowego profilu zu¿ycia. Im wykorzystanie
energii w ci¹gu doby jest bardziej równomierne i stabilne, tym lepsz¹ cenê energii
mo¿na uzyskaæ od ich wytwórców. Na rysunku 6 mo¿emy zobaczyæ wykres wykorzystania mocy w szkole. Charakteryzuj¹ go: du¿e wykorzystanie mocy w godzinach
przed i popo³udniowych oraz zdecydowanie mniejsze w nocy. Gdybyœmy na ten wykres na³o¿yli podobny, dotycz¹cy oœwietlenia ulic, to uzyskalibyœmy w du¿ym przybli¿eniu doœæ jednostajny profil rozbioru. W³aœnie tacy klienci s¹ najbardziej
interesuj¹cy dla elektrowni, która jest w stanie zaoferowaæ dobr¹ cenê za stabilny
odbiór.
Obecnie prawdopodobnie ¿aden samorz¹d w Polsce nie uczestniczy w grupie bilansuj¹cej. Funkcjonuj¹ jednak grupy tworzone przez przemys³ (pod egid¹ konsultantów zarz¹dzaj¹cych zakupem i bilansowaniem).

Spó³ka koncesjonowana
Niew¹tpliwie najwy¿sz¹ form¹ zakupu jest w³asna koncesjonowana spó³ka (z
koncesj¹ na handel energi¹ wydana przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki). Organizacja takiego podmiotu, który móg³by byæ uporz¹dkowaniem gie³dy energii, wymaga starannych przygotowañ. Zanim je podejmiemy warto zadaæ sobie pytanie –
jak zapewniæ powierzenie dostaw energii z wolnej rêki temu podmiotowi (bo przecie¿ nie ¿adnych gwarancji, ¿e nasza spó³ka wygra nasz przetarg), bêd¹c zobowi¹zanymi do stosowania ustawy Prawo zamówieñ publicznych? Pewnym sposobem wydaje
siê tu byæ utworzenie tej spó³ki jako celowego podmiotu gminy, jednak przy zmiennoœci polskiego prawa i nadmiaru mo¿liwoœci jego interpretacji jest to obarczone
ryzykiem.
Kolejny problem, to doœæ trudne warunki otrzymania koncesji. Otrzymuj¹ j¹
podmioty, które potrafi¹ udokumentowaæ posiadanie aktywów (finansowych i rzeczowych), umo¿liwiaj¹cych bezproblemowy zakup i odsprzeda¿ energii. Wymagane
jest posiadanie zabezpieczeñ finansowych na poziomie planowanych rocznych obrotów. Podobnych zabezpieczeñ oczekuj¹ równie¿ sprzedawcy energii (elektrownie
lub ich spó³ki handlowe).
Funkcjonowanie na rynku energii wymaga specjalistycznej wiedzy i doœwiadczenia (grafikowanie, zasady bilansowania handlowego, znajomoœæ rodzajów i specyfiki
transakcji gie³dowych).
Powo³anie w³asnego podmiotu jest niew¹tpliwie ide¹ interesuj¹c¹, ale trudn¹
w realizacji. Pozwoliæ sobie na takie dzia³anie mog¹ jedynie bardzo du¿e i bogate samorz¹dy. Warto zwróciæ uwagê, ¿e taki podmiot zawsze bêdzie mia³ mniejsz¹ si³ê
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przetargow¹ w negocjacjach z producentami, czy te¿ mo¿liwoœci funkcjonowania na
gie³dzie energii, ni¿ g³ówni gracze na rynku energii (Tauron, Enerega, Enea, PGE).
Okres po pierwszym przetargu te¿ bêdzie wymaga³ od nas niema³ego nak³adu
pracy oraz decyzji jak¹ formê zakupu wybraæ na kolejny okres. Niew¹tpliwie szeroki
zakres grup zakupowych mog¹ obj¹æ przetargi na mar¿ê. Du¿e grupy, w przypadku
zainteresowania nimi konsultantów, mog¹ spe³niæ kryteria udzia³u w grupie zakupowej bilansuj¹cej. Spó³ka zakupowa to struktura najtrudniejsza do zorganizowania.

ZANIM OSI¥GNIEMY SUKCES
– PRAKTYCZNE ASPEKTY
PRZETARGÓW NA ZAKUPY
GRUPOWE ENERGII
Dariusz Ciarkowski

Na pocz¹tku nale¿y precyzyjnie okreœliæ stan sukcesu jaki chcemy osi¹gn¹æ przeprowadzaj¹c przetarg, który ma wy³oniæ sprzedawcê energii elektrycznej. Przyjmuj¹c,
¿e sukces to osi¹gniêcie zamierzonego stanu w okreœlonym czasie, aby go osi¹gn¹æ
nale¿y zdawaæ sobie sprawê z celów jakie chcemy osi¹gn¹æ. Przyjmowane na potrzeby rozpoczêcia procesu has³o zakupu energii po tañszych cenach jednostkowych,
jest obarczone zbytni¹ ogólnoœci¹ i ma jedynie wywo³aæ u zamawiaj¹cego odpowiedni¹ motywacjê do dzia³ania. Propozycja zakupu czegoœ po ni¿szej cenie rozpala wyobraŸniê wielu decydentów, ale czy jest to jedyna korzyœæ z przeprowadzonego postêpowania? Spróbujmy przeanalizowaæ przeprowadzone przez Mazowieck¹ Agencjê Energetyczn¹ przetargi i wyp³ywaj¹ce z nich wnioski i spostrze¿enia.

Organizacja grup zakupowych
Pojêcie grupy dla niniejszego opracowania ograniczymy do zbiorowoœci realizuj¹cej zaspokojenie w³asnych potrzeb, w naszym przypadku zakupu energii elektrycznej, oczywiœcie z projekcj¹ ni¿szej ceny. Ju¿ sama definicja nastraja nas optymistycznie, bo któ¿ nie chcia³by kupowaæ taniej z du¿ym zakresem gwarancji sta³ej ceny.
W rzeczywistoœci mamy jednak do czynienia z szeregiem przeciwnoœci, które nale¿y
pokonaæ na drodze do celu, jakim jest utworzenie grupy zakupowej. Jak zatem stworzyæ grupê wœród podmiotów publicznych respektuj¹c zasady omówione w poprzednim rozdziale? Po pierwsze zgodnie z zasad¹ opisywan¹ w wielu wydawnictwach
dotycz¹cych zarz¹dzania energi¹ w jednostkach publicznych nale¿y d¹¿yæ w pierwszej kolejnoœci do uzyskania akceptacji na najwy¿szym poziomie zarz¹dczym (marsza³ek, starosta, burmistrz, wójt) jednostek samorz¹dowych. Nie jest to zadanie
³atwe i to z kilku powodów. Po pierwsze, niestety wci¹¿ napotykamy niegwarantuj¹cy podjêcie pozytywnych decyzji na rzecz oszczêdzania kosztów energii, poziom
motywacji. Jest on wynikiem pokutuj¹cego w œwiadomoœci obrazu zarz¹dzania
sektorem energii, jako obszaru bêd¹cego „z³em koniecznym” opanowanego przez
75

OD ZAKUPÓW GRUPOWYCH

du¿e korporacje energetyczne. Bie¿¹ce priorytety samorz¹dów przesuwaj¹ na dalszy plan wszelkie dzia³ania ze sfery zarz¹dzania energi¹, a tak¿e dotychczasowe doœwiadczenia w³asne, b¹dŸ zaprzyjaŸnionych gmin, które zakupi³y audyty energetyczne, nie u³atwiaj¹ podjêcia decyzji o przyst¹pieniu do grupy. Czêsto audyty nie
spe³ni³y pok³adanych w nich nadziei, a gminy b¹dŸ nie wdro¿y³y p³yn¹cych z nich zaleceñ, b¹dŸ te¿ wdro¿enia te nie zaowocowa³y spodziewanymi wynikami. Z naszych
doœwiadczeñ wynika, ¿e bezpoœrednie spotkania na których w sposób jasny i klarowny wyjaœniany jest ca³y proces zmiany sprzedawcy stanowi w³aœciw¹ drogê do uzyskania przychylnoœci decydentów. Po drugie, przystêpuj¹c do dzia³añ wstêpnych nale¿y uwzglêdniæ postawy osób wspieraj¹cych decyzje kierowników jednostek. Spotykamy siê wœród nich z nieuzasadnion¹ obaw¹, jakoby proces wyboru sprzedawcy
w jakikolwiek sposób zagra¿a³ ich autonomicznej pozycji w dotychczasowej strukturze. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia w podmiotach, gdzie funkcjonuje stanowisko dedykowane do zarz¹dzania energi¹, np. g³ówny energetyk. Uzyskanie porozumienia pozwoli na póŸniejszym etapie sprawne przeprowadzenie dzia³añ przygotowawczych w zakresie dokumentacji przetargowej. Po trzecie, przeszkod¹ w uzyskaniu decyzji o przyst¹pieniu do grupy s¹ równie¿ kwestie wynagrodzenia dla podmiotu organizuj¹cego grupê. W¹tpliwoœci budzi zarówno proces okreœlania wynagrodzenia, jak i zaimplementowania wydatków w bud¿etach gminnych opracowuj¹cych
wieloletnie plany finansowe. Uczestnicy grup oczekuj¹ finansowania w momencie
uzyskania oszczêdnoœci, a na etapie przystêpowania do grupy poziom oczekiwanych
oszczêdnoœci mo¿e byæ tylko szacowany w oparciu o obserwowane trendy kosztowe
na rynku oraz know-how organizatora grupy. Dobrym rozwi¹zaniem jest okreœlenie
maksymalnego poziomu wynagrodzenia, co pozwala na zaplanowanie wydatków
w bud¿etach poszczególnych jednostek, bez obawy o ich przekroczenie. Po czwarte,
nale¿y zadbaæ o przejrzystoœæ procesu tworzenia grupy i informowania uczestników
na ka¿dym etapie o postêpach prac i kolejnych uczestnikach grupy. Œwiadomoœæ, ¿e
inne podmioty o podobnym charakterze równie¿ przystêpuj¹ do grupy z regu³y
wzmacnia zdeterminowanie kolejnych uczestników. Przyk³adem niech bêdzie przyst¹pienie do grupy jednostek z obszaru kultury, co zachêci³o kolejne podmioty (muzea, teatry) do zakupu energii w ramach wspólnego zakupu. Pamiêtajmy, ¿e kierownicy jednostek samorz¹du terytorialnego oprócz funkcji zarz¹dczych pe³ni¹ czêsto
role lokalnych polityków i ten aspekt nale¿y równie¿ braæ pod uwagê na etapie tworzenia grupy. Racjonalna gospodarka publicznymi pieniêdzmi, przejawiaj¹ca siê równie¿ w oszczêdzaniu na wydatkach, to dzia³anie zas³uguj¹ce na poparcie spo³eczne
i wzmacniaj¹ce argumentacjê za przyst¹pieniem do grupy zakupowej. Nie nale¿y
tego zagadnienia pomijaæ przy pracach organizowania grup. Ignorowanie tego
obszaru mo¿e zadecydowaæ o powodzeniu przedsiêwziêcia.
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Przygotowanie dokumentacji
Decyzja o przyst¹pieniu do grupy jest kluczowa dla ca³ego procesu, lecz przygotowanie prawid³owej dokumentacji zapewnia prawid³owoœæ i skutecznoœæ przyjêtych
rozwi¹zañ, a mianowicie og³oszenie, przeprowadzenie i rozstrzygniêcie przetargu.
Nie jest to etap ³atwy z kilku powodów, le¿¹cych po obu stronach zamawiaj¹cych
i organizatora przetargu. Skupmy siê jednak na tych, które le¿¹ po stronie zamawiaj¹cego, na które mamy ograniczony wp³yw. G³ównym problemem jest pozyskanie danych takich jak: faktury otrzymywane od sprzedawcy energii elektrycznej,
umowy z dystrybutorem i sprzedawc¹ oraz wszelkie aneksy. S¹ to podstawowe
Ÿród³a s³u¿¹ce sporz¹dzeniu wstêpnej analizy oraz dokumentacji przetargowej. Niestety nie jest z tym najlepiej i to z kilku powodów. Przede wszystkim czêsto siê zdarza, ¿e posiadana przez jednostki dokumentacja jest niekompletna. No có¿, umowy
z operatorem energetycznym by³y zawierane wiele lat temu, przez ró¿nie umocowane strony. Najbardziej spektakularnym przypadkiem by³ brak umów u obu stron,
mimo to rozliczenia by³y realizowane na bie¿¹co. Niejednokrotnie stron¹ zawieraj¹ca umowê by³ np. wójt, ale ju¿ aneks do niej zawiera³ dyrektor szko³y. Poszczególni
dostawcy energii stosuj¹ te¿ ró¿ne systemy rozliczeñ, zarówno jeœli chodzi o sposób
naliczania op³at, jak i okres rozliczeñ. I tak np. RWE rozlicza zu¿yt¹ energiê w systemie przedp³at, a Energa czyni to na podstawie odczytów stanu licznika podawanych
przez samych odbiorców, lub przez uprawnione do tego osoby. Stosowane okresy
rozliczeñ s¹ z regu³y miesiêczne lub dwumiesiêczne. Dokumenty rozliczeniowe s¹
zwykle w dzia³ach ksiêgowoœci, które czêsto nie s¹ bezpoœrednio zaanga¿owane
w proces przygotowania przetargu, co w oczywisty sposób utrudnia dostêp do nich.
Podstaw¹ œwiadczenia us³ug dystrybucji i sprzeda¿y energii elektrycznej jest zawarta umowa kompleksowa, a w niej w szczególnoœci zapisy dotycz¹ce parametrów
œwiadczenia us³ugi oraz co istotne przy zmianie sprzedawcy, sposoby i okresy rozwi¹zania umowy. W praktyce spotkaliœmy siê z przypadkami, ¿e na etapie finalizowania dokumentacji przetargowej, lub ju¿ jej publikacji, byliœmy zaskakiwani dostarczaniem przez zamawiaj¹cego podpisanego aneksu promocyjnego, który w³aœnie siê
odnalaz³. Wprowadza to koniecznoœæ modyfikacji SIWZ i ponowienia procesu konsultacji, co poza dodatkow¹ prac¹, opóŸnia proces przetargowy. Kolejn¹ pu³apk¹,
która czyha na organizatora przetargu to Ÿle zdefiniowany przez zamawiaj¹cego poziom energii na zapisany w przetargu okres. Dotyczy to sytuacji, kiedy na etapie
przygotowania przedmiotu przetargu zamawiaj¹cy posiada wiedzê, ¿e np. bêdzie
uruchamia³ nowy obiekt szpitalny, dokonywa³ istotnej modernizacji b¹dŸ zamyka³
obiekty, a przez to zmniejsza³ zu¿ycie energii. Aspekt ten czêsto umyka zamawiaj¹cemu i dopiero na etapie realizacji umowy sytuacja staje siê problematyczna.
W dobrze pojêtym interesie pozosta³ych cz³onków grupy jest (równie¿ na etapie
przygotowania dokumentacji) rzetelne zweryfikowanie sk³adanych przez uczestni77
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ków grupy oœwiadczeñ. Mo¿na tu zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e podejmowane zobowi¹zania ju¿ na etapie ich wstêpnej weryfikacji budz¹ w¹tpliwoœci. O jakie zobowi¹zania chodzi? Otó¿ zamawiaj¹cy nie powinien posiadaæ zad³u¿enia w stosunku do
dotychczasowego dostawcy energii, oraz uk³ad pomiarowy powinien byæ dostosowany do zmiany sprzedawcy. W pierwszym przypadku, zmiana sprzedawcy, z uwagi
na wymogi PZP oraz ³¹cz¹cych umów, dotyczy doœæ odleg³ej przysz³oœci bo siêgaj¹cej nawet szeœciomiesiêcznego okresu, co wymaga doœæ dok³adnego zaplanowania przep³ywów finansowych. Nie jest to ³atwe w przypadku instytucji, których finansowanie odbywa siê na podstawie rozliczeñ transzowych np. szpitali z NFZ. Powoduje to doœæ skomplikowane sytuacje, bo planuj¹c zmianê sprzedawcy jednostka
na dzieñ przyst¹pienia do przetargu nie ma wobec niego zad³u¿enia, a na dzieñ sporz¹dzania wniosków o zmianê sprzedawcy takie zad³u¿enie siê pojawia. Uœwiadomienie zamawiaj¹cemu takiego stanu rzeczy chroni nas przed przykrymi niespodziankami, z ¿¹daniem odszkodowania przez wygrywaj¹cego przetarg w³¹cznie.
Osobn¹ spraw¹ jest dostosowanie uk³adów pomiarowych do TPA. (Third – party
Access – Dostêp Osób Trzecich). Obowi¹zek ten le¿y po stronie w³aœciciela uk³adu pomiarowego. W szczególnoœci dotyczy to odbiorców grup taryfowych A i B, którzy
z regu³y s¹ w³aœcicielami uk³adów pomiarowo – rozliczeniowych (popularnie nazywanych licznikami). Koszt takiego dostosowania jest zale¿ny od stanu urz¹dzeñ i zakresu niezbêdnych prac i mo¿e siêgaæ kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. W praktyce
optymistyczne planowanie bud¿etu, jak i czasu na dostosowanie uk³adów, prowadzi
do zaskakuj¹cej sytuacji. Na dzieñ zmiany, uk³ady nie s¹ dostosowane zgodnie z wymogami prawa energetycznego z powodu wyd³u¿aj¹cych siê procedur zamówieniowych, b¹dŸ te¿ z braku œrodków finansowych w bud¿ecie, przeznaczonych na cele
modernizacyjne. Równie¿ uzgodnienia z dystrybutorem energii elektrycznej co do
zakresu i terminu odbioru uk³adu nie zawsze przebiegaj¹ na tyle sprawnie, aby
zd¹¿yæ z wykonaniem dostosowania uk³adu pomiarowo – rozliczeniowego. Po przebrniêciu przez powy¿sze aspekty, przygotowania dokumentacji, weryfikacja adresów punktów pomiarowych to ju¿ prosta czynnoœæ, choæ w zakresie opomiarowania
oœwietlenia bardzo pracoch³onna. Na przestrzeni lat zmienia³a siê zarówno lokalizacja liczników jak i zachodzi³y zmiany administracyjne ulic, co wymaga korekty na
etapie weryfikacji dokumentacji SIWZ, aby na etapie zmiany sprzedawcy nie dochodzi³o do niepotrzebnych opóŸnieñ z tytu³u nieprawid³owych zg³oszeñ do dystrybutora zmiany sprzedawcy dla poszczególnych punktów pomiarowych.

Przetarg
Powszechnie znane porzekad³o mówi¹ce, ¿e „im wiêcej potu na poligonie tym mniej
krwi w walce” mo¿na doskonale zastosowaæ do przetargu. Prawid³owe, zgodne z najlepsz¹ wiedz¹ przygotowanie przetargu, pozwala na unikniêcie wielu pytañ w jego
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trakcie – nie oznacza to jednak, ¿e unikniemy zupe³nie. Najczêœciej podnoszon¹
spraw¹, jest zapytanie zawieraj¹ce w sobie równie¿ sugestiê w zakresie utrzymania
sta³ej ceny za sprzedawan¹ energiê. Przyk³ad – Z uwagi na brak informacji o mog¹cej
wyst¹piæ w trakcie realizacji umowy zmianie przepisów prawa wprowadzaj¹cych nowe
obowi¹zki zwi¹zane z zakupem praw maj¹tkowych lub certyfikatów dotycz¹cych efektywnoœci energetycznej, wykonawca zwraca siê z proœb¹ o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu …… cena okreœlona w ust. 1 ulega zmianie.
Jeden z podstawowych atutów przetargu to oferta sprzeda¿y energii za sta³¹
cenê – jest to istotny argument przemawiaj¹cy za przyst¹pieniem do grupy. Jedynie
stawka VAT i akcyzy mo¿e wp³yn¹æ na zmianê ceny. Oznacza to przyjêcie na siebie
przez sprzedawcê energii doœæ znacznego zakresu ryzyka, jednak gwarantuje zamawiaj¹cemu, ¿e nie bêdzie on obci¹¿any kolejnymi sk³adnikami cenowymi, co w efekcie pogorszy atrakcyjnoœæ pierwotnej oferty. Trosk¹ zamawiaj¹cego jest upewnienie
siê co do iloœci i taryfy dostarczanej energii, gdy¿ ma to istotny wp³yw na wielkoœæ
zaproponowanej ceny. Pojawiaj¹ siê czêsto pytania nastêpuj¹cej treœci: Wykonawca
zwraca siê z proœb¹ o wprowadzenie zapisu informuj¹cego, i¿ Zamawiaj¹cy mo¿e zwiêkszyæ iloœæ punktów poboru energii elektrycznej jedynie w obrêbie tych grup taryfowych,
które zosta³y okreœlone i wycenione w ofercie Wykonawcy. Punkty z innych taryf (niezgodnych z cenami ofertowymi) bêd¹ oznacza³y zmianê przedmiotu zamówienia. Powy¿szy wymóg jest uzasadniony i wymaga od zamawiaj¹cego przemyœlenia parametrów
dystrybucyjnych zakupowej energii przed og³oszeniem przetargu. Kolejn¹ grup¹ pytañ s¹ pytania o uk³ady pomiarowo – rozliczeniowe np. Wykonawca zwraca siê
z proœb¹ o udzielenie informacji, czy uk³ady pomiarowo – rozliczeniowe w grupie taryfowej Bx s¹, lub bêd¹ dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia?
Je¿eli nie, ka¿dy uk³ad bêdzie dostosowany do zasady TPA. Prosimy o podanie dok³adnej
daty, do kiedy nast¹pi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy. Jednoczeœnie
informujemy, ¿e w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA po rozdzieleniu
umowy kompleksowej sprzeda¿ energii jest niemo¿liwa.
Potwierdza to, opisane w poprzednim bloku problemowym, wymogi odnoœnie
uk³adów pomiarowych i ich kluczowe znaczenie dla prawid³owego przeprowadzenia
procesu zmiany sprzedawcy. Niedostosowanie uk³adów sprawia, ¿e proces zmiany
sprzedawcy jest niemo¿liwy do przeprowadzenia, co powoduje perturbacje po stronie wykonawcy. Ostatni¹ najczêœciej poruszan¹ spraw¹ w pytaniach do przetargu
jest troska wykonawców o prawid³owo okreœlone okresy obowi¹zywania umów. Nastêpuj¹ce pytania: Wykonawca zwraca siê z proœb¹ o udzielenie informacji odnoœnie
okresu wypowiedzenia obowi¹zuj¹cych umów dla poszczególnych obiektów zamawiaj¹cych. W za³¹cznikach do SIWZ wystêpuj¹ ró¿ne okresy sprzeda¿y energii ….. czy powy¿sze okresy sprzeda¿y uwzglêdniaj¹ okresy wypowiedzenia dotychczasowych umów (tj. odpowiednio jedno i trzymiesiêczne)? maj¹ na celu upewnienie siê, w jakim okresie bêdzie
nastêpowa³a sprzeda¿ energii. Ka¿dy miesi¹c opóŸnienia to strata dla obu stron,
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zamawiaj¹cego w zakresie uzyskanych oszczêdnoœci i wykonawcy w zakresie uzyskanych przychodów. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pojawiaj¹ce siê pytania maj¹ na celu potwierdzenie przedmiotu przetargu i s¹ wynikiem dobrze pojêtego prawid³owego
przebiegu procesu przetargowego. Nie maj¹ charakteru rozszerzaj¹cego, ale doprecyzowuj¹cy, co skutkuje sprawnym przebiegiem procesu zmiany sprzedawcy po
rozstrzygniêciu przetargu.

Zmiana sprzedawcy
Ten etap wydaje siê prosty, chocia¿by z uwagi na doœæ precyzyjnie opisany proces
w obowi¹zuj¹cym prawie i instrukcjach. Dodatkowo wykonawca rozpoczynaj¹cy
sprzeda¿ energii na podstawie udzielonych pe³nomocnictw „wyrêcza” zamawiaj¹cego realizuj¹c za niego wszelkie dzia³ania. Niestety, z pozoru prosta sprawa, jak
udzielenie pe³nomocnictwa przez zamawiaj¹cego, napotyka w praktyce na szereg
trudnoœci. Do podstawowych nale¿y dyscyplina czasowa i kompletnoœæ dokumentacji upowa¿niaj¹ca do udzielenia pe³nomocnictwa (wypisy z rejestrów, uchwa³y powo³ania na stanowisko). Ka¿da niezgodnoœæ opóŸnia proces i powoduje wymianê
pism miêdzy podmiotami, co w sposób znacz¹cy opóŸnia proces zmiany sprzedawcy.
Zdarza siê, ¿e ka¿dy z dystrybutorów energii posiada w³asne wewnêtrzne uregulowania w zakresie procedury zmiany sprzedawcy, jak chocia¿by przyjmowanie dokumentów w okreœlonym czasie, co w istotny sposób zaburza p³ynnoœæ procesu, choæ
bez w¹tpienia jest wygodne dla procedury od strony urzêdniczej. To niestety
drêcz¹ca nasz¹ administracjê bol¹czka biurokracji. Ze strony organizatora obs³ugi
poprzetargowej dzia³ania te wymagaj¹ sta³ego nadzoru i dyscyplinowania stron
w zakresie zarówno rzetelnoœci przesy³anej dokumentacji, jaki i terminowoœci podejmowania poszczególnych kroków. B³êdy, chocia¿by w adresach punktów pomiarowych, lub niezgodnoœæ wykazanych adresów z zapisami po stronie dystrybutora,
skutkuj¹ odrzuceniem wniosku i wezwaniem do korekty. Wiêkszoœæ tych b³êdów,
a w zasadzie wszystkie, s¹ do wykluczenia ju¿ w fazie przygotowania dokumentacji
przetargowej, jeœli zadbamy, aby w jej trakcie skonfrontowaæ zapisy z dokumentacj¹
dystrybutora energii, Doœwiadczenie pokazuje, ¿e uczestnicy grupy zakupowej, niezale¿nie od zapisów umowy, oczekuj¹ od organizatora przetargu aktywnej asysty
podczas realizacji etapu zmiany sprzedawcy, dlatego te¿ warto planuj¹c dzia³ania
uwzglêdniæ tê aktywnoœæ ju¿ na etapie negocjacji umowy. Zakoñczenie wspó³pracy
z uczestnikami grupy ju¿ w chwili rozstrzygniêcia przetargu, szkodzi nie tylko skutecznoœci samego procesu, ale równie¿ nie buduje dobrego klimatu do podejmowania wyzwañ na przysz³oœæ.
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Monitorowanie wyników grupy
Elementem formalnie zamykaj¹cym proces wyboru i zmiany sprzedawcy powinno
byæ, oprócz faktycznego œwiadczenia sprzeda¿y przez wybranego wykonawcê, przygotowanie i przedstawienie przez organizatora przetargu raportu koñcowego, który
w jasny i czytelny sposób przestawi zamawiaj¹cemu wyniki, jakie osi¹gn¹³ w wyniku
realizacji ca³ego procesu. W³aœciwie aby byæ precyzyjnym, nale¿y stwierdziæ, ¿e wyniki zamawiaj¹cy dopiero osi¹gnie. Na podstawie znanych ju¿ cen na poszczególne
okresy sprzeda¿y oraz opublikowanych cenników i przyjêtych prognoz zmian na rynku cen energii, jesteœmy w stanie z du¿ym prawdopodobieñstwem przedstawiæ spodziewane oszczêdnoœci. Taki raport oprócz funkcji poznawczo – wynikowej spe³nia
te¿ rolê punktu odniesienia, pomagaj¹cego œledziæ faktycznie uzyskane oszczêdnoœci. Dotykamy tu bardzo wa¿nego obszaru zarz¹dzania energi¹, a mianowicie monitorowania zu¿ycia energii. Oprócz funkcji rozliczeniowej, proces ten powinien
spe³niaæ funkcjê wsparcia zarz¹dzania. Najlepszym rozwi¹zaniem jest sta³e kontrolowanie poziomów zu¿ycia energii oraz kosztów tego zu¿ycia za pomoc¹ specjalistycznego oprogramowania. Taka metoda u³atwia archiwizacjê wyników, wszelkiego
rodzaju zestawienia i generowanie raportów, wymaga jednak systematycznoœci
w zakresie uzupe³niania danych, jak te¿ sprawnego procesu pozyskiwania danych.
Podobne wyniki mo¿na osi¹gn¹æ równie¿ w oparciu o ka¿dorazowe, cykliczne, rêczne opracowanie wyników, jednak dzia³anie takie jest pracoch³onne i obarczone potencjalnie b³êdami p³yn¹cymi z przyjêtych ka¿dorazowo ró¿nych algorytmów analitycznych. Monitorowanie zu¿ycia energii pozwala równie¿ zaobserwowaæ trendy i w
odpowiednim czasie podj¹æ dzia³ania koryguj¹ce. Wiele podmiotów, w tym równie¿
Mazowiecka Agencja Energetyczna, przygotowuje do wdro¿enia system monitorowania zu¿ycia energii w czasie rzeczywistym. System taki nie tylko przejmie funkcjonalnoœæ systemów pracuj¹cych na danych pozyskiwanych z faktur sprzeda¿owych,
ale równie¿ umo¿liwi bie¿¹ce dzia³ania na systemie odbioru i optymalizowanie jego
parametrów.

Charakterystyka zrealizowanych przetargów
Wspólny zakup, zwany potocznie grup¹ zakupow¹, jest wspólnym przedsiêwziêciem
podmiotów, zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, gdy¿ art. 16 ust 1 PZP
(Prawo Zamówieñ Publicznych) nie wprowadza ograniczeñ podmiotowych jedynie
dla jednostek prywatnych. Oznacza to zgodê na przyjêcie ostrzejszego re¿imu wynikaj¹cego z regulacji ustawowych. W naszej podœwiadomoœci istnieje wzorzec grupy
jako zwi¹zku, u którego podstaw tworzenia le¿y albo czynnik geograficzny, albo rodzaj dzia³alnoœci, profilu. Takie te¿ za³o¿enia leg³y u podstaw tworzenia pierwszej
grupy, zwanej umownie „grup¹ medyczn¹”. W jej sk³ad wesz³y podmioty medyczne
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(szpitale, przychodnie, transport medyczny) z terenu województwa mazowieckiego,
w sumie 16 podmiotów. Z punktu widzenia przedmiotu przetargu, którym ka¿dorazowo jest wolumen energii elektrycznej wyra¿ony w kWh, oraz jego „atrakcyjnoœci”
dla oferentów – sk³ad geograficzny i profilowy grupy nie ma tak istotnego znaczenia
na wysokoœæ sk³adanej oferty. Takie wnioski spowodowa³y, ¿e w kolejnym przetargu
po³¹czyliœmy gminy z terenu powiatu p³ockiego z jednostkami publicznymi z innych
powiatów nie zwi¹zane z charakterem dzia³alnoœci samorz¹dowej. Osi¹gniêty wynik
by³ zadowalaj¹cy dla uczestników przetargu. Uzmys³owi³ on nam, i¿ nic nie stoi na
przeszkodzie, aby tworzyæ wieloprofilowe grupy zakupowe maj¹c na uwadze jedynie: okres na jaki zamawiany jest zakup energii, profil zu¿ycia oraz sumaryczny wolumen energii bêd¹cej przedmiotem przetargu. Okres zakupu wynika³ z przyjêtych zapisów umów zawartych z dotychczasowym dostawc¹ i sprzedawc¹ energii elektrycznej oraz wynikaj¹cych st¹d obostrzeñ co do terminów œwiadczenia us³ug, i warunków wypowiedzenia. Jest to szczególnie wa¿ne wtedy, gdy zamawiaj¹cy decyduje
siê na zmianê sprzedawcy po raz pierwszy. Profil zu¿ycia grupy to bardzo wa¿ny
czynnik wp³ywaj¹cy na poziom oferowanych cen. Najatrakcyjniejsza jest dla oferenta taka grupa, w której przewidywane zu¿ycie energii bêdzie sta³e w ci¹gu doby. To
oczywiœcie podejœcie idealistyczne, ale jeœli uda siê tak zbudowaæ grupê, aby zapotrzebowanie dzienne by³o podobne do nocnego, to w zasadzie mo¿emy uznaæ, ¿e cel
zosta³ osi¹gniêty. Co to oznacza w praktyce? Otó¿ równowa¿enie zapotrzebowañ
„dziennych” (np. generowanych przez urzêdy gmin, biblioteki, przedszkola) poprzez
do³¹czanie zapotrzebowañ „nocnych” (np. oœwietlenie placów, ulic). To specyfika
jednostek samorz¹du terytorialnego, dla których oœwietlenie przestrzeni publicznej
stanowi zadanie w³asne gminy. Pozostaje odpowiedzieæ sobie na pytanie, jaki wolumen zu¿ycia energii elektrycznej, bêd¹cy przedmiotem postêpowania przetargowego jest odpowiedni, aby potencjalnie zagwarantowaæ sukces. Narzucaj¹ca siê oczywista zale¿noœæ – im wiêksze zamówienie tym korzystniejsza cena – nie znajduje potwierdzenia w praktyce, a przynajmniej nie jest to zale¿noœæ liniowa. Poni¿szy wykres ilustruje zale¿noœæ pomiêdzy osi¹gniêtym sukcesem (% opustu ceny przetargowej w stosunku do ceny cennikowej kWh), a wielkoœci¹ zamówienia przetargowego.
Jak ³atwo zauwa¿yæ w pocz¹tkowym zakresie, ta zale¿noœæ jest doœæ istotna, wrêcz
liniowa, lecz póŸniej przyrost sukcesu nie jest ju¿ tak znacz¹cy, jak nale¿a³oby oczekiwaæ, maj¹c na uwadze wzrost wolumenu zamówienia. Sytuacja taka jest wynikiem
rynkowej ceny zakupu energii wprost determinowanej kosztami wytworzenia, oraz
rentownoœci sprzeda¿y, wynikaj¹cej z rachunku ekonomicznego sprzedawcy.
Choæ w praktyce zdarza³y siê przypadki, ¿e grupa mniejsza, jeœli chodzi o wolumen energii, osi¹ga³a lepszy wynik, ni¿ grupa wiêksza, to jednak grupy przekraczaj¹ce 6 GWh mog¹ liczyæ na zadowalaj¹ce wyniki. Czas nie jest sprzymierzeñcem procesu tworzenia grupy zakupowej, gdy¿ kolejni uczestnicy nie mog¹ w nieskoñczonoœæ czekaæ na rozstrzygniêcie przetargu, a proporcjonalnie do przed³u¿aj¹cego siê
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Sukces

Rys. 15. Zale¿noœæ pomiêdzy sukcesem przetargowym a wolumenem przetargu

Liczba Mwh

czasu formowania siê grupy skraca siê okres na jaki og³aszany jest przetarg. Dla
osi¹gniêcia jak najkorzystniejszej ceny wa¿ne jest podzielenie zamówionej energii
na grupy taryfowe oœwietlenie, Cxx, Bxx oraz, je¿eli zachodzi taka koniecznoœæ, grupê taryfow¹ G. To pozwoli oferentom na bardziej precyzyjne oferty w zale¿noœci od
grupy taryfowej, a co za tym idzie, z³o¿enie ni¿szych cen w ofertach. W oparciu
o opisane zasady tworzone s¹ kolejne grupy, których uczestnicy spe³niaj¹ przedstawione powy¿ej warunki. Tabela poni¿ej pokazuje, ¿e liderem grup s¹ jednostki medyczne. Uzasadnieniem takiego stanu jest fakt, i¿ koszt energii stanowi jedn¹ ze
znacz¹cych pozycji w bud¿ecie.
Zestawienie podmiotów uczestnicz¹cych w grupowych zakupach energii elektrycznej organizowanych przez Mazowieck¹ Agencjê Energetyczn¹:
Iloœæ

%

Jednostki medyczne

30

17,75%

Gminy

14

8,28%

Szko³y

54

31,95%

Komendy PSP

3

1,78%

Muzea

8

4,73%

Przedszkola

9

5,33%

Domy Pomocy Spo³ecznej

9

5,33%

Starostwa

6

3,55%

Urzêdy Pracy

5

2,96%
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Inne
SUMA

Iloœæ

%

31

18,34%

169

Wysoka pozycja gmin wraz ze swoimi szko³ami to wynik prowadzonej akcji informacyjnej i realizacji celów programowych Mazowieckiej Agencji Energetycznej.
Gminy oprócz realizacji swoich celów ekonomicznych stanowi¹ doskona³¹ grupê
bêd¹c¹ na swoich terenach swoistym promotorem oszczêdnoœciowych zachowañ
energetycznych co skutkuje stale zwiêkszaj¹cym siê zainteresowaniem zakupu
energii w grupie.

Wiêcej ni¿ siê spodziewaliœmy
U podstaw decyzji o przyst¹pieniu do wspólnego zakupu energii le¿y chêæ osi¹gniêcia oszczêdnoœci bud¿etowych, wynikaj¹cych z ni¿szych kosztów zakupu energii
elektrycznej. Czy jednak s¹ to jedyne korzyœci wynikaj¹ce z tego dzia³ania? Okazuje
siê, ¿e w portfelu zysków mo¿emy doszukaæ siê innych korzyœci. Przede wszystkim
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przeprowadzenie procesu decyzyjnego przez zamawiaj¹cych
powoduje trwa³¹ zmianê podejœcia do zarz¹dzania zu¿yciem energii. Mimo, ¿e uwalnianie rynku energii ma swoj¹ kilkuletni¹ tradycjê, to dopiero upowszechnienie zakupów grupowych sprawi³o, ¿e odbiorcy odczuli, co mog¹ sprawiæ rynkowe regu³y.
To pierwszy, ale kluczowy krok ku kolejnym dzia³aniom optymalizuj¹cym zu¿ycie
energii. Coraz czêœciej obserwowan¹ konsekwencj¹ udzia³u w zakupie energii za pomoc¹ przetargu jest podjêcie przez zamawiaj¹cych dzia³añ zmierzaj¹cych do zmniejszenia zu¿ycia energii. Objawia siê to analizami pod k¹tem efektywnoœci energetycznej, oraz poszukiwania sposobów pozyskiwania energii z alternatywnych Ÿróde³,
w tym Ÿróde³ odnawialnych. Wzrasta zainteresowanie systemem monitorowania zu¿ycia i to nie tylko w wersji „post” ale równie¿ „on line”. Projekt monitorowania zu¿ycia energii okreœlany mianem smart grid jest bliski rynkowym potrzebom, choæ oczekiwania podmiotów publicznych s¹ dalej id¹ce i opomiarowanie ma dotyczyæ nie tylko energii elektrycznej, ale te¿ innych czynników takich jak, gaz, c.o., ciep³a i zimna
woda. Wiele samorz¹dów decyduje siê na monta¿ systemów sterowania oœwietleniem opartych na coraz dok³adniejszych zegarach uwzglêdniaj¹cych poziom zewnêtrznego natê¿enia oœwietlenia. Kolejn¹ korzyœci¹ jest uporz¹dkowanie dokumentacji i jej usystematyzowanie, co pozwala u¿ytkownikom na unikniêcie nieuzasadnionych kosztów podczas eksploatacji infrastruktury energetycznej, ale te¿ na skuteczny nadzór nad poziomem zu¿ycia energii. U³atwi to równie¿ w przysz³oœci przeprowadzenie kolejnych przetargów oraz jeœli zajdzie koniecznoœæ, zmiany sprzedawcy
energii.
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Grupowy zakup energii to jeszcze jedna okazja do podejmowania przez zamawiaj¹cych wspólnych dzia³añ, formy coraz powszechniej oczekiwanej od instytucji
publicznych. Nie chodzi tu tylko o zwiêkszanie przedmiotu przetargu, w celu uzyskania korzystniejszej ceny, ale coraz powszechniej oczekiwanego wspó³dzia³ania podmiotów w dziedzinie zarz¹dzania publicznymi pieniêdzmi. Pojawiaj¹ siê inicjatywy
rozszerzania formu³y wspólnych zakupów na coraz to inne dobra niezbêdne do
realizacji postanowionych zadañ.
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W rozdziale III przedstawiono szczegó³owo zakres prac niezbêdnych do przygotowania przetargu na grupowe zakupy energii elektrycznej. W sytuacji ma³ej gminy
wiêkszoœæ prac zogniskuje siê na zagadnieniach formalnych – przygotowaniu SIWZ
i umowy. Warto tu zaznaczyæ, ¿e doœwiadczenia kadry dotycz¹ce przygotowywania
dokumentów na roboty budowlane, czy zakupy wyposa¿enia szkó³, najczêœciej s¹
niewystarczaj¹ce. Przy przygotowywaniu umowy, ale i specyfikacji, istotna jest znajomoœæ ustawy Prawo energetyczne. Sprawa jest prostsza, gdy jedynym p³atnikiem
jest gmina, ale kiedy pojawia siê spó³ka gminna, konieczne s¹ dodatkowe elementy –
pe³nomocnictwa, wzajemne porozumienia itd. Inwentaryzacja przed przetargiem
dotyczyæ bêdzie zwykle kilkunastu obiektów. Warto siê do niej odpowiednio przygotowaæ i poszerzyæ zakres ankiet o dodatkowe elementy, które omówiono w dalszej
czêœci rozdzia³u. Na pewno w trakcie prac przygotowawczych pojawi¹ siê dwa problemy:
– Kto w urzêdzie zatrudniaj¹cym czêsto tylko 20–30 osób, weŸmie na siebie ciê¿ar tych dodatkowych obowi¹zków?
– Praktyka pokazuje, ¿e ma³e przetargi o ma³ym wolumenie nie przynosz¹
znacz¹cych korzyœci w postaci wyraŸnego obni¿enia ceny.
Nieco odmienna sytuacja dotyczyæ bêdzie du¿ych jednostek samorz¹dowych,
organizuj¹cych przetargi wy³¹cznie dla siebie. Zwykle powo³ywany jest wieloosobowy zespó³ realizuj¹cy konieczne zadania – najczêœciej bez doœwiadczenia w zakresie
prawa energetycznego. Czêstokroæ dochodzi do d³ugotrwa³ych dyskusji cz³onków
komisji reprezentuj¹cych doœwiadczenia z zakresu zamówieñ publicznych, zwykle
z mniejsz¹ liczb¹ przedstawicieli obs³ugi energetycznej. Pojawia siê koniecznoœæ powo³ania arbitra, który rozstrzygnie problemy i pogodzi obydwie grupy. Na pewno
te¿ coraz trudniejsze bêdzie pos³ugiwanie siê baz¹ danych odbiorców licz¹c¹ setki,
tysi¹ce rekordów.
W obydwu przypadkach pojawia siê problem wyznaczenia interdyscyplinarnego
koordynatora. Jego wiedza i doœwiadczenie powinna równie¿ obejmowaæ zagadnienia zarz¹dzania taryfami, optymalizacji mocy, szacowania zu¿ycia energii. Zatem
kierownik jednostki organizacyjnej powinien umieæ odpowiedzieæ sobie na pytanie,
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czy dysponuje odpowiednimi zasobami personalnymi do zorganizowania grupy zakupowej i przetargu. Zdarza siê, ¿e nieprzygotowani ludzie, czêsto w dobrej woli,
b³¹dz¹ wœród licznych wzajemnych pytañ. W efekcie posiedzenia komisji trwaj¹ godzinami, kosztem innej pracy, a cele nie s¹ realizowane. Powstaj¹ dokumenty wadliwe, a przetargi przynosz¹ liczne pytania wykonawców i zdarza siê, ¿e nie s¹ rozstrzygane. Jeœli np. komisja odbêdzie 8 posiedzeñ tylko po 3–4 godziny i uczestniczy
w niej 10 osób, to przepracowanych jest 300 godzin. Do tego musimy doliczyæ niewiele mniej czasu poœwiêconego na analizy i przegl¹d przygotowanych dokumentów. Nie trudno oszacowaæ, ¿e taka praca kosztuje kilkanaœcie tysiêcy z³otych. Warto rozwa¿yæ zatem udzia³ zewnêtrznej, doœwiadczonej pomocy.
Celem rozdzia³u jest wskazanie jak przy niewielkim zwiêkszeniu wysi³ków,
wykorzystaæ zaanga¿owanie zasobów przy organizowaniu przetargów grupowych, do przygotowania programów poprawy efektywnoœci energetycznej
i trwa³ego obni¿enia kosztów.

O jakie elementy rozszerzyæ ankiety?
Dobre wype³nienie ankiety wymaga przegl¹du ka¿dej faktury za energiê i us³ugi
dystrybucyjne najlepiej z okresu dwóch, trzech lat. Tylko przy 100 obiektach mamy
co najmniej 360 dokumentów zawieraj¹cych kilka – kilkanaœcie danych ka¿dy. Do
przetargu, obok danych teleadresowych ka¿dego odbioru potrzebujemy :
• nr licznika,
• nr PPE (punktu poboru energii), lub nr ewidencyjny w systemie bilingowym,
• moc umowna (nie konieczna, ale zalecana),
• szacowane na okres zamówienia zu¿ycie energii w poszczególnych taryfach
i strefach czasowych.
Ponadto przy pierwszym przetargu konieczne jest co najmniej:
• Sprawdzenie tytu³u w³asnoœci nieruchomoœci;
• Sprawdzenie dostosowania uk³adów pomiarowych dla grup taryfowych B do
dostêpu stron trzecich do sieci (w wiêkszoœci przypadku trudne do stwierdzenia
samodzielnie – najczêœciej konieczna jest asysta lokalnego dystrybutora).
Wykonuj¹c te prace warto, dla w³asnych analitycznych celów, zadaæ sobie niewiele trudu, i do naszej tabeli – ankiety dopisaæ i uzupe³niæ kilka kolumn. Wœród wartoœci szczególnie zalecanych wymieniæ tu nale¿y:
• Informacje o liczniku (tradycyjny/elektroniczny);
• Wartoœæ faktury w podziale co najmniej na energiê i na us³ugi dystrybucji, a najlepiej ka¿d¹ pozycjê oddzielnie, z podzia³em na op³aty sta³e i zmienne;
• Wszelkie koszty dodatkowe, jak: op³aty za energiê biern¹ (indukcyjn¹ i pojemnoœciow¹) oraz iloœæ tej energii, op³aty przekroczenia mocy, wartoœci tg, moce
szczytowe (jeœli s¹ rejestrowane).
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Wskazanym jest równie¿, aby do ankiety dopisaæ pewne informacje, których nie
wyczytamy z faktur, a które bêd¹ przydatne do oceny analitycznych wartoœci.
W ma³ej gminie wiêkszoœæ obiektów jest doœæ dobrze znana zarz¹dzaj¹cym. W wiêkszej i du¿ej gminie, gdzie obiektów bêd¹ setki, w du¿ej mierze bêd¹ anonimowymi
adresami. Podobnie bêdzie w grupie zakupowej, któr¹ tworzy kilka gmin, lub np. kilkanaœcie szpitali z ca³ego województwa. Tymi informacjami bêd¹ wielkoœci charakteryzuj¹ce obiekt. Najwa¿niejszymi bêd¹:
• Powierzchnia budynku.
• Powierzchnia zewnêtrzna (jeœli jest oœwietlana lub zwi¹zana z innym rodzajem
poboru energii).
• G³ówne odbiorniki energii (ogrzewanie, oœwietlenie, klimatyzacja/wentylacja).
• Charakterystyka oœwietlenia wewnêtrznego (typ Ÿróde³ œwiat³a, liczba punktów jeœli jest dostêpna).
• Charakterystyka oœwietlenia zewnêtrznego (typ Ÿróde³ œwiat³a, liczba punktów,
system sterowania).
• Inne interesuj¹ce zagadnienia, np. du¿e obci¹¿enia nocne, wy³¹cznie sezonowe
wykorzystywanie obiektu itp.
Posiadanie tych danych pozwoli na wyliczenie szeregu wskaŸników pozwalaj¹cych na ocenê stopnia prawid³owoœci wykorzystania zamówionej mocy, œredniej
jednocz³onowej ³¹cznej ceny mocy i energii dla poszczególnych obiektów, wskaŸnikowego zapotrzebowania mocy i energii na jednostkê powierzchni u¿ytkowej.

Co warto zrobiæ?
Jeœli powy¿sze dane zosta³y ju¿ zgromadzone w arkuszu kalkulacyjnym, lub pliku
bazy danych, ka¿dego analityka powinna wrêcz zadrêczaæ myœl o wyliczeniu kilku
wspomnianych powy¿ej wskaŸników. Pierwszy wskaŸnik – stopnia wykorzystania
mocy – daje odpowiedŸ na pytanie: ile kWh energii rocznie/miesiêcznie zu¿ywamy
z jednego kW zamówionej mocy. Z przyczyn du¿ego zró¿nicowania obiektów, trudno
wskazaæ wartoœci wzorcowe, bo takich w³aœciwie nie ma, ale warto porównywaæ
obiekty pomiêdzy sob¹, zw³aszcza te podobne. Wœród 20–30 szkó³ oka¿e siê, ¿e
wiêkszoœæ z nich ma wartoœæ wskaŸnika porównywaln¹, w czêœci bêdzie trochê wy¿sza, a w czêœæ zdecydowanie ni¿sza od œredniej. Która wartoœæ jest lepsza? Wy¿sza
czy ni¿sza? Oczywiœcie wy¿sza. Oznacza to, ¿e zamówiona moc nie jest zbyt wysoka,
a wiec mamy mniejszy udzia³ kosztów sta³ych. To prosta interpretacja wskaŸnika, bo
jeœli oka¿e siê ( z kolejnej kolumny), ¿e p³acimy kary za przekroczenia mocy umownej, to interpretacja bêdzie zgo³a odmienna.
Podobne wnioski, dotycz¹ce wielkoœci mocy zamówionej, pozwala wyci¹gn¹æ
kolejny, wydawaæ by siê mog³o finansowy, wskaŸnik – jednocz³onowej ceny energii.
Otrzymujemy go dziel¹c wartoœæ ca³ej faktury przez liczbê kWh zu¿ytej energii. Naj88
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lepiej w skali ca³ego roku. W wiêkszoœci przypadków powinniœmy uzyskaæ wartoœæ
na poziomie 0,55–0,65 PLN/kWh. Na pewno pojawi¹ siê obiekty, w których uzyskamy nieco wiêcej. W praktyce zawodowej autora byli jednak klienci, gdzie wartoœæ ta
przekracza³a 1 PLN/kWh. Okaza³o siê, ¿e niewielki obiekt ma moc zamówion¹
120 kW, a wyniki pomiarów wskazuj¹, ¿e maksymalne rejestrowane moce nie przekraczaj¹ 20 kW. Dotyczy³o to zarówno zapisów rejestratora, jak i wartoœci wskazywanych na fakturze pochodz¹cych z elektronicznego licznika energii. Potwierdza³a
to równie¿ analiza faktur – przy ³¹cznych rocznych kosztach energii i us³ug dystrybucyjnych na poziomie 12 tys. PLN, op³aty sta³e za moc wynosi³y oko³o 9 tys. PLN.
Przy zawy¿onej mocy, jej udzia³ w kosztach jest tak wysoki, ¿e jednostkowa cena
energii radykalnie roœnie. Jeœli zatem wskaŸnik jednocz³onowej ceny energii jest wysoki (wy¿szy od œredniej) w naszej grupie podobnych obiektów, a jednoczeœnie stopieñ wykorzystania mocy ni¿szy od œredniej, to bez w¹tpienia mamy do czynienia
z zawy¿eniem zapotrzebowanej mocy umownej.
WskaŸnikowe zapotrzebowanie mocy i energii jest trudniejsze do oceny. Do
prawid³owej interpretacji danych konieczna jest wiedza o charakterystyce obiektu
i podstawowych odbiornikach energii oraz funkcjach obiektu. St¹d zalecenie zgromadzenia takich danych.
WskaŸnik mocy na jednostkê powierzchni jest prosty do zdefiniowania. W wiêkszoœci przypadków otrzymamy wartoœæ na poziomie kilkunastu – kilkudziesiêciu
W/m.kw. powierzchni. Oczywiœcie im ten wskaŸnik jest mniejszy, tym lepiej. Spe³nienie norm oœwietleniowych w sali lekcyjnej, przy zastosowaniu nowoczesnych opraw
i Ÿróde³ œwiat³a mo¿na uzyskaæ ju¿ na poziomie poni¿ej 10 W/m.kw. Zdecydowanie
mniej na korytarzach i wiêcej na wysokiej sali gimnastycznej. Zu¿ycie energii to jednak nie tylko oœwietlenie. To tak¿e czajniki elektryczne, bojlery do podgrzewania
ciep³ej wody u¿ytkowej, czasem wentylacja mechaniczna (na basenach obowi¹zkowa),
a przy warsztatach szkolnych: spawarki, urz¹dzenie obróbki skrawaniem, w przypadku œwietlicy lub przedszkola: kuchnia z elektrycznymi kot³ami, patelniami, itp. Ponownie konieczne jest roztropne porównanie uzyskanych wartoœci pomiêdzy obiektami.
Efekty porównania jednostkowego zu¿ycia energii na jednostkê powierzchni
mog¹ byæ podobne, ale niekoniecznie. Przy prawid³owo dobranej mocy dwie szko³y
– jedna pracuj¹ca na jedn¹ zmianê, a druga na dwie zmiany – bêd¹ mia³y zró¿nicowany wskaŸnik zu¿ycia energii. I pomimo faktu, ¿e w tym drugim przypadku wskaŸnik
bêdzie du¿o wy¿szy, nie oznacza to, ¿e sytuacja w niej jest gorsza.

Wskazówki
• Zaleca siê, aby ka¿dy z powy¿szych wskaŸników analizowaæ dla wszystkich
obiektów w grupie. Najlepiej porównywaæ je pomiêdzy obiektami o podobnych
funkcjach (szko³y, szpitale, instytucje kultury, budynki biurowe itd).
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• Zawsze najwiêcej uwagi nale¿y poœwiêciæ wartoœciom skrajnym, najbardziej odbiegaj¹cym od œredniej, dla danego wskaŸnika.
• WskaŸniki nale¿y rozpatrywaæ ³¹cznie, zwracaj¹c uwagê na funkcje i charakterystykê obiektów.
• Zaleca siê, aby dla obiektów, w których wskaŸniki najbardziej odbiega³y od wartoœci œrednich zleciæ wyspecjalizowanym jednostkom wykonanie audytów elektroenergetycznych.
• Audyt elektroenergetyczny nie jest opisany przepisami prawa, tak jak termomodernizacyjny. Wielu konsultantów stosuje ró¿ne podejœcia. Zasadniczo powi-

1)
2)
3)
1)
2)
3)
–
–
–
–
–
•
•

nien on zawieraæ co najmniej nastêpuj¹ce elementy.
Analiza dokumentów (faktury, umowy z dystrybutorem)
zasadnoœæ wielkoœci mocy umownej
obci¹¿enie moc¹ biern¹
ocena doboru taryf
Pomiary
rejestracja czasowa parametrów obci¹¿enia sieci
rejestracja obci¹¿eñ poszczególnych znacznych odbiorów
pomiar mocy czynnej, biernej i chwilowych obci¹¿eñ uk³adu
Inwentaryzacja
urz¹dzenia przemys³owe bêd¹ce znacznym obci¹¿eniem
oœwietlenie zewnêtrzne
oœwietlenie wewnêtrzne
urz¹dzenia biurowe
urz¹dzenia powszechnego u¿ytku
Zalecenia i wnioski
dobór taryfy i mocy umownej
informacja o mo¿liwych zmianach zachowañ u¿ytkowników, które wp³yn¹ na

zmniejszenie marnotrawstwa energii
• informacje o koniecznych dzia³aniach niskonak³adowych o okresie zwrotu do
3–4 lat
• informacja o dzia³aniach wymagaj¹cych d³u¿szego okresu zwrotu.
Jak nietrudno zauwa¿yæ, przygotowanie nawet takiej prostej formy audytu wymaga specjalistycznej wiedzy i doœwiadczenia. St¹d warto bazowaæ tu na profesjonalistach. Na pewno wykorzystanie zinwentaryzowanych przez nas wielkoœci wp³ynie
na obni¿enie kosztów przygotowania tych dokumentów.
Powy¿sze krótkie przyk³ady dowodz¹, ¿e stosunkowo niewielkim nak³adem dodatkowej pracy mo¿emy pozyskaæ informacjê o ewentualnych nieprawid³owoœciach
w zarz¹dzaniu taryfami na energiê elektryczn¹ w wybranych obiektach, a byæ mo¿e
tak¿e gospodark¹ energetyczn¹. To pierwszy sygna³ do rozpoczêcia, chocia¿by
w postaci pilota¿u, programu poprawy efektywnoœci energetycznej.
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Przygotowanie audytów elektroenergetycznych dla kilku, czy nawet kilkunastu budynków przez profesjonalnego doradcê, zajmie mniej czasu, ni¿ przetarg
dla kilkudziesiêciu – kilkuset budynków. Zanim zostanie rozstrzygniêty przetarg na zakup energii, wdro¿enie zaleceñ audytu zacznie przynosiæ trwa³e korzyœci ekonomiczne, a czêsto równie¿ zmiany w zakresie ekologii dla zarz¹dzaj¹cych budynkami.
Oczywiœcie nie jest to podejœcie modelowe, bo w nim celem jest przetarg, a przy
okazji jego organizacji pozyskujemy wiedzê o nieprawid³owoœciach i zaczynamy budowaæ program. Zdaniem autora, przetarg powinien byæ podsumowaniem wysi³ków
w zakresie zarz¹dzania energi¹, czyli zwieñczeniem programu poszanowania energii. Sytuacja odwrotna powoduje, ¿e zadowolenie z nowej, ni¿szej ceny i obni¿enie
kosztów sprawia, ¿e na póŸniej odk³adamy poszukiwanie kolejnych Ÿróde³ oszczêdnoœci kosztów. Przestajemy zajmowaæ siê zawy¿on¹ moc¹ i emisj¹ zanieczyszczeñ
œrodowiska, które powstaj¹ przy produkcji marnowanej przez nas energii. Przyk³ady
wniosków ekonomicznych z audytów elektroenergetycznych.
• Wyniki badañ (analiza faktur i pomiary) obiekty szko³y wy¿szej:
– Liczba przebadanych obiektów: 9,
– Moc umowna ³¹czna obiektów: 8 344 kW,
– Racjonalizacji mocy umownej: 169 314,00 z³ netto rocznie,
– Kompensacja mocy biernej: 23 741,49 z³ netto rocznie,
– Znalezione b³êdy w naliczaniu op³at za energiê elektryczn¹ przez sprzedawcê: 19 787,51 z³ netto,
• Wyniki badañ (analiza faktur i pomiary)
– obiekty administracyjne, du¿a korporacja. Iloœæ przebadanych obiektów: 4,
– Moc umowna ³¹czna obiektów: 673 kW,
– Racjonalizacji mocy umownej: 32 160,00 z³ netto rocznie,
– Kompensacja mocy biernej: 4 764,00 z³ netto rocznie,
– Oszczêdnoœci stanowi¹ oko³o 12% kosztów energii elektrycznej na badanych
obiektach.
Ka¿dy zarz¹dzaj¹cy obiektami powinien odpowiedzieæ sobie na pytanie „czy potrafiê takie informacje uzyskaæ od w³asnych s³u¿b, czy warto skorzystaæ z wiedzy
specjalistów”?
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Realizacja programu zarz¹dzanie energi¹ i œrodowiskiem wymaga zaplanowania
i podjêcia stosownych dzia³añ, które rozpoczête powinny byæ od przypisania obowi¹zków osobie lub osobom w wydzielonej strukturze samorz¹du. Wi¹¿e siê to z delegowaniem uprawnieñ i okreœleniem obowi¹zków osób odpowiedzialnych za
kszta³towanie oraz realizacjê lokalnej polityki energetycznej, której niezwykle istotnym elementem s¹ programy operacyjne maj¹ce na celu poprawê efektywnoœci wykorzystania energii oraz paliw.
Europejska Polityka Energetyczna (przyjêta przez Komisjê WE w dniu
10.01.2007 r.) stanowi ramy dla budowy wspólnego rynku energii, w którym wytwarzanie energii oddzielone jest od jej dystrybucji, a szczególnie wa¿nym priorytetem
jest zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw energii (przez dywersyfikacjê Ÿróde³ i dróg
dostaw) oraz ochrona œrodowiska. G³ówne cele Unii Europejskiej w sektorze energetycznym do 2020 r. wskazuj¹ miêdzy innymi na koniecznoœæ wzrostu efektywnoœci zu¿ycia energii o 20% oraz redukcjê emisji CO2 równie¿ o 20%. Energetycznie
œwiadomy samorz¹d d¹¿y do optymalizacji zu¿ycia paliw i energii przede wszystkim
w celu poprawy jakoœci ¿ycia spo³ecznoœci lokalnej oraz ograniczenia wydatkowania
œrodków publicznych, przy okazji wpisuj¹c swoje dzia³ania w za³o¿enia polityki energetycznej Unii Europejskiej. Podkreœliæ nale¿y, ¿e dzia³ania takie konsumuj¹ zapisy
zawarte w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku, która jako jedno z zadañ
priorytetowych wskazuje poprawê efektywnoœci energetycznej.
Zarz¹dzanie energi¹ w samorz¹dzie to jeden z elementów lokalnej polityki energetycznej, której kszta³towanie i realizacja le¿y w dobrze pojêtym interesie ka¿dej
gminy i obejmuje nastêpuj¹ce obszary:
Planowanie energetyczne realizowane poprzez opracowanie oraz realizacjê zapisów zawartych w „Za³o¿eniach do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe” oraz „Planach zaopatrzenia w ciep³o energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe”.
Zarz¹dzanie energi¹ i œrodowiskiem w obiektach stanowi¹cych w³asnoœæ samorz¹du,
w jednostkach podleg³ych oraz spó³kach gminnych, które ma na celu optymalizacjê zu¿yæ
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sieciowych mediów energetycznych i paliw, oraz ograniczenie wydatkowania œrodków
publicznych przeznaczonych na ten cel.
Aktywne i umiejêtne korzystanie ze zliberalizowanego rynku energii elektrycznej z zachowaniem zasady rozdzia³u us³ugi dystrybucji od zakupu energii w trybie
przetargu nieograniczonego.
Kszta³towanie poziomu œwiadomoœci spo³ecznoœci lokalnej w zakresie poszanowania energii i œrodowiska.
Zwiêkszenie potencja³u wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii.
Wspó³pracê z przedsiêbiorstwami energetycznymi w zakresie sta³ej poprawy
obecnego oraz perspektywicznego bezpieczeñstwa energetycznego.
Tworzenie nowatorskich platform wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dem, przedsiêbiorstwami energetycznymi, przedstawicielami nauki oraz niezale¿nymi ekspertami.
Niestety w niewielu samorz¹dach podejmowane s¹ skonsolidowane dzia³ania
maj¹ce na celu rozwój lokalnej zrównowa¿onej gospodarki energetycznej.

Zarz¹dzanie energi¹ i œrodowiskiem
Rosn¹ce ceny energii i coraz wiêksze jej zu¿ycie wynikaj¹ce z rozwoju cywilizacyjnego powoduj¹, ¿e ka¿da gmina jest zmuszona wprowadziæ instrumenty, które pozwol¹
jej na efektywne wykorzystanie paliw i energii.
Realizacja programu zarz¹dzania energi¹ stanowi dla gminy szansê bycia prawdziwym gospodarzem we w³asnych obiektach, instytucjach oraz spó³kach. Rzetelne zarz¹dzanie energi¹ i œrodowiskiem (oba te obszary nierozerwalnie siê ze sob¹
wi¹¿¹), pozwala poprawiæ znacz¹co efektywnoœæ wykorzystania energii oraz paliw,
pozytywnie wp³ywa na œrodowisko w jakim funkcjonuje spo³ecznoœæ lokalna i, przede wszystkim, umo¿liwia oszczêdne wydatkowanie publicznych pieniêdzy. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e w³adze samorz¹dowe zobowi¹zane s¹ do rzetelnego, oszczêdnego i przejrzystego wydatkowania œrodków. Wobec tego wniosek nasuwa siê
sam. Prawid³owe zarz¹dzanie energi¹ i œrodowiskiem w gminie to dla samorz¹du wyzwanie i szansa, ale równie¿ koniecznoœæ.
Wyzwania:
• zmiana œwiadomoœci w³adz samorz¹dowych oraz przekonanie ich przedstawicieli o celowoœci realizacji programu zarz¹dzania energi¹, jako elementu
kszta³towania i realizacji lokalnej polityki energetycznej,
• organizacja kompetentnych s³u¿b, które bêd¹ koordynowa³y realizacj¹ kompleksowych dzia³añ z zakresu gminnej zrównowa¿onej gospodarki energetycznej,
• pe³nienie roli lidera, oraz propagowanie projektów i dzia³añ innowacyjnych
o charakterze ca³oœciowym, zintegrowanym i d³ugofalowym z zakresu poprawy
efektywnoœci energetycznej,
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• w³¹czenie administratorów wszystkich obiektów oraz przedstawicieli wszystkich instytucji, jednostek i spó³ek w proces zarz¹dzanie energi¹,
• wspó³praca z oœrodkami naukowymi, niezale¿nymi ekspertami w celu realizacji
i oceny przyjêtych programów
Szanse:
• optymalizacja zu¿yæ sieciowych mediów energetycznych oraz paliw, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu rozwoju cywilizacyjnego,
• optymalizacja zapisów umownych oraz warunków rozliczeñ za sieciowe media
energetyczne z przedsiêbiorstwami energetycznymi,
• ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów u¿ytecznoœci publicznej oraz funkcjonowania podmiotów zale¿nych od gminy,
• zmniejszenie obci¹¿enia œrodowiska naturalnego i poprawa jakoœci ¿ycia cz³onków wspólnoty samorz¹dowej,
• podnoszenie œwiadomoœci u¿ytkowników energii na temat optymalnego jej wykorzystania,
• traktowanie samorz¹du przez przedsiêbiorstwa energetyczne jako równoprawnego partnera w procesie zarz¹dzania energi¹,
• postrzeganie gminy jako spo³ecznie odpowiedzialnej w obszarze kszta³towania
i realizacji lokalnej polityki energetycznej ze szczególnym uwzglêdnieniem poprawy efektywnoœci wykorzystania mediów energetycznych.
Koniecznoœæ podjêcia inicjatywy w tym obszarze przes¹dzaj¹ funkcjonuj¹ce
akty prawne:
– Ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity z dnia
12.10.2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póŸn. zmianami), która w art. 7 ust 1
pkt 3 stanowi, i¿ do zadañ w³asnych gminy nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz
gaz.
– Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity z dnia
16.05.2006r. Dz. U. Nr 89 poz. 625), która w art. 18, 19 i 20 precyzuje, ¿e zadania gmin uwzglêdnione w ustawie o samorz¹dzie gminnym ograniczaj¹ siê do
planowania i organizacji zaopatrzenia w przedmiotowe media. Wskazuje ponadto jako obowi¹zki gmin planowanie i finansowanie oœwietlenia miejsc publicznych oraz dróg znajduj¹cych siê na terenie gminy.
– Ustawa o efektywnoœci energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U.
z 2011r. Nr 94 poz. 551), która w art. 5 stanowi, ¿e osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej, zu¿ywaj¹ce energiê, podejmuj¹ dzia³ania w celu poprawy efektywnoœci energetycznej.
Ponadto od 2011 roku funkcjonuje Norma ISO 50001 System Zarz¹dzania Energi¹, okreœlaj¹ca wymagania realizacji procesu zarz¹dzania energi¹ w ka¿dej organi94
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zacji, przy zachowaniu bezwzglêdnej zasady zapewnienia odpowiedniego stopnia
bezpieczeñstwa energetycznego.
W dobrze pojêtym interesie podstawowych jednostek samorz¹du terytorialnego le¿y identyfikowanie zadañ z zakresu gospodarki energetycznej, jako szansy
w procesie zrównowa¿onego rozwoju gminy. Podjêcie tego wyzwania wymaga zmiany œwiadomoœci z przekonania, ¿e energetyka to „czysty monopol” do uznania, ¿e samorz¹d jest równoprawnym partnerem w procesie zaopatrzenia wspólnoty w media
energetyczne.
Przes³anki, które decyduj¹ o wdro¿eniu przez organizacjê procesu zarz¹dzania
energi¹, stanowi¹ istotne uzasadnienie do wzmocnienia kadr samorz¹dów, o fachowców przygotowanych do realizacji programu, oraz partnerskich rozmów z przedsiêbiorstwami energetycznymi.
Przes³anki, które decyduj¹ o wdro¿eniu przez gminê procesu zarz¹dzania
energi¹:
• wzrost kosztów paliw i energii,
• koniecznoœæ podjêcia dzia³añ optymalizuj¹cych koszty sta³e,
• racjonalne, oszczêdne i uzasadnione wydatkowanie œrodków publicznych,
• zmniejszanie iloœci energetycznych surowców naturalnych,
• zmiany klimatyczne,
• bezpieczeñstwo energetyczne organizacji i otoczenia,
• wymagania prawne zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska,
• realizacja zapisów ustawy o efektywnoœci energetycznej z 15 kwietnia 2011
roku,
• realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego 3x20.
Zarz¹dzanie energi¹ to proces ci¹g³y wymagaj¹cy przygotowania stosownych
za³o¿eñ, oraz sukcesywnej realizacji wed³ug przygotowanego harmonogramu. Podjêcia decyzji wymaga fakt, czy dzia³ania te gmina bêdzie realizowa³a w³asnymi si³ami, czy skorzysta z pomocy firmy doradczej. W ka¿dym przypadku po stronie samorz¹du musi funkcjonowaæ osoba lub zespó³, który bêdzie umia³ w pe³ni przeprowadziæ okreœlone dzia³ania, jak równie¿ bêdzie posiada³ wiedzê i kompetencje, pozwalaj¹ce na ocenê propozycji i zadañ realizowanych przez ekspertów zewnêtrznych.
Harmonogram dzia³añ niezbêdnych do realizacji w ramach programu zarz¹dzania energi¹:
• powierzenie obowi¹zków oraz uprawnieñ do realizacji programu osobie lub jednostce organizacyjnej gminy, usytuowanej w strukturze samorz¹du w sposób
nadaj¹cy rangê podjêtym dzia³aniom,
• ustalenie listy gminnych instytucji, które bêd¹ wspó³pracowa³y przy realizacji
programu,
• ustalenie liczby obiektów objêtych programem,
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• przygotowanie informacji dla dyrektorów obiektów, jednostek organizacyjnych,
prezesów spó³ek o planowanych dzia³aniach maj¹cych na celu realizacjê programu z uwypukleniem roli administratorów w prawid³owym wykonywaniu zamierzonych czynnoœci,
• okreœlenie ram i zasad wspó³pracy pomiêdzy jednostk¹ odpowiedzialn¹ za realizacjê programu, a ustalonymi partnerami,
• okresowe szkolenie administratorów obiektów w zakresie dotycz¹cym udzia³u
w programie,
• inwentaryzacja obiektów w zakresie profilu realizowanej dzia³alnoœci, danych
technicznych, wyposa¿enia w media, liczby u¿ytkowników, godzin pracy,
• ustalenie liczby pod odbiorców funkcjonuj¹cych w obiektach gminnych oraz
okreœlenie rodzaju dzia³alnoœci przez nich prowadzonej,
• wykonanie analiz w zakresie warunków rozliczeñ wynikaj¹cych z zawartych
umów, kontrola rachunków, wprowadzenie korekt warunków umownych
w przypadkach gdy analiza wskazuje na wysokie koszty jednostkowe mediów,
• po³¹czenie obiektów w grupy „podobne”, mo¿liwe do porównywania miêdzy
sob¹,
• analiza zu¿yæ mediów energetycznych w ka¿dym obiekcie indywidualnie oraz
w poszczególnych grupach obiektów i porównanie kosztów,
• wyznaczenie jednostkowych zu¿yæ mediów energetycznych w poszczególnych
obiektach,
• skontrolowanie obiektów, których wskaŸniki energetyczne w sposób znacz¹cy
odbiegaj¹ od œrednich wyliczonych na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji,
• okreœlenie katalogu dzia³añ zarz¹dczych niezbêdnych dla poprawy wykorzystania mediów energetycznych,
• ustalenie wykazu obiektów, w których nale¿y przeprowadziæ dzia³ania inwestycyjne (termomodernizacje, przebudowa Ÿróde³ ciep³a),
• monitorowanie zu¿yæ mediów oraz kosztów ponoszonych z tego tytu³u w okresach miesiêcznych przy pomocy narzêdzia aktywizuj¹cego administratorów
obiektów (w Czêstochowie jest to System Monitoringu Mediów – SMM),
• raportowanie realizowanych dzia³añ oraz osi¹ganych wyników, opracowanie
zbiorczych raportów rocznych dla kadry zarz¹dzaj¹cej gminy oraz raportów indywidualnych dla dyrektorów poszczególnych obiektów,
• okreœlenie katalogu koryguj¹cych dzia³añ zarz¹dczych, wynikaj¹cych z przeprowadzonych analiz,
• sukcesywne wprowadzanie dzia³añ koryguj¹cych, wynikaj¹cych z prowadzonych analiz, ale równie¿ z dynamicznie zmieniaj¹cego siê rynku paliw i energii.
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Zarz¹dzania energi¹ i œrodowiskiem nale¿y traktowaæ jako proces ci¹g³y, który wymaga ci¹g³ego realizowania nastêpuj¹cych czynnoœci:
• planowanie – ustalenie celów oraz okreœlenie procesów niezbêdnych do uzyskania oczekiwanych efektów,
• realizacja – wdro¿enie procesów z zaanga¿owaniem wszystkich zainteresowanych uczestników,
• monitorowanie – sprawdzanie i porównywanie osi¹ganych efektów w odniesieniu do za³o¿onych celów,
• raportowanie – syntetyczne zestawianie uzyskiwanych efektów, stanowi¹ce
podstawê do okreœlania dalszych dzia³añ,
• korygowanie – podejmowanie dzia³añ pozwalaj¹cych na doskonalenie funkcjonuj¹cego systemu zarz¹dzania energi¹ i œrodowiskiem.
Zarz¹dzanie energi¹ w samorz¹dzie wprowadza porz¹dek w obszarze u¿ytkowania mediów energetycznych w zakresie optymalizacji zu¿yæ paliw i energii z bezwzglêdn¹ zasad¹ zachowania bezpieczeñstwa energetycznego oraz odpowiedniego
stopnia rozwoju cywilizacyjnego, który uzale¿niony jest od powszechnego dostêpu
do mediów energetycznych. Pozwala równie¿ na osi¹gniêcie odpowiednich standardów us³ug energetycznych (komfort cieplny, jakoœæ oœwietlenia) oraz ograniczenie
negatywnego wp³ywu na œrodowisko w obszarze emisji zanieczyszczeñ do atmosfery. Jego efektem jest równie¿ zmniejszenie kosztów funkcjonowania samorz¹du
i instytucji gminnych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e samorz¹dowcy maj¹ w lokalnym œrodowisku znacz¹cy
wp³yw na kszta³towanie poziomu œwiadomoœci spo³ecznej w zakresie poszanowania
energii i œrodowiska – choæby przez taki instrument jak edukacja.

Zarz¹dzanie energi¹ i œrodowiskiem
– przyk³ad Miasta Czêstochowy
Przyk³adem, jak samorz¹d mo¿e racjonalnie zarz¹dzaæ energi¹ jest miasto Czêstochowa, które od 2003 roku realizuje program operacyjny zarz¹dzania energi¹ i gospodark¹ wodno – œciekow¹ w obiektach u¿ytecznoœci publicznej. Program zosta³
precyzyjnie zaplanowany i jest konsekwentnie wdra¿any przez przygotowanych do
tego pracowników. Celem tego programu jest optymalizacja zu¿ycia paliw i energii,
ograniczenie kosztów ponoszonych z tego tytu³u, oraz zmniejszenie emisji CO2
i ochrona zasobów wodnych przez oszczêdne gospodarowanie. Proces ten, jak ka¿dy
proces zarz¹dzania, wymaga kompleksowego, bie¿¹cego monitoringu, analiz
i dzia³añ koryguj¹cych, realizowanych przez powo³an¹ do tego strukturê organizacyjn¹, w porozumieniu i wspó³pracy z administratorami obiektów.
W Czêstochowie program ten jest realizowany przez Biuro In¿yniera Miejskiego, kierowane przez In¿yniera Miejskiego, bezpoœrednio podleg³ego Prezydentowi
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Miasta. Realizacja programu opiera siê na rzetelnej wspó³pracy z administratorami
wszystkich obiektów u¿ytecznoœci publicznej, przedstawicielami instytucji oraz
spó³ek miejskich, którzy od pocz¹tku zostali czynnie w³¹czeni w proces. Niezwykle
istotne w realizacji programu zarz¹dzania energi¹ s¹ równie¿ prawid³owe relacje ze
wszystkimi przedsiêbiorstwami zaopatruj¹cymi miasto w sieciowe media
energetyczne.
Realizacja procesu zarz¹dzania energi¹ i œrodowiskiem wymaga odpowiedzi na
pytanie „czym” i „jak” zarz¹dzamy. ¯eby wiedzieæ „czym” opracowano w Czêstochowie szczegó³ow¹ bazê danych dla 250 obiektów u¿ytkowanych przez instytucje miejskie, która zawiera nastêpuj¹ce informacje:
1. Charakter dzia³alnoœci realizowanej w obiekcie.
2. Szczegó³ow¹ inwentaryzacjê w zakresie:
• danych technicznych obiektu,
• informacji o u¿ytkownikach,
• godzin pracy,
• komfortu energetycznego,
• informacji o pod odbiorcach,
• zrealizowanych dzia³añ modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz zarz¹dczych
w zakresie poprawy gospodarki energetycznej oraz wodno – œciekowej.
3. Monitoring, analizê i weryfikacjê danych w zakresie zu¿yæ i kosztów:
• energii elektrycznej,
• ciep³a sieciowego,
• gazu ziemnego,
• innych noœników energii cieplnej,
• wody i odprowadzenia œcieków.
Program szczegó³owo raportowany jest dla populacji 120 obiektów oœwiatowych. ¯eby uzyskaæ odpowiedŸ na pytanie „jak zarz¹dzamy” corocznie przygotowywane s¹ raporty dla 120 obiektów oœwiatowych (grupy podzielonej na podgrupy porównywalne miêdzy sob¹), które zawieraj¹ wstêpn¹ ocenê energoch³onnoœci obiektu. Raporty indywidualne kierowane s¹ corocznie do dyrektorów obiektów. Zwieraj¹ one dane porównawcze zu¿ycia wszystkich mediów i paliw wykorzystywanych
w placówce dla roku bazowego 2003, roku analizowanego oraz poprzedzaj¹cego
aktualn¹ analizê. Ponadto uwzglêdniaj¹ zrealizowane w obiekcie dzia³ania, analizuj¹
przyczyny ograniczenia zu¿ycia mediów i uzasadnienie ewentualnego wzrostu zu¿yæ. Elementem zasadniczym s¹ zalecenia Biura In¿yniera Miejskiego w obszarze
dalszej optymalizacji zu¿yæ paliw i energii oraz ograniczenia zu¿ycia wody. Raport
zbiorczy przygotowany dla Prezydenta Miasta oraz Wydzia³u Edukacji pokazuje
efekty uzyskane w 120 obiektach na skutek prowadzenia dzia³añ modernizacyjnych
i inwestycyjnych, ale przede wszystkim dzia³añ zarz¹dczych nie wymagaj¹cych
nak³adów finansowych.
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Podzia³ 120 obiektów oœwiatowych na podgrupy, w których mo¿liwe jest wzajemne porównywanie w zakresie zu¿yæ paliw i energii – przyk³ad tabeli do wype³nienia.

Kategoria obiektu

Iloœæ
obiektów

Liczba
uczniów

Liczba
u¿ytkowników
ogó³em

Powierzchnia ogrzewana

Zu¿ycie
energii

[m 2]

[MWh]

Hala sportowa
Internat
P³ywalnia
Przedszkole
Szko³a
Szko³a specjalna
Szko³a specjalna z internatem
Szko³a z internatem
Szko³a z p³ywalni¹
Suma koñcowa

Realizacja programu przynosi znaczne oszczêdnoœci w wydatkach gminy
z tytu³u mediów energetycznych oraz dostarczania wody i odprowadzania œcieków.
Na uzyskiwane efekty sk³adaj¹ siê beznak³adowe dzia³ania zarz¹dcze oraz zrealizowane zadania inwestycyjne i modernizacyjne.
Beznak³adowe dzia³ania zarz¹dcze realizowane w ramach programu:
• bie¿¹ca eliminacja nadmiernych zu¿yæ energii oraz wody,
• regulacja i konserwacja urz¹dzeñ ,
• bie¿¹ca kontrola warunków rozliczeñ oraz aktualizowanych umów z dostawcami mediów,
• wydawanie zaleceñ w zakresie zmiany warunków rozliczeñ oraz nadzór nad realizacj¹ tych zaleceñ,
• pomoc w negocjacjach z dostawcami mediów: przygotowanie opinii, projektów
reklamacji i odwo³añ, monitoring przebiegu negocjacji,
• analiza faktur pod wzglêdem zgodnoœci z warunkami umów, taryfami i przepisami bran¿owymi oraz pomoc w uzyskaniu stosownych korekt,
• doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji instalacji i urz¹dzeñ technicznych
• analiza rozliczeñ pod odbiorców za pobrane media, pomoc w ustalaniu zasad
tych rozliczeñ.
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Zrealizowane od 2004 roku zadania inwestycyjne i modernizacyjne w grupie
120 obiektów oœwiatowych:
• w 11 placówkach oœwiatowych zosta³a przeprowadzona termomodernizacja
wraz modernizacj¹ Ÿróde³ ciep³a,
• w 2004 roku przeprowadzono przy wykorzystaniu formu³y ESCO modernizacjê
wêz³ów cieplnych w 22 obiektach oraz wymianê kot³owni z paliw sta³ych na
kot³ownie olejowe
Rys. 16. Udzia³ zu¿ycia mediów energetycznych w 2010 roku (noœnik energii;
zu¿ycie [MWhJ] udzia³ procentowy)
Ciep³o sieciowe;
72%

Paliwa stale;
2%

Olej opa³owy;
3%

Gaz ziemny;
15%

Energia elektryczna;
8%

Analiza wykresu wskazuje, ¿e najwiêkszy udzia³ w zu¿yciu mediów energetycznych w grupie 120 obiektów oœwiatowych mia³o ciep³o sieciowe – 72%, nastêpny
w kolejnoœci to gaz sieciowy – 15%, energia elektryczna – 8%, olej opa³owy – 3%, paliwa sta³e – 2%. Dane te wskazuj¹ równie¿ w jakim obszarze wystêpuj¹ najwiêksze
mo¿liwoœci optymalizacji zu¿yæ.
Poni¿ej zamieszczono wykres przedstawiaj¹cy porównanie zu¿ycia paliw i energii w 120 obiektach oœwiatowych, zawieraj¹cy zu¿ycia w roku 2003, który s³u¿y za
rok porównawczy (do po³owy tego roku nie by³y realizowane dzia³ania w tym obszarze) do roku poprzedzaj¹cego tj. 2009 oraz roku 2010.
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Rys. 17. Zu¿ycie energii w roku 2010 w porównaniu do roku poprzedniego
i bazowego (2003)
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Do kompleksowych analiz oraz porównañ stosuje siê przeliczenia wykorzystania mediów energetycznych i paliw na jednakow¹ wielkoœæ okreœlon¹ w MWh
wed³ug zamieszczonej poni¿ej tabeli zgodnie z wytycznymi Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic.

Energia elektryczna
Gaz ziemny
Olej opa³owy

Wêgiel
Ciep³o sieciowe

Jednostka naturalna

GJ

MWh

1 MWh

3,6

1

35,5

9,86

1000 l

37,1

10,3

1t

43,7

12,14

1t

23

6,39

1 GJ

1

0,278

1 000 m

3

Dziêki dokonaniu stosownych przeliczeñ mo¿liwe jest przeprowadzenie dodatkowych analiz, oraz zobrazowanie uzyskanych wyników na wykresie, który pokazuje
zu¿ycie energii i paliw w grupie 120 obiektów oœwiatowych w poszczególnych latach
pocz¹wszy od roku 2003 do 2010 r. Monitorowanie realizowanych dzia³añ pozwala
na przedstawienie uzyskanych efektów.
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Rys. 18. Porównanie zu¿ycia paliw i energii w 120 obiektach oœwiatowych
w latach 2003–2010
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Efekty dzia³añ zarz¹dczych i inwestycyjnych w grupie 120 obiektów oœwiatowych w obszarze optymalizacji zu¿yæ paliw i energii:
zu¿ycie paliw i energii w 2010 roku wynios³o 58 100 MWh i by³o mniejsze
o 14 500 MWh (co stanowi 20%) w porównaniu do roku 2003, ³¹czna emisja CO 2
w 2010 roku wynios³a 26 200 Mg i by³a mniejsza o 7 800 Mg (co stanowi 18.6%)
w porównaniu do roku 2003
Efektywnoœæ wykorzystania mediów energetycznych oceniono równie¿ na podstawie wartoœci jednostkowych wskaŸników zu¿ycia mediów energetycznych na
1 m2 powierzchni ogrzewanej obiektu. Jednostkowe œrednie zu¿ycie paliw i energii
zmniejszy³o siê z 231 kWh/m2 na rok w 2003 r. do 172 kWh/m2 na rok w 2010 r.,
czyli o 24,9%.
£¹czne efekty dzia³añ za lata 2004–2010 dla tych obiektów wynosz¹:
1. Ograniczenie zu¿ycia paliw i energii o 108 000 MWh (przy ca³kowitym zu¿yciu
w roku 2010 wynosz¹cym 58.000 MWh)
2. Ograniczenie emisji CO2 o 46 000 Mg.
W tabeli poni¿ej podano wielkoœci zu¿yæ paliw i energii dla 120 obiektów oœwiatowych w poszczególnych latach, wskazuj¹c równie¿ procentowe wartoœci ograniczenia zu¿yæ w poszczególnych latach, w stosunku do roku bazowego 2003.
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Rok

Zu¿ycie
energii

Zmiana zu¿ycia w danym
roku w porównaniu do
roku bazowego 2003

[kWh]

[kWh]

[%]

[kWh]

Ograniczenie zu¿ycia
narastaj¹co

SUMA 120 obiektów

2003

72 683 760

SUMA 120 obiektów

2004

63 265 418

9418342

13,0%

9418342

SUMA 120 obiektów

2005

59 633 282

13050479

18,0%

22468821

SUMA 120 obiektów

2006

56 226 676

16457085

22,6%

38925905

SUMA 120 obiektów

2007

54 278 417

18405344

25,3%

57331249

SUMA 120 obiektów

2008

55 013 778

17669982

24,3%

75001231

SUMA 120 obiektów

2009

54 300 597

18383163

25,3%

93384394

SUMA 120 obiektów

2010

58 119 255

14564505

20,0%

107948899

Wskazówki, którymi nale¿y siê kierowaæ przy obliczaniu ograniczenia zu¿ycia
paliw i energii:
• ograniczenie zu¿yæ oblicza siê dla ka¿dego rodzaju paliwa i energii indywidualnie,
• efekt koñcowy dla ka¿dego obiektu oblicza siê sumuj¹c efekty osi¹gniête w zakresie poszczególnych mediów,
• osi¹gniête wyniki porównuje siê do roku bazowego, w którym nie prowadzono
dzia³añ koryguj¹cych,
• do osi¹gniêtych rezultatów w³¹cza siê równie¿ dane wynikaj¹ce z przeprowadzonych zadañ termomodernizacyjnych oraz modernizacyjnych.
Dla grupy 120 obiektów oœwiatowych, w ramach tego samego programu, realizowane s¹ rozleg³e dzia³ania zarz¹dcze w obszarze optymalizacji gospodarki wodno-œciekowej, maj¹ce na celu racjonalizacjê zu¿ycia wody.
Dla potrzeb analizy tych dzia³añ obiekty oœwiatowe podzielone zosta³y na podgrupy wed³ug nastêpuj¹cego klucza (wzór tabeli do wykorzystania i wype³nienia):
Zu¿ycie wody
Kategoria obiektu

Iloœæ

Liczba uczniów

Hala sportowa
Internat
P³ywalnia
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Zu¿ycie wody
Kategoria obiektu

Iloœæ

Liczba uczniów

[m 3]

Przedszkole
Przedszkole z sieciow¹ c.w.u.
Szko³a bez sto³ówki
Szko³a specjalna z internatem
Szko³a z internatem
Szko³a z p³ywalni¹
Szko³a z sieciow¹ c.w.u.
Szko³a ze sto³ówk¹
Suma koñcowa

Dla zu¿ycia wody w placówkach oœwiatowych prowadzone s¹ analizy, pozwalaj¹ce na okreœlenie indywidualnych zu¿yæ oraz przedstawienie, jak zmienia³o siê zu¿ycie w poszczególnych latach pocz¹wszy od roku 2003.

Rys. 19. Porównanie zu¿ycia paliw i energii w 120 obiektach oœwiatowych
w latach 2003–2010
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W tabeli poni¿ej podano wielkoœci zu¿ycia wody dla 120 obiektów oœwiatowych
w poszczególnych latach, wskazuj¹c równie¿ procentowe wartoœci ograniczenia zu¿yæ w poszczególnych latach w stosunku do bazowego roku 2003.

Woda i œcieki

Zu¿ycie

Zmiana zu¿ycia w danym
roku

[m3]

[m3]

%

[m3]

Rok

Zmiana zu¿ycia narastaj¹co

120 obiektów

2003

202596

120 obiektów

2004

182568

20028

9,9%

20028

120 obiektów

2005

149071

53525

26,4%

73553

120 obiektów

2006

137767

64829

32,0%

138382

120 obiektów

2007

133832

68764

33,9%

207146

120 obiektów

2008

128025

74571

36,8%

281717

120 obiektów

2009

127 878

74718

36,9%

356435

120 obiektów

2010

125 885

76711

37,9%

433146

Na oszczêdnoœci zu¿ycia wody sk³adaj¹ siê przede wszystkim wdro¿one i monitorowane dzia³ania zarz¹dcze, regulacja urz¹dzeñ, pilne diagnozowanie i usuwanie
awarii, kontrola prawid³owoœci odczytów wodomierzy.
Efekty dzia³añ dla 120 obiektów oœwiatowych w zakresie oszczêdnoœci w zu¿yciu wody, w roku 2010 wynios³o 126 tys. m3 i by³o mniejsze o 76 tys. m3 (co stanowi
36,8%) w porównaniu do roku 2003.
Poniewa¿ w wypadku wody na ograniczenie zu¿ycia czêœciowo wp³ywa odnotowywany ni¿ demograficzny, w analizach porównywane jest jednostkowe œrednie zu¿ycie wody, które zmniejszy³o siê z 3,80 m3 na osobê na rok w 2003 r. do 3,05 m3 na
osobê na rok w 2010 r., czyli o 19,7%.
Realizowany w Czêstochowie program zarz¹dzania energi¹ i œrodowiskiem podlega ca³y czas doskonaleniu, wdra¿ane s¹ nowe narzêdzia, podejmowane s¹ nowe zadania równie¿ w formule ESCO, maj¹ce na celu dalsz¹ optymalizacjê zu¿ycia sieciowych mediów energetycznych. Niezwykle istotne jest to, ¿e po stronie samorz¹du
wystêpuj¹ fachowcy, potrafi¹cy prawid³owo oceniæ ka¿d¹ propozycjê wspó³pracy
oraz dokonaæ analizy osi¹gniêtych wyników.
Ka¿da jednostka samorz¹dowa buduj¹c program zarz¹dzania energi¹ powinna
oprzeæ siê na podstawowych za³o¿eniach, okreœlonych na podstawie doœwiadczeñ
zdobytych przez Czêstochowê, s¹ to:
• wzmocnienie organizacyjne oraz okreœlenie podstawowych dzia³añ zarz¹dzania
energi¹ i œrodowiskiem opartych o przygotowan¹ i uzupe³nian¹ inwentaryzacjê
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dla wszystkich obiektów u¿ytecznoœci publicznej, wynikaj¹c¹ z wype³nianych
corocznie ankiet przez administratorów obiektów z uwzglêdnieniem zu¿yæ paliw i energii oraz ponoszonych kosztów,
• wykorzystanie istniej¹cych mo¿liwoœci zmniejszenia kosztów oraz zu¿ycia mediów
energetycznych i wody przez realizacje przedsiêwziêæ bez i nisko nak³adowych,
• okreœlenie potrzeb inwestycyjnych oraz w³¹czenie ich do programu,
• dostosowanie zakresu programu pod wzglêdem zadañ inwestycyjnych oraz modernizacyjnych do mo¿liwoœci bud¿etowych, ze wskazaniem mo¿liwoœci dofinansowania przedsiêwziêæ,
• wybór zadañ maj¹cych potencjalnie najwiêksz¹ szanse na uzyskanie dofinansowania z funduszy pomocowych,
• propozycje finansowania przedsiêwziêæ na zasadzie formu³y ESCO.
Od 2003 r. w Czêstochowie realizowane s¹ kompleksowe dzia³ania maj¹ce na
celu rozwój gminnej gospodarki energetycznej, ten obszar aktywnoœci gminy nadzoruje In¿ynier Miejski. Kieruje on wyodrêbnionym Biurem, które koordynuje zadania
zwi¹zane z zaopatrzeniem w energiê elektryczn¹, ciep³o i gaz, zbiorowym zaopatrzeniem w wodê i odprowadzaniem œcieków, oraz oœwietleniem miasta. Czêstochowa w sposób innowacyjny podchodzi do problemu kszta³towania i realizacji lokalnej
polityki energetycznej, traktuj¹c go jako wyzwanie i szansê, która umiejêtnie wykorzystywana w sposób pozytywny wp³ywa na zrównowa¿ony rozwój spo³ecznoœci
lokalnej.

Podsumowanie
Dzia³ania samorz¹du musz¹ stanowiæ wzorzec dla spo³ecznoœci lokalnej, tak jest
równie¿ z procesem zarz¹dzania energi¹ i œrodowiskiem. Warunkiem w³aœciwego
wykorzystania zasobów energetycznych przez gminê jest wielop³aszczyznowa edukacja mieszkañców w tym zakresie. Dlatego te¿ w Czêstochowie dzia³a specjalny
portal internetowy „Energia i œrodowisko” (www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl). Popularyzuje on zagadnienia zwi¹zane z popraw¹ efektywnoœci energetycznej i trosk¹ o stan œrodowiska naturalnego. Inicjatywa ta przyczynia siê do tworzenia
spo³eczeñstwa obywatelskiego, aktywnie uczestnicz¹cego w procesie podejmowania decyzji w dziedzinie zrównowa¿onego rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej, planowania energetycznego w gminie i ochrony œrodowiska.
W interesie ka¿dej gminy le¿y prowadzenie spójnej lokalnej polityki energetycznej opartej na stosownych aktach prawnych, krajowych dokumentach strategicznych oraz lokalnych opracowaniach planistycznych i strategicznych. Przedstawiciele samorz¹du musz¹ mieæ poczucie, ¿e s¹ równoprawnymi partnerami dla
przedsiêbiorstw energetycznych, znaj¹cymi swoje obowi¹zki, ale przede wszystkim
umiej¹cymi korzystaæ z uprawnieñ, które daje im funkcjonuj¹cy stan prawny.
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