
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE  

RYZYKIEM PRZY ZAKUPIE  

ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

LUB GAZU ZIEMNEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej na stronie: www.rclab.com/energia 



Risk Coach Lab to niezależni doradcy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na rynku energii – doradzamy 
średnim i dużym przedsiębiorstwom jak uniknąć pułapek przy zakupach energii elektrycznej i gazu ziemnego.  
 
Transparentne zasady działania - nie współpracujemy ze sprzedawcami energii tylko z przedsiębiorcą - są 
gwarantem rzetelności analiz, prowadzonych przetargów na dostawcę prądu lub gazu i tworzonych strategii 
zakupu energii.  
 
Oferta skierowana jest do podmiotów zużywających nie mniej niż 1 GWh energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego rocznie. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

      

  

Główną składową ceny energii jest jej koszt na Towarowej Giełdzie Energii 

(TGE), który potrafi się wahać do 20 zł w ciągu roku. Minimalizacja ryzyka 

błędnej decyzji przy zakupach energii jest możliwa dzięki skorzystaniu z 

usług doradztwa RCL. 

ZAKUPY 
ENERGII 

OFERTA OBEJMUJE 

•  Audyt dotychczasowych umów na zakup energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 

•  Doradztwo przy wyborze sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego – pozyskanie  ofert od sprzedawców  
i ich analiza  (ilościowa i jakościowa), prowadzenie negocjacji oraz sporządzenie rekomendacji wyboru 
najkorzystniejszej oferty (dotyczy też przetargów publicznych). 

•  Tworzenie strategii zakupowych energii elektrycznej lub gazu ziemnego w oparciu o notowania TGE: wskazanie 
najkorzystniejszego momentu zakupu (stała cena lub rozłożenie wolumenu na kilka transz zakupowych) – 
minimalizacja ryzyka zakupu po wyższej cenie. 

•  Budowanie grup zakupowych, tj. połączenie wolumenu zużycia kilku lub kilkunastu podmiotów  w celu uzyskania 
atrakcyjniejszych stawek na zakup energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 



 

  
AUDYTY 
ENERGETYCZNE 

AKCYZA 

KOSZTY 
DYSTRYBUCJI 

Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego może 

skutkować nałożeniem kary do 5% przychodów z poprzedniego roku 

podatkowego. W celu uniknięcia tej sankcji zachęcamy do skorzystania z 

oferty na audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej. 

Składową ceny energii jest akcyza sięgająca nawet 20 zł/1MWh. RCL 

proponuje rozwiązania mające na celu zwolnienie z podatku akcyzowego. 

Niewłaściwy dobór taryfy prowadzi do wzrostu kosztów dystrybucyjnych 

nawet o 5zł/1MWh. RCL może przeprowadzić optymalizację kosztów 

dystrybucyjnych. 

OFERTA OBEJMUJE 

•  Analizę opłacalności zmiany grupy taryfowej.  
•  Pomoc w dopasowaniu mocy zamówionej. 
•  Analizę opłacalności zastosowania urządzeń do kompensacji mocy biernej. 
•  Doradztwo przy wyborze urządzeń do kompensacji mocy biernej. 
•  Wsparcie w pozyskaniu finansowania na zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej. 

OFERTA OBEJMUJE 

•  Analizę możliwości uzyskania częściowego lub całościowego zwolnienia z akcyzy w związku z obrotem energią 
elektryczną lub gazem ziemnym. 

• Pomoc w przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu wszelkich procedur formalnych koniecznych do uzyskania 
zwolnienia z akcyzy. 

OFERTA OBEJMUJE 

•  Przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii, 
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (audyt energetyczny). 

•  Wykonanie audytu efektywności energetycznej w celu uzyskania świadectw efektywności energetycznej tzw. 
„białych certyfikatów” w związku z planowanymi inwestycjami zwiększającymi efektywność energetyczną. 



STUDIUM PRZYPADKU NR 1: 

Podmiot: zakład produkujący pellet drzewny. Podpisana umowa 2 letnia na dostawę energii 
elektrycznej. W momencie podpisywania umowy brak wystarczających informacji na temat 
wielkości produkcji i dokładnego zużycia energii elektrycznej.   
Roczne zużycie energii: 4 GWh energii elektrycznej  
Świadczona usługa: wykonanie zlecenia doradztwa przy zakupie energii elektrycznej. 
 
Co dostarczył RCL? 

RCL dokonał audytu w zakładzie, który dotyczył: 
- ustalenia wielkości zużycia energii elektrycznej w zakładzie; 
- analizy zapisów dotychczasowej umowy na dostawę energii elektrycznej. 

 
W raporcie z audytu przedstawiona została obecna sytuacja na rynku energii elektrycznej oraz 
wady obecnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Właściciel zakładu wraz z RCL określił jaką 
część kosztu wytworzenia finalnego produktu stanowi koszt energii elektrycznej. Finalnie podjęta 
została decyzja o wypowiedzeniu obecnej umowy i rozpoczęła się procedura wyłonienia nowego 
sprzedawcy energii elektrycznej. W wyniku działań RCL producent pelletu otrzymał ofertę na 
energię elektryczną o 10 zł tańszą na każdej MWh. Przy zużyciu na poziomie 4000 MWh oznacza 
to zmniejszenie rachunku za prąd o 40.000 zł. Dokonano również zmian po stronie 
dystrybucyjnej, które stanowią kolejną wartość dodaną obniżającą rachunek wystawiany przez 
Dystrybutora. 
 
Cena kontraktu rocznego z RCL: 10.000 zł 

 

 

STUDIUM PRZYPADKU NR 2: 

Podmiot: podmioty z wielu branż (chłodnicza, logistyczna, obróbka metali, producent elektroniki) 
zlokalizowane w jednej strefie ekonomicznej  
Roczne zużycie energii: 58 GWh energii elektrycznej oraz 23 GWh gazu ziemnego 
Świadczona usługa: stworzenie grupy zakupowej oraz doradztwo przy zakupie energii 
elektrycznej i gazu ziemnego.  
 
Co dostarczył RCL? 

RCL dokonał analizy: faktur dot. energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz obowiązujących umów 
i aktualnego zużycia energii. W związku z połączeniem wolumenu kilku podmiotów możliwe było 
ujęcie w strategii zakupowej zakupów transzowych. Cena energii dla Klienta w głównej mierze 
jest uzależniona od cen energii na rynku hurtowym, szczególnie w kontraktach terminowych. 
Podmioty otrzymały propozycję strategii zakupowej na najbliższe 3 lata. Obecnie trwa etap 
konsultacji w celu odpowiedniego dopasowania strategii do potrzeb różnych podmiotów. Celem 
stworzenia grupy zakupowej jest połączenie wolumenów i stworzenie silnej pozycji negocjacyjnej 
w rozmowach ze sprzedawcami. Działania te mają umożliwić realizację przyjętej strategii 
zakupowej jak również wprowadzą proces zarządzania ryzykiem przy zakupach energii. 
 
Cena kontraktu rocznego z RCL: 50.000 zł 



 

 

  



 

KONTAKT 

Piotr Śmiałek 
Kierownik Konsultantów Energetycznych 

e-mail: piotr.smialek@rclab.com.pl 
tel. +48 539 915 664 
www.rclab.com.pl 


