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System wsparcia kogeneracji: Prezes URE ogłasza
kolejny nabór na premię kogeneracyjną
indywidualną
Wartość premii w marcowym naborze może wynieść ponad 11 mld zł. Premią może
zostać objęte 72 TWh energii elektrycznej.

Kolejna, a pierwsza w nadchodzącym roku, sesja naboru na premię kogeneracyjną
indywidualną (Combined Heat and Power, CHP) za sprzedaż energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji zaplanowana została w terminie od 14 do 16 marca 2022 r.
W naborze mogą wziąć udział nowe lub znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracyjne;
wszystkie o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW. Wcześniej

zainteresowani wytwórcy muszą uzyskać decyzje o dopuszczeniu do udziału w naborze[1]

Nabór – oznaczony jako NCHP/1/2022 - potrwa 3 dni robocze. Jego otwarcie nastąpi 14
marca 2022 r. o 8:15, a zamknięcie 16 marca 2022 r. o 16:15. Zgodnie z Regulaminem
naboru na premię kogeneracyjną indywidualną, zostanie on przeprowadzony w formie
pisemnej, w postaci papierowej.

 

Oferty należy dostarczyć do kancelarii URE na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NCHP/1/2022”.

 

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na
stronie internetowej dla podmiotów zamierzających ubiegać się o wsparcie w postaci
naboru na premię kogeneracyjną indywidualną dostępne są również formularze ofert.

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/nabor-chp/8409,Regulamin-naboru.html
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/nabor-chp/8409,Regulamin-naboru.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/kogeneracja/nabor-chp/3848,Ogloszenia-i-wyniki-naboru.html
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/nabor-chp/9151,Formularze-ofert.html


Każdy z inwestorów może w danym naborze przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile
dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Prezes URE wylicza dla każdego wytwórcy,
który złożył ofertę w naborze, wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej. Nabór
wygrywają uczestnicy, którzy otrzymali najniższą wartość punktową przy uwzględnieniu

wskazanych w ustawie parametrów[2], obliczoną w sposób zgodny z rozporządzeniem

wykonawczym[3], aż do wyczerpania maksymalnej wartości lub ilości energii elektrycznej
określonej w ogłoszeniu o naborze.

***

Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i
ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym.
Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii
pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność
źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc.
podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni
kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że
efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa
niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni
kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019
roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym
procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z
czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a)
premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.

System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw
pochodzenia z kogeneracji.

Ostatni nabór przeprowadzony przez Regulatora we wrześniu br. nie został
rozstrzygnięty z powodu braku zainteresowania naborem – w naborze nie została

złożona co najmniej jedna oferta spełniająca odpowiednie wymagania[4].

Do końca grudnia Prezes URE ogłosi także – zgodnie z nowymi wymogami

wprowadzonymi nowelizacją ustawy Prawo energetyczne[5] - harmonogram aukcji
CHP na 2022 rok. Aukcje będą organizowane regularnie, raz na kwartał.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/akty-prawne/9147,Obowiazujace-obecnie.html
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/akty-prawne/9147,Obowiazujace-obecnie.html
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/akty-prawne/9147,Obowiazujace-obecnie.html
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9749,Brak-chetnych-do-skorzystania-ze-wsparcia-dla-produkcji-ciepla-i-energii-elektry.html
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9749,Brak-chetnych-do-skorzystania-ze-wsparcia-dla-produkcji-ciepla-i-energii-elektry.html
mailto:rzecznik@ure.gov.pl


tel. 22 487 55 94

 

[1] Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144, z późn. zm.). Wzór wniosku o
dopuszczenie do udziału w naborze na premię kogeneracyjną indywidualną dostępny jest
na stronie internetowej Urzędu.

[2] Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji.

[3] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodyki
rozstrzygania naboru na premie kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników
uwzględnianych przy naborze.

[4] Określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji.

[5] Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1093).
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