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Od początku 
przyszłego zmieniają 
się zasady sprzedaży 
energii odnawialnej 
produkowanej przez 
wytwórców  
o mocy powyżej 500 kW. 
dla wszystkich instalacji 
energii odnawialnej EngiE 
proponuję współpracę  
w zakresie zakupu energi 
i wsparcie we wdrożeniu 
nowych zasad.

Nasza zielona produkcja 
2016

Możemy już podsumować 
produkcję energii 
odnawialnej na farmach 
należących do ENGIE w 
ubiegłym roku.
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Od początku przyszłego zmieniają się zasady sprzedaży energii odnawialnej 
produkowanej przez wytwórców o mocy powyżej 500 kW. Dla wszystkich instalacji 
energii odnawialnej ENGIE proponuję współpracę w zakresie zakupu energi i wsparcie we 
wdrożeniu nowych zasad.
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www.engie-zielonaenergia.pl

Odwiedź nas 
w sieci

Dyrektor generalny ENGIE w Polsce 
Jan Woźniak zwracał uwagę na fakt, iż 
konsumenci coraz bardziej zwracają 
uwagę na środowiskowe wyzwania w 
produkcji energii. Chcą oni mieć ener-
gię czystą tzn. wytwarzaną i dystrybu-
owaną z jak najmniejszą szkodą dla 
środowiska. - U klientów rośnie świa-
domość konieczności oszczędzania 
energii i ta konieczność nie wynika tyl-
ko z pobudek ekonomicznych. Wynika 
także z przekonania, że dla środowi-
ska, dla planety ma to znaczenie i my 
to w grupie obserwujemy - wskazuje 
Jan Woźniak.

Konferencja polski przemysł
ENGIE było aktywnym 
uczestnikiem konferencji 
Zmieniamy Polski Przemysł. 
Zwracaliśmy uwagę na 
rolę klienta na rynku 
energetycznym.

Jan Woźniak

Zgierz jest kolejnym miastem, 
w którym ENGIE przeprowadzi 
termomodernizację budynków 
oświatowych.

To kolejna umowa zawarta przez firmę w 
ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego 
(PPP). W ramach podpisanej umowy ENGIE 
Services przeprowadzi termomodernizację 
budynków oświatowych w Zgierzu. Projekt 
zakłada głęboką modernizację energetycz-
ną i rewitalizację 23 obiektów oświatowych, 
m.in. żłobków, przedszkoli i szkół. W ciągu 
17 miesięcy dzięki pracy ENGIE koszty zu-
życia energii zmniejszą się o 45 procent. 
Firma gwarantuje, że oszczędności będą 
funkcjonowały przez 15 lat, a podpisana 
umowa z Urzędem Miasta Zgierz jest naj-
wyższą pod względem zawartości zawartą 
w ramach PPP.

zmieniamy polskie miasta

Nowy kontrakt był opisywany przez media

Zmiany wynikają z nowelizacji Usta-
wy z dnia 22 czerwca 2016 r o Od-
nawialnych Źródłach Energii (OZE) . 
Jak wynika z tej nowelizacji wytwórcy 
OZE o mocy powyżej 500 kW będę 
zmuszeni do sprzedawania energii 
elektrycznej na warunkach rynko-
wych, a nie jak dotychczas po cenie 
ustalanej przez Prezesa URE. Zgod-
nie ze starymi zasadami cena ta była 
określana co kwartał jako średnia cen 
sprzedaży energii elektrycznej na ryn-
ku konkurencyjnym (tzw. cena URE). 
- Wprowadzane zmiany budzą wiele 
wątpliwości dla producentów energii 
odnawialnej. To nowe rozwiązanie 
na rynku dla wytwórców OZE, gdzie 
sprzedaż będzie odbywać się jedynie 
na zasadach rynkowych – tłumaczy 
Mateusz Madejski, kierownik zespołu 
ds. sprzedaży ENGIE Zielona Energia 
Sp. z o.o..

Wsparcie dla 
WytWórcóW
Zmiany na rynku spowodowały, że 
ENGIE chce zaproponować wytwór-
com współpracę. – Rozpoczęliśmy 
działania mające na celu zakup ener-
gii ze źródeł odnawialnych (farmy wia-
trowe, biogazownie, farmy fotowolta-
iczne oraz elektrownie wodne i inne) 

ENGIE Zielona Energia oferuje usługi dla wytwórców energii 
elektrycznej, w następującym zakresie:

•	 Świadczenia usług bilansowania handlowego, w szczególności dla wytwórców energii odnawialnej dysponujących źródłami 
o mocy zainstalowanej wyższej niż 0,5 MW (wytwórca OzE0.5+). zgodnie z ustawą o Odnawialnych źródłach energii 
(„ustawa o OzE”) dla tego typu wytwórców usługi bilansowania handlowego nie są świadczone przez tzw. sprzedawców 
zobowiązanych. W zakresie usługi bilansowania handlowego EngiE zielona Energia sp. z.o.o.: prognozuje produkcję energii 
elektrycznej, przygotowuje i dostarcza grafiki produkcji do Osd i Osp, przeprowadza rozliczenia i pokrywa koszty odchyleń 
na rynku bilansującym.

•	 Świadczenia usług dostępu do rynku energii, w szczególności dla wytwórców OzE0.5+, w przypadku których energia 
elektryczna nie jest kupowana przez sprzedawców zobowiązanych po cenie UrE.

•	 Świadczenia kompleksowej usługi handlowej dla wytwórców OzE0.5+. W ramach tej usługi wytwórca OzE, który wygrał 
aukcję, otrzymuje cenę energii elektrycznej z aukcji ponosząc opłatę handlową dla EngiE zielona Energia sp. z.o.o. 
rozliczenie tzw. ujemnego salda z zarządcą rozliczeń, dostęp do rynku energii oraz usługa bilansowania handlowego są 
realizowane przez EngiE zielona Energia sp. z.o.o. dodatkowo EngiE zielona Energia sp. z.o.o. proponuje współpracę w 
zakresie kompleksowego przygotowania wytwórców i uzyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do przystąpienia do 
kolejnych aukcji organizowanych przez Urząd regulacji Energetyki.

W kolejnych wydaniach ENB będziemy wracać bardziej szczegółowo do usług wsparcia dla wytwórców energii odnawialnej.

w nowoczesnych produktach - tłuma-
czy Madejski. Dzięki temu producen-
ci uzyskają odpowiednie narzędzia i 
dostęp do rynku.- Posiadamy wielolet-
nie doświadczenie i know-how w tym 
obszarze – dodaje. Forma współpracy 
jest do ustalenia w każdym przypad-
ku indywidualnie. - Nasze zadanie to 
wypracowanie wspólnie z Klientem 
optymalnej strategii zabezpieczenia 
handlowego planowanej produkcji z 
uwzględnieniem oczekiwań i poziomu 
akceptowalnego ryzyka przez Klien-
ta - tłumaczy Mateusz Madejski. W 
ramach realizacji ustalonej strategii, 

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. 
dzieli się swoją wiedzą i doświadcze-
niem w celu wypracowania najlep-
szego scenariusza sprzedażowego 
spełniającego określone przez Klienta 
parametry ryzyka.

Zmiana wsparcia dla 
wytwórców energii 
odnawialnej
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możemy już 
podsumować produkcję 
energii odnawialnej na 
farmach należących do 
ENGIE w ubiegłym roku.

Nasza zielona produkcja 2016

Cztery farmy należące do ENGIE mają za 
sobą dobry rok. Produkowana i sprzedawa-
na przez ENGIE energia zasila największe 
przedsiębiorstwa, jak i małe firmy na terenie 
całego kraju. - Dzięki produkcji energii w od-
nawialnych źródłach energii nie emitujemy 
żadnych zanieczyszczeń – podkreśla Krystian 
Stanek, prezes ENGIE Zielona Energia Sp. z 
o.o.. Obrazowo nasza całoroczna produkcja 
na farmach wiatrowych pozwala pokryć zapo-
trzebowania ok. 90 000 gospodarstw domo-
wych. – To także uniknięcie emisji około 210 
000 ton CO2 do naszej atmosfery – podkreśla 
prezes Stanek.

Farma 
Wiatrowa

Energia 
wprowadzona 
do sieci MWh

Jarogniew 
Mołtowo

43 039,550

Wartkowo 67 177,691
Pągów 116 960,329

Dąbrowice 99 503,844
Suma 326 681,414

PRODUKCJA FARM WIATROWYCH 
ENGIE W 2016 ROKU

ŚWIAT ENGIE

Wedle najnowszego raportu opublikowanego przez Międzyna-
rodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA), ostatnia dekada 
przyniosła znaczny wzrost inwestycji w tej dziedzinie. W 2015 
roku wyniosły one 305 bilionów dolarów. Jak podkreślają jednak 
autorzy raportu, to nadal zbyt mało, by przezwyciężyć skutki glo-
balnego ocieplenia i aby osiągnąć cele założone podczas konfe-
rencji klimatycznej ONZ w Paryżu z grudnia 2015 r. Wedle nich 

wzrost temperatury ma wynieść mniej niż 2°C do 2100 roku.
ENGIE odgrywa ważną rolę w rozwoju przemysłu energii odna-
wialnej, który stanowi 19% portfolio grupy. Rosną również inwe-
stycje w rozwój innowacyjnych rozwiązań niskoemisyjnych. Elek-
trownie węglowe odchodzą w zapomnienie, a w zamian ENGIE 
inwestuje w upowszechnianie energii słonecznej, wiatrowej czy 
wodnej.

Odnawialne inwestycje


