
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Legal Alert 

Żegnamy certyfikaty – nowe zasady 

wsparcia dla kogeneracji 
w 2019 roku  

Styczeń 2019 

Dnia 25 stycznia 2019 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 14 grudnia 
2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji. Wprowadza nowe rozwiązania w zakresie wsparcia 
jednostek kogeneracyjnych, zastępujące system świadectw pochodzenia. 
 

Ustawa ustala zasady uczestnictwa w systemie wsparcia dla wytwórców energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Metodami udzielania wsparcia są: 

 Premia kogeneracyjna (oparta o system aukcyjny) 
 Premia gwarantowana (oparta o wniosek zawierający prowadzoną 

dokumentację) 
 Premia gwarantowana indywidualna (ustalana w drodze decyzji Prezesa 

URE) 

 Premia kogeneracyjna indywidualna (oparta o nabór ogłoszony 
i przeprowadzony przez Prezesa URE) 

Czas trwania udzielonego wsparcia jest zależny od kilku czynników i wynosi 
maksymalnie 15 lat.  
 
Obowiązki i sankcje 
Ustawa ustala, że na wytwórców energii elektrycznej uprawnionych do korzystania 

ze wsparcia nakłada się obowiązki informacyjne wobec Prezesa URE oraz określa 
szczegółowy zakres składanych sprawozdań. Niedopełnienie obowiązków 
wynikających z ustawy jest skorelowane z sankcją w postaci kary pieniężnej, 
która, co do zasady, nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego podmiotu, 
osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 
 

Kumulacja wsparcia  
Nowa regulacja ustala rozwiązania, które ograniczają kumulację wsparcia. 
Przepisy szczegółowo określają okoliczności i wysokość wpływu pomocy 
inwestycyjnej na otrzymywane wsparcie. 
 

Opłata kogeneracyjna 
Ustawa wprowadza mechanizm opłaty związanej z zapewnieniem dostępności 

energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w krajowym systemie 
elektroenergetycznym. Opłata kogeneracyjna ma zostać przeznaczona na wypłatę 
premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej 
indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz na pokrycie kosztów 
działalności operatora rozliczeń związanych bezpośrednio z obsługą systemu 
wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 
 

Przepisy przejściowe 
Dotychczasowy system wsparcia zostanie zakończony. Określone zostały zasady 
dotyczące zachowania ważności świadectw pochodzenia z kogeneracji, wydanych 
dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy.  
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Zobacz inne Legal Alerty 

Systematycznie piszemy 

o tym, co ważne dla biznesu 

 

Czytaj nasze blogi 

Przepis na energetykę 

EuroZamówienia 

Kodeks w pracy 

IP w sieci 

Lepsza taktyka 

 

Zapisz się na nasz  
newsletter 

Będziesz otrzymywać  

od nas powiadomienia 

o zmianach w prawie 

oraz wydarzeniach, 

jakie organizujemy.  
 

Śledź nas  
w social media 

LinkedIn 

Twitter 

Facebook 

 

eversheds-sutherland.pl 

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej 

lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanymi wyżej prawnikami.   
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