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Systemy wsparcia dla kogeneracji 

System aukcyjny 

Premia 
gwarantowana 

Premia 
gwarantowana / 
kogeneracyjna 
indywidualna 

Wsparcie dla 

jednostek o mocy 
nie mniejszej niż 300 

MW 



System aukcyjny – katalog podmiotowy 

System 
aukcyjny 

Nowe jednostki 

o mocy nie 

mniejszej niż 1 

MW i mniejszej 

niż 50 MW 

 

 

Znaczenie 
zmodernizowane 
jednostki o mocy 
nie mniejszej niż 1 

MW i mniejszej niż 
50 MW 

Nowa jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji, w czasie budowy której zainstalowano 
wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz 
pierwszy energii elektrycznej, które nastąpiło nie wcześniej niż po rozstrzygnięciu aukcji; 
 
Znaczna modernizacja - proces inwestycyjny, którego celem jest odtworzenie stanu 
pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych jednostki kogeneracji, w 
czasie którego zainstalowano urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem 
wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w znacznie zmodernizowanej jednostce 
kogeneracji, wiążące się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych powyżej 50% jak na nową 
porównywalną jednostkę kogeneracji. 



Aukcje dla kogeneracji 

3 

w terminie 30 dni 

od wytworzenia 

energii 

elektrycznej. 

Potwierdzone 

przez OSD 

w terminie 45 dni 

po zakończeniu 

każdego miesiąca 

kalendarzowego – 

pod rygorem 

utarty prawa 

Informacja o 
wytworzeniu  
energii po raz 

pierwszy w  
terminie 30 dni 

3 
Wytwórca 

Wniosek o 
wypłatę premii 
kogeneracyjnej 

ZARZĄDCA  

ROZLICZEŃ 



Cechy systemu aukcyjnego 

Aukcje przeprowadza się 

nie rzadziej niż raz w roku 

- Internetowa Platforma 

Aukcyjna, lub 

- W formie pisemnej. 

Wskaźnik emisji CO2 nie 

może być wyższy niż 450 kg 

na 1MWh wytwarzania 

energii. 

Termin na sprzedaż energii 

po raz pierwszy: 

- 48 miesięcy od 

rozstrzygnięcia aukcji – 

paliwo gazowe, 

- 60 miesięcy od 

rozstrzygnięcia aukcji – 

paliwa stałe, biomasa, 

inne. 

Ustala się maksymalną 

wartość premii 

kogeneracyjnej w złotych za 

1 MW w drodze 

rozporządzenia Ministra 

Energii uzależnioną od rodzaju 

paliwa. Wartości referencyjne 

dla jednostek znacznie 

zmodernizowanych 

podlegają korekcie poprzez 

ustawowe współczynniki. 

Maksymalny okres wsparcia 

wynosi 15 lat od liczony od 

dnia pierwszego po 

rozstrzygnięciu aukcji 

wytworzenia, 

wprowadzenia do sieci i 

sprzedaży energii 

elektrycznej, nie dłużej 

jednak niż do 31 grudnia 

2048 r.  



premia kogeneracyjna dotyczy całej wytworzonej, wprowadzonej do sieci 

i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez 

wytwórcę, który wygrał aukcję, lecz nieprzewyższającą ilości energii 

elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej jednostce przy 

założeniu, że jednostka ta pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą 

maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cos φ = 

0,9 
ładowanie 

komercyjne 

ładowanie 

domowe 

Wymóg oddania ciepła użytkowego do publicznej sieci 

Wymagane przesłanki: 
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y premia kogeneracyjna dotyczy wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej 
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę, który wygrał 

aukcję, w ilości odpowiadającej procentowemu udziałowi ciepła użytkowego 
wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci 

ciepłowniczej. 

Nie 

mniej niż 

70% 
 

 

Mniej niż 

70% 

publiczna sieć ciepłownicza - sieć ciepłowniczą służącą do przesyłania i dystrybucji ciepła, które w 
ciągu roku kalendarzowego w co najmniej 50% wykorzystywane jest do ogrzewania lub chłodzenia 
budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej, do której przyłączona może zostać nieokreślona 
liczba odbiorców końcowych i do której jest już przyłączony co najmniej jeden odbiorca końcowy 
niebędący właścicielem, współwłaścicielem lub eksploatującym jednostkę kogeneracji przyłączonej 

i wprowadzającej ciepło do tej sieci ciepłowniczej 



Prekwalifikacja 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji 

Nowe 

instalacje 

Prezes  

URE 
Decyzja o dopuszczeniu do 

udziału w aukcji 

• określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w stosunku do wielkości 
kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji; 

• warunki przyłączenia lub umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej oraz ciepłowniczej; 
• schematu jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej; 
• ostatecznego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej jednostki kogeneracji lub planowanej 

znacznej modernizacji jednostki kogeneracji; 
• harmonogramu rzeczowego i finansowego  
• opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę w okresie 6 miesięcy przed dniem jej złożenia do Prezesa 

URE, spełnienie następujących warunków: 
• brak możliwości zasilania tej jednostki paliwami gazowymi ze względu na techniczne lub ekonomiczne 

warunki przyłączenia do sieci gazowej, na podstawie przedstawionej odmowy przez operatora sieci 
dystrybucyjnej gazowej lub operatora sieci przesyłowej gazowej wydania warunków przyłączenia do sieci 
oraz 

• brak technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia do zasilania tej jednostki wyłącznie biomasą, oraz 
• prognozę wskazującą, że poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej bądź planowanej do 

zasilenia przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym nie będzie wyższy od średniej ceny 
ciepła z innych źródeł zasilających tę sieć ciepłowniczą, albo w przypadku nowych systemów 
ciepłowniczych - możliwość oferowania w planowanej lokalizacji przez tę jednostkę kogeneracji w danym 
roku kalendarzowym ciepła po cenie nie wyższej od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła. 



Premia gwarantowana – katalog podmiotowy 

Premia 

gwarantowana 

Jednostka 

zmodernizowana 

o mocy nie 

mniejszej niż 1 MW 

i mniejszej niż 50 

MW 

 

 

Jednostka 

istniejąca o 

mocy nie 

mniejszej niż 1 

MW i mniejszej 

niż 50 MW 

Okres wsparcia: maksymalnie 15 lat, w przypadku instalacji modernizowanych uzależniony od 
kosztów modernizacji, odpowiednio 5, 6 i 7 lat. 
 
Proces prekwalifikacji oraz zasady otrzymania wsparcia są analogiczne do systemu 
aukcyjnego. 
 
Istniejąca jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji, w której wytworzenie energii 
elektrycznej po raz pierwszy nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2019 r. i zostało potwierdzone 
wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji. 
 
Zmodernizowana jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji, która została poddana 
modernizacji i w której wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej 
jednostce nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r. 

W małej 

instalacji o mocy 

1 MW 



Premia gwarantowana i kogeneracyjna indywidualna 

Premia 

gwarantowana  

i 

kogeneracyjna 

indywidualna  

Nowa jednostka 

lub znacznie 

zmodernizowana 

o mocy nie 

mniejszej niż 50 

MW 

Jednostka 

zmodernizowana 

o mocy nie 

mniejszej niż 50 

MW 

Okres wsparcia: maksymalnie 15 lat, w przypadku instalacji modernizowanych uzależniony od 
kosztów modernizacji, odpowiednio 5, 6 i 7 lat. 
 
Proces prekwalifikacji oraz zasady otrzymania wsparcia są analogiczne do systemu aukcyjnego. 
 
1. Prezes URE oblicza indywidualnie wartość premii gwarantowanej, dla wytwórcy.  

 
2. Prezes URE ogłasza nabór na premię kogeneracyjną indywidualną. Wydaje decyzje o 
dopuszczeniu do naboru. 
 
 

Istniejąca 

jednostka o 

mocy nie 

mniejszej niż 50 

MW 



 

Kryteria – premia kogeneracyjna indywidualna 

Nabór wygrywają uczestnicy naboru, którzy otrzymali najniższą wartość punktową przy 
uwzględnieniu poniższych parametrów, obliczoną w sposób wskazany w aktach 
wykonawczych, aż do wyczerpania maksymalnej ilości lub wartości. 
 
Parametrami branymi pod uwagę w naborze są: 
1) wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, bez uwzględnienia wartości pomocy 
inwestycyjnej; 
2) lokalizacja jednostki kogeneracji, w odniesieniu do której zróżnicowanie punktowe ustala 
się, biorąc pod uwagę uwarunkowania dotyczące lokalizowania jednostek kogeneracji w 
ramach systemów ciepłowniczych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dostaw ciepła dla 
odbiorców końcowych oraz dążenie do wzrostu liczby efektywnych energetycznie systemów 
ciepłowniczych; 
3) wszystkie rodzaje paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej w 
jednostce kogeneracji - w odniesieniu do których zróżnicowanie punktowe ustala się, biorąc 
pod uwagę politykę energetyczną państwa, potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 

 



Brak realizacji 
obowiązków 
informacyjnych 

Brak obowiązku 
wytworzenia po 
raz pierwszy 

Kary 
pieniężne 

Brak Limitów – ustala je co do zasady Prezes URE 



Sprzedaż instalacji po uzyskaniu 
wsparcia 

FIP 
Na nabywcę jednostki 

kogeneracji uczestniczącej w 
systemie wsparcia przechodzą 

wszelkie prawa i obowiązki 
zbywcy jednostki kogeneracji 

wynikające z ustawy o 
promowaniu energii elektrycznej 
wytwarzanej w wysokosprawnej 

kogeneracji 1 2 Sprzedający Nabywca 



Dziękujemy za uwagę  

i zapraszamy do 

współpracy! 

Piotr Szwarc 
aplikant adwokacki 
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