
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I SPRAWOZDAWCZE 

DOTYCZĄCE BENEFICJENTÓW PREMII GWARANTOWANEJ 

Realizując obowiązki wynikające z art. 14 ust. 7 oraz art. 14 ust. 9, ustawy z dnia  

14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 250, ze zm., zwana dalej: „ustawą o CHP”), poniżej przedstawiono 

rodzaje jednostek kogeneracji, w odniesieniu do których wytwórcy, ze względu na 

otrzymane dopuszczenie do udziału w ww. systemie wsparcia, są zobowiązani do 

dopełnienia obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych: 

 zmodernizowana jednostka kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 

nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW; 

 nowa mała jednostka kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

mniejszej niż 1 MW; 

 znacznie zmodernizowana mała jednostka kogeneracji o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW; 

 zmodernizowana mała jednostka kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej mniejszej niż 1 MW. 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Wytwórca, który uzyskał dopuszczenie do udziału w systemie premii 

gwarantowanej (dotyczy wyłącznie wytwórców w jednostkach kogeneracji 

wymienionych powyżej): 

 przekazuje Prezesowi URE, w całym okresie wsparcia, w terminie 30 dni  

od zakończenia roku kalendarzowego, oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy 

inwestycyjnej w poprzednim roku kalendarzowym, albo oświadczenie o wartości tej 

pomocy, przeliczonej zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o CHP, zawierające informację  

o dacie jej udzielenia oraz wskazanie podmiotu udzielającego tej pomocy; 

 zobowiązany jest – w przypadku gdy po dniu złożenia oświadczenia dotyczącego 

pomocy inwestycyjnej, zostanie mu udzielona pomoc inwestycyjna lub wzrośnie 

wartość tej pomocy – do przekazania Prezesowi URE, do dziesiątego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie takiej pomocy, 

oświadczenia zawierającego następujące informacje:  

1) wskazanie podmiotu udzielającego pomocy inwestycyjnej, 

2) datę udzielenia pomocy inwestycyjnej, 

3) wartość pomocy inwestycyjnej przeliczoną zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o CHP,  

4) wartość nowej premii gwarantowanej skorygowanej, obliczonej według wzoru 

określonego w art. 14 ust. 7 ustawy o CHP. 

O wysokości nowej premii gwarantowanej skorygowanej, wytwórca powiadamia 

także operatora rozliczeń (Zarządca Rozliczeń S.A.), w terminie do dziesiątego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie takiej pomocy. 


