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Wzrost cen energii elektrycznej prowadzi do wyższych kosztów produkcji dla 
przedsiębiorstw, co się później przekłada na wyższe ceny produktów, które 
nabywają konsumenci. Szczególnie odczuwalny jest w przypadku firm 
energochłonnych, gdzie koszty energii stanowią nawet 40% kosztów 
całkowitych. Jednak nawet tam, gdzie koszty energii stanowią mniejszą część 
kosztów, warto poszukiwać metod na ich zmniejszenie, co przełoży się na 
zwiększenie konkurencyjności oferty przedsiębiorstwa.

DemanD SiDe ReSponSe
Sposób na obniżenie kosztów  
energii elektrycznej
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Artykuł Sponsorowany

W jaki sposób ograniczyć koszty energii? Ist-
nieje wiele sposobów, jednak warto zasta-
nowić się nad wykorzystaniem możliwości, 

jakie daje uczestnictwo w programie Demand Side 
Response (DSR), tj. czasowej redukcji mocy. Usługi 
DSR w Polsce wchodzą w kolejny etap – od 2021 roku 
odbiorcy mogą uczestniczyć w Rynku Mocy i uzyski-
wać wyższe wynagrodzenie na prostszych zasadach. 
W latach 2021-2024 Enel X może przeznaczyć ponad 
400 mln złotych dla aktywnych odbiorców energii.

Do kogo jest kierowany program?
W programie mogą wziąć udział wszystkie przed-

siębiorstwa, które posiadają co najmniej kilkaset kW 
mocy przyłączeniowej i są w stanie na krótki okres:
•	 Przesunąć pobór mocy na inne godziny.
•	 Czasowo ograniczyć pobór 

mocy.
•	 Przejść na energię produko-

waną z  własnego źródła wy-
twarzania.

Sposobów na redukcję/prze-
sunięcie poboru mocy jest wiele 
i  poniżej przedstawiamy jedynie 
przykłady:
•	 Zmiana harmonogramu  pro-

cesów produkcyjnych w okre-
sie wymaganej redukcji mocy. 

•	 Wyłączenie części urządzeń/ 
oświetlenia.

•	 Włączenie rezerwowego zasi-
lania lub krótkotrwałe zwięk-
szenie produkcji w kogeneracji.

•	 Optymalizacja działania insta-
lacji HVAC, pomp, zamrażarek 
przemysłowych czy sprężarek .

W każdej branży z pomocą spe-
cjalistów daje się odnaleźć możli-
wości działania w tym zakresie.

Jakie są korzyści z udziału 
w programie:
•	 Wynagrodzenie za gotowość 

do redukcji.
•	 Obniżanie kosztów energii 

elektrycznej poprzez efek-
tywne planowanie zakupów 
energii oraz jej zużycia.

•	 Aktywny udział w  zwiększe-
niu pewności dostaw ener-
gii: otrzymujesz wcześniejsze 
ostrzeżenie o  potencjalnym 
ryzyku braku dostaw, masz 
przygotowany plan awaryjny, 
możesz zainwestować w  zasi-
lanie rezerwowe.

ile można zarobić?
Wysokość wynagrodzenia zależy od potencjału 

redukcji mocy Twojego przedsiębiorstwa oraz od 
produktu wybranego przez Ciebie. Za samą gotowość 
do ograniczenia części poboru mocy możesz zarobić 
od ok. 120 tysięcy do 200 tysięcy złotych rocznie za 
1 MW mocy.

W jakich branżach klienci mogą korzystać 
z programów DSR?

Klienci działający w każdej branży mogą odnieść 
korzyści z udziału w programie. Programy są prze-
znaczone zarówno dla dużych odbiorców, jak np. 
cementownie, huty stali czy zakłady chemiczne, 
jednak również mniejsze obiekty przemysłowe lub 
inni więksi odbiorcy mogą skorzystać z tych progra-



agregator doradza 
w zakresie 

możliwości 
redukcji mocy
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mów, jak np. zakłady zajmujące się przetwarzaniem 
żywności, chłodnie, obiekty użytku publicznego, 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, czy 
też firmy zajmujące się recyclingiem.

Jeden z uczestników programu DSR – piekarnia, 
miała coraz wyższe rachunki za energię elektryczną. 
Wspólnie z ekspertami DSR przygotowano plan opty-
malizacji zużycia energii obejmujący m.in. określenie 
optymalnej temperatury w pomieszczeniach, opty-
malizację oświetlenia w  chłodniach i  pomieszcze-
niach nieużytkowanych. Dzięki wdrożeniu tego planu 
oraz udziału w programie DSR piekarnia osiągnęła 
oszczędności na rachunkach energii elektrycznej 
rzędu 14% rocznie.

Do kiedy trzeba podjąć decyzję?
Decyzję trzeba podjąć jak najszybciej. Umowę 

z  agregatorem należy zawrzeć nie później niż do 
końca sierpnia 2020 roku, aby uczestniczyć w pro-
gramie 2021-2024. Warto się pospieszyć, aby móc 
odpowiednio wcześnie przeanalizować możliwości 
uczestnictwa i dobrać program oraz moc redukcji.

Dlaczego współpracować z agregatorem na Ryn-
ku mocy?

Operatorzy sieci elektroenergetycznych nie 
współpracują zazwyczaj bezpośrednio z mniejszymi 
odbiorcami końcowymi. Bezpośrednie uczestnictwo 
jest dla odbiorcy o  wiele bardziej skomplikowane 
i może wiązać się z ryzykiem kar. Agregator pozwala na 
znaczące uproszczenie zasad programu, dopasowa-
nie do możliwości odbiorcy, a mając – tak jak Enel X – 
prawidłowo oszacowane ryzyka i  umiejętność 
zarządzania portfelem odbiorców, może zapew-
nić odbiorcom wysokie wynagrodzenie, chroniąc 
przedsiębiorstwo przed karami od operatora sieci za 
niewykonanie ograniczenia. Doradza również, w jaki 
sposób przygotować plan redukcji energii poprzez 
dostęp do bazy wiedzy pochodzącej z  wieloletnich 
doświadczeń oraz narzędzi analitycznych do oceny 
możliwości redukcji mocy przez poszczególnych 
klientów. Dobry agregator zapewnia pewną ela-

styczność, aby zmienić poziom zobowiązań na dane 
okresy kalendarzowe, czy też umożliwia zgłaszanie 
okresów niedyspozycji. Zazwyczaj gromadzi on 
w  danym portfelu większą liczbę przedsiębiorstw, 
aby zapewnić elastyczność redukcji mocy w obrębie 
danego portfela — dzięki temu zmniejsza się ryzyko 
braku realizacji wezwania do redukcji.

Dlaczego wybrać enel X?
Grupa Enel to globalna firma energetyczna, 

jeden z  największych na świecie dystrybutorów 
i wytwórców energii elektrycznej oraz największy 
producent energii ze źródeł odnawialnych na świe-
cie. Działa w 33 krajach na 5 kontynentach. Zarzą-
dza mocą ponad 89 GW. Posiada ponad 73 miliony 
klientów. Zatrudnia ponad 68 tysięcy pracowników 
na całym świecie.

Enel X należy do Grupy Enel. Enel X to wiodący 
agregator usług Demand Side Response (DSR) – jest 
obecny w 11 krajach, zarządza ponad 16 tys. obiektów 
i ponad 6 GW mocy.

W Polsce Enel X działa od roku 2017. Enel X Polska 
uzyskał aż 70% kontraktów DSR na Rynku Mocy na 
lata 2021-2024 i  może zaoferować odbiorcom wie-
loletnie kontrakty w  oparciu o  atrakcyjne zasady 
współpracy.

Dodatkowe korzyści to: 
•	 Bezpłatny dostęp do wizualizacji danych dotyczą-

cych profili zużycia on-line.
•	 Współpraca z liderem usług DSR na Rynku Mocy, 

który pozyskał 70% mocy DSR na tym rynku 
i  może przez to tworzyć produkty dopasowane 
do różnych grup odbiorców.

•	 Dostęp do globalnego know-how w zakresie usług 
DSR i wsparcia naszych lokalnych ekspertów. 

__________________________________________________________
Sprawdź ofertę: www. enelx. com/pl

Możesz również skontaktować się z ekspertem 
Enel X, który odpowie na wszystkie dodatkowe 

pytania: tel. 793 339 600 lub pod adresem 
poczty elektronicznej: enelxpolska@enel.com


