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CELE USTAWY
•

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie potencjału kogeneracji wzrost liczby efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych: potencjał
podwojenia produkcji ciepła w kogeneracji poprzez zamianę kotłów ciepłowniczych na
źródła kogeneracyjne

•

Poprawa jakości powietrza i walka ze smogiem poprzez rozwój ciepłownictwa
sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w kogeneracji
tylko 20% systemów ciepłowniczych w Polsce spełnia kryterium efektywnego
energetycznie systemu ciepłowniczego (art.7b ust.4 ustawy Prawo energetyczne)

HARMONOGRAM PRAC
•
•

•
•
•

Publikacja projektu ustawy – 16.03.2018 r.
Publikacja ustawy z dnia 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji w dniu 10.01.2019r.
Spodziewane zakończenie procesu notyfikacji - do końca kwietnia 2019 r.?
Przyjęcie aktów wykonawczych (6 rozporządzeń) do ustawy – do 25.04.2019 r.
Planowane uruchomienie instrumentów wsparcia (premie gwarantowane i aukcje) połowa 2019 r. ? Jesień 2019 r.?

OD KIEDY SYSTEM WSPARCIA?

Do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej
przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że
mechanizm przewidziany w niniejszej ustawie nie stanowi pomocy publicznej Prezes URE:
•

nie ogłasza aukcji

•

nie wydaje decyzji o dopuszczeniu, o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 30
art. 37 ust. 3 i art. 46 ust. 1 (premia gwarantowana)

ust. 4,

MECHANIZMY WSPARCIA
•

System wsparcia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oparty o
świadectwa pochodzenia energii (tzw. żółte i czerwone certyfikaty) w latach 2007-2012 i
2014-2018

•

Nowy system przewiduje trzy mechanizmy wsparcia: premię gwarantowaną, premię
kogeneracyjną (aukcje), premię gwarantowaną indywidualną, premię kogeneracyjną
indywidualną (nabór)

PODZIAŁ JEDNOSTEK
•

Istniejące, zmodernizowane, znacznie zmodernizowane i nowe

•

Małe jednostki (o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1MW), jednostki w
przedziale 1 MW – 50 MW, jednostki powyżej 50 MW

•

Paliwa: gazowe, stałe, biomasa, inne

ISTOTNE ZMIANY
Wsparcie (dopłata w postaci premii kogeneracyjnej lub gwarantowanej) obejmuje całą
wytworzoną, wprowadzoną do sieci i sprzedaną energię w jednostkach równych lub
powyżej 1 MW pod warunkiem, że do publicznej sieci ciepłowniczej wprowadzono
minimum 70% ciepła użytkowego w kogeneracji. Jeśli do publicznej sieci wprowadzono
mniej niż 70%, to dopłata ma miejsce proporcjonalnie do udziału wytworzonej,
wprowadzonej do sieci i sprzedanej en. el. w wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę

Okres wsparcia – 15 lat ale nie dłużej niż do 31.12.2048 (nowe, znacznie zmodernizowane) i
do 31.12.2035 r. (istniejące)
Nie przewidziano pierwszeństwa dostępu do sieci (jak w poprzednim systemie wsparcia
CHP)

MAŁA JEDNOSTKA KOGENERACJI – definicja
•

jednostka kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW

•

moc zainstalowana elektryczna – moc znamionowa czynna urządzenia służącego do
wytwarzania energii elektrycznej (generatora lub ogniwa paliwowego), wyrażona w [W]
lub wielokrotnościach tej jednostki miary, osiągana przy znamionowym współczynniku
mocy cos φn

•

mała jednostka
zmodernizowana

kogeneracji:

nowa,

istniejąca,

znacznie

zmodernizowana,

PLANOWANY WOLUMEN WSPARCIA 2019-2028
•

Małe jednostki: 500 MW (po 50 MW rocznie).

•

Jednostki 1 MW – 50 MW aukcje: 2900 MW (nowe i znacząco zmodernizowane)

•

Jednostki powyżej 50 MW nabór: 1 700 MW

Planowane nowe moce 2019 – 2025: 3 000 MW

UŁATWIENIA PROCEDURALNE DLA MAŁYCH JEDNOSTEK
•

Obowiązek sprzedaży i wprowadzenia do sieci nie dotyczy jednostek o mocy poniżej 1 MW.
Warunek współpracy z publiczną siecią nie obejmuje jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej
mniejszej niż 1 MW. Dopłata (premia gwarantowana) przysługuje do energii elektrycznej
wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę energii elektrycznej - art. 2 punkt 26b) i
art. 29 ustęp 3 i ustęp 4

•

Po przeprowadzeniu prekwalifikacji, małe jednostki (nowe, znacznie zmodernizowane,
zmodernizowane, istniejące) otrzymają stałą premię gwarantowaną (feed-in-premium) do rynkowej
ceny energii elektrycznej, której wysokość zostanie ustalona administracyjnie (Rozporządzenie
Ministra Energii) w oparciu o uśrednione koszty wytworzenia energii w tego rodzaju instalacjach

ZASADY UCZESTNICTWA W SYSTEMIE WSPARCIA
W FORMIE PREMII GWARANTOWANEJ
Wytwórcy energii, którzy mogą wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej:
• Małe jednostki kogeneracji
• Istniejące jednostki kogeneracji od 1 MW do 50 MW
• Zmodernizowane jednostki kogeneracji od 1 MW do 50 MW
przy czym:
Wsparcie będzie przysługiwało jednostkom, dla których jednostkowy wskaźnik emisji CO2
(EPS) będzie wynosił maksymalnie 450 kg/MWh wytwarzanej energii (elektrycznej i
cieplnej łącznie) – art. 29 ustęp 1 z zastrzeżeniem ustępu 4 ( z wyłączeniem małych
jednostek i jednostek wykorzystujących metan z kopalń)

KOREKTA PREMII GWARANTOWANEJ
O WARTOŚĆ UZYSKANEJ POMOCY PUBLICZNEJ
•

W przypadku jednostki kogeneracyjnej nowej, zmodernizowanej oraz znacznie
zmodernizowanej wysokość premii gwarantowanej musi zostać skorygowana o wartość
uzyskanej pomocy inwestycyjnej

oraz zakaz łączenia systemów wsparcia: rynek mocy, ustawa OZE, wsparcie CHP

