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Możliwości obniżenia kosztów energii  

 Działania miękkie: 
 analiza faktur i dokonanie optymalizacji pod kątem: 
 - mocy zamówionej 
 - doboru taryf 

 - sposobu użytkowania obiektu 
 - zmiany sprzedawcy 
 - optymalizacji czasu trwania umów na zakup energii 
 edukacja użytkowników obiektu 
 identyfikacja zużycia mocy biernej 
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Możliwości obniżenia kosztów energii  

Działania twarde:  
• moc bierna – identyfikacja przyczyn 
• wymian technologii oświetlenia 
• urządzenia ograniczające zużycie energii  

 - czujniki ruchu 
 - czujniki obecności 
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Czytanie faktur 
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Czytanie faktur 

Opłaty zależne od wybranej grupy taryfowej:  
Składnik zmienny opłat sieciowych: 
 
 

 
 

 

Grupa 
taryfowa 

Całdo
bowy 

Dzienny Nocny Przedpoł
udniowy 

Popołud
niowy 

Pozosta
łe 

C11 0,2528 
C12a 0,3138 0,0966 
C21 0,1804 
C22a 0,2115 0,1486 
C23 zima 0,1920 0,2757 0,0708 
C23 lato 0,1848 0,2637 0,0694 
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Zmiany parametrów – ważne terminy  
Moc umowna: 
 
• zamawiana jest przez odbiorcę odrębnie dla każdego miejsca dostarczania, 

w jednakowej wysokości na wszystkie miesiące roku 
• dopuszcza się zamawianie mocy umownej w niejednakowych wielkościach 

na poszczególne, nie krótsze niż miesięczne, okresy roku 
• odbiorcy zamawiają moc umowną, na następny rok, w terminie określonym 

w Umowie. W przypadku braku zamówienia mocy umownej w wymaganym 
terminie, jako moc umowną na następny rok przyjmuje się wielkość mocy 
umownej, według której odbiorca był dotychczas rozliczany 

• Jeżeli odbiorca, za zgodą Operatora, do którego sieci są przyłączone jego 
urządzenia, instalacje lub sieci, dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w 
rozliczeniach za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej składnik 
stały stawki sieciowej zwiększa się o 10 % dla całego okresu objętego 
korektą 

• zamówienie mocy na dany rok odbywa się do 31 października roku 
poprzedzającego 
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Zmiany parametrów – ważne terminy  
Taryfa:  
 
Grupa taryfowa może być zmieniona na pisemny wniosek Odbiorcy, raz na 12 
miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat, w okresie 60 dni od dnia 
wejścia w życie nowej Taryfy, po spełnieniu warunków określonych przez OSD, 
uwzględniających postanowienia Taryfy i uwarunkowania techniczne 
dostarczania energii elektrycznej. Zmiana grupy taryfowej wynikająca ze 
zmiany charakteru wykorzystania energii elektrycznej (potrzeb, na które 
energia elektryczna jest pobierana, określonych w Umowie) może zostać 
dokonana w każdym czasie na wniosek Odbiorcy. Zmiana grupy taryfowej 
może nastąpić również, w przypadku stwierdzenia, że Odbiorca korzysta z 
niewłaściwej grupy taryfowej. W tej sytuacji OSD może żądać opłat 
dodatkowych stanowiących różnicę między wnoszonymi należnościami za 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a należnościami jakie 
wynosiłyby, gdyby Odbiorca korzystał z właściwej grupy taryfowej  
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Moc bierna 
Przez ponadumowny pobór energii biernej przez odbiorcę rozumie się ilość 
energii elektrycznej biernej odpowiadającą: 
a) współczynnikowi mocy tgφ wyższemu od umownego współczynnika tgφ 
(niedokompensowanie) i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej 
ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tgφ lub 
b) indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej 
czynnej lub 
c) pojemnościowemu współczynnikowi mocy (przekompensowanie) zarówno 
przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru. 
 
Wartość współczynnika mocy tgφ określa się w warunkach przyłączenia lub w 
Umowie. Wartość współczynnika mocy przyjmuje się w wysokości tgφ = 0,4, 
chyba że indywidualna ekspertyza uzasadnia wprowadzenie niższej wartości, 
jednak w żadnym przypadku wartość współczynnika mocy tgφ nie 
może być niższa od wartości 0,2. Jeżeli wartość współczynnika tgφ nie została 
określona w warunkach przyłączenia lub w Umowie, do rozliczeń przyjmuje się 
wartość tgφ0 = 0,4. 
 

"Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
 Obywatelskich" 



 

 
 

 

Opłaty za energię bierną - kiedy i jak są naliczane? 
 W przypadku ponadumownego poboru energii biernej indukcyjnej podstawą do 

obliczenia kary jest wartość rzeczywistego współczynnika mocy tg φ (tangens fi) 
obliczonego jako iloraz energii biernej do czynnej pobranej w okresie 
rozliczeniowym. Jeżeli współczynnik mocy jest wyższy niż wymagany współczynnik 
tg φ0 (najczęściej 0,4) wówczas opłatę za ponadumowny pobór mocy biernej 
indukcyjnej oblicza się z następującej zależności: 

Ob - opłata za nadwyżkę energii biernej w złotych 
k - ustalona w taryfie krotność ceny Crk. Dla odbiorców zasilanych z niskiego 
napięcia wynosi ona najczęściej 3, a dla odbiorców zasilanych średnim napięciem 1. 
Crk - średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym na dzień 
zatwierdzenia taryfy operatora 
tg φ0 - umowny współczynnik mocy (najczęściej 0,4) 
tg φ - współczynnik mocy wynikający z pobranej energii biernej 
A - energia czynna pobrana całodobowo lub dla strefy czasowej w której jest 
prowadzona kontrola poboru energii biernej. 
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Opłaty za energię bierną - kiedy i jak są naliczane? 
 

W przypadku poboru energii biernej pojemnościowej kara obliczana jest jako: 

Ob - opłata za nadwyżkę energii biernej w złotych 
 
k - ustalona w taryfie krotność ceny Crk. Dla odbiorców zasilanych z niskiego 
napięcia wynosi ona najczęściej 3, a dla odbiorców zasilanych średnim napięciem 1. 
Crk - średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym na dzień 
zatwierdzenia taryfy operatora 
B - energia bierna pojemnościowa pobrana w okresie rozliczeniowym. 
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Moc bierna – trójkąt mocy 
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Moc bierna – przyczyny 

Głównymi odbiornikami mocy biernej indukcyjnej w instalacjach odbiorczych są 
urządzenia, które do prawidłowej pracy muszą wytwarzać pole elektromagnetyczne. 
Są to: 
       - transformatory,  
       - dławiki,  
       - silniki asynchroniczne (stanowią największą grupę urządzeń, której prawidłowa    
          eksploatacja pozwala na znaczącą poprawę współczynnika mocy), 
       - lampy wyładowcze,  
       - tyrystorowe układy przekształtnikowe 
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Moc bierna – przyczyny 

W nowoczesnych budynkach często buduje się serwerownie i wydzielone sieci do 
zasilania komputerów. Aby zapewnić ich nieprzerwaną pracę i zabezpieczyć przed 
utratą danych zasila się je poprzez zasilacze UPS. 
Urządzenia te ze względu na swoją charakterystykę pobierają moc pojemnościową, 
często w znacznych ilościach. Pracują one również w godzinach, gdy budynek nie 
funkcjonuje i w żaden sposób wprowadzana przez nie moc nie jest kompensowana 
przez inne urządzenia. 
Jeżeli w budynku nie ma zasilaczy UPS, a mimo to występuje energia 
pojemnościowa, coraz częściej jej źródłem są zasilacze systemów automatyki i 
bezpieczeństwa oraz nowoczesne oświetlenie. 
W powyższych przypadkach, do eliminacji mocy pojemnościowej wprowadzanej do 
sieci, konieczne jest zastosowanie dławika kompensacyjnego. 
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Moc bierna – bateria kondensatorów 
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Na co zwracać uwagę przy wyborze żarówek LED?  

Źródła światła 

Temperatura barwowa 
 

Współczynnik oddawania barw CRI (Ra) 
 

Ilość lumenów 
 

Ilość cykli włączeń i wyłączeń  
 

Żywotność 
 

Klasa energetyczna 
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    Temperatura barwowa 

Źródła światła 
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Tabela mocy równoważnej  

Źródła światła 

"Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
 Obywatelskich" 



Tuba Led 

ŚWIETLÓWKA LED 18W, 1720lm, O DŁUGOŚCI 120cm, BARWA DO WYBORU: 

NATURALNA 4000K, ZIMNA 6500k, CIEPŁA 3000k, ZASILANIE DWUSTRONNE 

220V T8 G13 - ZAMIENNIK ŚWIETLÓWKI T8 36W 
 

STRUMIEŃ ŚWIETLNY 3250 
BARWA ŚWIATŁA Naturalna 4000k 
TYP ŚWIETLÓWKI T8 
ŚR. TRWAŁOŚĆ 16000-20000 h 
MOC 36W 

Jarzeniówka tradycyjna 
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Opłacalność 

Źródła światła 
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 Lampy z czujnikami ruchy 
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Straty ciepła 

Energia Cieplna  
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Energia Cieplna  
   Koszty wytworzenia 1 kWh ciepła, zł/kWh 
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Ceny paliw i energii elektrycznej dla domu jednorodzinnego o pow. 160 mkw., 
w którym podgrzewamy 300 litrów wody użytkowej dziennie  

Energia Cieplna  
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Energia Cieplna  
Możliwość ograniczenia zużycia: 

Obniżenie temperatury w pomieszczeniu o jeden stopień 
Celsjusza może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 8% 

 
Zamykanie drzwi pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i 
nieogrzewanymi pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania o ok. 
10% 

 
Grzejniki nie powinny być zasłonięte, gdyż zmniejsza to 
efektywność ogrzewania. Odsłonięcie grzejników może 
przynieść do 20% oszczędności energii 

 
Zaleca się intensywne krótkotrwałe wietrzenie pomieszczeń 

zamiast uchylania okna  
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