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Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej  

z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 i 412), zwanej dalej: „Ustawą o CHP”, zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Przedmiot Regulaminu 

Regulamin określa: 

1) przebieg i sposób rozstrzygnięcia Naboru, 

2) warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników Naboru, 

3) sposób zapewnienia prawidłowości przebiegu Naboru, 

4) sposób złożenia i wycofania Oferty. 

§ 2. Definicje 

1.  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) BIP URE – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, dostępny na stronie 

internetowej https://bip.ure.gov.pl/; 

2) Formularz Oferty – formularz opublikowany przez Prezesa URE w BIP URE, umożliwiający 

przygotowanie i Przekazanie Oferty w sposób określony w Regulaminie; 

3) Nabór – nabór na premię kogeneracyjną indywidualną, o której mowa w art. 2 pkt 29 ustawy o CHP 

– zwanej dalej: „Premią kogeneracyjną indywidualną”, organizowany przez Prezesa URE  

na podstawie przepisów Ustawy o CHP; 

4) Okres wsparcia – maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o CHP - zwanej dalej: „Energią elektryczną  

z wysokosprawnej kogeneracji”, wynoszący 15 lat od dnia pierwszego, po dniu rozstrzygnięcia 

Naboru: 

1) wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z nowej jednostki 

kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b ustawy o CHP – zwanej dalej: „Nową Jednostką 

kogeneracji”, po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej  

albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, 

2) wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej ze znacznie 

zmodernizowanej jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 46 lit. b ustawy o CHP – 

zwanej dalej: „Znacznie zmodernizowaną Jednostką kogeneracji”, po uzyskaniu lub zmianie 

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru 

wytwórców biogazu rolniczego po zakończeniu znacznej modernizacji, o którym mowa w art. 4 

ust. 3 ustawy o CHP – zwanego dalej: „Zakończeniem Znacznej modernizacji” 

– nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2048 r.;  

5) Oferta – zobowiązanie wytwórcy, o którym mowa w art. 2 pkt 42 ustawy o CHP – zwanego dalej: 

„Wytwórcą”, do wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży określonej ilości Energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji [MWh], wytworzonej w danej Jednostce kogeneracji,  

w podziale na następujące po sobie lata kalendarzowe Okresu wsparcia oraz w podziale 

odpowiadającym udziałowi energii chemicznej danego paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 7 

ustawy o CHP w łącznej ilości energii chemicznej paliw zużywanych w tej jednostce  

w poszczególnych latach kalendarzowych Okresu wsparcia, a także z uwzględnieniem art. 36 ust. 2 

ustawy o CHP; 

6) Pracownik URE - pracownik URE upoważniony do rejestracji Przekazanych ofert, mogący 

jednocześnie pełnić funkcję Referenta; 

https://bip.ure.gov.pl/
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7) Prezes URE – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; 

8) Przekazanie Oferty – czynność polegająca na przekazaniu Oferty Prezesowi URE w sposób 

określony w Regulaminie, przy wykorzystaniu Formularza Oferty. Przekazanie Oferty jest jednym  

z etapów procesu złożenia Oferty i nie jest tożsame ze skutecznym złożeniem Oferty; 

9) Rachunek Wytwórcy – numer rachunku bankowego Wytwórcy wskazany w Ofercie; 

10) Referent – pracownik URE upoważniony do weryfikacji Przekazanych Ofert; 

11) System wsparcia – system wsparcia w formie Premii kogeneracyjnej indywidualnej, w rozumieniu 

przepisów Ustawy o CHP; 

12) Uczestnik Naboru – Wytwórca, który prawidłowo złożył Ofertę;  

13) URE – Urząd Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie; 

14) Siedziba Prezesa URE  – Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa; 

15) Wytwórca Zagraniczny – podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną w Jednostce kogeneracji, zlokalizowanej poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 17 Ustawy o CHP. 

O ile Regulamin nie stanowi wprost inaczej, ilekroć w Regulaminie jest mowa o Wytwórcy, należy 

przez to rozumieć również Wytwórcę Zagranicznego; 

2.  Pozostałe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, a niewymienione w ust. 1, należy interpretować 

zgodnie z definicjami zawartymi w Ustawie o CHP. 

§ 3. Ogłoszenie i organizacja Naboru 

1. Nabór przeprowadza się w formie pisemnej, w postaci papierowej.  

2. Nabór przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku, jeśli maksymalna ilość Energii elektrycznej  

z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta Premią kogeneracyjną 

indywidualną w danym roku, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy 

o CHP, wynosi więcej niż 0.  

3. Ogłoszenie o Naborze zamieszczane jest w BIP URE nie później niż 90 dni przed dniem jego 

rozpoczęcia. 

4. Ogłoszenie o Naborze zawiera informacje określające:  

1) indywidualne oznaczenie Naboru; 

2) godziny otwarcia i zamknięcia Naboru; 

3) maksymalną ilości Energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż objęta 

będzie Premią kogeneracyjną indywidualną i maksymalną wartość Premii kogeneracyjnej 

indywidualnej wynikającej z tej ilości, w tym w odniesieniu do Wytwórców zagranicznych. 

5. W jednym Naborze Wytwórca może złożyć więcej niż jedną Ofertę, jeśli Oferty te dotyczą różnych 

Jednostek kogeneracji należących do tego Wytwórcy. 

6. Nabór może trwać od 3 dni do 10 dni. Godzina otwarcia oraz godzina zamknięcia Naboru nie mogą 

przypadać na dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 

wolnych od pracy (Dz. U z 2015 r. poz. 90). 

7. W przypadku gdy maksymalna ilość Energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, określona 

w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy o CHP, której sprzedaż może zostać 
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objęta Premią kogeneracyjną indywidualną w danym roku kalendarzowym, i maksymalna wartość 

Premii kogeneracyjnej indywidualnej, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 

pkt 6 Ustawy o CHP, wynikająca z tej energii nie zostanie wykorzystana, Prezes URE może 

przeprowadzić w danym roku kolejny Nabór.  

§ 4. Zasady składania podpisów 

1. Podpisy pod Ofertą, żądaniem wycofania Przekazanej Oferty oraz informacją Uczestnika Naboru,  

o której mowa w  § 10 ust. 5, może złożyć wyłącznie Wytwórca działając osobiście lub zgodnie  

z ustawowymi lub statutowymi zasadami reprezentacji. Nie jest możliwe podpisanie Oferty, żądania 

wycofania Przekazanej Oferty oraz informacji Uczestnika Naboru, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, przez pełnomocnika, w tym prokurenta lub prokurentów, z wyjątkiem sytuacji, w której 

prokurent działa w imieniu Wytwórcy łącznie z członkiem/członkami zarządu. 

2. Oferty, żądanie wycofania Przekazanej Oferty oraz informacja Uczestnika Naboru, o której mowa  

w ust. 1, są podpisywane własnoręcznie przez osoby wskazane w ust. 1, czytelnie imieniem  

i nazwiskiem, pod rygorem odrzucenia oferty. 

3. Złożenie podpisu przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wytwórcy w przypadku,  

gdy jej umocowanie lub/i zmienione zasady reprezentacji Wytwórcy nie zostały ujawnione  

we właściwym, publicznie dostępnym rejestrze, każdorazowo wymaga załączenia do Oferty 

dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wytwórcy  

lub/i wskazującego zmianę zasad reprezentacji. W przypadku uchybienia któremukolwiek z tych 

wymagań, Prezes URE działa w oparciu o dane ujawnione we właściwym, publicznie dostępnym 

rejestrze. Oferta podpisana niezgodnie z ww. zasadami podlega odrzuceniu. 

4. Zgodność podpisów składanych przez Wytwórcę, członków organu Wytwórcy lub osób działających 

w imieniu Wytwórcy, z zasadami reprezentacji tego Wytwórcy jest każdorazowo weryfikowana 

przez Referenta. 

§ 5 . Kaucje 

1. Wymagana wysokość zabezpieczenia wynosi 30 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej 

elektrycznej Nowej Jednostki kogeneracji lub Znacznie zmodernizowanej Jednostki kogeneracji, 

jednak nie więcej niż 3 mln zł.  

2. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia wynikająca z wniesionej kaucji jest niewystarczająca, celem 

spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się jej uzupełnienie w drodze wpłacenia 

kolejnej kaucji bądź ustanowienia gwarancji bankowej. 

3. Kaucja wnoszona jest w polskich złotych na odrębny rachunek bankowy wskazany przez Prezesa 

URE w decyzji o dopuszczeniu do udziału w Naborze, o której mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o CHP – 

zwanej dalej: „Dopuszczeniem”. W tytule wpłaty należy podać numer Dopuszczenia oraz 

indywidualny numer ID Jednostki kogeneracji, określony w Dopuszczeniu. Potwierdzenie przelewu 

kaucji dołącza się do Oferty. 

4. Kaucja jest uznana za skutecznie wniesioną po zaksięgowaniu kaucji na rachunku bankowym,  

o którym mowa w ust. 3. 

5. Wytwórca zamierzający Przekazać Ofertę w Naborze wnosi kaucję w odpowiedniej wysokości 

stosownie do postanowień ust. 1, w terminie umożliwiającym zweryfikowanie przez Prezesa URE 

faktu jej wniesienia, w trybie określonym w ust. 4, przed zamknięciem Naboru, w którym Wytwórca 

ten zamierza wziąć udział. 

6. Kaucja może zostać wniesiona niezależnie od ogłoszonego Naboru. 
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7. Kaucja wniesiona na rachunek, o którym mowa w ust. 3, stanowi zabezpieczenie wyłącznie  

dla danej Jednostki kogeneracji i nie może zostać przeniesiona, w całości lub części, na poczet 

zabezpieczenia dla innej Jednostki kogeneracji. 

8. Kaucja ustanowiona przez Wytwórcę podlega zwrotowi na Rachunek Wytwórcy, w terminie: 

1) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Naboru – w przypadku Uczestnika Naboru, którego oferta  

nie wygrała Naboru; 

2) 60 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w Nowej Jednostce kogeneracji 

lub po Zakończeniu znacznej modernizacji Jednostki kogeneracji – w przypadku Uczestnika 

Naboru, którego Oferta wygrała Nabór. 

9. Wytwórca, który wniósł kaucję oraz: 

1) którego Oferta nie uczestniczyła w Naborze, albo 

2) który nie Przekazał Oferty, albo 

3) który wycofał Przekazaną Ofertę, 

może złożyć do URE wniosek o zwrot kaucji. Wniosek ten jest składany w formie pisemnej, w postaci 

papierowej lub elektronicznej.  

10. Zwrot kaucji następuje na Rachunek Wytwórcy wyłącznie w pełnej wysokości wniesionej  

dla danej Jednostki kogeneracji. 

11. Rachunek Wytwórcy musi być prowadzony w polskich złotych, przez bank krajowy lub oddział 

banku zagranicznego utworzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

12. Jeżeli zwrot kaucji nie jest możliwy, Prezes URE na piśmie bezzwłocznie wzywa Wytwórcę  

do wskazania właściwego numeru rachunku bankowego, na który może nastąpić zwrot tej kaucji. 

13. Odpowiedzialność za brak możliwości wykonania zwrotu kaucji z powodu niedopełnienia  

przez Wytwórcę obowiązku aktualizacji danych na temat aktualnego Rachunku Wytwórcy, ponosi 

wyłącznie Wytwórca. 

14. W przypadku niewypełnienia przez Wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 47 ust. 3  

pkt 9 Ustawy o CHP, Prezes URE przekazuje wniesioną przez Wytwórcę kaucję na rachunek opłaty 

kogeneracyjnej, o którym mowa w art. 23 ust. 5 Ustawy o CHP. 

§ 6. Gwarancje bankowe 

1. Wymagana wysokość zabezpieczenia wynosi 30 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej 

elektrycznej Nowej Jednostki kogeneracji lub Znacznie zmodernizowanej Jednostki kogeneracji, 

jednak nie więcej niż 3 mln zł. 

2. Gwarancje bankowe ustanawia się oddzielnie dla każdej Jednostki kogeneracji. 

3. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia wynikająca z ustanowionej gwarancji bankowej jest 

niewystarczająca, celem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się jej uzupełnienie 

w drodze wpłacenia kaucji bądź ustanowienia kolejnej gwarancji bankowej. 

4. Gwarancja bankowa dotycząca Jednostki kogeneracji może zostać udzielona przez bank krajowy  

lub oddział banku zagranicznego utworzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Do gwarancji bankowej sporządzonej w języku innym niż język polski, Wytwórca zobowiązany jest 

dołączyć oryginał tłumaczenia przysięgłego tej gwarancji na język polski. 

6. Wytwórca dostarcza do URE oryginał gwarancji bankowej zawierającej co najmniej następujące 

dane: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby Wytwórcy; 
2) numer NIP; 
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3) lokalizację, moc zainstalowaną elektryczną oraz numer ID Jednostki kogeneracji, zgodnie  

z informacją zamieszczoną w Dopuszczeniu, dla której ustanowiono gwarancję bankową; 

4) rok, w którym Wytwórca zamierza przystąpić do Naboru. 

7. Gwarancja bankowa, mająca stanowić zabezpieczenie dla danej Jednostki kogeneracji, pod rygorem 

jej nieuwzględnienia na potrzeby Systemu wsparcia, musi być bezwarunkowa, płatna na pierwsze 

żądanie Prezesa URE i nieodwołalna oraz musi dodatkowo zawierać: 

1) dane gwaranta, o którym mowa w ust. 4; 

2) wskazanie, że wyłącznym beneficjentem gwarancji bankowej jest Prezes URE; 

3) datę i miejsce udzielenia gwarancji bankowej; 

4) sumę gwarancji bankowej wyrażoną w złotych; 

5) okres obowiązywania gwarancji bankowej;  

6) zobowiązanie do wypłaty sumy gwarancyjnej niezwłocznie po zgłoszeniu żądania zapłaty przez 

Prezesa URE. 

8. Gwarancja bankowa nie może przewidywać wymogów dotyczących poświadczenia przez 

osoby/podmioty trzecie podpisów osób reprezentujących beneficjenta, a także niewynikających  

z przepisów prawa wymogów dotyczących formy, trybu lub miejsca złożenia żądania zapłaty sumy 

gwarancji. 

9. Okres obowiązywania gwarancji bankowej nie może być krótszy niż: 

1) 60 miesięcy licząc od 31 grudnia roku, o którym mowa w ust. 6 pkt 4 – w przypadku Nowych 

Jednostek kogeneracji lub Znacznie zmodernizowanych Jednostek kogeneracji, opalanych 

paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 Ustawy o CHP; 

2) 72 miesiące licząc od 31 grudnia roku, o którym mowa w ust. 6 pkt 4 – w przypadku Nowych 

Jednostek kogeneracji lub Znacznie zmodernizowanych Jednostek kogeneracji, opalanych 

paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy o CHP. 

10. Wytwórca może dostarczyć do URE oryginał gwarancji bankowej niezależnie od ogłoszonego 

Naboru. 

11. Gwarancja bankowa jest weryfikowana pod kątem jej kompletności, zgodności ze stanem 

faktycznym, zgodności z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodności  

z postanowieniami Regulaminu. 

12. Wytwórca dostarcza do URE oryginał gwarancji bankowej w terminie umożliwiającym jej 

weryfikację przed rozpoczęciem Naboru, w którym Wytwórca zamierza wziąć udział. 

13. Warunkiem skutecznego ustanowienia gwarancji bankowej jest jej pozytywna weryfikacja. 

14. Gwarancja bankowa wygasa z upływem terminu jej ważności, chyba, że w terminie jej ważności 

zostało złożone żądanie wypłaty sumy gwarancji. 

15. Oryginał gwarancji bankowej podlega zwrotowi Wytwórcy, w terminie: 

1) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Naboru – w przypadku Uczestnika Naboru, którego Oferta  

nie wygrała Naboru; 

2) 60 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w Nowej Jednostce kogeneracji 

lub po Zakończeniu znacznej modernizacji Jednostki kogeneracji – w przypadku Uczestnika 

Naboru, którego Oferta wygrała Nabór. 

16. Wytwórca, który przedstawił gwarancję bankową oraz: 

1) którego Oferta nie uczestniczyła w Naborze, albo 

2) który nie Przekazał Oferty, albo 

3) który wycofał Przekazaną Ofertę, 
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 może złożyć do URE wniosek o zwrot oryginału gwarancji bankowej. Wniosek ten jest składany  

w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej. 

§ 7. Udział w Naborze 

1. Wytwórca, który zamierza przystąpić do Naboru, podlega procedurze oceny formalnej 

przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej Jednostce kogeneracji i zobowiązany 

jest uzyskać - w odniesieniu do danej Jednostki kogeneracji - Dopuszczenie. 

2. Dopuszczenie zawiera w szczególności: 

1) indywidualny numer ID nadany Jednostce kogeneracji; 

2) wskazanie odrębnego numeru rachunku bankowego, na który Wytwórca uiszcza kaucję. 

3. W celu przeprowadzenia procedury oceny formalnej, o której mowa w ust. 1, Wytwórca składa  

do Prezesa URE wniosek o Dopuszczenie. Postępowanie w sprawie wniosku o Dopuszczenie 

uregulowane jest w art. 44 - 45 ustawy o CHP. 

4. Skutki przedłożenia wniosku o Dopuszczenie w terminie uniemożliwiającym jego rozpoznanie  

i uzyskanie Dopuszczenia, a w konsekwencji uniemożliwiającym skuteczne złożenie Oferty przed 

zamknięciem Naboru, w którym Wytwórca zamierzał wziąć udział, w tym w szczególności złożenie 

wniosku o Dopuszczenie w czasie trwania Naboru, złożenie wniosku o Dopuszczenie  

nie podpisanego, nie zawierającego wymaganych dokumentów lub zawierającego inne braki – 

obciążają Wytwórcę. 

5. W Naborze może wziąć udział wyłącznie Wytwórca Energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji w Nowej Jednostce kogeneracji lub Znacznie zmodernizowanej Jednostce kogeneracji,  
który - na dzień złożenia Oferty - posiada ważne Dopuszczenie. 

6. Wytwórca, którego Oferta wygrała Nabór, a który nie wykonał zobowiązania, o którym mowa  

w art. 47 ust. 3 pkt 9 Ustawy o CHP, we wskazanym w tym przepisie terminie, może ponownie 

przystąpić do Naboru po upływie trzech lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się 

wymagalne. 

7. Posiadanie przez Wytwórcę promesy koncesji lub promesy zmiany koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w Jednostce kogeneracji nie jest równoznaczne z możliwością udziału  

w Naborze. 

8. W Naborze Ofertę może złożyć Wytwórca Energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji  

w Nowej Jednostce kogeneracji lub Znacznie zmodernizowanej Jednostce kogeneracji: 

1) dla której skutecznie wniesiono zabezpieczenia w wysokości i na zasadach określonych w § 5 

i § 6;  

2) dla której nie upłynął termin ważności Dopuszczenia; 

3) dla której dotychczas nie wygrano Naboru. 

9. Wytwórca może złożyć wyłącznie jedną Ofertę dla danej Jednostki kogeneracji.  

10. Składając oświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 3 pkt 12 Ustawy o CHP, Wytwórca uwzględnia 

informacje o wartości udzielonej pomocy inwestycyjnej, obliczonej zgodnie z art. 14 tej ustawy, 

wyrażonej w złotych. 

11. Dane zawarte w Ofercie muszą być zgodne z danymi Jednostki kogeneracji, będącej przedmiotem tej 

Oferty, określonymi w Dopuszczeniu. 

12. Okres wytwarzania Energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zaoferowanej  

na sprzedaż, określony w Ofercie, nie może być dłuższy niż Okres wsparcia i może trwać nie dłużej 

niż do dnia 31 grudnia 2048 r.  
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§ 8. Przekazanie Ofert 

1. Wytwórca będący Uczestnikiem Naboru, od godziny otwarcia do godziny zamknięcia Naboru, 

Przekazuje Ofertę bezpośrednio w Kancelarii Siedziby Prezesa URE (dalej: „Kancelaria URE”) w 

godzinach pracy URE. 

2. Ofertę oraz Żądanie wycofania Przekazanej Oferty przekazuje się w formie pisemnej, w postaci 

papierowej. 

3. Ofertę przygotowuje się przy wykorzystaniu Formularza Oferty. 

4. Formularz Oferty wypełnia się wyłącznie w formie elektronicznej. Niedopuszczalne jest 

wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Formularzu Oferty, jak również dokonywanie skreśleń, 

poprawek, komentarzy, omówień względem danych wprowadzonych do Przekazywanej Oferty.  

Po wypełnieniu Formularza Oferty w formie elektronicznej, należy go wydrukować i podpisać  

w sposób wskazany w § 4, w celu Przekazania Oferty do Kancelarii URE. 

5. Przekazana w Kancelarii URE Oferta powinna zostać przez Wytwórcę odpowiednio zabezpieczona 

przed dostępem osób trzecich, tj. umieszczona w zaklejonej kopercie, opatrzonej czytelnym opisem 

„OFERTA NABÓR Nr NCH/… - numer ID Jednostki kogeneracji ……, określony  

w Dopuszczeniu” oraz oznaczeniem Wytwórcy. 

6. Pracownicy URE są obowiązani zachować procedurę postępowania z przekazanymi Ofertami, 

polegającą na: 

1) rejestracji Oferty oznaczonej w sposób opisany w ust. 5 bez jej otwierania; 

2) przekazaniu Oferty do sekretariatu komórki organizacyjnej URE, odpowiedzialnej za ogłoszenie, 

organizację i przeprowadzenie Naboru. 

7. Na kopercie zawierającej Ofertę, Pracownik URE odnotowuje datę oraz godzinę jej przyjęcia  

z dokładnością do jednej minuty oraz nadaje jej – zgodnie z kolejnością – indywidualny numer 

wpływu, stanowiący unikalne ID danej Oferty. 

8. W trakcie procesu przyjmowania Ofert, Oferty nie są weryfikowane pod kątem formalnym  

ani zgodności z wymaganiami wynikającymi z Ustawy o CHP i innych przepisów. 

9. Osoba przekazująca Ofertę, o której mowa w ust. 1, otrzymuje potwierdzenie jej Przekazania, które 

zawiera: 

1) datę i godzinę Przekazania Oferty oraz jej numer ID; 

2) oznaczenie Wytwórcy oraz numer ID Jednostki kogeneracji, której dotyczy przekazana Oferta 

wskazany przez Wytwórcę na kopercie.  

10. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 9, nie przesądza o wyniku weryfikacji formalnej Oferty  

ani zgodności z wymaganiami wynikającymi z Ustawy o CHP i innych przepisów. 

11. Przekazana Oferta jest niedostępna dla innych Uczestników Naboru, a także podmiotów i osób 

trzecich. 

12. Przekazanie Oferty nie jest  dopuszczalne po upływie terminu ważności Dopuszczenia dla danej 

Jednostki kogeneracji.  

13. W trakcie Naboru Wytwórca może wycofać Przekazaną Ofertę, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 14-

15. 

14. Oferta Przekazana w Naborze wiąże Wytwórcę i nie może zostać zmodyfikowana. Oferty nie można 

wycofać na godzinę przed zamknięciem Naboru. Żądanie wycofania Przekazanej Oferty składa się 

bezpośrednio w siedzibie URE. 
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15. Żądanie wycofania Przekazanej Oferty podpisane w sposób określony w § 4 ust. 1-2 uznaje się  

za złożone. Żądanie wycofania Przekazanej Oferty niepodpisane w sposób określony w § 4 ust. 1-2 

uznaje się za niezłożone. 

16. W żądaniu wycofania Przekazanej Oferty Wytwórca podaje dane Oferty do wycofania, zamieszczone 

w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 9. 

17. Żądanie wycofania Przekazanej Oferty nie podlega modyfikacji ani anulowaniu. 

18. Po złożeniu żądania wycofania oferty istnieje możliwość Przekazania kolejnej Oferty dla tej samej 

Jednostki kogeneracji w trakcie trwania Naboru, z zastrzeżeniem § 7. 

§ 9. Weryfikacja ofert 

1. Weryfikacja prawidłowości Przekazanej Oferty następuje po zamknięciu Naboru. 

2. Za złożoną w rozumieniu art. 48 ustawy o CHP uznaje się Ofertę: 

1) która nie została odrzucona zgodnie zapisami art. 50 ust. 4 pkt 1-5 oraz 7-8 ustawy o CHP,  

2) która została przygotowana i przekazana zgodnie z wymaganiami określonymi w § 8,  

3) dla której wydano potwierdzenie, o którym mowa w § 8 ust. 9,  

4) w której zadeklarowany dzień wytworzenia energii elektrycznej jest zgodny z terminem 

określonym w art. 43 ust. 2 i art. 47 ust. 3 pkt 9 Ustawy o CHP,  

5) w której określony przez Wytwórcę Okres korzystania z Systemu wsparcia w danej Jednostce 

kogeneracji nie przekracza Okresu wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4,  

6) jeżeli całkowita ilość Energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zaoferowana  

do sprzedaży w okresie określonym w Ofercie nie przekracza maksymalnej możliwej  

do wytworzenia ilości energii elektrycznej w danej Jednostce kogeneracji, określoną zgodnie  

z art. 36 ust. 2 ustawy o CHP,  

7) jeżeli ilość Energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zaoferowana  

do sprzedaży w okresie określonym w Ofercie nie przekracza maksymalnej możliwej  

do wytworzenia w danym roku, ilości energii elektrycznej w danej Jednostce kogeneracji, 

określoną zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o CHP,  

8) jeżeli w skrajnych latach kalendarzowych nie zaoferowano zerowej ilości Energii elektrycznej  

z wysokosprawnej kogeneracji. 

3. W przypadku Przekazania przez Wytwórcę w Naborze, więcej niż jednej Oferty dotyczącej tej samej 

Jednostki kogeneracji, weryfikacji przez Prezesa URE podlega jedynie pierwsza Przekazana  

i prawidłowo podpisana Oferta. Pozostałe Przekazane Oferty traktowane są jako niezłożone.  

4. W przypadku Przekazania przez Wytwórcę w Naborze, w jednej kopercie więcej niż jednej Oferty 

dotyczącej tej samej Jednostki kogeneracji, Przekazane Oferty traktowane są jako niezłożone.  

5. W przypadku Przekazania przez Wytwórcę w Naborze, w jednej kopercie Ofert dotyczących różnych 

Jednostek kogeneracji, weryfikacji przez Prezesa URE podlega jedynie ta Oferta, która dotyczy 

Jednostki kogeneracji, dla której wydano potwierdzenie, o którym mowa w § 8 ust. 9. 

6. W przypadku, gdy Wytwórca złożył żądanie wycofania Przekazanej Oferty i nie Przekazał kolejnej 

Oferty, a żądanie wycofania tej Oferty zweryfikowane przez Prezesa URE okazało się bezskuteczne, 

weryfikacji podlega Oferta, którą Wytwórca zamierzał wycofać. 

§ 10. Rozstrzygnięcie Naboru 

1. Nabór rozstrzyga się, jeżeli została złożona co najmniej jedna Oferta spełniająca wymagania 

określone w Ustawie o CHP. Prezes URE unieważnia Nabór, w przypadku gdy wszystkie złożone 

Oferty zostały odrzucone. 
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2. W Naborze biorą udział wyłącznie Oferty złożone. 

3. Prezes URE wylicza dla każdego Wytwórcy, którego Oferta została złożona, wysokość Premii 

kogeneracyjnej indywidualnej, na podstawie danych, o których mowa w art. 47 ust. 3 pkt 8, 10 i 11 

Ustawy o CHP, uwzględniając wartość otrzymanej pomocy inwestycyjnej, w sposób określony  

w art. 14 Ustawy o CHP. 

4. Prezes URE, w terminie 60 dni od dnia zamknięcia Naboru, informuje Uczestnika Naboru w formie 

pisemnej, w postaci papierowej przekazanej na adres siedziby Uczestnika Naboru o wyliczonej 

wysokości Premii kogeneracyjnej indywidualnej w odniesieniu do każdej złożonej Oferty. 

5. Uczestnicy Naboru, którzy otrzymali informację, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni  

od dnia jej otrzymania, informują w formie pisemnej, w postaci papierowej Prezesa URE o: 

1) akceptacji wysokości Premii kogeneracyjnej indywidualnej, albo 

2) braku akceptacji wysokości Premii kogeneracyjnej indywidualnej. 

6. Informacja Uczestnika Naboru, o której mowa w ust. 5, powinna zostać podpisana w sposób 

określony w § 4 ust. 1-2, w przeciwnym razie nie zostanie przyjęta 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, Oferta podlega odrzuceniu. 

8. Nabór wygrywają Uczestnicy naboru, którzy otrzymali najniższą wartość punktową  

przy uwzględnieniu parametrów, o których mowa w ust. 9, obliczoną w sposób wskazany  

w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ust. 6 Ustawy o CHP, aż do wyczerpania maksymalnej 

ilości lub wartości, określonych w danym ogłoszeniu o Naborze. 

9. Parametrami branymi pod uwagę w Naborze są: 

1) wysokość Premii kogeneracyjnej indywidualnej, o której mowa w ust. 3, bez uwzględnienia 

wartości pomocy inwestycyjnej;  

2) lokalizacja Jednostki kogeneracji, w odniesieniu do której zróżnicowanie punktowe ustala się, 

biorąc pod uwagę uwarunkowania dotyczące lokalizowania Jednostek kogeneracji w ramach 

systemów ciepłowniczych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dostaw ciepła dla odbiorców 

końcowych oraz dążenie do wzrostu liczby efektywnych energetycznie systemów 

ciepłowniczych; 

3) wszystkie rodzaje paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej w Jednostce 

kogeneracji – w odniesieniu do których zróżnicowanie punktowe ustala się, biorąc pod uwagę 

politykę energetyczną państwa, potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego  

oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 

10. Wartość punktowa, o której mowa w ust. 8, stanowi iloczyn parametru, o którym mowa  

w ust. 9 pkt 1, oraz współczynników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 49  

ust. 6 Ustawy o CHP, przypisanych parametrom, o których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3. 

11. Oferty nieodrzucone na podstawie ust. 7 szeregowane są według wartości punktowej - od najniższej 

do najwyższej. 

12. W przypadku gdy kilku Uczestników Naboru otrzyma taką samą wartość punktową, wówczas Oferty 

tych uczestników szeregowane są według kolejności ich Przekazania. 

13. Ilość Energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i wartość Premii kogeneracyjnej 

indywidualnej wynikająca z tej ilości z kolejnych, następujących po sobie Ofert Uczestników danego 

Naboru, sumowana jest oddzielnie, zaczynając od Oferty o najniższej wartości punktowej. 

14. Pierwsza Oferta, której przyjęcie skutkowałoby przekroczeniem ilości Energii elektrycznej  

z wysokosprawnej kogeneracji lub wartości Premii kogeneracyjnej indywidualnej pozostałej  

do sprzedaży w danym Naborze, powoduje, iż Oferta ta oraz kolejne uszeregowane za nią Oferty, 

zostają zakwalifikowane jako Oferty, które nie wygrały Naboru. W takim przypadku Nabór uważa 
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się za rozstrzygnięty, zaś pozostała ilość Energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji  

nie podlega sprzedaży w tym Naborze. 

15. W przypadku Ofert złożonych przez Wytwórców Zagranicznych, rozstrzygając Nabór bierze się  

pod uwagę określoną w ogłoszeniu o Naborze maksymalną ilość Energii elektrycznej  

z wysokosprawnej kogeneracji i wartość Premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikająca z tej ilości 

przeznaczoną do sprzedaży tym Wytwórcom Zagranicznym. 

16. O ile wcześniej nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 14, pierwsza Oferta złożona przez 

Wytwórcę Zagranicznego, której przyjęcie skutkowałoby przekroczeniem ilości Energii elektrycznej 

z wysokosprawnej kogeneracji lub wartości Premii kogeneracyjnej indywidualnej pozostałej  

tym Wytwórcom Zagranicznym, powoduje, iż Oferta ta oraz kolejne uszeregowane za nią Oferty tych 

Wytwórców Zagranicznych, zostają zakwalifikowane jako Oferty, które nie wygrały Naboru. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, ilość Energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji  

i wartość Premii kogeneracyjnej indywidualnej stanowiąca różnicę między ilością Energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i wartością Premii kogeneracyjnej indywidualnej 

określoną w ust. 15, a sumą ilości Energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i wartości 

Premii kogeneracyjnych indywidualnych wynikających z tych ilości przypadającą na Oferty 

zakwalifikowane jako wygrane, złożone przez Wytwórców Zagranicznych, nie podlega sprzedaży  

w tym Naborze. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, o całkowitej ilości Energii elektrycznej  

z wysokosprawnej kogeneracji i wartości Premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z tej 

ilości, która zostanie sprzedana w danym Naborze decyduje zdarzenie, o którym mowa w ust. 14. 

19. Ilości Energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i wartości Premii kogeneracyjnej 

indywidualnej niepodlegająca sprzedaży, o której mowa w ust. 17, może zostać sprzedana,  

w kolejnych Naborach organizowanych w danym roku. 

20. Uczestnik Naboru, niezwłocznie po rozstrzygnięciu danego Naboru jest informowany o wyniku 

rozstrzygnięcia w formie pisemnej, w postaci papierowej na adres siedziby Uczestnika Naboru. 

§ 11. Przetwarzanie danych 

1. Wszelkie dane, są przetwarzane wyłącznie na potrzeby ustawowych zadań realizowanych  

przez Prezesa URE, w tym organizowania i rozstrzygania Naboru oraz w celach statystycznych. 

2. Dane osobowe osób fizycznych gromadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

są przetwarzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 

181, który jest administratorem danych osobowych.  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2). Dane osobowe przetwarzane  

są w celu realizowania ustawowych obowiązków przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

i nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Urzędzie Regulacji 

Energetyki Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej. 

5. Osoba fizyczna ma prawo do żądania od Prezesa URE dostępu do treści swoich danych osobowych, 
ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkuje 

brakiem możliwości uczestnictwa w systemie wsparcia dla jednostek kogeneracji. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu 

na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

fizycznej). 

9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych za pośrednictwem maila na adres: iod@.ure.gov.pl lub pisemnie, przesyłając 

korespondencję na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa,  

z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”. 

§ 12. Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu Naboru  

1. Nabór odbywa się w sposób umożliwiający identyfikację i uwiarygodnienie Wytwórców  

oraz ustalenie prawidłowości przekazanych przez nich danych. 

2. URE zapewnia rozwiązania techniczne umożliwiające przeprowadzenie Naboru w sposób określony 

w Regulaminie, a także ochronę danych przekazywanych przez Uczestników Naboru. 

3. Prezes URE nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści mogące być skutkiem 

błędnego i nieumiejętnego przygotowania i Przekazania Oferty, w tym przyczyny powodujące 

konieczność odrzucenia Oferty lub uznania jej za niezłożoną. Powyższe ograniczenie nie dotyczy 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie. 

4. Prezes URE nie ponosi odpowiedzialności za treść danych lub informacji Przekazanych w Ofercie. 

 

Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
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