
 

KOGENERACJA 2017 – w praktyce 

rozliczenie roku, gwarancje pochodzenia,  

nowy system wsparcia po 2018 

 

17 stycznia 2018r, Warszawa 

Warsaw Trade Tower, XXXII piętro, ul. Chłodna 51 

 

Prowadzący: Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP 

 

Celem warsztatów jest: 

 Zaprezentowanie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej  

z kogeneracji wynikających z rozporządzenia Ministra Energii sprawie sposobu obliczania 

danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia  

z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących 

ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji; 

 Szczegółowe omówienie zmian w postępowaniach administracyjnych o udzielenie 

koncesji (w tym także dot. zmiany koncesji, promesy koncesji, promesy zmiany koncesji) 

na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła wynikające z nowelizacji  

m.in. ustawy – Prawo energetyczne – aktualne wytyczne URE; 

 Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE spełnienia „efektu zachęty”,  

o którym mowa w art. 43 ustawy – Prawo energetyczne oraz w Wytycznych  

w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 

2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne  

w wysokosprawnej kogeneracji i OZE; 

 Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji; 

 Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji  

(w tym w jednostce „wielopaliwowej”); 

 Zasady wypełnienia wniosków o „korekcyjne” wydanie świadectwa z kogeneracji  

oraz o umorzenie „korekcyjne”; 

 Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego, w tym przedstawienie 

niezbędnego zakresu informacji w  sprawozdaniu rocznym; 

 Omówienie nowego instrumentu wsparcia - gwarancji pochodzenia z kogeneracji; 

 Co nas czeka po 2018 r. - przedstawienie głównych  założeń nowego systemu wsparcia 

CHP;  

9:30 -10:00   Rejestracja Uczestników 

10:00 - 10:30 Efekt zachęty – podstawowy krok inwestora przed podjęciem 



decyzji inwestycyjnych w zakresie kogeneracji i OZE 

 kto powinien wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie efektu zachęty; 

 termin na złożenie wniosku; 

 kryteria warunkujące spełnienie efektu zachęty; 

 rola Prezesa URE w zakresie potwierdzania efektu zachęty; 

10:30 – 11:15 

Najnowsze wytyczne URE w zakresie koncesjonowania: 

 nowe wymagania względem Przedsiębiorcy w postępowaniu 

administracyjnym o udzielenie/zmianę koncesji/promesy koncesji  

na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła; 

 nowe obowiązki Koncesjonariuszy; 

 zmienione przesłanki cofnięcia koncesji; 

11:15 - 11:30  przerwa kawowa 

11:30 – 13:00 

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania 

danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia  

z kogeneracji (…) 

 kwalifikacja równoważnika paliwowego - nowe podejście; 

 ciepło odpadowe jako równoważnik paliwowy – szansa dla nowych 

jednostek; 

Wymagania techniczne wytwarzania energii elektrycznej  

w kogeneracji: 

 granica bilansowa jednostki kogeneracji; 

 ciepło użytkowe; 

 wymagania pomiarowe strumieni paliw oraz energii wytworzonej  

w procesie kogeneracji; 

13:00 – 13:45  Lunch 

13:45 – 15:00 

 

Przygotowanie jednostki kogeneracji do sprawozdania rocznego 

 i audytu jednostki akredytowanej – jak uniknąć ewentualnych 

błędów: 

 formalno – prawne wymogi wniosku o wydanie „korekcyjne” i/lub 

umorzenie „korekcyjne” świadectwa pochodzenia z kogeneracji; 

 obowiązki operatora systemu elektroenergetycznego; 

 „współspalanie gazu ziemnego, metanu i biogazu” a system 

certyfikacji; 

 sprawozdanie roczne - zakres wymaganych informacji; 

 opinia jednostki akredytowanej; 

Niezbędne dokumenty do pierwszego wniosku o wydanie 

świadectwa pochodzenia z kogeneracji 

15:00 – 15:30 

 

Gwarancje pochodzenia –nowy instrument w systemie wsparcia 

CHP 



 wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia z kogeneracji - zakres 

wymaganych informacji; 

 zasady wydawania gwarancji pochodzenia; 

 rejestr gwarancji pochodzenia z kogeneracji; 

 obowiązki operatora systemu elektroenergetycznego; 

15:30 – 16:00 

 

 

Co nas czeka po 2018 r. - przedstawienie głównych  założeń 

nowego systemu wsparcia CHP 

16:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów 

 

 

Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami 
dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, odpowiedzialny za 
system wsparcia energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji, proces 
koncesjonowania i rejestr małych instalacji.  

Koszt uczestnictwa: 

990 PLN + VAT/osoba 

890 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób  

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 stycznia 2018r. 

INFORMACJE I REJESTRACJA: 

MASTER INSTITUTE 

tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl 

 

http://www.master-institute.pl/

