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Szkolenie - online 

 
 

 
Zarządzanie energią elektryczną w firmie – 

Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – 
opłacalność rozwiązań 

 
 

 – nie słuchaj innych sam licz opłacalność – 

 

 

 
1)Chcemy zainspirować Cię do samodzielnego liczenia opłacalności różnych strategii 

zakupu energii elektrycznej – ceny stałe czy zmienne – 2 zmiany produkcyjne, a może 

pierwsza i trzecia     

 

2)Razem będziemy analizować czy i na ile można obniżyć koszty energii elektrycznej 

posiadając własne instalacje fotowoltaiczne produkujące energie na potrzeby własne 

firmy oraz systemy Magazynów Energii 

 

 



 

www.doradcapv.pl                                                                                                        Dlaczego warto !!! - 2 

- Unikalna, praktyczna i inspirująca tematyka  

- Niezależne opinie 

- Konfrontacja wiedzy i doświadczenia  

 

 
Szanowni Państwo ! 
  
Firma doradczo-szkoleniowa Finansetf Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie pt. „Zarzadzanie energią 
elektryczną w firmie – Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze”. 
 
Rok 2022 był rokiem wielu dynamicznych zmian, gwałtowne wzrosty cen energii i surowców, wysoka 
inflacja, ustawa mrożąca ceny energii dla MŚP, zmiany w ustawodawstwie energetycznym i 
wydawałoby się, że osoby odpowiedzialne za segment energetyczny w firmach będą mieć „chwile 
wytchnienia”, niestety nic podobnego. Rok 2023 r. szykuje Nam również dużo zmian, a rok 2024 małą 
energetyczną rewolucję, na którą powinniśmy się przygotować 
 
Okres gdzie obowiązywała jedna stała cena energii elektrycznej w okresie roku czy 3 lat bezpowrotnie 
mija, a co czeka firmy i menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie energia elektryczną i jej zakupy 
? – na pewno dużo zmian !  
 
Czy jesteśmy w stanie przewidzieć jakie będą ceny energii elektrycznej w 2023 r. zdecydowanie nie !, 
ale jesteśmy w stanie zaprognozować poziom cen, oczywiście z pewnym prawdopodobieństwem. 
 
W trakcie szkolenia zapoznamy Państwa z rodzajami ofert spółek obrotu i pokażemy jak z nich 
korzystać i jak przeprowadzić symulację aby określić czy dana oferta jest kompatybilna z naszym 
profilem zużycia, zarówno w poszczególnych miesiącach jak i w poszczególnych godzinach doby.  

Wspólnie analizować będziemy case-study dotyczący optymalizacji cen/kosztów zakupu energii 
korzystając z różnych strategii zakupowych.  

Szkolenie nakierowane jest na to co będzie się działo w najbliższy miesiącach i 2-4 latach omawiając 
szczegółowo uchwalone już ustawy i dyrektywy unijne jak i te planowane, a na tej bazie wskażemy 
najbardziej prawdopodobne scenariusz rozwoju rynku energii. 

Jeszcze nie tak dawno sądziliśmy, że energię elektryczna kupować będziemy w cenach hurtowych na 
2023 r. (grupa B23) po około 1000 zł./MWh i mało kto przypuszczał, iż w niedalekiej przyszłości 
będziemy mogli kupić 1 MWh po 30 zł. w cenie hurtowej z dostawą na 1.01.2023 r. w godzinach od 
1 do 7. Szok, niedowierzanie, a jednak prawda. Jak z tego wydarzenia wyciągnąć właściwe wnioski i 
jak je wykorzystać w moim biznesie ? 
 

Zapraszamy na szkolenie !!! 
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Dla kogo szkolenie  
 
Szkolenie dedykowane jest dla; 
- kupców energii elektrycznej 
- menagerów ds. zarzadzania i utrzymania ruchu 
- kadrze kierowniczej firm produkcyjnych 
- właścicielom firm przemysłowych, 
- kadrze kierowniczej i pracownikom z branży energetycznej i OZE 
 
 

Cele szkolenia 
 

 Po szkoleniu uczestnicy samodzielnie są w stanie nakreślić główne elementy strategii 

zakupowej dla energii elektrycznej oraz zaplanować inwestycje we własne źródła  

 

 Uczestnicy będą posiadać wiedzę do przeprowadzenie analizy opłacalności, o ile można 

obniżyć koszty energii elektrycznej posiadając własne instalacje fotowoltaiczne produkujące 

energie na potrzeby własne firmy  

 

 Określenie przez inwestora wymaganych wskaźników efektywności inwestycji w konfrontacji 

z własnymi oczekiwaniami inwestycyjnymi oraz ocena ryzyk projektu, politycznych,  

technologicznych, popytowo-podażowych   

 
 Rozpoczęcie samodzielnych analiz rynku energii i procedur planistyczny do prognozowania 

cen energii elektrycznej w horyzoncie 12 miesięcy oraz w tygodniowych prognozach cen i 

planowania produkcji 
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Zakres szkolenia 

 

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie   

- Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. i główne zmiany w perspektywie najbliższych 5 lat 

- Rynek energii elektrycznej w Europie i wpływ na rynek krajowy 

- Export i Import energii elektrycznej, determinanty ceny energii 

- Regulacje Parlamentu Europejskiego i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce – 

Dyrektywa OZE 

- Ceny energii elektrycznej na rynku krajowym, a ceny na rykach europejskich i azjatyckich 

 

2. Ceny hurtowe energii dla grup taryfowych B i C – prognozowanie 

- Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii 

elektrycznej 

- Ceny dynamiczne energii elektrycznej od 1.07.2024 r. – rewolucja na rynku czy kosmetyczna 

zmiana ?  

- rynek SPOT, a rynek terminowy OTF  

- rynek dnia następnego i główne indeksy rynku TGe24 , TGeBase i Base 

- rynek terminowy OTF – główne instrumenty z dostawą w 2023 r. BASE_Q, M, W-23 

- rynek terminowy OTF – główny instrument z dostawą w 2024 r. - BASE_Y-24 

- składniki narzutu Spółki Obrotu (zielone, białe, błękitne certyfikaty, zysk) jako składowa ceny 

energii czynnej dla klienta-firmy 

 

3. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C - prognozowanie 

- Koszty stałe dystrybucji  

- Koszty zmienne dystrybucji – opłata sieciowa i opłata jakościowa 

- Opłata mocowa – nowe rozwiązania od 2022 r. – stabilny profil zużycia 

- Koszty opłaty - OZE  

- Koszty opłaty – Kogeneracyjnej 

- Koszty i opłaty dystrybucyjne, a możliwości integracji państwa na bazie Dyrektyw Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy 

 

 

4. Strategie wytwórcze – instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii  

- instalacja fotowoltaiczna– produkcja energii na potrzeby własne  

- magazyny energii dla firm – rodzaje, funkcje, zadania – zasady doboru mocy i pojemności 

- instalacji dachowych – opcja południowa i opcja alternatywna wschód-zachód – analiza 

opłacalności  

- prosument wirtualny – możliwości biznesowe  

- Case study – analiza opłacalności instalacji PV i magazynu energii – parametry projektu, zużycie 

własne firmy 3,0 GW, instalacja PV o mocy 1MW mocy – model biznesowy – wersja PDF 
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5. Strategie zakupowe energii elektrycznej  

- strategie wg. okresu planowania 

- strategie wg. jakości zarządzania procesem zakupu 

- narzędzia wspomagające proces zarządzania zakupami energii 

- strategie zakupowe oparte o ceny stałe 

- strategie zakupowe oparte o indeksy giełdowe np. TGe24 – wady i zalety + profil klienta + narzut 

spółki obrotu 

- strategie zakupowe oparte o ceny dynamiczne + narzut spółki obrotu 

- dylematy w procesach planowania cen energii elektrycznej, a dorobek naukowy w zakresie oceny 

ryzyka inwestycyjnego 

- wstęga prognozy jako ograniczenie ryzyka w procesach planowania cen energii  

- Case study – budowanie portfela zakupowego energii przez firmę w oparciu o strategię hybrydową 

cen instrumentów OTF (BASE) i instrumentów RDN (I-Fix) dla 2023 r. – wersja PDF 

 

 

6. Wodór – nowa koncepcja – źródło energii – magazyn energii 

– wykorzystanie koncepcji wodorowej w  strategii energetycznej firmy 

– wodór alternatywą dla gazu ziemnego 

 

 

7. Podsumowanie i dyskusja 

- podsumowanie kluczowych elementów szkolenia  

- wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia  
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Analiza finansowa PV + Magazyn Energii – grupa taryfowa B   
 

 
Wzorcowa analiza finansowa PV + Magazyn Energii – grupa taryfowa B ma na celu określenie 
zasadności stosowania bateryjnych magazynów energii biorąc pod uwagę wyłącznie aspekty 
finansowe. 
 

Analizowany w trakcje szkolenia przypadek to; 
- firma produkcyjna z względnie liniowym w skali roku profilu zużycia energii elektrycznej o 

wolumenie 3000 MWh 

- firma posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 1,0 MW i zużywa energią na potrzeby własne  

- proces produkcyjny prowadzony jest na 1 zmianę w godzinach od 8-00 do 16-00 

- firma nie prowadzi procesu produkcyjnego w soboty, niedziele oraz święta 

- nie wykorzystana na potrzeby własne energia elektryczna oddawana jest do sieci i sprzedawana 

spółce obrotu 

- uwzględnione analizie będą bateryjne magazyny energii w technologii litowo-jonowej o pojemności 

od 300 kWh do 5000 kWh pojemności 

 

Za pomocą modelu finansowego przeanalizujemy 
1) % zużycia energii produkowanej z PV i zużywanej na potrzeby własne – proces mapowania 

produkcji i zużycia w poszczególnych godzinach doby w dni wolne i dni robocze 

2) Określimy ilość energii oddawanej do sieci, która mogłaby być magazynowana 

3) Określimy  max. ilość energii oddawanej do sieci w 1 godzinie pracy instalacji PV 

4) Dobierzemy moc i pojemność magazynu energii aby magazynować w dni wolne od pracy 

5) Dobierzemy moc i pojemność magazynu energii aby magazynować w dni robocze 

6) Dobierzemy moc i pojemność magazynu energii aby grać na godzinach mocowych 

7) Za pomocą prostej stopy zwrotu określimy po ilu latach zwróci się nasza inwestycja w postaci 

magazynu energii 

 

Uwaga;  

Możliwość nabycia format aktywny excel - analizy finansowe – opłacalność instalacji fotowoltaicznej, 

produkcja energii na potrzeby własne firmy – złóż zapytanie o ofertę 
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Korzyści dla uczestników  
 

➢ Określenie czy inwestować we własne źródła fotowoltaiczne produkujące energie 
elektryczna na własne potrzeby firmy  oraz magazyny energii 

➢ Samodzielne obliczanie efektywności ekonomicznej projektów PV i określenie głównych 

czynników sukcesu inwestycyjnego  

➢ Usystematyzowane podejście do analizy finansowej projektów inwestycyjnych 

➢ Prowadzenie samodzielnych działań planistycznych w zakresie prognozowania cen energii   

 

Forma szkolenia, ilość uczestników  

 
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów – on line  w grupie od 5 do 15 osób.   
 
Wykłady będą wprowadzeniem do poszczególnych zagadnień. Liczne case study uwzględniać będą 
aktualną sytuacje na rynku energii i surowców energetycznych. 
 
Razem z wykładowcą analizować będziecie Państwo budowę modelu finansowego i pracując „na 
żywym modelu” (wykładowca operatorem)  określicie wspólnie zyskowności produkcji energii na 
potrzeby własne firmy.   
 
Wspólnie będziemy kupować energią elektryczną analizuję które z rozwiązań będzie 
korzystniejsze, stała cena na 12 miesięcy czy opcja hybrydowa czyli mix. stałych i zmiennych cen. 
 
 

1) Szkolenie odbędzie się na dedykowanej platformie do tego typu szkoleń 
www.clickmeeting.com     
 

2) Wymagania sprzętowe to komputer – co najmniej z mikrofonem aby był kontakt głosowy i 
uczestnik mógł brać udział w dyskusji – kamera jest dodatkową możliwością komunikacji 
 

3) Przed szkoleniem otrzymacie Państwo materiały szkoleniowe 
a) PDF – materiały do wykładów 
b) Wzorcowa analiza finansowe dla farmy 1 MW – dedykowana do systemu produkcji energii 

na potrzeby własne firmy – format PDF 
 

4) Obraz prowadzącego - w trakcie szkolenia widzicie Państwo obraz prowadzącego – możliwość 
włączenia i wyłączenia 
 

5) Obraz uczestnika – uczestnik ma możliwość samodzielnie włączenia i wyłączenia własnego 
obrazu 

http://www.clickmeeting.com/
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6) Dyskusja online – dla wszystkich uczestników szkolenia 

 
7) Czat tradycyjny – zadawanie pytań forma pisemna – wg. potrzeb 

 
8) Szkolenie prowadzone z użyciem aktywny Power Point – aktywny, aktywny Excel, tablica 

aktywna, omawiane case-study,  zadawanie pytań do prowadzącego w dwóch formach ustnej 
i pisemnej wg. uczestnika, dyskusja pomiędzy uczestnikami, 25 kanałów bezpośredniej 
komunikacji  
 

 

Prowadzący  

 

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów  i strategii firmy , specjalizuje się w analizach 
opłacalności projektów energetycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące rynku energii 
elektrycznej, w których uczestniczyło pond 500 osób. 

Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i 
analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii czy ogniw wodorowych. 

W działalności doradczej wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i 
Członek Zarządu ds. Finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z 
o.o. czy EXCELLENT SA. 

Dla przemysłu realizuje projekty mi. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i 
strategie wytwórcze”  

Dla biznesu energetycznego tworzy modele prognostyczne cen energii elektrycznej, tj. model PEF-
modelTGE24 dla prognoz instrumentów godzinowych na I-Fixing TGE oraz PEF-modelBase dla 
prognoz miesięcznego indeksu Base TGE w Warszawie. 

Prowadzi badania w zakresie prognozowania cen energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych 
dla różnych źródeł wytwarzania w tym OZE. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych 
europejskich giełd energii jak Nord Pool czy Epex Spot.  



 

www.doradcapv.pl                                                                                                        Dlaczego warto !!! - 9 

- Unikalna, praktyczna i inspirująca tematyka  

- Niezależne opinie 

- Konfrontacja wiedzy i doświadczenia  

 

Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie 
systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA. 

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze 
czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy 
Krakowski Holding Komunalny SA. 

 

Jak odbywać się będzie szkolenie - wysoka intuicyjność platformy szkoleniowej   

 

Jak odbywać się będzie Szkolenie – online bardzo dokładne prosimy o zapoznanie się 
z tekstem poniżej ! 

1. Platforma szkoleniowa to clickmeeting – więcej informacji na stronie producenta 
www.clickmeeting.com  
 

2. Przeglądarka internetowa – najlepiej działa i jest dedykowana Google Chrome – zainstaluj 
jeżeli nie posiadasz – działają również Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, inne 
 

3. Pobierz ze strony www.doradcapv.pl/szkolenia - formularz zgłoszeniowy, wypełnij  
 

4. Odeślij formularz zgłoszeniowy na adres mail biuro@finansetf.pl – wpisując w tytule mail – 
Szkolenia online ….data szkolenia  
 

5. Dokonaj płatności za szkolenie – po opłaceniu i wpływie środków otrzymasz na podany w 
formularzu mail Zaproszenie  z linkiem do szkolenia oraz kodem dostępu. 
 

6. Po otrzymaniu Zaproszenia – w zaproszeniu jest opcja potwierdź – kliknij - potwierdź udział 
w szkoleniu 
 

7. Po potwierdzeniu udziału w szkoleniu otrzymasz materiały szkoleniowe (mail) – w formacje 
PDF – materiały do wykładów oraz model finansowy – najlepiej wydrukuj niniejsze materiały 
będą pomocne w trakcie szkolenia – notatki, inne.  
 

8. Wejdź na szkolenie na dzień, dwa wcześniej lub w dniu szkolenie poprzez klikniecie linku z 
zaproszenia lub skopiowania linku do przeglądarki – podaj Imię – jako login – z formularza 
zgłoszeniowego – wpisz kod dostępu z zaproszenia 
 

9. Podane Imię będzie wyświetlone na ekranie w trakcie szkolenia i będziesz identyfikowany po 
tym imieniu przez prowadzącego oraz innych uczestników szkolenia. Ty również będziesz 
widział Imiona wszystkich uczestników szkolenia. 
 

10. Poczekaj na załadowanie – wszedłeś na szkolenie – widzisz na liczniku ile czasu zostało do 
jego rozpoczęcia 
 

http://www.clickmeeting.com/
http://www.doradcapv.pl/szkolenia
mailto:biuro@finansetf.pl
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11. Uwaga – rejestracja rozpoczyna się o 9-00 i trwa do 9-30 – do rozpoczęcia szkolenia - w dniu 
szkolenia wejdź jak powyżej na szkolenie i w opcji czat potwierdź swoją obecność – wpisując 
jestem gotowy 
 

12. To wszystko jesteś na szkoleniu – wygodnie usiądź – zadawaj pytania i korzystaj z wiedzy  
 

13. Telefon alarmowy – to …………………. Znajduje się również w Zaproszeniu – jeżeli będą 
problemy techniczne dzwoń lub mail   
 

 
 

 

Harmonogram czasowy 

 

9-00 - 9-30 Rejestracja uczestników  
9-30 do 10-45 Moduł – 1 
10-45 do 11-00 przerwa  
 
11-00 do 12-15 - Moduł – 2 
12-15 do 12-45 przerwa 
 
12-45 do 13-45 Moduł – 3 
13-45 do 14- 00 przerwa  
 
14-00 do 15-15 Moduł – 4  oraz podsumowanie i dyskusja – przesłanie certyfikatów ukończenia 
szkolenia i pożegnanie uczestników 
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Inwestycja 

Inwestując 1 350 zł. netto plus 23 % Vat otrzymacie Państwo – opcja bazowa 
 

1) 1 dzień szkoleniowy – online  
2) Możliwość zadawania pytań prowadzącemu do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia 
3) Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia – dyskusja 
4) Materiały szkoleniowe – wskazówki do samodzielnych analiz 
5) Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument o podniesieniu kwalifikacji  
6) Możliwość odbycia szkolenia na Smartfonach i komputerach 
7) Bezpieczeństwo 
 

Inwestując 1 550 zł. netto plus 23 % Vat otrzymacie Państwo – opcja rozszerzona 
8) Wzorcowa analiza finansowa PV + Magazyn Energii – grupa taryfowa B – zużycie 3000 

MWh w skali roku – moc instalacji PV 1,0 MW – format PDF  
9) Punkty od 1) do 7) 

 
 
Opcje promocyjne !!! 

1) Uczestnicy wpłacający 100 % kwoty inwestycji do 5 dni przed data szkolenia otrzymają 5,0  
% rabatu 

2) Dla 2 i więcej osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5,0 % rabatu – możliwość sumowania 
rabatu max. do 8,0 % 

 
 
 

Inne – dodatkowe  

 

Inne szkolenia online planowane – 2023 r. 

1) TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy 

2) Prosument net-billingowy, Prosument Zbiorowy, Prosument Wirtualny – 

opłacalność rozwiązań 
 
 
 

Zgłoszenia i zapytania należy kierować ; 
mail; biuro@finansetf.pl 

tel. (48) 601-518-079 
Nr. konta do wpłat : 71 8600 0002 0010 0104 8742 0001 

 
 
 

Zapraszamy na szkolenie !!! 

mailto:biuro@finansetf.pl
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- Unikalna, praktyczna i inspirująca tematyka  

- Niezależne opinie 

- Konfrontacja wiedzy i doświadczenia  

 

 

Nasi Klienci   

 

                     
 

                                           
 

          

                                
 

 

                                      

 
 

 

                                       

 

 

Zapraszamy do Współpracy ! 
 

 

Tomasz Falkowicz – Prezes Zarządu 

 
 

FINANSETF Sp. z o.o. 

Kraków ul. Murarska 3c/34  

tel/fax 48-12-419-46-18 

mobile 48-601-518-079  

mail biuro@finansetf.pl   

www.finansetf.pl 


