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    PRAWO

W końcu sierpnia 2017 r. Departament Energii Odna-
wialnej Ministerstwa Energii opublikował doku-
ment prezentujący „Nowy Mechanizm wsparcia 
wysokosprawnej kogeneracji”. Aktualnie Mini-

sterstwo Energii prowadzi konsultacje przedmiotowej koncep-
cji. Na tym etapie trudno jest ocenić kiedy aktualnie prowadzone 
prace doprowadzą do stworzenia pełnej wersji projektu ustawy 
o wsparciu wysokosprawnej kogeneracji i kiedy Parlament osta-
tecznie uchwali nową regulację. Jest jasne, że czas biegnie szybko 
i chwila wygaśnięcia dotychczasowego systemu wsparcia zbliża 
się wielkimi krokami. Im szybciej nowe przepisy zostaną uchwa-
lone, tym lepiej dla uczestników sektora energetycznego i inwe-
storów, bowiem usunęłoby to stan niepewności, z  jakim mamy 
aktualnie do czynienia. To właśnie m.in. z uwagi na brak ustalonej 
perspektywy wsparcia wysokosprawnej kogeneracji po roku 2018 
skutkuje wstrzymywaniem decyzji o realizacji projektów inwesty-
cyjnych. Prowadzenie aktualnie konsultacji nad nowym mechani-
zmem wsparcia oznacza szansę dla zainteresowanych podmiotów 
(inwestorów) włączenia na tym etapie do prac i  przedstawienia 
(oraz skutecznego przekonania) swoich uwag i sugestii. 

Aktualnie obowiązujący system wsparcia jest skonstruowany 
w oparciu o mechanizm świadectw pochodzenia energii z koge-
neracji, które są uzyskiwane przez kogeneracyjne jednostki wy-
twórcze. Prawa majątkowe wynikające z uzyskanych świadectw 
pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy a tym sa-
mym stanowią źródło dodatkowego dochodu dla podmiotów 
prowadzących jednostki kogeneracyjne. Możliwość zbywania 
uzyskanych świadectw pochodzenia jest oczywiście powiązana 
z obowiązkiem ich nabywania i corocznego składania do Preze-
sa URE do umorzenia wobec określonych kategorii podmiotów 
(zatem obowiązujące przepisy regulują kwestię obowiązkowe-
go popytu na świadectwa pochodzenia). Tymczasem ogłoszona 
koncepcja nowego systemu wsparcia jest oparta o zupełnie inne 
podejście. Co więcej, autorzy koncepcji proponują wprowadze-
nie odrębnych modeli regulacyjnych dla istniejących już instala-
cji kogeneracyjnych, planowanych jednostek wytwórczych oraz 
dla małych, o mocy do 1 MW, obiektów.

Wsparcie dla istniejących instalacji 
kogeneracyjnych 

Ministerstwo Energii proponuje wprowadzenie mechani-
zmu polegającego na ustaleniu premii dopłacanej do ceny każ-
dej MWh energii elektrycznej uzyskanej z  jej sprzedaży w toku 
działalności wytwórczej danej instalacji. Celem nowego mo- 
delu jest zagwarantowanie strumienia przychodów pozwa- 
lającego na pokrycie luki finansowej pomiędzy kosztami wytwa-
rzania energii elektrycznej w  jednostkach wysokosprawnej ko-

generacji, a możliwą do osiągnięcia rynkową ceną energii elek-
trycznej. 

Możliwość uzyskania przedmiotowej premii będzie uwarun-
kowana pozytywnym wynikiem postępowania prekwalifikacyj-
nego przeprowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Ener-
getyki. Przy czym, jak twierdzą autorzy planowanej regulacji, 
procedura oceny istniejących instalacji będzie miała charakter 
uproszczony i powinna polegać na zaliczeniu danej jednostki do 
właściwego koszyka technologicznego, bez konieczności prze-
prowadzania postępowań konkursowych (aukcyjnych) przewidu-
jących konkurencję pomiędzy uczestnikami. Utworzone koszyki 
technologiczne dedykowane będą instalacjom o  porównywal-
nych parametrach ekonomicznych (czyli kosztach produkcji ener-
gii elektrycznej). Corocznie Minister Energii w  drodze rozporzą-
dzenia ustalać będzie dla każdego z koszyków odrębną wysokość 
premii, która ma stanowić efekt dostosowania do potrzeb i spe-
cyfiki poszczególnych kategorii jednostek. Przedmiotowa pre-
mia będzie kalkulowana w oparciu o rzeczywiste dane rynkowe 
i zestawiana z kosztami wytwarzania energii elektrycznej w jed-
nostkach wysokosprawnej kogeneracji. Równocześnie, z  uwa-
gi na zróżnicowaną strukturę wiekową istniejących jednostek 
wysokosprawnej kogeneracji, autorzy koncepcji przewidują ko-
nieczność wprowadzenia współczynnika korygującego wysokość 
premii z uwagi na wiek instalacji. Powyższy mechanizm ma umoż-
liwić pokrycie kosztów kapitałowych i operacyjnych jednostkom 
nowszym lub zmodernizowanym (które nie uległy jeszcze pełnej 
amortyzacji) oraz pokrycie jedynie kosztów operacyjnych insta-
lacjom całkowicie zamortyzowanym, ale które mimo wszystko 
wciąż wymagają wsparcia dla utrzymania produkcji.

Co bardzo ważne, coroczne wyznaczanie wysokości premii 
ma pozwolić na odpowiednie dostosowanie wsparcia do zmie-
niających się warunków rynkowych. Co więcej, dopuszczalna 
jest sytuacja, w  której w  określonych warunkach premia zosta-
łaby określona na poziomie 0 zł/MWh, co by oznaczało, że w da-
nym roku wedle wyliczeń Ministerstwa Energii sytuacja na ryn-
ku energetycznym umożliwia prowadzenie produkcji i sprzedaż 
energii elektrycznej z instalacji wysokosprawnej kogeneracji bez 
konieczności otrzymywania dodatkowej pomocy.

Na marginesie warto również wskazać, że opublikowana kon-
cepcja nowego systemu wsparcia nie wskazuje na konkretny 
okres wsparcia dla istniejących instalacji kogeneracyjnych (w od-
różnieniu od przewidzianego mechanizmu wsparcia dla nowych 
jednostek wytwórczych, o czym jest mowa poniżej). Można za-
tem stwierdzić, że w tym zakresie Ministerstwo Energii pragnie 
utrzymać wyższy poziom elastyczności (co również potencjal-
nie może oznaczać ryzyko szybszego niż zakładają to właścicie-
le jednostek kogeneracyjnych wyznaczenia premii na poziomie 
zerowym).
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Zespół Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. ma przyjemność rozpo-
cząć nowy cykl publikacji prezentujący wybrane zagadnienia dotyczące regulacji sektora energetyczne-
go lub związane z przepisami ochrony środowiska, które wydają się być istotne lub na które warto zwrócić 
uwagę z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Przedmiotem pierwszej publikacji 
jest podsumowanie koncepcji nowego modelu wsparcia sektora wytwarzania energii elektrycznej w koge-
neracji, który ma zastąpić dotychczasowy system obowiązujący jedynie do końca 2018 r. 
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Wsparcie dla planowanych instalacji 
kogeneracyjnych 

W  odniesieniu do planowanych jednostek kogeneracyjnych 
Ministerstwo Energii przewiduje zastosowanie modelu aukcyj-
nego, który już został implementowany na potrzeby wspiera-
nia energetyki odnawialnej. Tym samym udzielanie wsparcia dla 
instalacji wytwórczych będzie odbywać się w  wyniku przepro-
wadzenia postępowań aukcyjnych, których zwycięzcami będą 
inwestorzy proponujący najniższe oferty cenowe (tzw. aukcje 
holenderskie). Autorzy nowej koncepcji wsparcia wskazują, że 
mechanizm aukcyjny prowadzi do promocji najbardziej efektyw-
nych technologii przy równoczesnym minimalizowaniu kosztów 
funkcjonowania systemu. 

Istotnym elementem nowego systemu jest wprowadzenie me-
chanizmów gwarantujących konkurencyjność postępowań au-
kcyjnych poprzez sztywne ustalenie określonego udziału ofert, któ-
re musiałyby być odrzucone. Dostępna pula energii elektrycznej do 
rozdysponowania w ramach aukcji byłaby zawsze mniejsza od wo-
lumenu ofert. Innymi słowy, wykluczony byłby scenariusz, w któ-
rym wszyscy uczestnicy aukcji zostaliby wyłonieni jako zwycięzcy. 

Podobnie, jak to ma miejsce w  już obowiązującym systemie 
aukcyjnym dla odnawialnych źródeł energii, aukcje dla plano-
wanych jednostek kogeneracyjnych będą dostępne wyłącznie 
dla inwestycji, które zostaną pozytywnie zweryfikowane w  po-
stępowaniu prekwalifikacyjnym. W ramach powyższej procedu-
ry wstępnej przeprowadzona będzie weryfikacja technicznych 
możliwości produkcji energii elektrycznej w  wysokosprawnej 
kogeneracji. Na tym etapie autorzy koncepcji nowego systemu 
wsparcia nie podali jednak więcej szczegółów postępowania 
prekwalifikacyjnego. Nie mamy aktualnie wiedzy czy i jak bar-
dzo powyższa procedura może być podobna do procedury 
przewidzianej w ramach systemu aukcyjnego dla OZE.

Aukcje dla planowanych jednostek kogeneracyjnych miałyby 
być przeprowadzane odrębnie w trzech koszykach aukcyjnych: 
jeden koszyk dedykowany instalacjom przemysłowym oraz 
dwa koszyki dla pozostałych instalacji kogeneracyjnych (in-
stalacje wytwórcze o  mocy zainstalowanej elektrycznej do 
i ponad 20 MW).

Aktualnie okres wsparcia dla zwycięskich instalacji kogene-
racyjnych przewidziano na 15 lat. Co prawda opublikowana 
koncepcja nie określa dalszych szczegółów, ale zakładamy, że 
powyższy okres  (analogicznie jak ma to miejsce ramach syste-
mu wsparcia OZE) będzie liczony od dnia wprowadzenie po raz 
pierwszy energii elektrycznej do sieci.

Budżet aukcyjny ma być corocznie ustalany przez Ministra 
Energii w drodze rozporządzenia. Autorzy nowej koncepcji wspar-
cia przewidują, że przedmiotowe rozporządzenie będzie przygo-
towywane m.in. w oparciu o proces konsultacji społecznych, co 
ma stanowić platformę dla prowadzenia dyskusji z  partnerami 
społecznymi m.in. w celu ustalenia potrzeb inwestycyjnych oraz 
gotowości realizacji projektów w określonych terminach. Corocz-
ne ustalanie budżetu aukcyjnego ma gwarantować elastyczność 
kształtowania systemu wsparcia kogeneracji oraz kontrolę nad 
niezbędnymi inwestycjami w  sektorze wysokosprawnej koge-
neracji. Niemniej autorzy nowej koncepcji dostrzegają potrzebę 
wskazywania potencjalnym inwestorom nieco dłuższej perspek-
tywy. Dlatego też przewiduje się, że wraz z  ustalaniem budże-
tu aukcyjnego na dany rok Minister Energii będzie określał per-
spektywę budżetową na okres kolejnych trzech lat. Należy jednak 
zaznaczyć, że powyższa projekcja miałaby mieć charakter nie-
wiążący. W efekcie może to oznaczać, że publikowanie planu bu-
dżetowego aukcji kogeneracyjnych dla najbliższych trzech lat 
może jedynie pozornie stanowić efektywne narzędzie budowania 
perspektyw inwestycyjnych dla zainteresowanych podmiotów. 
Nie można bowiem wykluczyć, że powyższe kilkuletnie pro-
jekcje budżetowe będą corocznie zmieniane (aktualizowane). 

W ramach nowego systemu aukcyjnego, zwycięzcy będą mieli 
zagwarantowany strumień przychodów w postaci premii do ceny 

energii elektrycznej. Przewiduje się, że Minister Energii będzie 
również ustalał maksymalną wysokość premii w odniesieniu do 
każdego z utworzonych koszyków aukcyjnych. Powyższy mecha-
nizm ma być rozwiązaniem analogicznym do tzw. cen referencyj-
nych wykorzystywanych w ramach systemu aukcyjnego dla OZE. 

Autorzy dopuszczają możliwość zmiany wysokości premii w za-
leżności od zdefiniowanych warunków zewnętrznych w  trakcie 
okresu wsparcia obowiązującego w stosunku do zwycięskiej in-
stalacji kogeneracyjnej. Z uwagi na specyfikę inwestycji w sekto-
rze energetycznym, a w szczególności na jej długoterminowy cha-
rakter, dostrzega się ryzyko zmian kosztów operacyjnych, na które 
m.in. składają się koszty paliwa, konieczność nabywania upraw-
nień do emisji CO2, ale także zmienność cen energii elektrycznej 
oraz ciepła. W konsekwencji, autorzy nowego systemu wsparcia 
przewidują wprowadzenie mechanizmu korekty wysokości uzy-
skanego wsparcia w  sytuacji istotnej zmiany warunków rynko-
wych, przy równoczesnym założeniu, że taka zmiana nie będzie 
skutkowała przydzieleniem wsparcia w wysokości przekraczającej 
dozwoloną wysokość pomocy publicznej. Poza ogólną zapowie-
dzią możliwości korygowania poziomu wsparcia autorzy na tym 
etapie nie podali szczegółów. Wydaje się, że powyższa kwestia 
może stanowić jeden z najistotniejszych tematów na etapie 
konsultowania nowej koncepcji wsparcia. Sposób uregulowa-
nia mechanizmu korygowania przyznanej premii do sprzedawa-
nej energii elektrycznej niewątpliwie będzie wpływał na całościo-
wą oceną trwałości i stabilności udzielanego wsparcia w ramach 
planowanego nowego systemu wspierającego kogenerację.

W  świetle opublikowanych założeń, przewidywane są rów-
nież mechanizmy monitorowania procesów inwestycyjnych pro-
wadzonych przez przedsiębiorstwa, które wygrały aukcje. Orga-
ny regulacyjne mają mieć zagwarantowany dostęp do bieżących 
informacji w szczególności w celu identyfikacji ryzyka niezreali-
zowania określonego projektu. Na dalszym etapie, mają też być 
implementowane zasady weryfikowania zgłaszanej w  aukcji 
wielkości produkcji energii elektrycznej w planowanej jednost-
ce wysokosprawnej kogeneracji (już po zrealizowaniu inwesty-
cji) w  poszczególnych latach eksploatacji (aż do upływu prze-
widzianego 15-letniego okresu wsparcia). Należy przewidywać 
wprowadzenie mechanizmów rozliczania się przez inwestorów 
z  ewentualnych niedoborów w  ilości wyprodukowanej energii 
względem zwycięskich ofert. Na tym etapie nie ma informacji, 
czy przewiduje się (i w jakiej wysokości) ewentualny akcep-
towalny margines tolerancji w  ramach wykonywania zade-
klarowanej produkcji (w systemie aukcyjnym dla OZE gene-
racja poniżej 85% zwycięskiej oferty powoduje negatywne 
skutki dla inwestorów).

Wsparcie dla małych jednostek 
wytwórczych 

W  odniesieniu do najmniejszych instalacji kogeneracyjnych 
(o  mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW) proponuje się 
wprowadzenie mechanizmu gwarantującego stałą premię dla 
energii elektrycznej (tzw. feed in premium), o  z  góry określonej 
wartości. W  ocenie autorów nowej koncepcji wsparcia, powyż-
szy mechanizm powinien umożliwić rozwój najmniejszych insta-
lacji poprzez zapewnienie stabilnego wsparcia bez konieczności 
przeprowadzania aukcji. Powyższy mechanizm jest dedykowa-
ny dla rozwoju instalacji wysokosprawnej kogeneracji w sekto-
rze małych i średnich przedsiębiorstw, a także w sektorze komu-
nalnym (w szczególności na obszarach niewielkich aglomeracji 
lub osiedli, a także na potrzeby budynków użyteczności publicz-
nej). Opublikowane założenia nie wskazują na jaki okres wparcia 
będą mogły liczyć najmniejsze instalacje kogeneracyjne. Należy 
jednak założyć, że okres ten nie będzie dłuży niż 15 lat od rozpo-
częcia produkcji energii elektrycznej.

Od redakcji: Autorzy działu „Prawo” są otwarci na wszelkie głosy 
naszych Czytelników dotyczące problemów prawnych 
z jakimi boryka się polski sektor elektroenergetyczny.




