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Streszczenie: Tworzenie wspólnego, europejskiego rynku ener-
gii implikuje konieczność dostosowywania prawa krajowego i 
kierunków rozwoju sektora do determinantów unijnych. Jednym 
z tych elementów było wprowadzenie systemu wsparcia rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji. Kilkuletnia historia funkcjonowa-
nia mechanizmu, pozwala na dokonanie analiz zasadności 
wsparcia, ocenę jego wpływu na rozwój podsektora, szczegóło-
wą analizę kosztów oraz przeprowadzenie wnioskowania w 
zakresie kontynuacji mechanizmu. W referacie przedstawione 
zostały na tle genezy wprowadzenia systemu wsparcia, wyniki 
analiz wolumetryczno-cenowych, bieżące trendy, ocena bilansu 
praw majątkowych w systemie, próba oceny zachowania uczest-
ników rynku oraz problematyka legislacyjna w przedmiotowym 
zakresie. 
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1. WSTĘP 
 

Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w 
skojarzeniu z produkcją ciepła było jedną z pierwszych 
form wsparcia konkretnego segmentu podmiotów na 
kształtującym się rynku energii w Polsce. Pierwszą ze 
stosowanych form pomocy było ustawowe, zobligowanie 
zakładów energetycznych do zakupu energii elektrycznej 
wyprodukowanej w skojarzeniu z ciepłem, po z góry 
określonych cenach. Do 1997 r. cena kształtowana była 
urzędowo, zgodnie z bieżącymi rekomendacjami gospo-
darki centralno-planistycznej. W latach 1998 – 2004 miała 
charakter taryfowy tj. wyznaczana była przez wytwórcę i 
zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
(URE).  

Druga forma wsparcia ukształtowała się w 2004 r. i 
dotyczyła konieczności zapewnienia w bilansie sprzeda-
wanej energii określonego w drodze rozporządzenia obo-
wiązkowego udziału energii wytworzonej w skojarzeniu. 
Mechanizm ten nakładał de’facto na sprzedawców energii 
obowiązek zapewnienia w sprzedawanym wolumenie 
odpowiednio: 12,4%, 13,7% i 15,0% w latach 2004, 2005 
i 2006. Ze względu na brak właściwego usankcjonowania, 
mechanizm umożliwiał w przypadku braku podaży ener-
gii skojarzonej, bezkarne zaniechanie realizacji nałożone-

go obowiązku. Dopuszczenie takiego rozwiązania, w 
kontekście zawężenia w 2005 r. definicyjnego brzmienia 
energii wytworzonej w skojarzeniu i zastąpienia poziomu 
sprawności przemiany chemicznej z 65% na 70%, zabu-
rzyło rynkową dostępność przedmiotowej energii, tym 
samym ograniczając transparentność zachowań uczestni-
ków rynku. 
W sukurs tym problemom, przyszła konieczność zmiany 
systemu, podyktowana implementacją zapisów dyrektywy 
2004/8/WE [1]. Zgodnie z treścią pkt (1) preambuły dy-
rektywy [1] „Promowanie wysokowydajnej kogeneracji w 
oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe stanowi 
priorytet Wspólnoty ze względu na związane z nią poten-
cjalne korzyści w zakresie oszczędzania energii pierwot-
nej, unikania strat sieciowych oraz ograniczania emisji 
szkodliwych substancji, w szczególności gazów cieplar-
nianych”.  

Dyrektywa wskazywała też na możliwe formy i me-
chanizmy wsparcia w tym zgodnie z brzmieniem pkt (26) 
na „pomoc inwestycyjną, zwolnienia z podatku lub obni-
żenie podatku, zielone certyfikaty oraz systemy bezpo-
średnich dopłat do cen”. Szczególnie ważnym był także 
fakt zachowania pewnej swobody w wyborze optymalne-
go mechanizmu, który opisany został w pkt (32) preambu-
ły.  

Optymalnym z punktu widzenia ustawodawcy była 
zatem implementacja w Polsce mechanizmu certyfikacji 
energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. 
Zgodnie z zapisami znowelizowanej 12 stycznia 2007 r. 
ustawy Prawo energetyczne, nowy mechanizm wsparcia 
zaczął obowiązywać z dniem 1 lipca 2007 r. Jego benefi-
cjentami byli koncesjonowani wytwórcy, którzy spełnili 
określone kryteria techniczne, pomiarowe i formalne. 
Należy jednocześnie podkreślić, że system miał być gwa-
rantem nowych inwestycji w moce kogeneracyjne zarów-
no w zakresie energetyki zawodowej, jak i małych i śred-
nich producentów. Na konieczność tą wyraźnie wskazy-
wały zapisy pkt 29 i 30 preambuły, odpowiednio o 
brzmieniu „Należy uwzględnić specyficzną strukturę sek-
tora kogeneracji który obejmuje wielu małych i średnich 
producentów, w szczególności przy dokonywaniu przeglą-
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du procedur administracyjnych w zakresie wydawania 
pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji” i „ (…) nale-
ży podkreślić konieczność zapewnienia stabilnego środo-
wiska ekonomicznego i administracyjnego dla inwestycji 
w nowe instalacje kogeneracyjne. Państwa Członkowskie 
powinny być zachęcane do spełniania tej potrzeby poprzez 
opracowywanie systemów wsparcia o okresie trwania 
przynajmniej czterech lat oraz poprzez unikanie częstych 
zmian w procedurach administracyjnych itd. (…)”.  

Nowy mechanizm pomocowy już na etapie wdraża-
nia budził szereg wątpliwości w zakresie jego przydatno-
ści w osiągnięciu założonych celów. Wskazywały na to 
m.in. pytania kierowane pod adresem rządu przez człon-
ków Komisji Gospodarki. W odpowiedzi na postawione 
podczas posiedzenia Sejmu w dniu 8 grudnia 2006 r. [3] 
pytania o długość trwania systemu wsparcia i kwestie 
potencjalnego deficytu bądź nadwyżek produkcyjnych 
można było usłyszeć odpowiedź Podsekretarza Stanu w 
Ministerstwie Gospodarki cyt. „(…) co było powodem 
ograniczania czasu obowiązywania tych rozwiązań usta-
wowych. Otóż, proszę państwa, chcieliśmy dać – zresztą 
skorygowany na skutek dyskusji w komisji – czas około 
sześciu lat na to, aby można było obserwować, jak te 
mechanizmy wsparcia kogeneracji rzeczywiście funkcjo-
nują i mieć możliwość ewentualnej korekty, (…)” oraz 
„(…) w szykowanych rozporządzeniach będziemy mieli 
możliwość takiego dobierania progów obowiązku kogene-
racyjnego, który należy wypełnić w danym roku, aby nie 
było mowy o niebezpieczeństwie (…) Oczywiście, proszę 
państwa, te analizy realizujemy na bieżąco i będziemy 
starali się od razu reagować na zmiany sytuacji”. 

W opozycji do wyrażonego w ten sposób optymi-
zmu,  stały zapisy pochodzące z ministerialnego raportu 
oceniającego postęp osiągnięty w zwiększeniu udziału 
energii pochodzącej z kogeneracji w krajowym bilansie 
produkcji [2], w którym już po blisko pół rocznym funk-
cjonowaniu mechanizmu stwierdzono, iż cyt. ”przy za-
chowaniu dotychczasowych tendencji spodziewać się 
można niewielkiego wzrostu produkcji energii elektrycz-
nej w skojarzeniu, który nie pozwoli na zwiększenie udzia-
łu skojarzonej energii elektrycznej w całkowitej krajowej 
produkcji”.  

 
Blisko sześcioletnie funkcjonowanie mechanizmu 

wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, w co do princi-
pium niezmienionej formie, pozwala na dokonanie sto-
sownych analiz i jego ocenę. Dodatkowo trwające na 
przełomie lat 2012/2013 prace nad kolejną nowelizacją 
ustawy Prawo energetyczne mogącą w konsekwencji 
przedłużyć trwanie mechanizmu, skłaniają do głębszej 
refleksji i próby dowiedzenia tezy o nieefektywności 
obowiązującej formy wsparcia. 
 

 
2. OCENA EFEKTYWNOŚCI 

 
Oceny efektywności można dokonać w oparciu o de-

finicję stanowiącą, iż jest ona rozumiana jako pewien 
określony rezultat zrealizowanych działań, skwantyfiko-
wany relacją uzyskanych efektów na tle poniesionych 
kosztów. Przed dokonaniem właściwej oceny bilansu 
efektów i kosztów funkcjonowania mechanizmu wsparcia, 
wydaje się być celowe przedstawienie krótkiej charakte-
rystyki założeń i warunków brzegowych na bazie których 
system rozpoczął funkcjonowanie.  

2.1. Monitorowanie systemu 
W ocenie autorów referatu, jednym z podstawowych 

błędów przy implementacji mechanizmu było, niewłaści-
we zabezpieczenie kontroli działania systemu rozumianej 
przez monitoring i sprawozdawczość wdrożenia. Wbrew 
cytowanym wyżej zapowiedziom strony rządowej, obser-
wacje bilansu popytowo-podażowego oraz trendów ce-
nowych wskazują wyraźnie ex-post, że system nie był 
monitorowany w sposób właściwy i dostatecznie częsty. 
Raportowanie odbywające się w cyklu czteroletnim – 
rekomendowanym jako minimalny przez KE, okazało się 
niewystarczające, by móc w sposób właściwy i szybki 
podejmować stosowne interwencje.  

 
2.2. Wysokość opłaty zastępczej 

Zaprezentowany 12 grudnia 2007 pierwszy raport 
oceniający półroczne funkcjonowanie mechanizmu [2] 
zawierał cenne wyniki kalkulacji minimalnych wartości 
świadectw pochodzenia, które gwarantowałyby przy okre-
ślonych założeniach uzyskanie wskaźnika IRR na pozio-
mie 10%, uznanego za wystarczający przy realizacji no-
wych inwestycji. Wartość progowa dla analizowanego 
przypadku tj. jednostek o łącznej mocy elektrycznej zain-
stalowanej ≥ 1 MW, nieopalanych paliwami gazowymi 
(CHP2) wyniosła 50 zł/MWh. W tym kontekście nie jest 
zrozumiałe podejście ustawodawcy w zakresie określenia 
zgodnie z art. 9a ust 8a ustawy Prawo energetyczne [4] 
wartości brzegowych, w ramach których miała się za-
wrzeć jednostkowa opłata zastępcza. Stosunkowo wąskie 
granice przedziału cenowego wynoszące 15%-40% uza-
leżnione były dodatkowo od poziomu ceny z rynku kon-
kurencyjnego, wyznaczanej przez Prezesa URE.  

Jedną z konkluzji raportu [2] było wyraźne zaakcen-
towanie ryzyka płynącego z faktu, że cyt. „system wspar-
cia oparty wyłącznie o świadectwa pochodzenia energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji nie wykreuje 
dostatecznych bodźców inwestycyjnych. Poziom pierw-
szych opłat zastępczych (…) ukształtował się wyraźnie 
poniżej poziomu cen świadectw pochodzenia przyjętych 
do oszacowania potencjału ekonomicznego kogeneracji. 
Ponadto cena świadectwa pochodzenia może się w prak-
tyce okazać znacząco niższa od ustalonej opłaty zastęp-
czej. (…) W przypadku zaistnienia sytuacji nadmiaru 
uprawnień (zbyt mały rynek) mogą one uzyskać skrajnie 
wartość bliską zera”.   

 Sformułowanie powyższego ryzyka z jednej 
strony implikowało wprowadzenie dodatkowych ułatwień 
mających pobudzić inwestycje, z drugiej zaś strony nie 
znalazło odzwierciedlenia w zmianie kluczowego dla 
zasadności funkcjonowania mechanizmu, algorytmu wy-
znaczania opłat zastępczych. W tym kontekście nie jest 
również zrozumiałe uzasadnianie wprowadzenia mecha-
nizmu wsparcia, mające na celu realizację inwestycji 
kogeneracyjnych wynikających z wyznaczonego poten-
cjału technicznego i ekonomicznego. Zgodnie z treścią [2] 
w 2005 r. w skojarzeniu wyprodukowano około 21,7 TWh 
energii elektrycznej, co stanowiło jedynie 36% efektyw-
nego ekonomicznie potencjału kogeneracji. Zatem z jed-
nej strony wyznaczona jako progowa, wysokość opłaty 
zastępczej na poziomie 50 zł/MWh determinowała wiel-
kość efektywnego ekonomicznie potencjału i stanowiła 
pośrednio uzasadnienie do implementacji systemu, a z 
drugiej strony potencjalni inwestorzy otrzymywali kwotę 
kilkukrotnie niższą. 
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2.3. Dodatkowe elementy systemu wsparcia 
Komplementarnym elementem mechanizmu wspar-

cia bazującego na wydawaniu zbywalnych świadectw 
pochodzenia było wykreowanie strony popytowej poprzez 
nadanie brzmienia art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo ener-
getyczne [4], Określona stosownym rozporządzeniem 
wykonawczym wyrażona procentowo ilość praw mająt-
kowych podlegająca umorzeniu, mogła być dynamicznie 
modyfikowana, w zależności od rozwijającej się sytuacji 
rynkowej. Dodatkowo mechanizmem stymulującym był 
system kar pieniężnych, za niewypełnienie powyższego 
obowiązku. 

Kolejnym elementem mającym na celu usprawnić 
procesy inwestycyjne było ułatwienie polegające na obo-
wiązkowym odbiorze, przesyle lub dystrybucji wytwo-
rzonej energii elektrycznej przez operatora systemu dys-
trybucyjnego, z zachowaniem niezawodności i bezpie-
czeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego. 

Do katalogu preferencji należy również dodać, 
wprowadzenie dla jednostek kogeneracji o mocy elek-
trycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, niższych o połowę 
opłat przyłączeniowych, ustalonych na podstawie rzeczy-
wiście poniesionych nakładów. Minimalny poziom mocy 
preferencyjnie traktowanych źródeł został w myśl art. 5 
ustawy zmieniającej z 12 stycznia 2007 r., zwiększony do 
poziomu 5 MW. 

 
2.4. Brak interwencji w relacje popyt/podaż 

Kreowanie wartości rynkowej praw majątkowych 
uzależnione było silnie od kilku czynników. Pierwszym z 
nich była wartość opłaty zastępczej stanowiąca naturalne 
supremum cen rynkowych. W zależności od momentu 
zawierania transakcji cena w ramach mechanizmu aukcji, 
bądź notowań ciągłych, uwzględniała głównie obowiązu-
jącą w danym roku wysokość opłaty zastępczej zdyskon-
towaną wartością pieniądza w czasie. W przypadku trans-
akcji pozasesyjnych, ceny praw majątkowych były po-
chodną warunków umownych zawieranych w ramach 
rynku OTC i niejednokrotnie różniły się od cen giełdo-
wych. Mechanizm ten był typowy dla rozwiązań rynku 
terminowego, czyli uniezależniał strony transakcji od 
krótkotrwałych fluktuacji cenowych., dając gwarancje 
ceny dla dłuższego horyzontu. 

Drugim determinantem wysokości cen był poziom 
bilansu wydanych i umorzonych praw majątkowych. 
Zachwianie tego bilansu tj. pojawienie się dużej nadwyżki 
praw majątkowych byłoby wyraźnym sygnałem do spad-
ku cen. Analiza procesu rozliczania się z realizacji obo-
wiązku przez graczy rynkowych odkrywa mniej, lub bar-
dziej świadomą strategię budowania nadwyżek praw w 
systemie. Świadczyć o tym mogą dane przedstawione w 
tablicy 1, ilustrujące sposób realizacji obowiązku. 

 
Tablica 1. Ilustracja kierunków spełnienia obowiązku uzyskania 
i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia i opłat 
zastępczych z kogeneracji typu CHP2 

 

2007 2008 2009 2010 2011
opłata zastępcza 3,1 5,2 9 9,1 0
umorzenie 7,5 13,8 11,6 12,2 22,2

Realizacja obowiązku za rok w [%]

 
 

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na decyzje 
uczestników rynku w zakresie preferencji we wnoszeniu 
opłat zastępczych i wstrzymaniu się od umarzania praw 
majątkowych, były publikacje w maju 2009 r. i 2010 r. 
wysokości stawek opłat zastępczych, które wykazywały 
istotny wzrost dynamiki względem poprzednich lat. Oba-
wy w zakresie potencjalnego wzrostu cen w ślad za wzro-
stem opłat zastępczych oraz istotna inercja w ocenie po-
ziomu i wpływu nadwyżki praw majątkowych w syste-
mie, były powodem masowego wnoszenia opłat zastęp-
czych za lata 2009-2010. Zachowania te w połączeniu z 
brakiem działań interwencyjnych ustawodawcy spowo-
dowały spadek średnich cen z poziomu 23,55 zł/MWh w 
kwietniu 2011 r. do poziomu 2,25 zł/MWh w grudniu 
2012 r.   

 
2.5. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji 

Jednym z podstawowych kryteriów oceny efektyw-
ności mechanizmu może być analiza przyrostu produkcji 
w wysokosprawnej kogeneracji, potwierdzonej wydanymi 
świadectwami pochodzenia i analiza nowych, zainstalo-
wanych mocy kogeneracyjnych spełniających kryterium 
kwalifikacyjne do grupy CHP2 czyli jednostek węglo-
wych o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej ≥ 1 
MW.  
 Analiza danych pochodzących z opracowań Agencji 
Rynku Energii [4] zawartych w tablicy 2, nie wskazuje na 
istotne zmiany zainstalowanej, sumarycznej mocy w gru-
pie elektrociepłowni zawodowych. Stabilność tego po-
ziomu szczególnie dla lat 2008-2011 pozwala sądzić, iż 
zmiany te są wynikiem jedynie drobnych prac moderniza-
cyjnych istniejących obiektów.  
 
Tablica 2. Zestawienie sumarycznego poziomu zainstalowanych 
mocy w elektrociepłowniach zawodowych węglowych wg da-
nych z [4] 
 

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
4 801 5 070 5 018 5 023 5 054

Moc zainstalowana w EC zawodowych węglowych [MW]

 
 

Tezę tą zdaje się potwierdzać zestawienie bazujące 
na informacjach pochodzących z [5] i [6] przedstawione 
w tablicy 3, a ilustrujące ilości wydanych, w poszczegól-
nych latach dla rocznych okresów wytworzenia, praw 
majątkowych. Ze względu na nieporównywalność wyni-
ków dla roku 2007 r., z powodu jedynie półrocznego 
obowiązywania systemu wsparcia, ewentualną dynamikę  
należy oceniać dla lat 2008-2010. 
 Produkcja energii w wysokosprawnej kogeneracji 
jest pochodną szeregu czynników z których najistotniej-
szymi wydają się być: (i) poziom zainstalowanej mocy, 
(ii) czas wykorzystania mocy znamionowej, (iii) uzależ-
nienie od czynników meteorologicznych, (iv) współczyn-
nika potrzeb własnych. W ocenie autorów referatu ze 
względu na brak inwestycji w nowe moce kogeneracyjne 
typu CHP2, przedstawione fluktuacje i dynamika produk-
cji uzależniona jest od pozostałych, wymienionych czyn-
ników, co nie pozwala wnioskować o wystarczającej 
efektywności mechanizmu wsparcia wyrażonej miarą 
istotnego wzrostu produkcji. 
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Tablica 3. Ilość wytworzonej energii elektrycznej w źródłach 
kogeneracyjnych (CHP2) 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
9 896 22 105 21 869 23 163 13 893

22 837 23 146 23 759

* - według sprawozdań z działalności Prezesa URE za lata 2007-2011
** - raportów miesięcznych Towarowej Giełdy Energii SA

Wydane za okres wytwarzania w [GWh]

RAZEM*
RAZEM**

 
 
 W celu dokonania pełnej oceny efektywności, wnio-
skowanie należy uzupełnić o projekcję przychodową 
systemu, czyli wycenę wydanych praw majątkowych. 
Stosowne analizy prowadzą do wniosku, że dla wariantu 
(a) odniesienia się do średnioważonych wolumenem no-
towań cenowych rynku giełdowego i OTC oraz (b) opłat 
zastępczych, wartość wydanych praw majątkowych dla 
całego okresu wynosi odpowiednio około 2,3 i 2,9 mld zł. 

 
 
3. WNIOSKI KOŃCOWE 

  
Wnioskowane w 2006 r. podczas prac Komisji Go-

spodarki postulaty przedstawicieli sektora wytwórców 
znalazły swe odzwierciedlenie w kształcie i brzmieniu 
znowelizowanej ustawy wprowadzającej system wsparcia. 
Zgodnie z deklaracjami i oczekiwaniami miał on stanowić 
istotną zachętę inwestycyjną, co potwierdzają słowa wy-
powiedziane na mównicy sejmowej przez posłankę spra-
wozdawcę cyt. ”Poprawka złożona w trakcie prac w 
podkomisji do art. 13 stanowi, że wprowadzone przez 
ustawę mechanizmy będą działać do 31 marca 2013 r. 
Taki termin powinien zachęcić do inwestowania w urzą-
dzenia służące do wytwarzania energii w wysokosprawnej 
kogeneracji”[3]. 

 Przedstawiona w referacie charakterystyka systemu 
wraz z oceną jego efektywności, dowodzi zdaniem auto-
rów postawionej we wstępie tezy o nieefektywności obo-
wiązującej formy wsparcia. W kontekście przeprowadzo-

nych analiz oraz prowadzonych na przełomie 2012 i 2013 
roku dywagacji przedstawicieli sektora i ustawodawcy o 
możliwej kontynuacji funkcjonowania mechanizmu do 31 
marca 2015 r., warto przypomnieć sobie pewne funda-
mentalne założenia dot. trwania mechanizmu, które rów-
nież deklarowane były z mównicy sejmowej przed głoso-
waniem ustawy wprowadzającej wsparcie cyt. „Rozwią-
zanie to, według rządowego przedłożenia, ma mieć cha-
rakter tymczasowy, do czasu wypracowania i notyfikacji 
innych sposobów wspierania takiego systemu wytwarza-
nia energii elektrycznej. Należy wierzyć, że ta tymczaso-
wość nie będzie mieć charakteru trwałych rozwiązań 
prawnych (…)”.[3] 
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Formation of common European energy market implies the necessity of making adjustments to domestic low and adopt 
market development possibilities in order to meet European Union regulations. Implementation of system support to develop 
high-efficiency cogeneration was one of those aspects. Several years of functioning such mechanism allow to: analyze those 
regulations and their impact on sub-sector development, make a deep cost analysis and discuss its continuation in the future 
as well. Taking into account the background of implementation of EU regulations, this paper presents the results of volume-
price estimations, current trends, evaluation of property rights regulated in the system, the analysis of market participants 
behaviors, as well as legal issues within this context 
  




