
 
OSTATNIE SZKOLENIE Z ZAKRESU KOGENERACJI PRZED OGŁOSZENIEM AUKCJI 

 
„Inwestujemy w kogenerację  

– jaki system wsparcia wybrać?” 
PRZYGOTOWANIE DO AUKCJI 

 
23 października 2019r., Warszawa 

Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, XXXII piętro 
 

 
Szanowni Państwo, 
 
W dniu 2.09.br. ukazały się rozporządzenia: 

1) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019r.  w sprawie 
maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii 
gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 

2) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie 
maksymalnych wartości koszyków inwestycyjnych oraz kosztów 
operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej 
jednostki kogeneracji 

3) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie 
wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych 
jednostek kogeneracji w roku 2019. 

 
 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1671/1 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1670/1 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1669/1 

 
PROGRAM: 
 
 

8:30 -9:00   Rejestracja Uczestników, poranna kawa 

9:00– 11:00 

 

Ogólne zasady nowych systemów wsparcia  
 
▪ nowe definicje, w szczególności pojęcie mocy zainstalowanej 

elektrycznej i decyzji inwestycyjnej; 

▪ zakres podmiotowy – kto może skorzystać z nowych systemów 

wsparcia; 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1671/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1670/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1669/1


▪ podstawowe zasady wsparcia – wsparcie dla jednostek nowych  

i zmodernizowanych; 

▪ maksymalny okres wsparcia; 

▪ ograniczenie możliwości łączenia wsparcia; 

▪ ograniczenie nadwsparcia- zasady uwzględniania pomocy 

inwestycyjnej; 

11:00 - 11:20 

 

Efekt zachęty – podstawowy krok inwestora przed podjęciem 
decyzji inwestycyjnej w zakresie kogeneracji  

▪ kto powinien wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie efektu zachęty; 

▪ termin na złożenie wniosku; 

▪ kryteria warunkujące spełnienie efektu zachęty; 

▪ rola Prezesa URE w zakresie potwierdzania efektu zachęty; 

11:20 – 13:00 

 
Czas na aukcje CHP   
 
▪ prekwalifikacja jednostek - warunki przystąpienia do aukcji; 

▪ aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia; 

▪ weryfikacja wygranych ofert; 

▪ obowiązki i uprawnienia podmiotu po wygraniu aukcji; 

▪ budżet pierwszej aukcji CHP w 2019 r.; 

▪ wartości referencyjne (maksymalne ceny) obowiązujące w 2019 r.; 

 

13:00 – 13:45  Przerwa obiadowa 

13:45 – 14:45 

 

System wsparcia w formie premii gwarantowanej  
 
▪ procedura dopuszczenia do systemu; 

▪ wypłata premii; 

▪ obowiązki wytwórcy energii po uzyskaniu dopuszczenia; 

▪ jednostkowe wysokości premii gwarantowanej w 2019 r. i 2020 r.; 

System wsparcia w formie premii gwarantowanej 
indywidualnej 
▪ procedura dopuszczenia do systemu; 

▪ wypłata premii; 

▪ jednostkowe wysokości maksymalnej premii; 

14:45-15:30 

Obowiązki wytwórców energii i uprawnienia kontrolne Prezesa 

URE 

Kary pieniężne 

15:30-16:00 

Omówienie nowych wymagań dla jednostek kogeneracji 

wynikających z rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu 

obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia  

oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych 



dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 

(projekt z dnia 10 kwietnia 2019 r.) 

16:00 Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów 
 
 
 
 
INFORMACJE I REJESTRACJA: 
MASTER INSTITUTE 
tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl 
 
 
 
 

mailto:biuro@master-institute.pl
http://www.master-institute.pl/

