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REJESTRACJA
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• Zarejestruj swoją organizację 

• Wprowadź potrzebne 
informacje

• Zaznacz wymagane zgody

• Kliknij w link otrzymany mailowo 
celem potwierdzenia 
utworzenia konta



DODAJ ŹRÓDŁO / ZAKŁAD PRODUKCYJNY / OBSZAR DYSTRYBUCYJNY
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• Po zalogowaniu zobaczysz 
swoją organizację

• Dodaj źródło(-a) / zakład(-y) 
produkcyjny(-e) / obszar(-y) 
dystrybucyjny(-e) i wprowadź 
niezbędne dane adresowe

• Dodaj układ(-y) wytwórczy(-e) / 
instalację(-e) przem. pracujące 
w źródle/zakładzie (slajd 5)

• W przypadku pełnienia roli 
dystrybutora, dodaj obszar
dystrybucyjny (slajd 6)



ENERGETYKA/PRZEMYSŁ: DODAJ UKŁAD WYTWÓRCZY / INSTALACJĘ 
PRZEMYSŁOWĄ
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• Wprowadź dane układu 
wytwórczego lub instalacji 
przemysłowej

• Podaj wartości mocy

• Wpisz dane dot. produkcji 
ciepła i/lub energii elektrycznej

• Czy zasilane gazem

• Gdy nie jest zasilane gazem: 
rodzaj paliwa, chęć 
podłączenia do sieci / powód 
braku takiej chęci



DYSTRYBUCJA: DODAJ OBSZAR DYSTRYBUCYJNY
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• Wprowadź dane układu 
wytwórczego lub instalacji 
przemysłowej (nie wszystkie są 
obowiązkowe)

• Jeśli jesteś dystrybutorem gazu, 
w polu dot. funkcji 
układu/instalacji, wybierz opcję 
„Dystrybucja”

• Opcjonalnie: zaznacz do jakich
celów wykorzystywany jest
dystrybuowany gaz (można 
zaznaczyć więcej niż 1)



PROGNOZY ZUŻYCIA GAZU
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• Podaj prognozy dot. zużycia 
gazu i mocy maksymalnej

• W przypadku podmiotów 
planujących podłączenie do 
sieci:
• estymowane wartości 

zużycia gazu
• rok przyłączenia (I rok poboru 

gazu)



ŹRÓDŁA/ZAKŁADY, UKŁADY/INSTALACJE ORAZ
DYSTRYBUCJA – SPÓJNOŚĆ DANYCH

Bardzo prosimy, aby potraktowali Państwo jako osobne źródło / zakład produkcyjny / obszar

dystrybucyjny, każdą jednostkę, której są Państwo właścicielami. Na przykład firma XYZ posiada

Elektrociepłownię w Warszawie oraz Ciepłownię w Katowicach – każdy z tych obiektów stanowi

osobne źródło w ramach którego wyróżnia się konkretne układy wytwórcze. Prosimy o

wypełnienie ankiety dla każdego z takich źródeł/zakładów wchodzących w skład aktywów

Państwa przedsiębiorstwa – również znajdujących się w tym samym mieście. Tyczy się to również

obszarów dystrybucyjnych, jeśli Państwa przedsiębiorstwo obok działalności

przemysłowej/energetycznej, sprawuje również funkcję dystrybutora.

Po dokonaniu każdej z operacji wymagających wprowadzenia danych, należy kliknąć przycisk

„Zapisz” na końcu danego formularza.
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DODATEK ENERGETYCZNY - KALKULATOR

Kalkulator

Dla użytkowników, którzy nie są jeszcze przekonani co do zmiany paliwa lub zastanawiają się nad

konsekwencjami takiego kroku, polecamy nasz model, który pomaga w podjęciu decyzji

biznesowej. Jest on dostępny po zalogowaniu się do systemu ankietowego.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych, uzyskujemy informacje dotyczące zarówno zmiany

paliwa, które obecnie jest wykorzystywane w Państwa zakładzie, jak również tego, jak ten system

może pracować w przyszłości.
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KALKULATOR - DANE
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• Przejdź do zakładki ‚Model 
węgiel-gaz prosty’ lub ‚Moje 
obliczenia’ -> ‚Nowa kalkulacja 
prosta’

• Wprowadź dane dotyczące 
mocy

• Wpisz szacowaną odległość od 
gazociągu

• Podaj kluczowe założenia 
niezbędne do wykonania 
obliczeń



KALKULATOR - WYNIKI

11

• Po wciśnięciu przycisku ‚Oblicz’, 

uzyskasz wyniki dla modelu:

• Cena ciepła

• Jednostkowa emisja CO2

• Jednostkowy koszt CO2

• Wyprod. energia elektryczna

• Przychód ze sprzedaży 

energii.



BARDZO DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA WKŁAD!
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