
 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

Departament Systemów Wsparcia 

Al. Jerozolimskie 181 

02-222 Warszawa 

„Opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji 

w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji” 

 

1. Wyjaśnienia: 

1.1. Niniejszy formularz jest przeznaczony dla podmiotów występujących o udzielenie 

promesy koncesji (promesy zmiany koncesji) w trybie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm., dalej: „Prawo 

energetyczne”) na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na 

wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, w związku z 

weryfikacją, czy wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi w wielkości 

gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności objętej promesą koncesji (promesą 

zmiany koncesji) bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania. W toku 

przedmiotowego postępowania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, rozstrzygając o 

wniosku strony, potwierdza – stosownie do swoich ustawowych kompetencji - możliwość 

uzyskania wsparcia operacyjnego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w 

wysokosprawnej kogeneracji oraz – badając możliwości finansowe – potwierdza 

ewentualne spełnienie efektu zachęty zgodnie z postanowieniami wytycznych w sprawie 

pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020; 

(Dz. Urz. UE seria C, Nr 200 z 28.06.2014, s.1; „Wytyczne”).  

1.2. Złożenie niniejszego formularza nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku złożenia lub 

przekazania we właściwym terminie wniosków, dokumentów, wyjaśnień oraz wszelkich 

innych informacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi w danym okresie zasadami 

udzielenia wsparcia na wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 

lub z przepisami odrębnymi. 

1.3. Złożenie niniejszego formularza ma na celu otrzymanie od Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki - w ramach promesy koncesji (promesy zmiany koncesji) - potwierdzenia 

możliwości uzyskania przez dany podmiot wsparcia operacyjnego w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji – w aktualnym 

stanie prawnym świadectw pochodzenia z kogeneracji - jednakże wyłącznie pod 

warunkiem: 

− przekazania przez wnioskodawcę we właściwym terminie wszelkich 

wymaganych prawem dokumentów i informacji, o których mowa w pkt 1.2. oraz 

− spełnienia przez wnioskodawcę, wynikających z właściwych przepisów prawa 

obowiązujących w okresie udzielania wsparcia, wymagań w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. 

Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa powyżej w żadnym przypadku nie może 

być uznawane za gwarancję przyznania wsparcia, w tym w szczególności wsparcia 

określonego w art. 9l Prawa energetycznego. 



 

Dane i informacje zawarte w niniejszym formularzu oraz w załącznikach do niego 

stanowią materiał dowodowy zgromadzony wyłącznie na potrzeby postępowania o 

którym mowa w pkt 1.1. niniejszego formularza i mogą podlegać odrębnej ocenie na 

potrzeby innych rozstrzygnięć Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

W aktualnym stanie prawnym system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji 

obowiązuje do roku 2018.  

1.4       Podstawę oceny niniejszego formularza stanowią dokumenty i informacje przekazane 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przez przedsiębiorcę w niniejszym formularzu, w 

załączeniu do niego lub w związku z jego uzupełnieniem. Dane w nich zawarte znajdują 

oparcie w rzeczywistości i odnoszą się do istniejących w dacie przedłożenia formularza 

uwarunkowań, wpływających na proces decyzyjny przedsiębiorcy. 

2. Dane dotyczące przedsiębiorcy  

2.1. Firma i forma prawna:  

[] 

 

2.2. Adres siedziby:  

[] 

 

2.3. Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby uprawnionej do udzielania w imieniu przedsiębiorcy 

informacji w związku z formularzem: 

 

imię i nazwisko: [] 

 

numer telefonu: [] 

 

numer faksu: [] 

 

adres poczty elektronicznej: [] 

 

firma (jeśli inna niż przedsiębiorcy): [] 

 

adres (jeśli inny niż adres siedziby przedsiębiorcy): [] 

 

2.4. Wskazanie, czy wnioskodawca jest przedsiębiorcą zagrożonym w rozumieniu wytycznych 

dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw 

niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE seria C, Nr 249 z 31.07.2014, 

s. 1)  

 

☐ Tak 

 

☐ Nie 

 

 



 

2.5. Status przedsiębiorcy 1): 

 

☐ mikroprzedsiębiorstwo 

 

☐ małe przedsiębiorstwo 

 

☐ średnie przedsiębiorstwo 

 

☐ duże przedsiębiorstwo 

3. Dane dotyczące infrastruktury przeznaczonej do wytwarzania energii  

elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji  

3.1. Określenie i lokalizacja infrastruktury (nie więcej niż 1000 znaków) 

[] 

3.2. Opis infrastruktury 

3.2.1. Podstawowa charakterystyka technologiczna infrastruktury2) 

       [] 

3.2.2. Podstawowa charakterystyka finansowa infrastruktury  

W opisie podstawowej charakterystyki finansowej infrastruktury należy podsumować 

ustalenia i konkluzje analizy finansowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego 

formularza. 

[] 

3.3. Data rozpoczęcia prac nad projektem3) 

[dd/mm/yyyy] 

3.4. Przewidywana data zakończenia projektu 

[dd/mm/yyyy] 

3.5. Koszty kwalifikowane  

                                                           

1) Status przedsiębiorcy należy ustalić zgodnie punktem 1.3. (17) i (18) Wytycznych z uwzględnieniem zalecenia 

Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE 

seria L, Nr 124 z 20.05.2003, s.36). 

2)Opis winien zawierać w szczególności informacje o rodzaju jednostki, mocy elektrycznej netto [MW], 

sprawności ogólnej netto [%], czasie wykorzystania mocy osiągalnej, współczynniku skojarzenia oraz o rodzaju 

wykorzystywanego paliwa. 

3)Zgodnie z punktem 1.3. (44) Wytycznych, „rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót budowlanych 

związanych z inwestycją albo pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, 

które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Zakupu gruntów 

oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń i wykonywanie wstępnych studiów 

wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W przypadku przejęć „rozpoczęcie prac” stanowi moment 

nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem. 

 

 

 



 

[] zdyskontowane dodatnie przepływy pieniężne 

[] zdyskontowane ujemne przepływy pieniężne 

[] różnica pomiędzy zdyskontowanymi dodatnimi i ujemnymi przepływami pieniężnymi 

3.6. Forma wsparcia na działalność w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej 

kogeneracji (proszę zaznaczyć jeden lub więcej punktów poniżej) 

 

☐ wsparcie operacyjne na działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w 

wysokosprawnej kogeneracji – w aktualnym stanie prawnym w postaci świadectw 

pochodzenia z kogeneracji. 

 

☐ inne formy pomocy na działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w 

wysokosprawnej kogeneracji. 

3.7. Łączna kwota wsparcia udzielanego we wszystkich formach wskazanych w pkt. 3.6. jako 

ekwiwalent dotacji brutto (EDB), obliczony odpowiednio zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości 

pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 ze zm.) [w 

PLN]  

[] 

4. Scenariusz alternatywny 

4.1. Opis scenariusza alternatywnego wskazującego, czy i w jakim zakresie działalność  

w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji byłaby 

prowadzona z zachowaniem minimalnych niezbędnych wyników finansowych w przypadku 

braku wsparcia określonego w pkt 3.7. Opis scenariusza alternatywnego należy przygotować 

zgodnie z zasadami wskazanymi w Wytycznych (nie więcej niż 11000 znaków) 

W związku z prezentacją scenariusza alternatywnego opartego na porównaniu aspektów 

finansowych, w tym rentowności działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w 

wysokosprawnej kogeneracji w przypadku udzielenia oraz w przypadku braku wsparcia - 

należy wskazać przewidywaną rentowność w obu tych przypadkach. 

[] 

4.2. Lista załączników do niniejszego formularza, zawierających dokumenty wspierające opis 

scenariusza alternatywnego wskazanego w pkt 4.1. 

Dokumenty wspierające opis scenariusza alternatywnego przedstawiają wyłącznie 

wnioskodawcy, którzy w pkt 2.5. wskazali swój status jako „duże przedsiębiorstwo”. 

1. Analiza finansowa dotycząca warunków funkcjonowania infrastruktury wskazanej w 

pkt 3.1., przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego formularza 

Inne załączniki, wskazane przez wnioskodawcę 

2. [] 

3. [] 

4. [] 

5. [] 

6. [] 

7. [] 

 

 



 

W imieniu wnioskodawcy oświadczam(y), że wszelkie dane i informacje 

przedstawione w powyższym formularzu oraz w załącznikach do niego są zgodne z 

prawdą, jak również, że po zapoznaniu się z treścią wyjaśnień zawartych w pkt 1 

niniejszego formularza akceptuję/akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

 

Miejscowość [] 

Data [] 

Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania przedsiębiorcy  


