
 Warszawa, dnia 21 października 2022 r. 
 

 PREZES 

 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 

 

OGŁOSZENIE 

 O AUKCJI NA PREMIĘ KOGENERACYJNĄ 
 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu 

energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553) 

ogłaszam 

aukcję na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy 

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (tj. w nowej jednostce 

kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż  

50 MW lub w znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW), które uzyskały decyzję  

o dopuszczeniu do udziału w aukcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy. 
 

1. Oznaczenie aukcji: ACHP/4/2022. 

2. Sposób przeprowadzenia aukcji – forma pisemna postać papierowa. 

3. Termin przeprowadzenia sesji aukcji: od 12 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2022 r. 

4. Sesja aukcji trwa 3 dni robocze. Godzina: 

a) otwarcia sesji aukcji: 815 w dniu 12 grudnia 2022 r.; 

b) zamknięcia sesji aukcji: 1615 w dniu 14 grudnia 2022 r. 

5. Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż 

może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi: 23 540 520,000 MWh, w tym 

w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 

w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której 

sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi: 1 177 026,000 MWh. 

6. Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z ilości energii elektrycznej, 

określonej w pkt 5 niniejszego ogłoszenia, wynosi: 4 233 564 180,00 zł, w tym  

w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji  

w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z maksymalnej ilości energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przeznaczonej dla tych wytwórców 

wynosi: 211 678 209,00 zł. 
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