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Biomasa
stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące
z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty,
a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.
CCS
Carbon Capture and Storage, zespół technologii służących do wychwytywania i podziemnego
magazynowania CO2 ze spalin powstających w wyniku spalania paliw kopalnych.
CDM
Mechanizm Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanisms); jeden z tzw. mechanizmów elastycznych
wprowadzonych przez art. 12 Protokołu z Kioto.
CER
Certified Emission Reductions, jednostki poświadczonej redukcji emisji.
Dystrybucja
transport energii sieciami dystrybucyjnymi wysokiego (110 kV), średniego (15 kV) i niskiego (400V) napięcia
w celu dostarczenia jej odbiorcom.
Elektrownie szczytowo-pompowe
specjalny typ elektrowni wodnych. Dla swojej działalności oprócz wody pochodzącej z rzeki i różnicy
poziomów zwierciadła wody potrzebują dwa zbiorniki wodne połączone ze sobą kanałem lub rurociągami.
Przy dolnym zbiorniku lub przy zaporze górnego zbiornika zlokalizowana jest elektrownia. Elektrownie
szczytowo-pompowe świadczą usługi regulacyjne dla krajowego system elektroenergetycznego. Funkcja ich
jest realizowana poprzez zapewnienie jego stabilności, dostarczanie energii biernej, magazynowanie
nadmiaru mocy w systemie i dostarczanie mocy do systemu w momencie zapotrzebowania. Elektrownie
szczytowo-pompowe posiadające dopływ naturalny wód rzeki do górnego zbiornika generują również energię
z odnawialnych źródeł energii. Głównym odbiorcą energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie
szczytowo-pompowe jak i świadczonych przez nie usług jest OSP.
Energia czarna
umowna nazwa energii wytwarzanej w wyniku spalania węgla kamiennego lub brunatnego.
Energia czerwona
umowna nazwa energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem.
Energia zielona
umowna nazwa energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii.

Energia żółta
umowna nazwa energii wytwarzanej w elektrowniach gazowych oraz gazowo-parowych.
ERU
Emission Reduction Unit, jednostki redukcji emisji.
EUA
European Union Allowances, zbywalne prawa do emisji CO2; jedno EUA uprawnia do emisji jednej tony CO2.
EU ETS
European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme, wspólnotowy system handlu emisjami. Zasady
jego funkcjonowania określa Dyrektywa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zmieniona Dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE L z 5.6.2009, Nr 140, str.
63—87).
Generacja wymuszona
wytwarzanie energii elektrycznej wymuszone jakością i niezawodnością pracy KSE. Dotyczy jednostek
wytwórczych, w których generacja jest wymuszona technicznymi ograniczeniami działania systemu
elektroenergetycznego lub koniecznością zapewnienia odpowiedniej jego niezawodności.
GJ
gigadżul, jednostka pracy/ciepła w układzie SI, 1 GJ = 1000/3,6 kWh = około 278 kWh
GPZ
główny punkt zasilania, rodzaj stacji elektroenergetycznej służącej do przetwarzania i rozdziału lub wyłącznie
do rozdziału energii elektrycznej.
Grupa taryfowa
grupa odbiorców pobierających energię elektryczną lub ciepło lub korzystających z usług związanych z
zaopatrzeniem w energię elektryczną lub ciepło, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i
warunków ich stosowania.
GW
gigawat, jednostka mocy w układzie SI, 1 GW = 109 W.
Gwe
gigawat mocy elektrycznej.
GWt
gigawat mocy cieplnej.
IGCC
Integrated Gasification Combined Cycle, technologia bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym
zgazowaniem paliwa.
IRiESP
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, do opracowania której jest obowiązany, zgodnie z Prawem
Energetycznym, operator systemu przesyłowego; instrukcje opracowywane dla sieci elektroenergetycznych
określają szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci; część instrukcji, która dotyczy bilansowania
systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, wraz z informacją o zgłoszonych przez
użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia jest przedkładana Prezesowi URE do
zatwierdzenia w drodze decyzji.
Jednostka wytwórcza
opisany przez dane techniczne i handlowe wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa
energetycznego, służący do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła i wyprowadzenia mocy.

JI
Joint Implementation, Wspólne Wdrożenia; jeden z tzw. mechanizmów elastycznych wprowadzonych przez
art. 6 Protokołu z Kioto.
KDT
Kontrakty długoterminowe na zakup mocy i energii elektrycznej zawarte między Polskimi Sieciami
Elektroenergetycznymi S.A. a wytwórcami energii elektrycznej w latach 1994-2001.
Kogeneracja
równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu
technologicznego.
KPRU
Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji do emisji CO2, sporządzany oddzielenie dla krajowego systemu
handlu uprawnieniami do emisji i dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji,
opracowywany przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.
KPRU II
Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO 2 na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 roku (Dz. U. z 2008
roku, Nr 202, poz. 1248).
KSE
Krajowy System Elektroenergetyczny, zbiór urządzeń do rozdziału, przesyłania i wytwarzania energii
elektrycznej, połączonych w system umożliwiający dostawy energii elektrycznej na terenie Polski.
KSP
Krajowy System Przesyłowy, zbiór urządzeń do przesyłu energii elektrycznej na terenie Polski.
kV
kilowolt, jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej w układzie SI,
1 kV= 103 V.
kWh
kilowatogodzina, jednostka energii elektrycznej w układzie SI, określająca ilość energii, jaką urządzenie o
mocy 1 kW zużywa w ciągu godziny, 1 kWh = 3600.000 J = 3,6 MJ.

Low Voltage Network (LV)
a network with a nominal voltage not exceeding 1 kV.

LTC
Long-term contracts on the purchase of capacity and electricity entered into between Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. and electricity generators in the years 1994-2001.
MIE
Minimalna Ilość Energii.
Moc osiągalna
największa moc trwała jednostki wytwórczej lub wytwórcy, utrzymywana przez wytwórcę cieplnego w sposób
ciągły w ciągu przynajmniej 15 godzin oraz przez wytwórcę wodnego w sposób ciągły w ciągu przynajmniej 5
godzin, przy znamionowych warunkach pracy, potwierdzona testami.
Moc zainstalowana
formalna wartość mocy czynnej, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwórczej jako
maksymalna możliwa do uzyskania, potwierdzona protokołami odbioru tej instalacji (wartość historyczna –
niezmienna w czasie).

MW
jednostka mocy w układzie SI, 1 MW = 106 W.
MWe
megawat mocy elektrycznej.
MWt
megawat mocy cieplnej.
Nm3
normalny metr sześcienny; jednostka rozliczeniowa spoza układu SI oznaczająca ilość suchego gazu zawartą
w objętości 1m3 przy ciśnieniu 101.325 Pa oraz temperaturze 0°C.
NOx
tlenki azotu.
Odnawialne źródło energii (OZE)
źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną,
fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a
także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu
składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.
Operator systemu dystrybucyjnego (OSD)
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym
elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z
innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi.
Operator Systemu Przesyłowego (OSP)
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym
elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi
systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi. Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
na okres od dnia 2 lipca 2014 do dnia 31 grudnia 2030 roku na Operatora Systemu Przesyłowego w zakresie
przesyłu energii elektrycznej wyznaczona została spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
Pasmo
podstawa, baza (base, baseload), standardowy produkt na rynku energii elektrycznej, dostawa o stałej mocy
w każdej godzinie doby danego okresu, np. tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku.
POEE
internetowa Platforma Obrotu Energią Elektryczną prowadzona przez ELBIS Sp. z o.o., przeznaczona do
zawierania różnego rodzaju transakcji, kupna oraz sprzedaży, energii konwencjonalnej, praw majątkowych,
energii odnawialnej oraz uprawnień do emisji CO 2.
Prawa majątkowe
Zbywalne i stanowiące towar giełdowy prawa wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii
wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii i w kogeneracji.
Protokół z Kioto
protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z dnia 11 grudnia
1997 roku (Dz.U. z 2005 roku, Nr 203, poz. 1684), wszedł w życie 16 lutego 2005 roku.
Przesył
transport energii elektrycznej siecią przesyłową wysokiego napięcia (220 i 400 kV) od wytwórców do
dystrybutorów.

Regulacyjne Usługi Systemowe (RUS)
usługi świadczone przez podmioty na rzecz operatora systemu przesyłowego, niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, zapewniające zachowanie określonych wartości
parametrów niezawodnościowych i jakościowych.
Regulator
prezes URE wypełniający zadania przypisane mu w prawie energetycznym. Zajmuje się m.in. wydawaniem
koncesji przedsiębiorstwom energetycznym oraz zatwierdzaniem taryf dla energii, wyznaczaniem
operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.
Rynek bilansujący
techniczna platforma równoważenia popytu i podaży na rynku energii elektrycznej. Rozliczane są na nim
różnice między ilościami energii planowanymi (zgłoszonymi grafikami dostaw), a rzeczywiście
dostarczonymi/ odebranymi. Celem działania rynku bilansującego jest bilansowanie różnic pomiędzy
transakcjami zawartymi między poszczególnymi uczestnikami rynku, a rzeczywistym zapotrzebowaniem na
energię elektryczną. Uczestnikami rynku bilansującego mogą być: wytwórcy, odbiorcy energii, rozumiani jako
podmioty przyłączone do sieci objętej obszarem rynku bilansującego (w tym odbiorcy końcowi oraz odbiorcy
sieciowi), spółki obrotu, giełdy energii oraz OSP, jako przedsiębiorstwo bilansujące.
Sieć najwyższych napięć (NN)
sieć elektroenergetyczna o napięciu 220 kV i wyższym.
Sieć niskiego napięcia (nN)
sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
Sieć średniego napięcia (SN)
sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz niższym niż 110 kV.
Sieć wysokiego napięcia (WN)
sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 110 kV.
Szczyt
szczyt (Peak, peakload), standardowy produkt na rynku energii elektrycznej, dostawa o stałej mocy
realizowana od poniedziałku do piątku w każdej godzinie pomiędzy 07:00-22:00 (15 godzin standard dla
rynku polskiego) lub 08:00-20:00 (12 godzin standard dla rynku niemieckiego) danego okresu, np. tygodnia,
miesiąca, kwartału lub roku.
Świadectwo pochodzenia z energii odnawialnej
dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w OZE, wydawany przez Prezesa URE, tzw.
zielony certyfikat.
Świadectwo pochodzenia z kogeneracji
dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, wydawany przez
Prezesa URE, tzw. czerwone certyfikaty (dla energii wytworzonej w kogeneracji z ciepłem) i żółte certyfikaty
(dla energii wytworzonej w kogeneracji z gazem).
Taryfa
zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i
wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.
TFS
Tradition Financial Services, platforma obrotu energią elektryczną przeznaczona do zawierania różnego
rodzaju transakcji, kupna oraz sprzedaży energii konwencjonalnej, praw majątkowych, energii odnawialnej
oraz uprawnień do emisji CO2.
TGE
Towarowa Giełda Energii S.A., giełda towarowa na której przedmiotem obrotu może być energia elektryczna,
paliwa ciekłe lub gazowe, gaz wydobywczy, wielkość emisji zanieczyszczeń oraz prawa majątkowe, których
cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od energii elektrycznej, paliw ciekłych lub gazowych i wielkości

emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdzie.
TPA
Third Party Access, zasada polegająca na udostępnieniu przez właściciela bądź operatora infrastruktury
sieciowej stronom trzecim w celu dostarczenia towarów/usług klientom strony trzeciej.
TWh
terawatogodzina, jednostka wielokrotna jednostki energii elektrycznej w układzie SI. 1 TWh to 109 kWh.
UCTE
The Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity, organizacja koordynująca działalność
połączonych, zsynchronizowanych europejskich systemów przesyłania energii elektrycznej; organizacja nie
obejmuje krajów skandynawskich.
URE
Urząd Regulacji Energetyki.
V (wolt)
jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej w układzie SI, 1 V=
1J/1C = (1 kg x m2) / (A x s3).
W (wat)
jednostka mocy w układzie SI, 1 W = 1J/1s = 1 kg x m2 x s-3.
WRA
wartość regulacyjna aktywów.
Współspalanie
wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła w oparciu o proces wspólnego, jednoczesnego,
przeprowadzanego w jednym urządzeniu spalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami; część energii
wyprodukowanej w powyższy sposób może być uznana za energię wytworzoną w odnawialnym źródle
energii.
Wysokosprawna kogeneracja
wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia
oszczędność energii pierwotnej zużywanej w: (i) jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w
porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych
wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego; lub (ii) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej
elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach
rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego.

