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Streszczenie  
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych w Europie

Streszczenie

Korporacje w coraz większym stopniu zwracają uwa-
-gę na swój wpływ na środowisko i zmiany klimatu. 
W rezultacie poszukują możliwości zmniejszania emisji 
dwutlenku węgla przy jednoczesnej kontroli kosztów 
związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Zakup 
energii ze źródeł odnawialnych daje przedsiębior-
stwom i organizacjom możliwość zasilania swojej 
działalności zeroemisyjną energią elektryczną i zabez-
pieczenia tanich dostaw energii w długim okresie.

Korporacje mogą przyjmować różne strategie pozy-
skiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
Jednak najpierw powinny ocenić, która strategia w naj-
większym stopniu będzie odpowiadać ich potrzebom 
i pomoże w osiągnięciu ich celów. 

Niniejszy raport jest wprowadzeniem do różnych stra-
tegii, jakie korporacje mogą przyjąć w zakresie pozyski-
wania energii elektrycznej z OZE w Europie. 

Strategie przedstawione są jako modele biznesowe 
i dzielą się na dwie główne kategorie ze względu na 
położenie instalacji OZE: modele lokalnego wytwa-
rzania energii (on-site) i wytwarzania poza lokalizacją 
odbiorcy (off-site). W niniejszym raporcie omówiono 
również sześć rzadziej stosowanych odmian modeli 
wytwarzania poza lokalizacją odbiorcy i dwa modele 
uzupełniające. Opisujemy kluczowe cechy każdego 
modelu, w tym ich związek z gwarancjami pochodze-
nia, z zasadami rachunkowości finansowej i obliczania 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, czy zapewniają 
dodatkowe efekty (additionalities) itp. Raport zawiera 
również przegląd krajów europejskich, w których 
poszczególne modele są wykonalne (lub zostały zasto-
sowane). Spodziewamy się, że informacje te będą 
ewoluować w miarę upowszechniania korporacyjnych 
zakupów energii z OZE.

Główne modele zostały uzupełnione praktycznymi 
przykładami w celu zilustrowania tego, w jaki sposób 
zostały one zastosowane na różnych rynkach, wraz ze 
szczegółowymi informacjami dotyczącymi własności, 
mocy zainstalowanej i lokalizacji.

TABELA 1

Lista modeli korporacyjnych zakupów energii z OZE

Modele wytwarzania w lokalizacji odbiorcy 
(on-site)

A1: Autoprodukcja lokalna

A2: Leasing

A3: Lokalna umowa PPA (on-site PPA)

A4: Umowa PPA z linią bezpośrednią

Modele wytwarzania poza lokalizacją 
odbiorcy(off-site)

B1: Fizyczna umowa PPA (z dostawą energii)

B2: Finansowa umowa PPA

Warianty modeli wytwarzania poza lokalizacją 
odbiorcy (off-site)

C1: Instalacja odbiorcy poza jego lokalizacją (off-site)

C2: Umowa PPA z wieloma nabywcami (multi-buyer)

C3: PPA z wieloma sprzedawcami

C4: Transgraniczna umowa PPA

C5: Umowa PPA z wieloma technologiami

C6: Umowa PPA z zabezpieczoną produkcją

Modele uzupełniające

D1: Dostawa zielonej energii

D2: Dostawy gwarancji pochodzenia

 

Niniejszy raport            
jest wprowadzeniem 
do strategii, jakie 
korporacje mogą 
przyjąć w zakresie 
pozyskiwania energii 
odnawialnej w Europie
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Streszczenie  
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej

ze źródeł odnawialnych w Europie

Do tej pory umowy na dostawy zielonej energii, nie-
które typy kontraktów PPA i własne systemy fotowol-
taiczne dominowały w przestrzeni korporacyjnych 
zakupów energii z OZE. W 2018 r. w Europie korpo-
racyjne umowy PPA na energię z OZE obejmowały 
2,4 GW, co oznacza wzrost o 70% w porównaniu 
z 2017 r. i 80% wzrost rok do roku od 2013 r. Umowy 
na dostawę zielonej energii wciąż dominują, ale kor-
poracje zwracają się w stronę innych modeli, które 
pozwalają im lepiej śledzić pochodzenie zużywanej 
przez nie energii i pokazywać klientom oraz inwesto-
rom swoje zaangażowanie w cele związane ze zrów-
noważonym rozwojem.

W miarę dojrzewania rynku odnawialnych źródeł 
energii można oczekiwać innowacji w zakresie pozy-
skiwania energii elektrycznej z OZE przez korporacje, 
łączących elementy różnych modeli w celu zaspokoje-
nia zmieniających się potrzeb i oczekiwań korporacji.

Mamy nadzieję, że niniejszy raport okaże się przydatny 
zarówno dla korporacji, jak i decydentów politycznych, 
pod kątem analizy europejskiego rynku korporacyj-
nych zakupów energii.

RYSUNEK 1
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Przedmowa 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych w Europie

Przedmowa
Niniejszy raport opisuje szeroką gamę możliwości dostęp-
nych dla korporacji zainteresowanych zakupem energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych w Europie. Korporacyjne 
zakupy energii z OZE rozwijają się dynamicznie w Europie, 
w miarę jak energetyka wiatrowa i słoneczna stają się 
konkurencyjne cenowo, a wpływ biznesu na środowisko 
naturalne jest stale rosnącym problemem. Coraz więcej 
korporacji bierze pod uwagę odnawialne źródła energii 
jako szansę uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez 
zabezpieczenie dostaw energii w długim terminie i po 
niskiej cenie, obok wkładu w realizację celów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Jednak rynek ten jest wciąż 
względnie młody i mamy nadzieję, że będzie rozwijać się 
szybko, wykorzystując struktury, które wprowadzono po raz 
pierwszy na innych rynkach na świecie, a także wprowadzać 
innowacyjne rozwiązania na rynku europejskim.

Niniejszy raport stanowi realizację jednego z głównych 
celów Platformy RE-Source: zwiększania świadomości 
korzyści i zalet korporacyjnych zakupów energii i ułatwiania 
transakcji biznesowych między nabywcami a sprzedawcami. 
Chodzi o to, aby transakcje te mogły być zawierane szybciej, 
łatwiej i taniej. Mamy nadzieję, że korporacyjni nabywcy 
energii, którzy są nowi na rynku zakupów energii z OZE i na 
rynku europejskim, wykorzystają ten raport jako przewod-
nik, który pomoże im rozpocząć podróż po świecie zakupów 
energii elektrycznej z OZE.

Jest on pomyślany jako jedna z części „Pakietu Narzędzi dla 
Europejskich Korporacyjnych Odbiorców Energii” autorstwa 
Platformy RE-Source. Pakiet ten będzie zawierał też inne 
przydatne narzędzia, jak wzorcowa korporacyjna umowa 
PPA dla Europy, europejski katalog korporacyjnych zakupów 
energii, kursy szkoleniowe itp.

Dotychczas zakupy korporacyjne i umowy PPA były wyjąt-
kowo skomplikowanymi kontraktami, których negocjowanie 
i zatwierdzanie mogły trwać latami. Jednym z powodów 
takiej sytuacji jest długoterminowy charakter tych umów. 
Członkowie platformy RE-Source mają świadomość, że aby 
rozwijać europejski rynek korporacyjnych zakupów energii 
zgodnie z naszymi ambicjami, unijnymi celami i zobowiąza-
niami korporacji, musimy uczynić go bardziej dostępnym dla 
małych i średnich firm, które nie mają jeszcze doświadczenia 
ani zdolności do zawierania złożonych i kompleksowych 
długoterminowych umów na dostawy energii elektrycznej 
z OZE. 

Decydenci polityczni są ważnymi interesariuszami, ponie-
waż wiele modeli biznesowych napotyka różnorodne 
bariery w różnych państwach członkowskich UE. Zgodnie 
z pakietem „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków” 
(tzw. Pakietem Zimowym) państwa członkowskie są zobo-
wiązane do zidentyfikowania i usuwania barier do zawie-
rania umów PPA w swoich Krajowych Planach Działań na 
rzecz Energii i Klimatu (NECP). Opracowaliśmy ten raport 
jako jeden z elementów Pakietu Narzędzi RE-Source, 
który wskazuje przeszkody dla zakupów korporacyjnych 
w poszczególnych krajach. 

Mamy nadzieję, że nasz raport okaże się przydatny dla 
wszystkich graczy na europejskim rynku korporacyjnych 
zakupów energii i pomoże w uwolnieniu jego ogromnego 
potencjału. Zachęcamy czytelników do kontaktowania się 
z nami i przekazywania pomysłów oraz pytań, które mogą 
udoskonalić naszą pracę w przyszłości.

„Coraz więcej korporacji 
bierze pod uwagę 
odnawialne źródła energii 
jako szansę uzyskania 
przewagi konkurencyjnej 
poprzez zabezpieczenie 
długoterminowych 
dostaw zrównoważonej 
(sustainable) energii, 
po niskim koszcie”. 

Bruce Douglas

Koordynator Platformy RE-Source 
i Wiceprezes SolarPower Europe
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Wstęp  
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej

ze źródeł odnawialnych w Europie

Wstęp

W ostatnich latach rynek korporacyjnych zakupów  
energii w Europie wzrastał w szybkim tempie. 
Europejski rynek korporacyjnych umów PPA na za- 
kupy energii z OZE, który na dobre zaczął się 
rozwijać w roku 2014, osiągnął skumulowaną moc 
wynoszącą ponad 7 GW. Tylko w roku 2018 zakon- 
traktowano 1,3 GW w komercyjnych i 2,1 GW w prze-
mysłowych instalacjach OZE on-site.

Platforma RE-Source została założona w czerwcu 
2017 r. jako porozumienie interesariuszy reprezentują-
cych nabywców i dostawców czystej energii. Platforma 
gromadzi zasoby i koordynuje działania na rzecz pro-
mocji lepszych warunków dla korporacyjnych zakupów 
energii z OZE na poziomie unijnym i krajowym. 

Potencjał europejskiego rynku korporacyjnych zaku-
pów energii ze źródeł odnawialnych, który obejmuje 
zarówno umowy PPA, jak i inne formy zakupów kor-
poracyjnych, jest znaczący. Pod tym względem rynek 
europejski jest mniej dojrzały niż rynek w USA, gdzie 
popularność umów PPA na energię z OZE rośnie od 
roku 2013 (patrz rys. 2). 

Około 85% korporacyjnych umów PPA w Europie 
zostało podpisanych dla energetyki wiatrowej. Jest to 
spowodowane faktem, że większa część takich działań 
koncentruje się w Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, 
czyli krajach o korzystnych warunkach wietrzności. 
Oprócz tego projekty wiatrowe są zwykle większe od 
instalacji PV, co umożliwia zakupy większych wolume-
nów energii w pojedynczych transakcjach.

RYSUNEK 2
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Uwaga: Wykres dotyczy wyłącznie umów PPA off-site (instalacje przyłączone do sieci elektroenergetycznej). Moc dla regionu 

Azji i Pacyfiku jest szacunkowa. Umowy PPA sprzed reformy rynku w Meksyku nie zostały uwzględnione. Dane mogą ulec 

zmianie i zostać uaktualnione w przypadku pojawienia się dodatkowych informacji. Dane dotyczą okresu do czerwca 2019 r.

Wolumeny korporacyjnych umów PPA na świecie, wg regionów
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Wstęp 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych w Europie

Instalacje fotowoltaiczne przyłączone do sieci odbiorcy 
(on-site) stanowią kategorię korporacyjnych zakupów 
energii on-site, które obejmują instalacje autoprodu-
centów, leasing, lokalne umowy PPA oraz linie bezpo-
średnie do instalacji ulokowanych w pobliżu (near-site 
private wire). W ciągu ostatnich pięciu lat roczna moc 
zainstalowana w nowych instalacjach fotowoltaicz-
nych montowanych w lokalizacji odbiorcy wynosiła 
w Europie około 2–3 GW rocznie, a prognozy wskazują, 
że liczba nowych instalacji solarnych on-site będzie 
znacząco rosła w kolejnych latach.

RYSUNEK 3 

Komercyjne i przemysłowe lokalne instalacje PV w wybranych krajach europejskich
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Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej

ze źródeł odnawialnych w Europie

RYSUNEK 4 

Korporacyjne umowy PPA w regionie EMEA, wg technologii

Korporacje są zainteresowane pozyskiwaniem energii 
ze źródeł odnawialnych z wielu różnych powodów, jed-
nak możliwość obniżenia kosztów energii elektrycznej 
i utrzymania ich na stałym poziomie jest znaczącą czę-
ścią uzasadnienia dla zawierania tych umów. Niedawne 

badanie 1200 firm z sześciu krajów wykazało, że 92% 
spośród firm pozyskujących energię z OZE robi to 
w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej1. Mimo 
że zobowiązania w zakresie dekarbonizacji często sta-
nowią pierwszy bodziec do rozważań nad zakupami 

1. BayWa r.e. Energy Report 2019, opublikowany we współpracy z RE-Source Platform. Dostępny pod adresem: https://www.baywa-re.de/en/energy-report-2019/

2. http://resource-platform.eu/wp-content/uploads/files/downloads/RE-Source-Platform-Guideline-on-GOs-and-PPAs.pdf

3. Platforma RE-Source popiera obowiązkowe wydawanie gwarancji pochodzenia, kiedy projekt otrzymuje wsparcie rządowe, w celu umożliwienia odpowiedniej identyfikowalności energii elektrycznej  
ze źródeł odnawialnych. Zobacz, dlaczego jest to ważne: http://resource-platform.eu/wp-content/uploads/files/downloads/RE-Source-Platform-Policy-Recommendations.pdf

4. https://www.aib-net.org/

5. http://www.recs.org/

energii z OZE, możliwość redukcji wahań kosztów ener-
gii i długoterminowe oszczędności są podawane przez 
większość firm jako główne uzasadnienie biznesowe.

Kolejnym kluczowym elementem korporacyjnych 
zakupów energii ze źródeł odnawialnych są gwaran-
cje pochodzenia (GO). Są one mechanizmem, który 
pozwala na śledzenie i zagwarantowanie pochodzenia 
energii elektrycznej. Ich wykorzystanie jako elementu 
korporacyjnych umów PPA powinno być chronione 
w celu zagwarantowania więzi między pomiędzy pro-
ducentami a konsumentami zielonej energii, by ochro-
nić środowiskową wiarygodność systemu2.

Zgodnie ze znowelizowaną unijną Dyrektywą OZE pań-
stwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zaprzesta-
niu wydawania gwarancji pochodzenia wytwórcom, 
którzy otrzymują wsparcie oraz wyłączyć z nich insta-
lacje poniżej określonego minimalnego poziomu mocy. 
Wszystkie instalacje większe niż 50 kW podlegają 
wydaniu gwarancji pochodzenia, podczas gdy mniejsze 
mają prawo do otrzymania uproszczonych GO. Więcej 
informacji na temat gwarancji pochodzenia (GO) 
można uzyskać na stronach internetowych Association 
of Issuing Bodies (AIB)4 oraz RECS International5.

Źródło: WindEurope
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Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

Kluczowe czynniki przy podejmowaniu decyzji

Istnieje wiele sposobów pozyskiwania energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych przez korporacje 
w Europie. Wybór najbardziej odpowiedniego będzie 
zależeć od szeregu różnych czynników związanych 
z działalnością firmy: jej profilu ryzyka, zaangażowania 
w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), wielko-
ści, poziomu zaangażowania kadry zarządzającej itd. 
W niniejszym raporcie dla każdego modelu podano 
odpowiednie atrybuty w celu opisania cech pomoc-
nych w określeniu najbardziej odpowiedniej ścieżki 
pozyskiwania energii.

Własność
Aktywa wytwórcze OZE mogą być własnością korpo-
racji (tzw. autoprodukcja) albo strony trzeciej. W tym  
drugim przypadku korporacja kupuje energię elek-
tryczną od właściciela instalacji i nie ponosi ryzyka 
związanego z jej posiadaniem.

Lokalizacja (on-site i off-site)
Aktywa wytwórcze OZE mogą znajdować się w miejscu 
lokalizacji odbiorcy (on-site), w pobliżu tego miejsca 
(near-site) lub z dala od niego (off-site), kiedy energia 
elektryczna jest dostarczana do odbiorcy linią bez-
pośrednią (tzw. private wire) lub poprzez sieć elek-
troenergetyczną. Kwestie lokalizacji są rozważane 
oddzielnie od kwestii własności. Jedną z korzyści wyni-
kających z lokalizacji aktywów wytwórczych na miejscu 
lub w pobliżu miejsca lokalizacji odbiorcy jest większa 

wiarygodność korporacji w zakresie CSR i potencjalna 
poprawa reputacji marki.

Dodatkowe efekty (Additionality)
Zasada dodatkowych efektów ma zastosowanie, kiedy 
korporacja zawiera umowę na zakup energii elek-
trycznej, która przyczynia się do powstania nowych 
instalacji odnawialnych źródeł energii. Na przykład 
długoterminowa umowa na sprzedaż energii po sta-
łej cenie zawarta z korporacją gwarantuje przychody 
projektu, co jest ważnym czynnikiem dla banków przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania 
dłużnego projektu. Zatem umowa PPA czyni projekt 
bardziej bankowalnym. Projekty spełniające zasadę 
dodatkowych efektów zapewniają rzeczywistą i moż-
liwą do zweryfikowania redukcję emisji lub uniknię-
cie emisji przez korporację, jako że ich bezpośrednim 
efektem jest zwiększenie produkcji energii ze źró-
deł odnawialnych.

Gwarancje pochodzenia 
(Guarantees of Origin – GO)
Gwarancje pochodzenia (GO) są ważnym elementem 
korporacyjnych zakupów energii ze źródeł odnawial-
nych. Gwarancje pochodzenia są instrumentem pozwa-
lającym na śledzenie i udowodnienie nabywcom energii 
elektrycznej, że określona część energii dostarczonej 
do ich przedsiębiorstw pochodzi ze źródeł odnawial-
nych. Gwarancje pochodzenia nie posiadają stałej ceny, 

a ich wartość zależy od popytu rynkowego. Gwarancje 
pochodzenia są dostępne we wszystkich państwach 
Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii i na 
Islandii. Gwarancje pochodzenia mogą być nabywane 
w „powiązaniu” z energią elektryczną z aktywów 
wytwórczych OZE. Takie rozwiązanie, zwane „powią-
zanymi gwarancjami pochodzenia” (ang. bundled GOs), 
zapewnia odbiorcy możliwość udowodnienia swojej 
wiarygodności w zakresie CSR związanej z zakupem 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W przy-
padku „niepowiązanych gwarancji pochodzenia” 
(unbundled GOs) odbiorca końcowy może zakupić 
energię ze źródeł nieodnawialnych i pozyskać gwa-
rancje pochodzenia od oddzielnego dostawcy gwa-
rancji pochodzenia. Powoduje to przerwanie związku 
między producentem energii ze źródeł odnawialnych 
a energią elektryczną pochodzącą z danych aktywów 
wytwórczych OZE.

Dostawy zielonej energii
Podobnie jak konsument indywidualny korporacja 
może zawrzeć umowę na dostawy zielonej energii elek-
trycznej z dostawcą energii, który powiąże część lub 
całość dostarczanej energii elektrycznej z gwarancjami 
pochodzenia energii z OZE. Dostawca może kupować 
wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych albo miks 
energii konwencjonalnej i odnawialnej, a także zaku-
pić taką ilość gwarancji pochodzenia, która pokryje 
zapotrzebowanie wynikające z zawartych umów na 
dostawy zielonej energii.
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Rozliczanie emisji gazów cieplarnianych
Zasady oceny emisji gazów cieplarnianych (GHG) 
pozwalają na audyt i inwentaryzację śladu węglowego 
korporacji. Jest to wykorzystywane między innymi 
w raportach dla zarządu, raportach due diligence 
dla inwestorów oraz w komunikacji z interesariu-
szami. Standard korporacyjny (Corporate Standard) 
Greenhouse Gas Protocol obejmuje rozliczanie oraz 
sprawozdawczość dotyczącą siedmiu gazów cieplar-
nianych objętych Protokołem z Kioto6. Korporacje 
są zobowiązane do oddzielnego rozliczania emisji 
z Zakresu 1 (pochodzących bezpośrednio ze źródeł 
będących własnością lub kontrolowanych przez firmę) 
oraz emisji Zakresu 2 (z wytwarzania energii elektrycz-
nej kupowanej przez firmę z zewnątrz).

Rachunkowość finansowa
Dla celów rachunkowości korporacyjne umowy PPA 
są często uznawane przez odbiorców energii za 
standardowy kontrakt na dostawę „executory con-
tract”, w którym koszty są księgowane na bieżąco 
na podstawie faktur. Jednak mechanizmy określania 
ceny, sposób wykorzystania nabywanej energii oraz 

przeznaczenie lub kontrola nad danymi aktywami 
wytwórczymi mogą powodować, że kontrakty są kla-
syfikowane jako instrumenty finansowe (które muszą 
być wyceniane według wartości godziwej w każdym 
okresie sprawozdawczym) lub jako dzierżawa (gdzie 
aktywa wytwórcze energii elektrycznej są wykazywane 
w bilansie nabywcy energii). Różnią się zatem w spo-
sobie odzwierciedlenia w bilansie i rachunku wyników, 
a zatem zawarcie kontraktu PPA wymaga starannego 
przygotowania przez specjalistów od rachunkowości. 
Dalsze wytyczne można znaleźć w opisie rachunkowo-
ści IFRS dla umów PPA. Należy skorzystać z doradztwa 
wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów od rachun-
kowości w odniesieniu do konkretnych przypadków 
umów PPA.

Bazowe struktury PPA
Ważne jest, aby rozumieć różne modele biznesowe 
zakupów energii ze źródeł odnawialnych. Jednak klu-
czowe pod względem ekonomicznym i finansowym 
jest zrozumienie bazowej struktury kontraktu. Ma to 
znaczący wpływ na cenę zakupu energii ze względu 
na różne traktowanie alokacji wolumenów i ryzyka. 

Nie wszystkie struktury PPA będą odpowiadać goto-
wości do ponoszenia ryzyka ze strony korporacji i nie 
wszystkie struktury PPA mogą być zastosowane do 
poszczególnych modeli biznesowych opisanych 
w niniejszym raporcie. Szczegółowe charakterystyki 
bazowych struktur PPA wykraczają poza zakres niniej-
szego raportu i zostały szczegółowo opisane w naszym 
dokumencie: „Risk mitigation for corporate renew-
able PPAs” (http://resource-platform.eu/tool-kit/). 
Dlatego sugerujemy równoległe przejrzenie naszego 
ogólnego opisu bazowych struktur PPA, który znajduje 
się w Zestawie Narzędzi dla Nabywców Korporacyjnych 
(http://resource-platform.eu/toolkit/).

6. https://ghgprotocol.org/corporate-standard

http://resource-platform.eu/toolkit/
http://resource-platform.eu/toolkit/
https://ghgprotocol.org/corporate-standard
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Jak korzystać z niniejszego raportu

Dla każdego modelu biznesowego przedstawiono 
2-3-stronicowy opis zawierający najważniejsze infor-
macje. Poniżej znajduje się przykładowy format opisu 
dla każdego modelu.

Cechy
Ten rozdział zawiera podsumowanie najważniejszych 
aspektów modelu.

Opis

Wybór zmiennych modelu (rys. 6)
Autoprodukcja – instalacja własnością odbiorcy 
(AUTO) lub własność podmiotu zewnętrznego (ZEWN), 
lokalna (on-site) – w miejscu lokalizacji odbiorcy (ON) 
lub zewnętrzna (off-site) – poza miejscem lokalizacji 
odbiorcy (OFF), powiązane (POW) lub niepowiązane 
(NPOW) gwarancje pochodzenia.

Mapa (rys. 7)
Na mapie zaznaczono kraje Europy, w których dane 
modele zostały wykorzystane (kolor ciemnozielony) 
lub w których nie występują bariery administracyjne 
(kolor jasnozielony). Nie oznacza to przy tym oceny, 
że model jest odpowiedni do zastosowania w danym 
kraju.

Schemat przepływów pieniężnych i energii elektrycz-
nej (rys. 8)

RYSUNEK 5

Opis cech przedstawionych dla każdego modelu 
biznesowego

Model wykorzystywany Model możliwy do wykorzystania

20

Cechy
• Firmy, szczególnie energochłonne, 

mogą uzyskać znaczące 
oszczędności na kosztach  
energii (zarówno samej energii, 
jak i części kosztów systemowych) 
w ciągu całego okresu  
życia instalacji.

•  Budowa nowych aktywów 
(instalacji) OZE zapewnia 
dodatkowe efekty (additionality)
i zmniejsza ślad węglowy 
przedsiębiorstwa.

•  Może zapewnić dobrą 
rozpoznawalność i wiarygodność 
w oczach pracowników, klientów 
i innych interesariuszy.

•  Możliwość sprzedaży nadwyżki 
energii do sieci, jeżeli dostępne 
jest przyłącze.

•  Ponieważ korporacja jest 
właścicielem instalacji, ma 
swobodę podejmowania wszelkich 
dotyczących jej decyzji.

• Jednak wszystkie ryzyka związane 
z projektem również pozostają 
po stronie korporacji.

•  Może powodować komplikacje 
między właścicielem gruntu 
a najemcą wynajmowanych terenów 
i budynków.

A1 Autoprodukcja lokalna

Opis
Instalacja odnawialnego źródła energii jest własno- ścią 
firmy zużywającej energię elektryczną generowaną „za 
licznikiem”, czyli przyłączoną bezpośrednio do sieci 
energetycznej odbiorcy. Lokalizacja może być własno-
ścią firmy (co upraszcza proces budowy) lub dzierża-
wiona. Firma może również zbudować swoją instalację 
OZE na wydzierżawionej ziemi/dachach/parkingach, 
o ile takie tereny są dostępne i możliwe jest przyłą-
czenie bezpośrednio do sieci odbiorcy.

Firma korzysta ze swobody samodzielnego podej-
mowania wszelkich decyzji co do instalacji, ale musi 
również zaakceptować ryzyka związane z projektem. 
Ponieważ budowa instalacji OZE może wymagać zna-
czących nakładów inwestycyjnych, firma powinna mieć 
pewność, że finansowanie tej instalacji (tj. koszt pozy-
skania funduszy poprzez kredyt bankowy, od udziałow-
ców lub ze środków własnych) będzie tańsze niż koszt 
zakupu energii elektrycznej z sieci.

Instalacja OZE zwykle będzie zwymiarowana pod 
kątem osiągnięcia bardzo wysokiego lub prawie 100% 

Konsument 
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Instalacja
 OZE

(własność korporacji) Cena hurtowa

Nadwyżka
energii 

Cena detaliczna

Energia
(pozostały popyt) 

Nadwyżka
energii + GP

RYSUNEK 10

Schemat modelu autoprodukcji lokalnej (A1)

A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site) 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN



Model wykorzystywany Model możliwy do wykorzystania
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RYS. 7

Legenda do map

RYS. 6

Klucz do wyboru zmiennych modelu

Konsument 
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Instalacja
 OZE

(własność korporacji)

Electricity flow

Cash flow

Balancing electricity flow

Balancing electricity cash flow

Guarantees of Origin from renewable installation

Guarantees of Origin from GO market

Cena hurtowa

Nadwyżka
energii +

Cena detaliczna

Energia
(pozostały popyt) GP

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN

AUTO: Autoprodukcja – własność odbiorcy

ZEWN: Własność podmiotu zewnętrznego

ON: Lokalna (on-site)

OFF: Poza lokalizacją odbiorcy (off-site)

GP POW: Powiązane gwarancje pochodzenia

GP NPOW: Niepowiązane gwarancje pochodzenia

Dotyczy

Nie dotyczy

Model wykorzystywany

Model możliwy do wykorzystania

Przepływ energii

Przepływ pieniężny

Przepływ energii bilansującej

Przepływ pieniężny dla energii bilansującej

Gwarancje pochodzenia z danej instalacji OZE

Gwarancje pochodzenia z rynku GP

Transfer gwarancji pochodzenia

RYSUNEK. 8

Klucz do schematów przepływów energii elektrycznej 
i pieniężnych
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Która metoda zakupu zielonej energii 
jest dla Ciebie najlepsza?

Wybór najodpowiedniejszego modelu biznesowego 
dla Twojej działalności zależy od sytuacji, profilu 
ryzyka, podejścia do społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR), wielkości firmy i wielu innych czyn-
ników. Opisaliśmy wiele czynników jakie korporacja 
może chcieć rozważyć przy pierwszym podejściu do 
zakupu energii ze źródeł odnawialnych. W tabeli poni-
żej wymieniono modele odpowiadające poszczegól-
nym kryteriom decyzyjnym.

Lokalna generacja energii (on-site)
Może się to wydawać oczywiste, ale jest to prawdopo-
dobnie jedna z pierwszych kwestii do rozważenia przez 
potencjalnych korporacyjnych nabywców energii. Czy 
Twoja firma posiada niezbędną przestrzeń w miejscu 
swojej lokalizacji albo na przyległym lub pobliskim tere-
nie (na przykład na dachach budynków, na ziemi, albo 
nad parkingami)? Czy firma posiada zasoby naturalne 
pozwalające na wydajną produkcję energii z paneli sło-
necznych, turbin wiatrowych itp.? Czy lokalna społecz-
ność zaakceptuje i doceni pojawienie się instalacji OZE?

Autoprodukcja
Czy firma chce być właścicielem instalacji OZE, z której 
kupowana będzie energia elektryczna? Pozwoli to fir-
mie na podejmowanie wszystkich decyzji związanych 
z instalacją, ale będzie również oznaczało odpowie-
dzialność za wszelkie ryzyka. Czy firma może sfinanso-
wać projekt ze swoich własnych środków, czy będzie 
potrzebować zewnętrznego finansowania? Ile będzie 
ono kosztować? 

Fizyczna dostawa energii elektrycznej
Czy dla firmy (lub dla jej pracowników/klientów/intere-
sariuszy) ważne jest, aby istniało bezpośrednie fizyczne 
połączenie między instalacją OZE a miejscem wykorzy-
stania energii? Nawiasy w tej kolumnie oznaczają, że te 
modele mogą – ale nie muszą – obejmować fizyczną 
dostawę energii z instalacji OZE.

Przewidywalne koszty energii  
w długim okresie
Czy kontrola kosztów energii elektrycznej w długim 
horyzoncie czasowym jest dla firmy głównym czynni-
kiem skłaniającym do zakupu energii z OZE? Wycena 
energii elektrycznej będzie stanowiła część negocja-
cji i zostanie określona w umowie na zakup energii. 
Te modele pozwalają na strukturę ze stałą ceną, ale 
możliwe są również inne struktury (np. indeksacja na 
podstawie inflacji lub innych odpowiednich indeksów).

Lokalna rozpoznawalność
Czy uwiarygodnienie podejścia do zrównoważonego 
rozwoju poprzez inwestowanie w lokalne instalacje 
OZE jest ważne dla pracowników, klientów lub marki 
firmy? Model PPA z linią bezpośrednią może zapew-
nić firmie lokalną rozpoznawalność (podobnie jak 
modele on-site, zakładając, że zakład/teren firmy jest 
widoczny), w zależności od tego, gdzie i w jakiej odle-
głości położona jest instalacja.

Odpowiednie dla MŚP
Czy Twoja firma to małe lub średnie przedsiębiorstwo? 
Te modele wymagają mniejszych zasobów i doświad- 
czenia w realizacji. Jednak należy zauważyć, że możesz 
również wykorzystać którykolwiek z innych modeli 
z pomocą zewnętrznych podmiotów, które mogą 
zająć się obciążeniami administracyjnymi w imieniu 
Twojej firmy.

Dodatkowe efekty
Czy dla Twojej firmy liczy się maksymalnie pozytywny 
wpływ na środowisko? Wszystkie te modele dają (lub 
mogą dać) w rezultacie budowę nowych mocy wytwór-
czych OZE, które pozwolą na redukcję emisji dwutlenku 
węgla i pomogą w walce ze zmianami klimatu. Możliwe 
jest wykorzystanie tych modeli do zakupu energii ze 
źródeł odnawialnych z istniejących mocy wytwórczych 
w celu wydłużenia ich okresu eksploatacji.

Na przykład korporacyjna umowa PPA podpisana 
po upływie okresu wsparcia za pomocą taryfy 
gwarantowanej może pomóc w uniknięciu wycofania 
projektu z eksploatacji. Pewność przychodów 
z PPA może sfinansować modernizację czy nawet 
repowering aktywów wytwórczych w celu wydłużenia 
ich czasu eksploatacji. Powstrzymanie wycofania 
istniejących mocy OZE z eksploatacji może być równie 
ważne, jak przyłączenie i uruchomienie nowych 
mocy wytwórczych. 
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Która metoda zakupu zielonej energii jest dla Ciebie najlepsza?  
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych w Europie

Lokalna 
(on-site) Autoprodukcja

Fizyczna 
dostawa 
energii 

elektrycznej

Długoterminowe 
stałe koszty 

Lokalna widoczność  
– na widoku 

klientów i lokalnej 
społeczności

Bardziej 
odpowiednie 

dla MŚP

Dodatkowość  
– zachęca do 

budowy nowych 
projektów OZE

 
 
Modele 
wytwarzania 
w lokalizacji 
odbiorcy (on-site)

A1: Autoprodukcja lokalna • • • • • • •
A2: Leasing • • • • • •
A3: Lokalna umowa PPA (on-site PPA) • • • • •
A4: Umowa PPA z linią bezpośrednią • • (•) •

 
 
Modele wytw. 
poza lokalizacją 
odbiorcy (off-site)

B1: Fizyczna umowa PPA (z dostawą energii) • • •

B2: Finansowa umowa PPA • •

Warianty modeli 
wytwarzania 
poza lokalizacją 
odbiorcy (off-site)

C1: Instalacja odbiorcy poza jego lokalizacją 
(off-site) • •

C2: Umowa PPA z wieloma nabywcami 
(multi-buyer) (•) • • •

C3: PPA z wieloma sprzedawcami (•) • •
C4: Transgraniczna umowa PPA (•) • •
C5: Umowa PPA z wieloma technologiami (•) • •
C6: Umowa PPA z zabezpieczoną produkcją (•) • •

Modele 
uzupełniające

D1: Dostawa zielonej energii •

D2: Dostawy gwarancji pochodzenia •

(•) Nawiasy oznaczają, że dana cecha jest możliwa w danym modelu, ale nie jest to definitywne i zależy od sytuacji.

TABELA 2

Charakterystyki procesu decyzyjnego ws. zakupu zielonej energii
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W kierunku 100 000 firm... 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych w Europie

W kierunku 100 000 firm...

Istnieje wiele modeli dostępnych dla korporacji poszu-
kujących energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu 
firmy mogą znaleźć najbardziej właściwą dla siebie 
metodę, która odpowiada ich zapotrzebowaniu, długo-
terminowej stabilności, struktury kosztów i wewnętrz-
nego dostępu do finansowania.

Platforma RE-Source ma świadomość, że ta złożoność 
może być zniechęcająca dla firm, które są nowe na tym 
rynku. Dlatego zobowiązała się do stworzenia Zestawu 
Narzędzi dla Korporacyjnych Nabywców Energii 
w Europie, aby umożliwić bardziej pewne i świadome, 
a tym samym efektywne poruszanie się po tym boga-
tym w różnorodne rozwiązania rynku. Niniejszy raport 
jest częścią tego Zestawu Narzędzi.

RYSUNEK 9

Zestaw Narzędzi dla Korporacyjnych Nabywców Energii 
w Europie7

Pozostałe elementy Zestawu Narzędzi: 

• Europejski Katalog Korporacyjnych Zakupów 
Energii, który zawiera informacje na temat tego, 
które modele korporacyjnych zakupów energii 
są administracyjnie możliwe w poszczególnych 
krajach Europy oraz jak są w rzeczywistości 
wykorzystywane w tych krajach.

• Wzór umowy PPA według EFET, który może być 
wykorzystany jako podstawa do negocjacji umów 
PPA. Został on opracowany przez Europejską 
Federację Przedsiębiorstw Obrotu Energią (EFET) 
i opublikowany w 2019 r.

• Raport „Produkty Łagodzące Ryzyka Finansowe 
Korporacyjnych Umów PPA”, przygotowany 
przez oferentów tych produktów, dostępnych 
dla korporacji, które rozważają zawarcie umów 
PPA. Raport opisuje możliwe ryzyka związane 
z umowami PPA na dostawy energii OZE oraz 
sposoby łagodzenia tych ryzyk.

• Szkolenia na temat PPA oferowane 
w poszczególnych krajach Europy przez naszego 
partnera, firmę Pexapark. 

Platforma RE-Source pomaga nabywcom i sprzedaw-
com jako stronom transakcji jej uproszczenie, a tym 
samym redukcję kosztów związanych z zawieraniem 
tych transakcji, przy zapewnieniu, że pojawiające się 

nowe rozwiązania nie wpłyną negatywnie na rozwój 
tego rynku.

Preferujemy te modele korporacyjnych zakupów ener-
gii, które zapewniają dodatkowe efekty; jednak mogą 
one nie być odpowiednie dla wszystkich firm, szcze-
gólnie nowych i mniejszych przedsiębiorstw. Mimo 
to należy zachęcać do wszelkich form pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych, niezależnie od naszych 
preferencji.

Jest to nowy i nieustannie ewoluujący rynek zarówno 
w Europie, jak i na całym świecie. Mamy nadzieję, że 
niniejszy raport przyczyni się do powstania dalszych 
innowacyjnych rozwiązań, zwiększenia liczby aktyw-
nych korporacyjnych nabywców energii ze źródeł odna-
wialnych i tym samym pomoże w osiągnięciu naszego 
celu, jakim jest zwiększenie liczby firm korzystających 
z energii z OZE ze 100 największych korporacji do 
100 tysięcy, których potrzebujemy, aby zmienić rynek.

 
 

 
#100to100k

Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Europie

Europejski Katalog Korporacyjnych Zakupów Energii

Wzór umowy PPA według EFET

Łagodzenie ryzyka finans. dla korporacyjnych umów PPA

Szkolenia PPA

7. http://resource-platform.eu/toolkit/

http://resource-platform.eu/toolkit/


Jeżeli istnieje wystarczająca ilość miejsca na gruncie, na dachu lub nad parkingami, korporacja może zainstalo-
wać instalacje OZE w obrębie swojej działki, umożliwiając korzystanie z zasobów naturalnych w tej lokalizacji 
i wzmacniając swoją markę przez pokazanie swojego zaangażowania w ograniczanie wpływu na środowisko.

Takie modele „za licznikiem” (“behind-the-meter”), czyli podłączone bezpośrednio do sieci odbiorcy, posiadają 
zalety związane z oszczędnościami kosztów sieciowych (np. opłaty przesyłowe czy dystrybucyjne), jak również 
z oszczędnościami kosztów samej energii. Jednak ich podstawowym ograniczeniem jest brak skali.

Dla uzyskania warunków zabudowy ważne jest, aby firma zaangażowała się we współpracę z lokalną społecz-
nością i przeprowadziła ocenę wpływu wizualnego oraz możliwego oddziaływania projektu na środowisko.

1.
Polularne modele 
korporacyjnych
zakupów energii
 
A: Model wytwarzania energii
w lokalizacji odbiorcy (on-site)
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Cechy
• Firmy, szczególnie energochłonne, 

mogą uzyskać znaczące 
oszczędności na kosztach  
energii (zarówno samej energii, 
jak i części kosztów systemowych) 
w ciągu całego okresu  
życia instalacji.

•  Budowa nowych aktywów 
(instalacji) OZE zapewnia 
dodatkowe efekty (additionality)
i zmniejsza ślad węglowy 
przedsiębiorstwa.

•  Może zapewnić dobrą 
rozpoznawalność i wiarygodność 
w oczach pracowników, klientów 
i innych interesariuszy.

•  Możliwość sprzedaży nadwyżki 
energii do sieci, jeżeli dostępne 
jest przyłącze.

•  Ponieważ korporacja jest 
właścicielem instalacji, ma 
swobodę podejmowania wszelkich 
dotyczących jej decyzji.

• Jednak wszystkie ryzyka związane 
z projektem również pozostają 
po stronie korporacji.

•  Może powodować komplikacje 
między właścicielem gruntu 
a najemcą wynajmowanych terenów 
i budynków.

A1 Autoprodukcja lokalna

Opis
Instalacja odnawialnego źródła energii jest własno- ścią 
firmy zużywającej energię elektryczną generowaną „za 
licznikiem”, czyli przyłączoną bezpośrednio do sieci 
energetycznej odbiorcy. Lokalizacja może być własno-
ścią firmy (co upraszcza proces budowy) lub dzierża-
wiona. Firma może również zbudować swoją instalację 
OZE na wydzierżawionej ziemi/dachach/parkingach, 
o ile takie tereny są dostępne i możliwe jest przyłą-
czenie bezpośrednio do sieci odbiorcy.

Firma korzysta ze swobody samodzielnego podej-
mowania wszelkich decyzji co do instalacji, ale musi 
również zaakceptować ryzyka związane z projektem. 
Ponieważ budowa instalacji OZE może wymagać zna-
czących nakładów inwestycyjnych, firma powinna mieć 
pewność, że finansowanie tej instalacji (tj. koszt pozy-
skania funduszy poprzez kredyt bankowy, od udziałow-
ców lub ze środków własnych) będzie tańsze niż koszt 
zakupu energii elektrycznej z sieci.

Instalacja OZE zwykle będzie zwymiarowana pod 
kątem osiągnięcia bardzo wysokiego lub prawie 100% 

Konsument 
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Instalacja
 OZE

(własność korporacji) Cena hurtowa

Nadwyżka
energii 

Cena detaliczna

Energia
(pozostały popyt) 

Nadwyżka
energii + GP

RYSUNEK 10

Schemat modelu autoprodukcji lokalnej (A1)

A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site) 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN

http://resource-platform.eu/toolkit/directory/
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A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site)  
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej

ze źródeł odnawialnych w Europie

zużycia własnego. Ewentualne nadwyżki energii mo- 
gą być wprowadzone do sieci elektroenergetycznej, 
a następnie sprzedane na rynku.

Korporacyjny odbiorca energii może sam zarządzać 
projektem albo zlecić jego realizację firmie, general-
nemu wykonawcy EPC (Engineering, Procurement 
and Construction). Może również zlecić eksploatację 
i utrzymanie (O&M) dostawcy usług serwisowych, który 
będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie i ogólne 
zarządzanie instalacją po jej oddaniu do użytku.

Energia ze źródeł odnawialnych generowana i zuży-
wana wewnątrz budynku zalicza się do emisji Zakresu 1 
dla tego budynku zgodnie z międzynarodowym proto-
kołem dotyczącym gazów cieplarnianych 8.

Gwarancje pochodzenia
Dla energii elektrycznej zużywanej na potrzeby wła-
sne za licznikiem nie są wystawiane gwarancje pocho-
dzenia (GO). Nadwyżka energii eksportowana do sieci 
i zmierzona przez licznik w miejscu przyłączenia do 
sieci otrzyma gwarancję pochodzenia zaświadczającą, 
że energia pochodzi z danej instalacji OZE (odbiorca 
może zdecydować się na zachowanie takiej nadwyżki 
GP w pewnych okolicznościach, aby funkcjonowały jako 
niepowiązane GP, i wykorzystać je do powiązania z kon-
wencjonalną energią elektryczną kupowaną z rynku).

8. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/Diagram%20of%20scopes%20and%20emissions%20across%20the%20value%20chain.pdf

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/Diagram%20of%20scopes%20and%20emissions%20across%20the%20value%20chain.pdf
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Studium przypadku

Autoprodukcja  
w instalacji 
fotowoltaicznej  
i wiatrowej w fabryce 
Volvo w Gandawie 
(Belgia)
 

Lokalizacja
Niedaleko Gandawy (Flandria, 
Belgia)

Nabywca Volvo

Sprzedawca Eneco

Moc
15 000 paneli słonecznych 
(4,8–5,25 MW) oraz trzy turbiny 
wiatrowe (6 MW)

 

Była to pierwsza instalacja fotowoltaiczna w zakładach 
produkcyjnych Volvo. Instalacja 15 tysięcy paneli sło-
necznych na dachu fabryki Volvo w Ghent (Gandawa) 
jest częścią starań firmy w kierunku osiągnięcia neu-
tralności klimatycznej działalności produkcyjnej do 
2025 r. Instalacja fotowoltaiczna będzie pokrywać 5% 
zapotrzebowania zakładu na energię i pozwoli firmie 
na zaoszczędzenie 200 tys. euro rocznie na rachunkach 
za energię elektryczną.

Zakład już obecnie wykorzystuje energię wiatrową do 
pokrycia 11% swojego zapotrzebowania. Aby umożliwić 

budowę instalacji fotowoltaicznej, firma Volvo zaofe-
rowała 6 tysiącom swoich pracowników możliwość 
zainwestowania w to przedsięwzięcie. Odbywało 
się to w formie crowd-lendingu, czyli finansowania 
społecznościowego, w którym pracownicy pożyczają 
pieniądze na uruchomienie projektu. Pracownicy 
mogli zainwestować od 250 do 1000 euro, a po 
6 latach mieli otrzymać zwrot pieniędzy wraz z odset-
kami wg stałego oprocentowania wynoszącego 4%. 
Firma zainstalowała również sieć ciepłowniczą 
w zakładzie9.

9. Odmianą tego modelu jest lokalna mikrosieć OZE, która jest grupą wzajemnie połączonych odbiorów (obciążeń) i instalacji odnawialnych źródeł 
energii, znajdującą się w jasno określonych granicach pod względem elektrycznym, i działającą jako jeden sterowany podmiot z punktu widzenia 
sieci. Mikrosieci przyłączone do systemu elektroenergetycznego mogą pracować w trybie przyłączenia do sieci oraz w trybie wyspowym i stano-
wią odmianę lokalnej autoprodukcji z OZE oraz lokalnych umów PPA.

A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site) 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie
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Studium przypadku

Decathlon rozwija 
odnawialne źródła 
energii poprzez 
crowdfunding
 

Lokalizacja
Roeselare, Maasmechelen, 
Turnhout - Belgia

Nabywca Decathlon

Sprzedawca GreenPulse

Moc 840 kW

 
 Klienci, pracownicy i sąsiedzi firmy Decathlon mogą 

inwestować w projekt odnawialnych źródeł energii 
wraz z firmą GreenPulse. Uczestnicy mogą uzyskać 
dywidendę, jednocześnie przyczyniając się do budowy 
bardziej zrównoważonej przyszłości.

Ten model współinwestowania zwiększa świadomość 
„zielonego” wizerunku i wysiłków firmy Decathlon na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, motywując pracow-
ników i dając możliwość ekologicznego zaangażowania 
klientów.

A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site)  
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej

ze źródeł odnawialnych w Europie
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Cechy
• Nie ma wymagań dotyczących 

kapitału początkowego, ponieważ 
instalacja jest własnością 
strony trzeciej.

• Budowa nowych aktywów (instalacji) 
OZE zapewnia Dodatkowe Efekty 
(additionality) i zmniejsza ślad 
węglowy przedsiębiorstwa.

• Pozwala to na zapewnienie 
rozpoznawalności i wiarygodności 
względem pracowników i klientów.

• Stała opłata za dzierżawę instalacji 
jest prosta i bezproblemowa.

•  Instalacja OZE jest zarządzana przez 
eksperta posiadającego wiedzę 
i doświadczenie gwarantujące, 
że projekt będzie efektywnie 
zrealizowany i utrzymywany.

• W niektórych krajach odmienne 
traktowanie leasingu z punktu 
widzenia przepisów może być 
korzystne pod względem podatków, 
obciążeń, opłat lub podejścia 
rachunkowego.

• Firmy lub budynki, na których 
zewnętrzny wynajmujący posiada 
instalację na dachu, mogą napotkać 
problemy w uzyskaniu kredytu 
od instytucji oferujących kredyty 
hipoteczne.

A2 Leasing

Opis
Strona trzecia jest właścicielem lokalnej instalacji i dzier-
żawi ją w zamian za stały miesięczny/roczny czynsz. 
Projekt jest własnością i jest zarządzany przez podmiot 
posiadający doświadczenie i wiedzę dotyczące budowy 
i utrzymania instalacji OZE. Opłata dzierżawna nie jest 
związana z wolumenem generowanej energii. Instalacje 
są zwykle zwymiarowane pod kątem osiągnięcia bardzo 
wysokiego lub prawie 100% zużycia własnego. Nadmiar 
energii, który nie jest zużywany na miejscu, może zostać 
wprowadzony do sieci (jeżeli istnieje fizyczne przyłą-
cze), a następnie sprzedany na rynku hurtowym.

Ponieważ nie ma tutaj umowy PPA ani umowy na 
dostawę energii elektrycznej, model leasingowy jest 
często traktowany inaczej pod względem regulacyjnym 
w porównaniu do modelu lokalnej umowy PPA. W nie-
których krajach może to być korzystne pod względem 
podatków, opłat lub podejścia księgowego.

Zgodnie z międzynarodowymi normami IFRS 16 nie 
ma już rozróżnienia między leasingiem operacyjnym 
a finansowym. W zależności od charakteru leasingu 
może on zatem nie stanowić pozycji pozabilansowej. 
Leasingobiorcy mogą próbować zmienić długość 
i warunki umowy leasingowej, by uwzględnić uwarun-
kowania rachunkowe.

Energia z OZE zużywana na własne potrzeby będzie 
zaliczana do redukcji emisji z Zakresu 1.

Gwarancje pochodzenia
Dla energii elektrycznej zużywanej na własne potrzeby 
za licznikiem nie są wydawane gwarancje pochodzenia. 
Nadwyżka energii, która jest eksportowana do sieci 
i mierzona przez licznik, otrzymuje gwarancje pocho-
dzenia zaświadczające, że pochodzi ona z odnawial-
nego źródła energii. 

Opłata leasingowa

Konsument 
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Instalacja
 OZE

(własność strony trzeciej) Cena hurtowa

Nadwyżka
energii 

Cena detaliczna

Energia
(pozostały popyt) 

Nadwyżka
energii + GP

RYSUNEK 11

Schemat modelu leasingowego (A2)

A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site) 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN

http://resource-platform.eu/toolkit/directory/
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Studium przypadku

BayWa r.e. i fabryka 
ciągników rolniczych 
AGCO Fendt  
w Marktoberdorf
 

Lokalizacja Marktoberdorf, Bawaria, Niemcy

Nabywca AGCO Fendt

Sprzedawca BayWa r.e.

Moc 680 kW

Rok 
uruchomienia

2014

Oszczędności 
CO2

473 tony rocznie
Komercyjny i przemysłowy system fotowoltaiczny 
jest dzierżawiony bez inwestycji bezpośredniej przez 
użytkownika końcowego / operatora systemu, którym 
jest AGCO Fendt. Finansowanie i instalacja systemu 
PV zostały przeprowadzone przez firmę BayWa r.e., 
która obecnie, po uruchomieniu systemu, jest również 
odpowiedzialna za jego eksploatację i utrzymanie. Ta 
instalacja jest przykładem produkcji w 100% na wła-
sne potrzeby – w normalnych okolicznościach zakład 
produkcyjny firmy Fendt zużywa całą wytwarzaną 
energię elektryczną.

A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site)  
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej

ze źródeł odnawialnych w Europie
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A3 Lokalna umowa PPA

Opis
Podmiot zewnętrzny buduje instalację na terenie 
odbiorcy, jest jej właścicielem, eksploatuje ją i utrzy-
muje. Energia elektryczna wytwarzana w instalacji OZE 
jest zużywana przez odbiorcę, który może zagwaran-
tować długoterminową cenę energii poprzez umowę 
PPA. Cena dostawy energii elektrycznej w umowie PPA 
będzie zależeć od charakterystyki instalacji i ceny deta-
licznej energii elektrycznej.

W przypadku budynków wynajmowanych firma musi 
uzyskać pozwolenie od właściciela na zawarcie umowy 

ze stroną trzecią na instalację odnawialnego źródła 
energii.

Instalacje są zwykle zwymiarowane pod kątem osią-
gnięcia bardzo wysokiego lub prawie 100% zuży-
cia własnego, a nadwyżka energii jest przesyłana  
do sieci. 

Deweloper może podpisać „nadwyżkową” umowę PPA 
ze spółką energetyczną na pozostałą część energii, 
która nie zostanie zużyta przez odbiorcę. Nadwyżka 
energii elektrycznej może występować na przykład 
w weekendy lub w święta i może być dystrybuowana 

Cechy
• Nie ma wymagań dotyczących 

kapitału początkowego, ponieważ 
instalacja jest własnością  
strony trzeciej.

•  Korporacje mogą zaoszczędzić 
znaczące kwoty na kosztach energii 
przez cały okres obowiązywania 
umowy PPA.

•  Budowa nowych aktywów 
(instalacji) OZE zapewnia 
dodatkowy efekt (additionality) 
i zmniejsza ślad węglowy 
przedsiębiorstwa.

•  Pozwala to na zapewnienie wysokiej 
widoczności i wiarygodności 
względem pracowników i klientów.

•  Instalacja OZE jest zarządzana przez 
eksperta posiadającego wiedzę 
i doświadczenie gwarantujące, 
że projekt będzie efektywnie 
zrealizowany i utrzymywany.

•  Korporacje mogą zapewnić sobie 
stałą cenę energii elektrycznej 
w długim horyzoncie czasowym.

•  Możliwa jest sytuacja, w której 
wytwórca nie musi mieć koncesji na 
dostawy energii, co może prowadzić 
do znaczących oszczędności.

Cena PPA

Konsument 
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Instalacja
 OZE

(własność strony trzeciej) Cena hurtowa

Nadwyżka
energii 

Cena detaliczna

Energia
(pozostały popyt) 

Nadwyżka
energii + GP

RYSUNEK 12

Schemat modelu lokalnej umowy PPA (A3)

A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site) 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN

http://resource-platform.eu/toolkit/directory/


27

przez oddzielne przyłącze sieciowe instalacji OZE, 
jeżeli taki osobny punkt przyłączenia jest dostępny.

Umowa PPA dotycząca nadwyżek energii może zostać 
podpisana z niższą ceną za kWh niż w przypadku głów-
nej korporacyjnej umowy PPA, ponieważ będzie ona 
odnoszona do ceny na rynku hurtowym.

Energia zużywana na własne potrzeby będzie zaliczana 
do redukcji emisji z Zakresu 1.

Gwarancje pochodzenia
Gwarancje pochodzenia nie są generowane dla energii, 
która jest zużywana przez korporację za licznikiem. 
Nadwyżka energii, która jest eksportowana do sieci 
i mierzona przez licznik, otrzyma gwarancje pochodze-
nia potwierdzające, że energia ta pochodzi z odnawial-
nego źródła energii.

A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site)  
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej

ze źródeł odnawialnych w Europie
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Studium przypadku

Lokalna umowa PPA  
dla instalacji PV 
w fabryce L’Oréal 
w Turynie (Włochy)
 

Lokalizacja Turyn, Włochy

Nabywca L’Oréal

Sprzedawca Enersol SPV

Moc 3 MWp

Rok 
uruchomienia

2017

Oszczędności 
CO2

20 lat

 

Energia elektryczna z tej lokalnej instalacji fotowol- 
taicznej jest sprzedawana firmie L’Oréal za pośred-
nictwem lokalnej umowy PPA z linią bezpośrednią 
we Włoszech. Firma L’Oréal, francuski producent 
kosmetyków, zawarła z firmą Enersol 20-letni kon-
trakt z klauzulą „take or pay” („bierz lub płać”).  
Enersol zainwestowała 3 mln euro w instalację o mocy 

3 MWp. Struktura cenowa zakłada 8–12% upust w sto-
sunku do detalicznej ceny energii elektrycznej. 100% 
energii generowanej w tej instalacji PV jest zużywane 
na miejscu, i pokrywa 30% całkowitego zużycia ener-
gii w fabryce L’Oréal. Projekt nie otrzymał żadnych 
dotacji. Przewiduje się, że system PV będzie wytwarzał 
3600 MWh energii rocznie.

A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site) 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie



Zdjęcie: Erich Westendarp, Pixabay
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A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site) 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

Cechy
• Może być przydatny w krajach, 

w których jakość sieci jest niska.

•  Korporacja nie musi 
wykorzystywać swojej  
lokalizacji/terenu.

•  Korporacje mogą unikać opłat 
sieciowych, co pozwala wytwórcy 
i odbiorcy korporacyjnemu na 
łatwiejsze zawarcie porozumienia 
handlowego co do ceny.

•  Korporacje mogą zapewnić sobie 
stałą cenę energii elektrycznej 
w długim horyzoncie czasowym.

•  Możliwa jest sytuacja, 
w której wytwórca nie musi mieć 
koncesji na dostawy energii, 
co może prowadzić do znaczących 
oszczędności.

•  Występuje pełna widoczność 
zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych oraz wiarygodność, 
ponieważ energia elektryczna jest 
zużywana bezpośrednio przez 
korporację za licznikiem.

•  Może być wymagane przyłącze 
sieciowe w miejscu instalacji 
w celu zarządzania nadwyżkami 
i niedoborami energii elektrycznej. 
W takim przypadku będą miały 
zastosowanie opłaty sieciowe.

A4 Umowa PPA  
z linią bezpośrednią

Opis
Instalacja OZE znajduje się na terenie bezpośrednio 
przyległym lub położonym niedaleko odbiorcy energii 
(zwykle mniej niż 10 km) i jest z nim połączona spe-
cjalnie wybudowaną linią bezpośrednią („prywatną”). 
Koszty budowy linii bezpośredniej są wliczone w koszty 
projektu, a zatem w cenę w umowie PPA. Teren może 
być własnością korporacyjnego odbiorcy energii, może 
również być dzierżawiony od niego albo od podmiotu 
zewnętrznego. Linia bezpośrednia jest przyłączona 
za licznikiem bezpośrednio do sieci odbiorcy energii, 
zatem ten model nie wykorzystuje publicznej sieci. 

Oznacza to, że pozwala on na uniknięcie pozatowaro-
wych kosztów sieciowych (tj. opłat uwzględnionych w 
rachunkach za energię elektryczną), które są wysokie 
i wciąż rosną. 

Jednak może być potrzebne przyłącze do sieci w miej-
scu instalacji w celu zarządzania nadwyżką energii 
elektrycznej i zwiększenia bezpieczeństwa instalacji, 
w przeciwnym wypadku nadwyżka energii może być 
przesyłana do sieci poprzez własne przyłącze ener-
getyczne odbiorcy korporacyjnego, jeżeli jego moc 
jest wystarczająca. Koszty przyłączenia powinny być 
uwzględnione w ogólnej kalkulacji ekonomicznej 

Cena PPA

Konsument 
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Instalacja
 OZE

(własność strony trzeciej)
Umowa PPA 
na nadwyżkę

Nadwyżka
energii 

Cena detaliczna

Energia
(pozostały popyt) 

Nadwyżka
energii + GP

RYSUNEK 13

Schemat modelu umowy PPA z linią bezpośrednią (A4)

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN

http://resource-platform.eu/toolkit/directory/
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A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site)  
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej

ze źródeł odnawialnych w Europie

10. Artykuł 7 unijnej dyrektywy ws. kształtu rynku energii, zgodnie z uzgodnieniami w dialogu trójstronnym z grudnia 2018 r.

11. Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, art. 2 (z): „prosument energii odnawialnej” oznacza odbiorcę końcowego działającego w ramach swoich obiektów o określonych 
granicach lub, jeśli jest to dozwolone przez państwo członkowskie, w ramach innych obiektów, który wytwarza odnawialną energię elektryczną na własne potrzeby oraz który może magazynować lub sprzedawać 
samodzielnie wytworzoną energię elektryczną, pod warunkiem że w przypadku prosumenta energii odnawialnej,niebędącego gospodarstwem domowym, działania te nie stanowią jego podstawowej działalności 
handlowej lub zawodowej (podkreślenie dodane przez autorów).

12. Dyrektywa w sprawie wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej, art. 2, ust. 6: „odbiorca aktywny” oznacza odbiorcę końcowego lub grupę działających wspólnie odbiorców końcowych, którzy 
zużywają lub magazynują energię elektryczną wytwarzaną na ich terenie o określonych granicach lub, jeżeli zezwala na to państwo członkowskie, na innym terenie, lub sprzedają wytworzoną we własnym zakresie 
energię elektryczną lub uczestniczą w systemach elastyczności lub efektywności energetycznej, pod warunkiem że działalność ta nie stanowi ich podstawowej działalności gospodarczej ani zawodowej.

projektu. Jeżeli nie ma przyłącza sieciowego, system 
będzie musiał wykorzystywać magazynowanie ener-
gii w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Takie 
systemy są dość kosztowne.

W niektórych krajach europejskich, np. Irlandii, 
Francji i krajach Beneluksu, bariery regulacyjne zna-
cząco utrudniają wykorzystywanie linii bezpośred-
nich, szczególnie wówczas gdy linie przechodzą przez 
tereny publiczne. Nowy unijny Pakiet na rzecz Czystej 
Energii (tzw. Pakiet Zimowy) stanowi, że nie powinny 
występować nieproporcjonalne procedury i koszty 
dotyczące takich linii bezpośrednich. Jednak władze 
krajowe mogą odmówić zgody w zakresie procedury 
planistycznej, jeżeli zakłócałoby to „zobowiązania 
w zakresie usług publicznych”10.

Ten model był w przeszłości wykorzystywany przez 
elektrownie wodne w celu przyciągnięcia przedsię-
biorstw energochłonnych, jak zakłady chemiczne czy 
huty aluminium, do ich lokalizacji. 

Wytwarzana energia ze źródeł odnawialnych będzie 
zaliczana jako wkład w redukcję emisji Zakresu 1, 
ponieważ energia elektryczna jest „za licznikiem”.

 
Gwarancje pochodzenia
Ten model kwalifikuje się jako zużycie na potrzeby wła-
sne („prosument”) zgodnie z definicją „prosumenta 
energii odnawialnej” zawartą w unijnej Dyrektywie 
RED 11 oraz z definicją „aktywnego odbiorcy” zawartą 
w Dyrektywie ws. kształtu rynku energii12. Gwarancje 
pochodzenia nie są generowane dla energii, która jest 
zużywana na potrzeby własne za licznikiem. Certyfikat 
gwarancji pochodzenia otrzyma wyłącznie nadwyżka 
energii, która jest eksportowana do sieci i mierzona 
przez licznik. 
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Studium przypadku

A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site) 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

Shotwick Solar PV Park 
(72 MW) zasila zakłady 
papiernicze firmy  
UPM Shotton  
– corporate PPA z linią 
bezpośrednią
 

Lokalizacja Deeside, Północna Walia

Nabywca
UPM Kymmene (Wielka Brytania), 
producent papieru  
i wyrobów leśnych

Sprzedawca Foresight

Moc 72 MWp

Rok 
uruchomienia

2016

Oszczędności 
CO2

202 500 ton rocznie

Farma fotowoltaiczna Shotwick jest największą 
instalacją PV z linią bezpośrednią w Europie. Ma ona 
powierzchnię prawie 1 km2 i zapewnia jedną trzecią 
rocznego zapotrzebowania papierni na energię elek-
tryczną. Dzięki temu projektowi firma UPM-Kymmene 
ogranicza emisję ponad 200 tys. ton CO2 rocznie. 
Umowa na bezpośrednie dostawy energii elektrycznej 
z papiernią Shotton firmy UPM-Kymmene13 (najwięk-
szym brytyjskim producentem papieru gazetowego 
pochodzącego w 100% z recyklingu) zapewnia do 
100% zielonej energii w godzinach dziennych.

UPM-Kymmene to fińska firma produkująca materiały 
pochodzenia leśnego, dawniej United Paper Mills. 
Projekt fotowoltaiczny z linią bezpośrednią jest rów-
nież przyłączony do sieci i ma dzięki temu możliwość 
elastycznego przesyłania nadwyżek energii elektrycz-
nej do sieci. Jest to atrakcyjne rozwiązanie zarówno 
dla instalacji fotowoltaicznej, jak i dla UPM jako głów-
nego lokalnego pracodawcy, ponieważ zapewnia dłu-
goterminowe korzyści ekonomiczne i środowiskowe 
dla lokalnej społeczności.

13. https://welink.eu/paper-mill-run-clean-power-welink-group-completes-sale-uks-largest-solar-park-foresight-solar-fund/ 
https://britishrenewables.com/shotwick/ 
Więcej zdjęć: https://www.comptongroup.com/shotwick-solar-park/

https://welink.eu/paper-mill-run-clean-power-welink-group-completes-sale-uks-largest-solar-park-fore
https://britishrenewables.com/shotwick/
https://www.comptongroup.com/shotwick-solar-park/


2.

Te modele biznesowe są oparte na produkcji energii elektrycznej w instalacji OZE oddalonej od miejsca jej 
odbioru. Projekty off-site pozwalają na przezwyciężenie lokalnych problemów logistycznych, związanych np. 
z dostępnością miejsca na terenie należącym do firmy lub z brakiem wystarczających zasobów energii odnawial-
nej, by pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną. Oferują one również korporacjom korzyści związane 
z ekonomią skali, z zakupem dużych ilości energii elektrycznej oraz ze zredukowanymi kosztami produkcji energii.

Jednak te modele korzystają z sieci i są zlokalizowane „przed licznikiem” odbiorcy, dlatego nie pozwalają na 
oszczędności związane z kosztami sieciowymi (dystrybucja).

Popularne modele 
korporacyjnych  
zakupów energii
 
B: Modele wytwarzania energii 
poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
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Cechy
• Nie ma wymagań dotyczących 

kapitału początkowego, ponieważ 
instalacja jest własnością 
strony trzeciej.

•  Korporacje mogą zaoszczędzić 
znaczące kwoty na kosztach energii 
przez cały okres obowiązywania 
umowy PPA.

•  Umowa PPA może ułatwiać 
budowę nowych aktywów OZE 
przez zapewnienie deweloperom 
gwarantowanego odbiorcy.

•  PPA może zostać podpisana 
z istniejącymi instalacjami, 
które przestały już otrzymywać 
wsparcie publiczne, co pozwala na 
wydłużenie okresu ich eksploatacji. 

•  Budowa nowych aktywów 
(instalacji) OZE zapewnia 
dodatkowość i zmniejsza ślad 
węglowy przedsiębiorstwa.

•  Korporacje mogą zapewnić sobie 
stałą cenę energii elektrycznej 
w długim horyzoncie czasowym.

• Pozwala na zakup dużych 
wolumenów energii elektrycznej 
w pojedynczej transakcji, 
ponieważ nie występują 
ograniczenia przestrzeni.

B1 Fizyczna umowa PPA 
(z dostawą energii)

Opis
Umowa PPA z dostawą energii (tzw. fizyczny PPA) obej-
muje zarówno przesył energii siecią łączącą bezpośred-
nio wytwórcę i odbiorcę, jak i umowę lub serię umów 
między tymi stronami. Strony umowy określają cenę 
(lub strukturę jej wyznaczania) na dłuższy okres – stan-
dardowo od 5 do 20 lat. Do właściciela instalacji OZE 
należy jej utrzymanie, eksploatacja i sprzedaż energii 
w określonym punkcie dostawy. Właśnie w punkcie 
dostawy lub w punkcie przyłączenia instalacji do sieci 
energię przejmuje odbiorca korporacyjny.14

W niektórych krajach UE, np. w Belgii, regulacje 
zabraniają korporacjom kupowania energii w punk-
cie przyłączenia wytwórcy do sieci. Jednak z cza-
sem, w myśl pakietu „Czysta Energia dla Wszystkich 
Europejczyków”, takie bariery administracyjne po- 
winny zostać usunięte.

Umowa PPA może zdynamizować budowę nowych 
mocy OZE. Deweloper ma bowiem gwarancję kupna 
energii przez odbiorcę, zazwyczaj przez okres spłacania 
kredytu. Dzięki temu projekt zyskuje miano bankowal-
nego, co zwiększa prawdopodobieństwo jego realizacji. 

Energia + GP

Energia

Energia
(pozostały popyt)

Opłata
(sleeving fee)

+ GP

Cena PPA

Konsument 
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Instalacja
 OZE

(własność strony trzeciej)

RYSUNEK 14

Schemat modelu PPA z dostawą energii (B1)

B: Modele wytwarzania energii poza miejscem (off-site) 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych w Europie

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN

14. Ta struktura umowy jest dostępna wyłącznie na zliberalizowanych rynkach energii elektrycznej. Rynek energii elektrycznej został zlibera-
lizowany lub jest w trakcie liberalizacji we wszystkich państwach członkowskich UE oraz w Norwegii. W Bułgarii, na Malcie i Cyprze proces 
liberalizacji trwa.

http://resource-platform.eu/toolkit/directory/


35

Cechy
• Umowy PPA mogą być 

wykorzystywane do 
zwiększenia postrzegania 
i świadomości marki oraz do 
zademonstrowania zaangażowania 
firmy w minimalizowanie jej 
oddziaływania na środowisko.

• Ryzyko kredytowe odbiorcy jest 
kluczowym czynnikiem branym pod 
uwagę przez właściciela instalacji.

• Sprzedawca i odbiorca muszą 
znajdować się na tym samym rynku 
energii elektrycznej (w tej samej 
strefie cenowej), aby możliwy był 
fizyczny przesył energii (lub musi 
być dostępna długoterminowa moc 
interkonektorów).

Umowę PPA można też podpisać z istniejącą instala-
cją (często z kończącym się wsparciem rządowym), co 
wydłuża okres jej eksploatacji. Przy takich kontraktach 
ustalana cena może być niższa, a jej poziom wyznaczają 
jedynie podstawowe koszty eksploatacji i utrzymania 
instalacji (O&M). Jednak przy zawieraniu tego typu 
umowy nie zawsze można mówić o tzw. dodatkowym 
efekcie, tj. obniżenia emisyjności. Można o nim mówić 
jedynie wówczas, kiedy repowering lub modernizacja 
istniejących aktywów przyczyniają się do zwiększenia 
ich mocy i wydłużenia okresu działania.

Umowa PPA wymaga niekiedy zaangażowania stron 
trzecich, m.in. umożliwiających dostęp do sieci i zarzą-
dzających bilansowaniem. Zazwyczaj do świadczenia 
takich usług odbiorca korporacyjny angażuje przed-
siębiorstwo energetyczne, które pobiera opłatę tzw. 
sleeving fee. Od nazwy opłaty ten rodzaj umów okre-
ślany jest mianem „sleeved PPA”. 

W celu zredukowania ryzyka profilu, tj. w sytuacji kiedy 
profil produkcji znacząco odbiega od profilu zużycia 
klienta, możliwe jest także upoważnienie spółki obrotu 
do przekształcenia zmiennej produkcji (pay-as-produ-
ced) w płaskie bloki baseload.

Warunkiem koniecznym dla umów PPA z dostawą 
energii jest to, by sprzedawca i odbiorca funkcjonowali 
w ramach tego samego rynku energii.

Ostateczna cena dla klienta jest funkcją ceny uzgod-
nionej w umowie PPA i wszelkich dodatkowych opłat 
m.in. na rzecz operatora sieci dystrybucyjnej za prze-
sył i bilansowanie energii. Uwzględnia też zarzą-
dzanie ryzykiem ceny i wolumenu w związku z tym, 
że instalacja OZE nie może w 100 proc. zaspokoić 
popytu odbiorcy.

Zwykle umowa PPA z dostawą energii może być skon-
struowana jak standardowa umowa „executory con-
tract” (zgodna z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości IAS37). Przy jej stosowaniu wydatki 
są uwzględniane w rachunku zysków i strat, na pod-
stawie kosztów przypisanych do energii elektrycznej 
dostarczonej do odbiorcy i zużytej przez niego w nor-
malnej działalności.

Należy jednak starannie rozważyć stosowanie rachun-
kowości finansowej w umowach PPA, bo umowy te 
mogą być zakwalifikowane jako instrument pochodny 
(według IFRS9) lub dzierżawy (według IFRS16)15. Może 
to wpływać na wycenę umowy PPA w dokumentach 
rachunkowych korporacji. 

Zużyta energia elektryczna pochodząca z instalacji 
OZE będzie zaliczana do redukcji emisji Zakresu 2, 
ponieważ odnosi się do pośrednich emisji z produkcji.

15. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie World Business Council for Sustainable Development (2017): IFRS Accoun-
ting outline for Power Purchase Agreements. Dostępny pod adresem: http://resource-platform.eu/files/knowledge/reports/WBCSD-I-
FRS-accounting-outline-for-PPA.pdf

B: Modele wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)  
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej

ze źródeł odnawialnych w Europie
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Studium przypadku

Facebook i klaster 
wiatrowy Bjørkheim 
w Norwegii 
– umowa off-site PPA 
z dostawą energii 
z farm wiatrowych
 

Lokalizacja Powiat Rogland, Norwegia

Nabywca Facebook

Sprzedawca Luxcara

Moc 294 MW

 
 
 

Klaster wiatrowy Bjørkheim składa się z dwóch pro-
jektów wiatrowych: Eikeland-Steinsland and Gravdal 
Skinansfjellet, które zawarły długoterminową (15-let-
nią) umowę PPA z Facebookiem. Ich oddanie do eks-
ploatacji jest spodziewane w styczniu 2020 r. 

B: Modele wytwarzania energii poza miejscem (off-site) 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych w Europie
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Studium przypadku

Norsk Hydro – umowa 
off-site PPA z fizyczną 
dostawą energii  
z farm wiatrowych
 

Lokalizacja
Gminy Sirdal i Flekkefjord, 
południowa Norwegia

Nabywca Hydro Energi (Norsk Hydro)

Sprzedawca ENGIE

Moc 208 MW

Rok 
uruchomienia

Przewidywane uruchomienie:  
grudzień 2019

Oszczędności 
CO2

180 000 ton rocznie

Okres 
obowiązywania 
umowy

29 lat

 

Hydro Energi, spółka zależna Norsk Hydro, norwe-
skiego producenta aluminium, podpisała umowę PPA 
na odbiór całości energii elektrycznej wyprodukowanej 
w ciągu 25 lat, demonstrując rosnące zapotrzebowanie 
przemysłowych odbiorców energii na zabezpieczenie 
długoterminowych dostaw zrównoważonej i konku-
rencyjnej cenowo energii elektrycznej. Umowa PPA 
umożliwia firmie Norsk Hydro produkcję około 50 tys. 
ton aluminium rocznie w jej norweskich zakładach przy 
konkurencyjnych cenach energii.

B: Modele wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)  
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej

ze źródeł odnawialnych w Europie
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Cechy
• Nie ma wymagań dotyczących 

kapitału początkowego, ponieważ 
instalacja jest własnością strony 
trzeciej.

•  Korporacje mogą zaoszczędzić 
znaczące kwoty na kosztach energii 
przez cały okres obowiązywania 
umowy PPA.

• Umowa PPA może ułatwiać 
budowę nowych aktywów OZE 
przez zapewnienie deweloperowi 
gwarantowanych przychodów.

• PPA może zostać podpisana 
z istniejącymi instalacjami, 
które przestały już otrzymywać 
wsparcie publiczne, co pozwala na 
wydłużenie okresu ich eksploatacji.

•  Właściciel instalacji musi zawrzeć 
oddzielną umowę na sprzedaż całej 
fizycznej energii na rynku.

•  Budowa nowych aktywów 
(instalacji) OZE zapewnia 
dodatkowy efekt i zmniejsza ślad 
węglowy przedsiębiorstwa.

• Korporacje mogą zapewnić sobie 
stałą cenę energii elektrycznej 
w długim horyzoncie czasowym.

B2 Finansowa umowa PPA

Opis
Finansowa umowa PPA jest finansowym kontrak-
tem pochodnym, w którym cena na bazową energię 
elektryczną jest rozliczana za pomocą kontraktu róż-
nicowego (CfD). Zgodnie z kontraktem różnicowym 
strony uzgadniają cenę realizacji (ang. strike price) dla 
energii elektrycznej oraz rynkową cenę referencyjną 
na czas obowiązywania kontraktu. Gdy cena realizacji 
jest wyższa od rynkowej ceny referencyjnej, wówczas 
odbiorca kompensuje tę różnicę. Gdy rynkowa cena 
referencyjna jest wyższa od ceny realizacji, producent 
energii wypłaca różnicę odbiorcy. Kontrakt zapewnia 

konsumentowi korporacyjnemu zabezpieczenie finan-
sowe przed długoterminowymi wahaniami ceny ener-
gii elektrycznej.

Nie występuje tu fizyczny przesył energii elektrycz-
nej między wytwórcą a odbiorcą (dlatego ten model 
jest również nazywany „wirtualną” lub „syntetyczną” 
umową PPA), co pozwala na podpisywanie takiej 
umowy także między różnymi krajami (patrz model 
C4: Transgraniczna umowa PPA).

Umowa PPA może ułatwiać budowę nowych 
aktywów OZE przez zapewnienie deweloperom 

Rozliczenie finansowe PPA

Cena
hurtowa

Cena
detaliczna

Konsument 
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Rynek 
hurtowy / 
agregator

Instalacja
 OZE

(własność str. trzeciej)

GP

RYSUNEK 15

Schemat modelu finansowej umowy PPA (B2)

B: Modele wytwarzania energii poza miejscem (off-site) 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych w Europie
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gwarantowanego odbiorcy, zwykle przez okres kre-
dytowania, co powoduje, że projekt jest bardziej ban-
kowalny, a tym samym bardziej prawdopodobna jest 
jego realizacja.

Jeżeli umowa PPA jest podpisana z istniejącą insta-
lacją (często z kończącym się wsparciem rządowym), 
może ona wydłużyć okres jej eksploatacji. Cena dla 
istniejącej instalacji z kończącym się wsparciem może 
być niższa, ponieważ musi ona jedynie pokryć pod-
stawowe koszty eksploatacji i utrzymania (O&M). 
Koszty budowy powinny już zostać zamortyzowane w 
pierwszym etapie eksploatacji instalacji, a zatem nie 
występuje tu wyraźny dodatkowy efekt. Jednak jeżeli 
umowa PPA pozwala na repowering lub moderniza-
cję instalacji i wydłużenie jej okresu eksploatacji, lub 
jeżeli pozwala deweloperowi na inwestycje w nowe 
aktywa OZE, wówczas jest tu uzasadnienie dla dodat-
kowego efektu...

Traktowanie finansowej umowy PPA pod względem 
rachunkowości finansowej musi zostać starannie 
rozważone, ponieważ prawdopodobnie będzie ona 
zgodna z definicją kontraktu pochodnego według 
IFRS9 (ponieważ wartość PPA jest określana na 

podstawie bazowej rynkowej ceny referencyjnej lub 
indeksu, wymaga niewielkich lub zerowych inwestycji, 
i jest rozliczana w przyszłości16), co może wpływać na 
jej wycenę w dokumentach rachunkowych odbiorcy.

Zużyta energia elektryczna pochodząca z instalacji 
OZE będzie zaliczana do redukcji emisji Zakresu 2, 
ponieważ odnosi się do pośrednich emisji z produkcji 
zakupionej energii.

Gwarancje pochodzenia
Gwarancje pochodzenia są powiązane z energią elek-
tryczną i sprzedawane przez właściciela instalacji kon-
sumentowi korporacyjnemu w ramach ogólnej umowy. 
Transfer gwarancji pochodzenia to jedyny fizyczny 
transfer w tej umowie.

Cechy
• Pozwala na zakup dużych wolumenów 

energii elektrycznej w pojedynczej 
transakcji, ponieważ nie występują 
ograniczenia lokalizacji.

• Ponieważ model obejmuje wyłącznie 
kontrakt finansowy, konsument 
korporacyjny nie musi brać pod 
uwagę technicznych i regulacyjnych 
szczegółów związanych 
z instalacją OZE.

• Instalacje nie muszą znajdować się w tej 
samej sieci co odbiorca, co umożliwia 
korporacjom podpisywanie umów 
międzynarodowych (patrz model C4: 
Transgraniczna umowa PPA).

• Umowy PPA mogą być 
wykorzystywane do zwiększenia 
percepcji i świadomości marki oraz  
do zademonstrowania zaangażowania 
firmy w minimalizowanie jej 
oddziaływania na środowisko.

• Ryzyko kredytowe korporacji jest 
kluczowym czynnikiem branym pod 
uwagę przez właściciela instalacji.

• Finansowe umowy PPA mogą 
podlegać rachunkowości dotyczącej 
finansowych instrumentów 
pochodnych, co może zmieniać zasady 
rachunkowości stosowane wobec 
korporacyjnego konsumenta energii.

16. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie World Business Council for Sustainable Development (2017): IFRS Accounting 
outline for Power Purchase Agreements. Dostępny pod adresem: 
http://resource-platform.eu/files/knowledge/reports/WBCSD-IFRS-accounting-outline-for-PPA.pdf

B: Modele wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)  
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej

ze źródeł odnawialnych w Europie

http://resource-platform.eu/files/knowledge/reports/WBCSD-IFRS-accounting-outline-for-PPA.pdf
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Studium przypadku

B: Modele wytwarzania energii poza miejscem (off-site) 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych w Europie

Farma fotowoltaiczna 
Vale Matanças  
(Foresight Group) 
– finansowa 
umowa PPA
 

Lokalizacja Alcácer do Sal, Portugalia

Nabywca nie dotyczy

Sprzedawca Exus Management Partners

Moc 7,2 MW

Rok 
uruchomienia

Grudzień 2018

Oszczędności 
CO2

180 000 ton rocznie

Okres 
obowiązywania 
umowy

10 lat

Projekt został przyłączony do sieci w grudniu. Zawarta 
została 10-letnia umowa PPA z hiszpańską firmą ener-
getyczną i planowana jest produkcja 12 GWh energii 
elektrycznej rocznie. Przychody farmy fotowoltaicznej 
Vale Matanças pochodzą z długoterminowej umowy 
PPA. Projekt ten był pierwszą w Portugalii inwestycją 
w instalację fotowoltaiczną na skalę przemysłową zbu-
dowaną bez jakichkolwiek dotacji rządowych. 



C: Warianty modeli 
wytwarzania energii
poza lokalizacją odbiorcy  
(off-site)

3.
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C1 Instalacja odbiorcy  
poza jego lokalizacją  
(self-owned off-site)

Opis
Korporacja inwestuje i staje się właścicielem instalacji 
OZE lub udziału w takiej instalacji położonej poza miej-
scem zużycia energii, w formie inwestycji długotermi-
nowej podjętej w celu zabezpieczenia swoich kosztów 
związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Wymaga 
to często znaczącego kapitału początkowego na roz-
wój instalacji OZE.

Energia elektryczna produkowana przez instalację off-
-site jest sprzedawana na rynku hurtowym, a korpora-
cja umarza gwarancje pochodzenia z produkcji energii 
z OZE w odniesieniu do swojego zużycia energii (która 
jest kupowana na rynku detalicznym). Nie występuje 
kontrakt na dostawę energii elektrycznej między insta-
lacją OZE a korporacją.

Gwarancje pochodzenia
Korporacja zużywa zieloną energię przez umarzanie 
gwarancji pochodzenia wytwarzanych przez własną 
instalację OZE względem swojego zużycia ener-
gii elektrycznej.

Obecnie instalacje OZE w niektórych krajach nie mogą 
otrzymać gwarancji pochodzenia, jeżeli otrzymują 
wsparcie publiczne. Właściciel musiałby zakupić nie-
powiązane gwarancje pochodzenia z alternatywnych 
źródeł, co mogłoby mieć wpływ na postrzegane korzy-
ści z posiadania instalacji OZE.

Cechy
• Prosty model biznesowy, który 

może zostać wykorzystany 
w każdym systemie prawnym, 
ponieważ polega jedynie na zakupie 
instalacji OZE.

• Budowa nowych aktywów 
(instalacji) OZE zapewnia 
dodatkowy efekt i zmniejsza ślad 
węglowy przedsiębiorstwa.

•  Pozwala na transgraniczny 
zakup energii z OZE, który jest 
łatwy do zaprezentowania.

•  Jeżeli korporacja musi zakupić 
niepowiązane gwarancje 
pochodzenia z alternatywnych 
źródeł, może to mieć wpływ na 
postrzegane korzyści z posiadania 
instalacji OZE.

• Wymaga wiedzy i doświadczenia 
w zakresie inwestycji w aktywa 
OZE, co może nie być dostępne dla 
korporacji, jeżeli nie stanowi to jej 
zasadniczej działalności biznesowej.

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN

Cena
hurtowa

Cena
detaliczna

Konsument 
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Rynek 
hurtowy / 
agregator

Instalacja
 OZE

(własność str. trzeciej)

GP

RYSUNEK 16

Schemat modelu instalacji wytwórcy poza miejscem 
jego lokalizacji (C1)

http://resource-platform.eu/toolkit/directory/
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Studium przypadku

Ingka Group (Grupa IKEA) 
– inwestycje  
w energetykę wiatrową 
 

Lokalizacja Wiele

Nabywca Ingka Group

Sprzedawca Wielu

Moc 997 MW

 
W 2018 r. farmy wiatrowe należące do Ingka Group 
wyprodukowały 2 559 GWh energii elektrycznej na 
14 rynkach na całym świecie. W poszczególnych przy-
padkach dokładny model biznesowy zależy od lokal-
nego kształtu rynku energii elektrycznej. Energia 
elektryczna jest często sprzedawana na rynku hurto-
wym lub spotowym, a gwarancje pochodzenia gene-
rowane przez instalację są zachowywane i umarzane 
przez Ingka Group w celu pokrycia własnego zuży-
cia energii. 

Na innych rynkach, gdzie Ingka Group nie otrzymuje 
gwarancji pochodzenia, ponieważ projekty są sub-
sydiowane, np. w Niemczech, Portugalii i we Francji, 
oprócz swojej instalacji OZE firma kupuje na rynku  
niepowiązane gwarancje pochodzenia, by pokryć 
swoje zużycie energii.

Ingka Group, poprzez swój oddział Ingka Investments, 
zdecydowała się na bezpośrednią własność swoich 
instalacji o charakterze inwestycji długoterminowych. 

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych w Europie
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C2 Umowa PPA  
z wieloma nabywcami

Opis
Korporacje mogą utworzyć konsorcjum nabywców 
w celu zakupu energii elektrycznej od jednego dużego 
wytwórcy. Najlepiej jest, gdy korporacje działają w róż-
nych branżach, dzięki czemu bezpośredni konkurenci 
nie zawierają wspólnej umowy na zakup energii. 
Można to osiągnąć dzięki identycznym kontraktom 
pomiędzy każdym z korporacyjnych nabywców ener-
gii a wytwórcą. Podpisując umowę na dostawy energii 
z konsorcjum nabywców, deweloper może zdywer-
syfikować ryzyko kredytowe odbiorców i sprzedać 
większą ilość energii produkowanej przez wytwórcę 
w ramach jednej umowy. Z punktu widzenia nabywcy 

koszty prawne i obciążenia proceduralne mogą być 
rozłożone na członków konsorcjum. Może to jednak 
doprowadzić do większej złożoności i wydłużyć czas 
potrzebny na wynegocjowanie umowy.

Umowa PPA z wieloma nabywcami może być „fizyczna” 
(z dostawą energii) lub „finansowa”.

Gwarancje pochodzenia
Gwarancje pochodzenia są powiązane z energią 
wytwarzaną w instalacji i są dostarczane odbiorcom 
w ramach umowy PPA.

Cechy
• Wielu odbiorców korporacyjnych 

redukuje ryzyko kredytowe dla 
instalacji OZE, nie tylko poprzez 
dywersyfikację związaną z liczbą 
odbiorców, ale również poprzez 
różne sektory gospodarki, 
w których działają.

•  Nabywcy mogą łączyć swoje zasoby, 
wiedzę i doświadczenie w celu 
zwiększenia efektywności podczas 
negocjacji umowy.

• Negocjacje umowy z wieloma 
stronami mogą zwiększyć 
poziom złożoności i spowodować 
opóźnienia, prowadząc do wyższych 
kosztów prawnych.

• Struktura zarządcza konsorcjum 
może być skomplikowana 
i należy rozważyć kwestie 
bieżącego zarządzania relacjami 
wewnątrz konsorcjum.

Energia + GP

Energia

Energia
(pozostały popyt)

Opłata
(sleeving fee)

+ GP

cena PPA

Konsorcjum
korporacji

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Instalacja
 OZE

(własność 
strony trzeciej)

Korporacja 1

Korporacja 2

Korporacja 3

RYSUNEK 17

Schemat modelu umowy PPA z wieloma nabywcami (C2)

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN

http://resource-platform.eu/toolkit/directory/
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Studium przypadku

Holenderskie 
konsorcjum wiatrowe 
z Google, DSM, Philips 
i AkzoNobel
 

Lokalizacja Zeeland, Holandia

Nabywca Google, DSM, Philips i AkzoNobel

Sprzedawca
Windpark Krammer (Krammer), 
Windpark OSK B.V. (Bouwdokken)

Moc 136 MW

Rok 
uruchomienia

Grudzień 2018

 

Ta grupa nabywców zawarła swoją pierwszą umowę 
PPA w październiku 2016 r., umożliwiając budowę 
farmy wiatrowej Krammer o mocy 102 MW. Konsor-
cjum podpisało drugą umowę PPA w grudniu 2016 r., 
która doprowadziła do wybudowania projektu parku 
wiatrowego Bouwdokken o mocy 34 MW. Każdy z part-
nerów zawarł umowę na zakup 25% energii produko-
wanej przez farmę wiatrową.

Nabywcami są firmy AkzoNobel (branża chemiczna), 
DSM (zdrowie, żywność i materiały), Google (firma 
technologiczna) oraz Philips (elektronika). Farmy 
wiatrowe zostały zbudowane przez lokalne spół-
dzielnie energetyczne i skorzystały z rządowego 
programu wsparcia dla OZE (Stimulering Duurzame 
Energieproductie, SDE+).

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych w Europie
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C3 Umowa PPA z wieloma 
sprzedawcami

Opis
Model umowy PPA z wieloma sprzedawcami jest wyko-
rzystywany wówczas, gdy zapotrzebowanie na energię 
ze strony energochłonnej korporacji jest większe niż pro-
dukcja jednej (lub kilku) instalacji odnawialnych źródeł 
energii. Niezależny agregator łączy wiele instalacji OZE 
w jeden portfel i zawiera umowę PPA na dostawę energii 
do odbiorcy korporacyjnego. Ten sposób zakupu energii 
ze źródeł odnawialnych pozwala energochłonnym kor-
poracjom na zaspokojenie swojego zapotrzebowania 

dzięki dostępnym odnawialnym źródłom energii bez 
potrzeby zawierania kilku różnych umów.

Gwarancje pochodzenia
Gwarancje pochodzenia są powiązane z energią elek- 
tryczną i sprzedawane odbiorcy korporacyjnemu przez 
portfel instalacji w ramach umowy. Gwarancje pocho- 
dzenia mogą być również sprzedane na zewnątrz jako 
gwarancje niepowiązane.

Cechy
• Podobne do finansowych umów 

PPA lub fizycznych umów PPA.

•  Agregacja wielu instalacji OZE może 
obniżyć koszty bilansowania przez 
operatora energetycznego.

•  Agregator przejmuje 
ryzyko związane z budową 
i uruchomieniem projektów.

• Agregator pobiera opłatę za swoje 
usługi, co dodatkowo zwiększa 
koszty modelu.

• Energochłonne korporacje mogą 
pokryć swoje zapotrzebowanie 
dzięki różnorodnym lokalnym 
odnawialnym źródłom energii. 

Energia + GP

Energia

Energia
(pozostały popyt)

Opłata
(sleeving fee)

+ GP

Konsument
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

cena PPA

Instalacja OZE 1
(własność strony trzeciej)

Instalacja OZE 2
(własność strony trzeciej)

Instalacja OZE 3
(własność strony trzeciej)

RYSUNEK 18

Schemat modelu umowy PPA z wieloma sprzedawcami (C3)

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN

http://resource-platform.eu/toolkit/directory/
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Studium przypadku

Lotnisko Schiphol  
– zagregowana 
umowa PPA
 

Lokalizacja
Lotnisko Schiphol w Amsterdamie 
(oraz inne lotniska należące 
do Schiphol Group)

Nabywca Schiphol Group

Sprzedawca Eneco

Ilość 
dostarczonej 
energii 
elektrycznej

200 GWh

 

Schiphol Airport Group podpisała 15-letnią umowę 
z holenderską spółką energetyczną Eneco na 
dostawę energii elektrycznej do wszystkich swoich 
lotnisk, z klauzulą wymagającą, aby w ciągu 10 lat 
energia ta pochodziła w 100% ze źródeł odnawial-
nych. Ta energia z OZE musi pochodzić z instalacji 
wiatrowych i fotowoltaicznych zlokalizowanych 
w Holandii. W ramach tej umowy istnieje również  
szereg mniejszych inicjatyw, jak potencjalne lokalne 
projekty PV na lotniskach oraz punkty ładowania 
pojazdów elektrycznych.

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych w Europie
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C4 Transgraniczna  
umowa PPA

Opis
Wszystkie modele zdalne (off-site) opisane powyżej 
oraz ich warianty mogą teoretycznie być zawierane 
między różnymi krajami w Europie; dotyczy to również 
„fizycznych” i finansowych umów PPA.

Obecnie jednak istnieje bardzo niewiele przykładów 
takich umów w Europie. Główną barierą tego modelu 
jest ryzyko bazy (basis risk), zwane też ryzykiem 
spreadu (spread risk), które wynikają z możliwości 

niedopasowania cen energii elektrycznej między rze- 
czywistym punktem dostawy (rynkiem hurtowym 
kraju A a rozliczeniowym punktem dostawy (rynek 
hurtowy w kraju B), określonymi w umowie PPA.

Bariery w odniesieniu do fizycznych transgranicznych 
umów PPA obejmują brak połączeń transgranicznych 
(interkonektorów) oraz złożone problemy związane 
z długoterminową rezerwacją mocy przesyłowej takich 
interkonektorów.

Cechy
• Podobne do finansowych umów 

PPA lub PPA z dostawą energii.

•  Pozwala korporacjom na zakup 
energii ze źródeł odnawialnych, 
jeżeli dostępne są odpowiednie 
zasoby naturalne oraz elastyczny, 
płynny rynek, niezależnie od miejsca 
prowadzenia ich działalności. 

• Związek między zasobami 
odnawialnymi a odbiorcą nie 
jest tak oczywisty, dlatego może 
być trudniej go komunikować, 
szczególnie jeśli oba kraje 
nie sąsiadują ze sobą. Istnieje 
możliwość krytyki dotyczącej braku 
wystarczającej „wiarygodności”.

• W odniesieniu do unijnych celów 
OZE może występować brak jasności 
co do tego, do którego kraju należy 
zaliczyć wytworzoną energię 
elektryczną z OZE, chociaż założenie 
jest takie, że jest to kraj, w którym 
znajduje się instalacja OZE.

•  Pozostaje również szereg 
innych znaczących barier, 
np. ryzyko bazy ceny hurtowej, 
brak długoterminowych mocy 
przesyłowych interkonektorów, 
ryzyko kursu walutowego 
oraz złożoność związana 
z rachunkowością transgraniczną.

Energia + GPEnergia + GP

Energia

Energia
(pozostały popyt)

Opłata
(sleeving fee)

+ GP

cena PPA

Konsument 
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne
Kraj A Kraj B

Instalacja
 OZE

(własność 
strony trzeciej)

RYSUNEK 19

Schemat modelu transgranicznej umowy PPA (C4)

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN

http://resource-platform.eu/toolkit/directory/
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17.  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2016_11_13_set_roadmap_joint_declaration-vf.pdf

Na Konferencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian 
Klimatu (COP 22) Francja, Niemcy, Portugalia, 
Hiszpania i Maroko podpisały Mapę Drogową Handlu 
Zrównoważoną Energią (SET Roadmap): wspólną 
deklarację na rzecz ułatwienia transgranicznego han-
dlu energią ze źródeł odnawialnych między Marokiem 
a tymi czterema krajami UE17. Pod koniec 2018 r. tych 
pięć krajów podpisało kolejną wspólną deklarację na 
rzecz progresywnego otwarcia swoich rynków OZE 
i ułatwienia handlu transgranicznego poprzez umowy 
PPA w krajach sygnatariuszy. Inicjatywa SET Roadmap 
ma na celu zaproponowanie przejrzystych procedur 

i działań, szczególnie dotyczących ram regulacyjnych 
i dostępności połączeń transgranicznych, w celu usu- 
nięcia wszelkich przeszkód w handlu transgranicznym 
między Marokiem a czterema krajami europejskimi, 
i dzięki temu ułatwienie szerszego wykorzystania trans- 
granicznych umów PPA.

Gwarancje pochodzenia
Instalacja OZE i korporacje mogą zawrzeć odrębną 
umowę na przeniesienie gwarancji pochodzenia. 

Rozliczenie finansowe umowy PPA

Cena
hurtowa

Cena
detaliczna

Konsument 
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Rynek 
hurtowy / 
agregator

Instalacja
 OZE

(własność str. trzeciej)

GP

Kraj A Kraj B

RYSUNEK 20

Schemat modelu transgranicznej finansowej umowy PPA (C4)

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych w Europie

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2016_11_13_set_roadmap_joint_declaration-vf.pdf


50

Studium przypadku

Farma wiatrowa 
w Szwecji zasilająca 
centrum danych Google 
w Finlandii
 

Lokalizacja Maevaara, północna Szwecja

Nabywca Google

Sprzedawca OX2 Vind AB

Moc 72 MW

 
 Ta szwedzka farma wiatrowa zasila centrum danych 

firmy Google zlokalizowane w Finlandii za pośred- 
nictwem transgranicznej finansowej umowy PPA. 
Taka struktura została wybrana ze względu na to, 
że szwedzkie ramy regulacyjne i system wsparcia są 
w pełni kompatybilne z korporacyjnymi zakupami ener-
gii, co nie ma miejsca w przypadku Finlandii. Co wię-
cej, oba te rynki są częścią rynku energii elektrycznej  
Nord Pool i są silnie skorelowane pod względem cen, 
co ułatwia podpisanie transgranicznej umowy PPA.

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie



Zdjęcie: Soonthorn Wongsaita, Shutterstock
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C5 Umowa PPA 
z wieloma technologiami

Opis
Umowa PPA obejmuje więcej niż jedną technologię 
OZE, jak energetyka wiatrowa, słoneczna, wodna, 
geotermalna czy biomasa, ale może również obej-
mować magazynowanie energii18. Chociaż jak dotąd 
nie ma zbyt wielu informacji na temat wykorzysta-
nia tego modelu w Europie, w ostatnim czasie kor-
poracje wykazują zwiększone zainteresowanie tego 
typu umowami PPA. Uważa się, że przez połączenie 
różnych technologii możliwe jest uzyskanie bardziej 
wypłaszczonego profilu produkcji w porównaniu do 
umowy PPA obejmującej tylko jedną technologię OZE. 
Taka struktura mogłaby ostatecznie pomóc w redukcji 
ryzyk kształtu/profilu związanych z tradycyjnymi kor-
poracyjnymi umowami PPA na energię z OZE.

 
 
Zewnętrzny usługodawca (tzw. firming provider) 
mógłby wejść w ten model i dostarczać usługę pole-
gającą na dostawie określonych bloków energii do 
przedsiębiorstwa energetycznego, które byłyby dalej 
transferowane do odbiorcy korporacyjnego.

Gwarancje pochodzenia
Gwarancje pochodzenia są powiązane z energią elek-
tryczną i sprzedawane przez właściciela instalacji kon-
sumentowi korporacyjnemu w ramach umowy.

Cechy
• Podobne do finansowych  

i fizycznych umów PPA.

• Umowy PPA z wieloma 
technologiami mogą pozwolić 
na redukcję ryzyka związanego 
z bilansowaniem, profilem 
i/lub wolumenem. 

• Model ten jest wykorzystywany 
w USA, ale jak dotąd nie 
upowszechnił się w Europie.

• Ze względu na brak przykładów 
zastosowania w Europie  
istnieje mniejsza liczba doradców 
posiadających odpowiednią  
wiedzę i doświadczenie pozwalające 
na doradztwo w odniesieniu 
do takich umów.

Energia + GP

Energia

Energia
(pozostały popyt)

Opłata
(sleeving fee)

+ GP

Konsument
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

PPA price

Instalacja OZE 1
(własność strony trzeciej)

Instalacja OZE 2
(własność strony trzeciej)

Instalacja OZE 3
(własność strony trzeciej)

RYSUNEK 21

Schemat modelu umowy PPA z wieloma technologiami (C5)

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN

18. Patrz raport WBCSD pt.: „How multi-technology PPA structures could help companies reduce risk”.

http://resource-platform.eu/toolkit/directory/
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Studium przypadku

Opera w Sydney 
– umowa PPA  
z farmami wiatrowymi  
i słonecznymi
 

Lokalizacja Nowa Południowa Walia, Australia

Nabywca Opera w Sydney

Sprzedawca Flow Power

Rok 
uruchomienia

Grudzień 2018

Okres 
obowiązywania 
umowy

7 lat

 

W ramach swojego długoterminowego planu zrów-
noważonego rozwoju Opera w Sydney pracuje nad 
osiągnięciem neutralności węglowej. Aby zrealizo-
wać ten cel, Opera zdecydowała się znaleźć dostawcę  
zielonej energii i podjęła decyzję o przejściu na energię 
ze źródeł odnawialnych. W wyniku przetargu Opera 
w Sydney zawarła 7-letnią korporacyjną umowę PPA 
z firmą Flow Power na zakup energii z farmy wiatrowej 
i fotowoltaicznej.

W ramach tej umowy Opera w Sydney przeznaczyła 
2,4 mln AUD (1,67 mln USD) na zakup energii z farmy 
wiatrowej Sapphire w Glenn Innes (270 MW) oraz 
z farmy fotowoltaicznej Bomen (120 MW) w Wagga 
Wagga.

Umowa PPA pokrywa ponad 85% zapotrzebowania 
Opery na energię elektryczną. 

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych w Europie
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C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

C6 Umowa PPA  
z zabezpieczoną produkcją 
(Proxy Generation PPA)

Opis
Umowa PPA z zabezpieczoną produkcją (proxy gene-
ration) to koncepcja opracowana niedawno w USA 
w celu przeniesienia niektórych ryzyk związanych 
z korporacyjnymi umowami PPA na najbardziej odpo-
wiednie podmioty. Ponieważ korporacyjne umowy 
PPA na energię z OZE powstały na bazie tradycyjnych 

konwencjonalnych umów PPA, w naturalny sposób nie 
są dopasowane do ryzyka profilu w długoterminowych 
umowach ze zmiennym odnawialnym źródłem ener-
gii. Znaczna część złożoności w umowach PPA wynika 
z ryzyka wolumenu (tj. wielkości produkcji energii), 
które oddziaływuje na odbiorcę energii. Ryzyko wolu-
menu zależy od ryzyka operacyjnego (np. dostęp-
ności mocy wytwórczych) oraz ryzyka pogodowego 

Cechy
• Podobne do finansowych 

i fizycznych umów PPA.

• Ryzyko operacyjne jest przenoszone 
z nabywcy, który nie ma kontroli 
nad eksploatacją instalacji.

• Nabywca może zabezpieczyć się 
przed innymi ryzykami za pomocą 
produktów ubezpieczeniowych 
lub na rynku towarowym. 

• Ponieważ uzgodniona wydajność 
operacyjna jest określana 
z góry, umowa PPA może zostać 
znacząco uproszczona. Możliwe 
jest też usunięcie złożonych 
zapisów dotyczących konserwacji, 
przestojów, dostępności 
mechanicznej itp.

• Wymaga usług niezależnego 
podmiotu zewnętrznego w zakresie 
monitoringu zasobów naturalnych, 
co oznacza dodatkowe koszty.

Rozliczenie finansowe umowy PPA

Cena
hurtowa

Cena
detaliczna

Konsument 
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Rynek 
hurtowy / 
agregator

Instalacja
 OZE

(własność 
strony trzeciej)

GP

Pomiary 
zasobów 

naturalnych 
w miejscu 
instalacji

Teoretyczny wolumen 
(na podstawie pomiarów zasobów naturalnych i zakładanej sprawności)

RYSUNEK 22

Schemat modelu umowy PPA z zabezpieczoną produkcją (C6)

GP POW GP NPOWON OFFAUTO ZEWN

http://resource-platform.eu/toolkit/directory/
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(wydajności/produkcji instalacji w zależności od zaso-
bów naturalnych).

W standardowych umowach PPA znajduje się szereg 
zapisów określających, co się wydarzy w przypadku 
wymaganej konserwacji lub awarii turbiny wiatrowej 
lub panelu słonecznego itd. Umowy PPA z zabezpie-
czoną produkcją mają na celu przeniesienie znacznej 
części ryzyka operacyjnego (np. dostępności) na opera-
tora instalacji (ponieważ ma on największe możliwości 
zrozumienia tego ryzyka i zarządzania nim).

Umowa PPA z zabezpieczoną produkcją ma na celu 
przeniesienie ryzyka operacyjnego: odbiorca płaci za 
teoretyczną ilość energii obliczoną przez podmiot 
zewnętrzny na podstawie rzeczywistych pomiarów 
warunków przyrodniczych w miejscu instalacji (np. 
wietrzności w lokalizacjach turbin wiatrowych), uzgod-
nionej z góry krzywej mocy (określającej sprawność 
konwersji energii wiatru na energię elektryczną) oraz 
współczynnika niezawodności (zwykle między 80% 
a 100%). Ponieważ sprawność operacyjna ma stałą 
wartość, nabywca korporacyjny nie ponosi ryzyka 

operacyjnego. Korporacja może również łagodzić inne 
ryzyka, na które jest narażona, przy użyciu produktów 
hedgingowych dostępnych na rynku.

Gwarancje pochodzenia
Gwarancje pochodzenia są powiązane z energią elek- 
tryczną i sprzedawane przez właściciela instalacji 
w ramach umowy PPA.

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych w Europie
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Studium przypadku

C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie

Farma wiatrowa Bloom  
i centrum danych 
Microsoft w Cheyenne, 
Wyoming (USA)
 

Lokalizacja Kansas (w pobliżu Dodge City), USA

Nabywca Microsoft

Sprzedawca Allianz Risk Transfer

Moc 178 MW

Partnerzy VFA
RESurety

Nephila Climate

 
W 2016 r. firma Microsoft we współpracy z RESurety, 
Nephila Climate oraz działem Alternative Risk Transfer 
Allianz Global stworzyła umowę PPA z zabezpieczoną 
produkcją, która otrzymała wyróżnienie Wiatrowego 
Projektu Roku w Ameryce Północnej19. Dzięki połącze-
niu umowy PPA z zabezpieczoną produkcją z umowami 
VFA (Volume Firming Agreement) opartymi na zabez-
pieczonych przychodach, firma Microsoft była w sta-
nie przenieść ryzyka operacyjne na operatora farmy 
wiatrowej i zabezpieczyć wszystkie ryzyka pogodowe 
związane z produkcją energii dzięki umowom VFA.

Więcej informacji można znaleźć w raporcie „Łago- 
dzenie ryzyka finansowego dla korporacyjnych umów 
PPA” (http://resource-platform.eu/toolkit/).

19. https://blogs.microsoft.com/green/2017/03/16/microsoft-recognized-for-innovative-wind-energy-deal-in-wyoming-a-qa-with-brian-janous/

http://resource-platform.eu/toolkit/
https://blogs.microsoft.com/green/2017/03/16/microsoft-recognized-for-innovative-wind-energy-deal-in


D: Modele uzupełniające
4.



Model wykorzystywany Model możliwy do wykorzystania

58

Cechy
• Nie jest wymagany żaden 

początkowy kapitał inwestycyjny.

•  Ten prosty model jest dostępny 
zarówno dla niewielkich, jak i dla 
dużych nabywców korporacyjnych.

• Umowy na dostawy zielonej energii 
są elastyczne i mogą być zawierane 
na krótkie okresy.

• Nie występuje dodatkowy efekt 
(chyba że spółka energetyczna 
może udowodnić, że umowy 
PPA zostały podpisane z nowymi 
projektami, których budowa była 
możliwa dzięki tym umowom).

• Nie jest całkowicie jasne, 
jak bardzo „zielone” są niektóre 
dostawy zielonej energii.

• Ze względu na elastyczność 
i prostotę tego modelu umożliwia 
on korporacjom zakup zielonej 
energii w krótkim okresie 
przed rozważeniem bardziej 
długoterminowych 
i wiarygodnych rozwiązań.

D1 Dostawy 
zielonej energii

Opis
Operator lub dostawca energii oferuje klientom „zie-
loną taryfę” lub „dostawy zielonej energii”. Dostawca 
ma do dyspozycji dwa główne sposoby pozyskania zie-
lonej energii elektrycznej:

1. Spółka obrotu zawiera umowy PPA z instalacjami 
OZE, agregując je w dostawy zielonej energii. 

2. Spółka obrotu uzupełnia dostawy zielonej ener-
gii zakupami na rynku niepowiązanych gwarancji 
pochodzenia.

W obu przypadkach nie występuje bezpośrednia rela-
cja między instalacją OZE a odbiorcą. Co więcej, nie 
występuje dodatkowy efekt (chyba że spółka energe-
tyczna może udowodnić, że umowy PPA zostały podpi-
sane z nowymi projektami OZE, których budowa była 
możliwa dzięki tym umowom).

Nie jest całkowicie jasne, jak bardzo „zielone” są nie-
które dostawy zielonej energii, szczególnie gdy spółka 
energetyczna może kupować na rynku niepowiązane 
gwarancje pochodzenia w celu „zazielenienia” swojego 
miksu energii elektrycznej. Dlatego dostawca energii 
może sprzedawać pakiet zielonej energii bez kupo-
wania jakiejkolwiek energii ze źródeł odnawialnych. 

Energia + GP
Energia + GP

Opłata
(sleeving fee)

Konsument
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Instalacja OZE 1
(własność strony trzeciej)

Rynek GP

Instalacja konwencjonalna 1

Instalacja konwencjonalna 2

GP

RYSUNEK 23

Schemat modelu dostaw zielonej energii (D1)
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ze źródeł odnawialnych w Europie
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Powoduje to ryzyko reputacji związane z tym mode-
lem korporacyjnych zakupów energii i presję na to, 
aby umowy na dostawy energii z OZE wykorzystujące 
gwarancje pochodzenia używały wyłącznie gwarancji 
krajowych, a nie importowanych z innych rynków.

Gwarancje pochodzenia
Jeżeli spółka energetyczna zawiera umowę PPA 
z instalacją OZE, powiązane gwarancje pochodzenia 
mogą zostać przeniesione z instalacji OZE na końco-
wego korporacyjnego nabywcę energii. 

D: Modele uzupełniające 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych w Europie
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Cechy
• Nie jest wymagany żaden 

początkowy kapitał inwestycyjny.

• Stanowią w pełni elastyczną formę 
korporacyjnych zakupów energii bez 
długoterminowych zobowiązań.

• Korporacje mogą zrealizować swoje 
cele w zakresie CSR bez ponoszenia 
kosztów i ryzyka związanego 
z zawarciem długoterminowych 
umów na dostawę energii 
ze źródeł odnawialnych.

• Zakup gwarancji pochodzenia 
pomaga w zapewnieniu przychodów 
instalacjom OZE. Jednak ten model 
nie zapewnia dodatkowych efektów.

•  Korporacyjny zakup energii przy 
użyciu gwarancji pochodzenia 
generuje dodatkowe koszty po 
stronie korporacji dla każdej zużytej 
megawatogodziny. 

•  Norweskie elektrownie wodne 
zapewniają znaczną podaż 
gwarancji pochodzenia, które  
należą do najtańszych w Europie.  
Nie oferują one jednak 
dodatkowego efektu.

D2 Zakup Gwarancji  
Pochodzenia

Opis
Korporacja kupuje na rynku niepowiązane gwarancje 
pochodzenia w ilości równej swojemu zużyciu ener-
gii w celu „zazielenienia” swojego miksu zużywanej 
energii elektrycznej. Wariantem tego modelu jest 
bezpośrednia umowa między korporacją a konkretną 
instalacją OZE na zakup wszystkich gwarancji pocho-
dzenia wytwarzanych przez tę instalację w długim 
okresie po stałej cenie.

Zakup gwarancji pochodzenia pomaga w zapewnieniu 
przychodów instalacjom OZE, jednak mało prawdo- 
podobne jest, aby nowe moce OZE zostały dodane  
do systemu wyłącznie dzięki takiemu zakupowi. 
Możliwy jest zakup gwarancji pochodzenia z norwe-
skich elektrowni wodnych, które należą do najtań-
szych gwarancji dostępnych w Europie (ponieważ 
jest ich duża dostępna ilość). Te elektrownie to  
starsze instalacje, które nie zapewniają dodatkowego 
efektu.

Energia + GP

na dostawy
energii

Standardowa 
umowa

Konsument
korporacyjny

Przedsię-
biorstwo 

energetyczne

Instalacja OZE 1
(własność strony trzeciej)

Rynek GP

Instalacja konwencjonalna 1

Instalacja konwencjonalna 2

GP

D: Modele uzupełniające
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w Europie
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RYSUNEK 24

Schemat modelu gwarancji pochodzenia (D2)
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Korporacyjny zakup energii przy użyciu niepowiąza-
nych gwarancji pochodzenia generuje dodatkowe 
koszty po stronie korporacji do każdej zużytej megawa-
togodziny. Ceny gwarancji pochodzenia różnią się zna-
cząco, od około 0,10 do 10 euro za MWh, w zależności 
od lokalizacji i technologii instalacji otrzymujących GP.

Niepowiązane gwarancje pochodzenia mogą być sku-
teczną krótkoterminową strategią uzupełnienia (np. 
do 100% energii z OZE) dostaw w ramach długoter-
minowej umowy (umów) PPA.

Gwarancje pochodzenia
Jeżeli spółka energetyczna zawiera umowę PPA 
z instalacją OZE, powiązane gwarancje pochodzenia 
mogą zostać przeniesione z instalacji OZE na końco-
wego korporacyjnego nabywcę energii. 

D: Modele uzupełniające 
Wprowadzenie do korporacyjnych zakupów energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych w Europie
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Szanowni Państwo,

U progu nowej dekady przedsiębiorcy stają przed wyzwaniem utrzymania przewag konkurencyjnych. Decydo-
wać będzie dostęp zakładów produkcyjnych do taniej i czystej energii ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorcy 
zasilający zakłady prądem z paliw kopalnych będą płacić coraz więcej ze względu na drożejące uprawnienia 
do emisji CO2 , a ich produkty mogą być pomijane przez coraz bardziej świadomych ekologicznie konsumentów. 

Rozwiązaniem może być zakup energii bezpośrednio od jej producenta z farmy wiatrowej lub słonecznej w ra-
mach długoterminowej umowy, tzw. corporate PPA. W ciągu kilku ostatnich lat europejscy przedsiębiorcy za-
kontraktowali w ten sposób energię pochodzącą z ponad 7 GW mocy. Kolejne światowe korporacje idą krok 
dalej deklarując przestawienie się w stu procentach na zasilanie z czystych źródeł OZE. Zrzeszone w ramach 
inicjatywy RE-100 firmy ten sam wymóg stawiają także swoim dostawcom.

W Polsce potencjał rynku corporate PPAs jest olbrzymi. Nasz przemysł potrzebuje ok. 50 TWh energii rocznie, 
co stanowi jedną trzecią krajowego zużycia. Dynamiczny rozwój rynku PPA wymaga jednak  usunięcia barier 
administracyjnych. O zmiany regulacyjne w tym zakresie zabiega fundacja RE-Source Poland Hub, powołana  
do życia przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w lipcu 2019 r. Państwa wsparcie jest kluczowe  
dla realizacji naszej misji. 

Dlatego zapraszamy do współpracy wytwórców OZE 
i przyszłych odbiorców taniej i czystej energii. Razem 
możemy skuteczniej rozmawiać z decydentami o po-
trzebie wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą prze-
mysłowi na zachowanie konkurencyjności dzięki korzy-
staniu z energii nieobciążonej węglowym śladem.

W ramach RE-Source Poland Hub będą Państwo mie-
li dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat  
corporate PPAs przekazywanej przez czołowych eks-
pertów. Nie zabraknie też spotkań z przedstawicielami 
wiodących wytwórców OZE. 
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

Irena Gajewska 
Wiceprezes Zarządu Fundacji RE-Source Poland Hub 

PPA
 WYTWÓRCA

ENERGII Z OZE
 ODBIORCA

ENERGII Z OZE

kWh

Wspieranie zmian 
w otoczeniu regulacyjnym

Edukacja

Spotkania
dla odbiorców i producentów

energii z OZE



Irena Gajewska

Wiceprezes Zarządu
tel.: +48 695 286 998
e-mail: i.gajewska@psew.pl

Fundacja RE-Source Poland Hub

ul. Langiewicza 14/4
70-263 Szczecin

Adres biura w Warszawie:
ul. Złota 59, budynek Skylight, XIII p. 
00-120 Warszawa

R A D A  P R O G R A M O W A  F U N D A C J I  R E - S O U R C E  P O L A N D  H U B

W I Ę C E J  I N F O R M A C J I  N A : 

www.resourcepoland.pl

LOGOTYP SMÅ STORLEKAR

Podejmij zobowiązanie, że Twoja firma w perspektywie kolejnej dekady 
będzie stopniowo przechodzić na zasilanie energią odnawialną 
i skorzystaj z naszej oferty dla odbiorców energii:

BEZPŁATNIE dołącz do Rady Programowej Fundacji i zyskaj wpływ 
na wypracowywanie postulatów  dotyczących wdrażania mechanizmów 
sprzyjających zawieraniu cPPAs.

Poszerzaj swoją wiedzę na temat możliwości pozyskiwania 
zielonej energii dzięki naszym materiałom edukacyjnym 
oraz przez udział w organizowanych seminariach.

Korzystaj z udostępnianych  przez naszych partnerów platform online 
ułatwiających znalezienie wytwórcy OZE, który zaoferuje Ci energię  
na najbardziej korzystnych warunkach.

Nawiązuj kontakty z potencjalnymi dostawcami energii w ramach organizowanych 
wydarzeń, w tym specjalnych spotkań B2B, gdzie odbiorcom energii oferujemy 
preferencyjne warunki udziału!

Chwal się tym, że Twoja firma podejmuje działania, aby ograniczyć swój 
negatywny wpływ na środowisko naturalne udostępniając informacje o swoim 
zaangażowaniu w swoich kanałach medialnych. My zadbamy, aby Twój logotyp 
był zawsze obecny w naszych materiałach informacyjno-promocyjnych  
– czyli wszędzie tam, gdzie zauważą to decydenci i Twoi klienci.

Korzystaj z możliwości promocji swojej marki podczas organizowanych wydarzeń. 
W ich ramach stworzymy przestrzeń, w której będziesz mógł pochwalić się 
tym jak Twoja firma robi postępy w przechodzeniu na zieloną energię i zyskuje 
pozycję lidera w swojej branży. Twój przykład podziała motywująco na inne 
przedsiębiorstwa w Polsce.

Dołącz do RE-Source Poland Hub  
i buduj przewagę konkurencyjną swojej firmy  
w oparciu o czystą energię z OZE!

PPA
 WYTWÓRCA

ENERGII Z OZE
 ODBIORCA

ENERGII Z OZE

kWh




	Spis treści - Home
	Streszczenie
	Przedmowa
	Wstęp
	Kluczowe czynniki przy podejmowaniu decyzji
	Jak korzystać z niniejszego raportu?
	Która metoda zakupu zielonej energii jest najlepsza dla Twojej firmy?
	W kierunku 100 000 firm
	A: Modele wytwarzania energii w lokalizacji odbiorcy (on-site models)
	A1 Autoprodukcja lokalna
	A2 Leasing
	A3 Lokalna umowa PPA
	A4 Umowa PPA z linią bezpośrednią

	B: Modele wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site models)
	B1 Fizyczna umowa PPA (z dostawą energii)
	B2 Finansowa umowa PPA

	C: Warianty modeli wytwarzania energii poza lokalizacją odbiorcy (off-site variants)
	C1 Instalacja odbiorcy poza jego lokalizacją
	C2 Umowa PPA z wieloma nabywcami
	C3 Umowa PPA z wieloma sprzedawcami
	C4 Transgraniczna umowa PPA
	C5 Umowa PPA z wieloma technologiami
	C6 Umowa PPA z zabezpieczoną produkcją energii

	D: Modele uzupełniające
	D1 Dostawy zielonej energii
	D2 Dostawy gwarancji pochodzenia


	Home 23: 
	Home - Tab 9: 
	A - Tab 9: 
	B - Tab 9: 
	C - Tab 9: 
	Button 19: 
	Home button: 
	Home 3: 
	Page 6: 

	Home 5: 
	Home 4: 
	Home 6: 
	Home 8: 
	Home 9: 
	Home 10: 
	Home 11: 
	Home 12: 
	Home 13: 
	Home 14: 
	Home 16: 
	Home 15: 
	Home 17: 
	Home - Tab 8: 
	A - Tab 8: 
	B - Tab 8: 
	C - Tab 8: 
	Button 18: 
	Home 21: 
	Home 18: 
	Home 20: 
	Home 22: 
	Home 24: 
	Home 25: 
	Home 26: 
	Home 28: 
	Home 27: 
	Home 29: 
	Home 31: 
	Home 30: 
	Home 32: 
	Home - Tab 7: 
	A - Tab 7: 
	B - Tab 7: 
	C - Tab 7: 
	Button 17: 
	Home 34: 
	Home 47: 
	Home 36: 
	Home 45: 
	Home 38: 
	Home 43: 
	Home 39: 
	Home 41: 
	Home - Tab 6: 
	A - Tab 6: 
	B - Tab 6: 
	C - Tab 6: 
	Button 16: 
	Home 42: 
	Home 69: 
	Home 44: 
	Home 68: 
	Home 46: 
	Home 67: 
	Home 48: 
	Home 66: 
	Home 50: 
	Home 65: 
	Home 59: 
	Home 52: 
	Home 58: 
	Home 54: 
	Home 57: 
	Home - Tab 5: 
	A - Tab 5: 
	B - Tab 5: 
	C - Tab 5: 
	Button 15: 
	Home 62: 
	Home 61: 
	Home 63: 
	Home 60: 
	Home 64: 


