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WSTĘP 
 

Poprzez dołączenie do Porozumienia między burmistrzami samorządy lokalne pokazały silne 

polityczne zaangażowanie w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na swoim terytorium o co 

najmniej 20% do 2020 r., dzięki czemu przyczyniły się do osiągnięcia celów klimatycznych 

założonych przez Unię Europejską (UE). 
 

 
Bezprecedensowa polityka europejska, mająca na celu bezpośrednie zaangażowanie samorządów 

lokalnych w łagodzenie zmian klimatu stała się dziś realnym działaniem. Porozumienie między 

burmistrzami pomaga europejskim samorządom lokalnym w przełożeniu ich wysiłków związanych z 

ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych na realne działania, jednocześnie biorąc pod uwagę 

niesamowitą różnorodność na tym gruncie. 

 
Porozumienie udostępnia sygnatariuszom unikalne w skali europejskiej zharmonizowane 

opracowanie danych i ram dotyczących sprawozdawczości i pomaga im w systematycznym 

monitorowaniu i planowaniu zużycia energii na poziomie lokalnym. Szablony planu działań na rzecz 

zrównoważonej energii (SEAP) i szablony monitoringu opracowane wraz ze Wspólnym Centrum 

Badawczym Komisji Europejskiej w oparciu o doświadczenie gmin i regionów w celu ujednolicenia 

z najbardziej powszechnymi lokalnymi metodologiami stanowią normatywne ramowe zasady 

sprawozdawczości dla sygnatariuszy Porozumienia. Szablon planu działań na rzecz 

zrównoważonej energii stanowi zarys poszczególnych planów działań. Pozwala on sygnatariuszom 

na zebranie i przeanalizowanie danych w sposób strukturalny i usystematyzowany oraz służy 

jako podstawa w dobrym zarządzaniu energią. Szablon monitoringu skupia się na śledzeniu 

postępów we wdrażaniu planu działań. 

 
Kolejnym celem Porozumienia jest rozpowszechnianie i uwidacznianie jednolitych działań 

służących łagodzeniu zmian klimatu, wdrażanych przez sygnatariuszy oraz inspirowanie i ułatwianie 

wymiany informacji i dokonywania samooceny. 

 
Raportowanie danych poprzez Porozumienie pozwala sygnatariuszom na ukazanie wpływu 

podjętych przez nich działań na całą Europę (zob. arkusz informacyjny Porozumienie w liczbach 

oraz sprawozdanie Pięcioletnia ocena inicjatywy Porozumienia między burmistrzami1 dostępne na 

stronie http://www.eumayors.eu). Wartości przedstawione w szablonach „przełożono” na zrozumiałe 

i przejrzyste zobrazowanie głównych nurtów i tendencji na całym obszarze Europy (zob. Katalog 

planów działań na rzecz zrównoważonej energii). Dostarczają one europejskim i krajowym 

decydentom niezbędnych informacji zwrotnych na temat lokalnych działań. Pomaga to ukazać, 

że Porozumienie między burmistrzami nie jest jedynie gestem politycznym, ale realnym, 

skonsolidowanym ruchem dobrowolnie zaangażowanych samorządów lokalnych, dążących do 

zrównoważonego rozwoju i podejmowania działań łagodzących zmiany klimatu. 

 
Niniejszy przewodnik opracowało Biuro Porozumienia między burmistrzami (CoMO) we współpracy ze 

Wspólnym Centrum Badawczym (WCB) Komisji Europejskiej w celu udzielenia pomocy 

sygnatariuszom w zrozumieniu przepisów dotyczących sprawozdawczości funkcjonujących w ramach 

Porozumienia. Prowadzi on sygnatariuszy krok po kroku przez proces tworzenia sprawozdań. Krok I 

zaznajamia z procedurą wypisywania szablonów. Składa się on z Części I do szablonu planu działań 

i Części II do szablonu monitoringu. Krok II odnosi się do przesyłania dokumentów takich jak plan 

działań na rzecz zrównoważonej energii, natomiast Krok III koncentruje się na zintegrowanym 

systemie kontroli szablonu oraz jego oficjalnym składaniu. Przewodnik został też wzbogacony 

o praktyczne wskazówki i konkretne przykłady.  

                                                           
1 Wspólne Centrum Badawcze 2013, Porozumienie między burmistrzami w liczbach – Pięcioletnia Ocena 
sprawozdania WCB. 

http://www.eumayors.eu/about/covenant-in-figures_en.html#covenant_indicators
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/com_in_figures_jrc.pdf
http://www.eumayors.eu/about/covenant-in-figures_en.html
http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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KRÓTKI OPIS BIURA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW 

 
Samorządy lokalne zobowiązują się złożyć plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) 

w przeciągu roku po ich przystąpieniu do inicjatywy Porozumienia między burmistrzami. Plan SEAP 

zawiera bazową inwentaryzację emisji (BEI), stanowiącą analizę obecnej sytuacji zużycia energii 

i emisji gazów cieplarnianych oraz streszczającą kompleksowe działania, jakie samorządy lokalne 

planują podjąć w celu osiągnięcia ustalonych przez siebie celów obniżenia emisji gazów 

cieplarnianych. Sygnatariusze zobowiązują się też do monitorowania i informowania o wdrażaniu 

planów SEAP co dwa lata po ich złożeniu (Ryc. 1).  

 

 

Ryc. 1 – Proces Porozumienia między burmistrzami przedstawiony krok po kroku. 
 
 

W Porozumieniu między burmistrzami przyjęto podejście całościowe do łagodzenia zmian klimatu. 

Samorządy lokalne są proszone o uwzględnienie wszystkich typów konsumentów na swoim terytorium 

(zob. Ryc. 2). Sektory mieszkaniowe, usługowe, obiektów i infrastruktury komunalnej oraz 

transportu uważane są za sektory kluczowe dla Porozumienia między burmistrzami. Samorządy 

lokalne koncentrują się na obniżeniu zapotrzebowania energetycznego na swoim terytorium oraz na 

utrzymywaniu równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na energię a jej podażą poprzez promowanie 

korzystania z lokalnych zasobów energetycznych. Metodologia aprobowana przez Porozumienie 

między burmistrzami opera się na zintegrowanym i globalnym planowaniu energetycznym, 

w którym lokalni interesariusze odgrywają aktywną rolę.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 2 – Zakres Porozumienia między burmistrzami. 
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W celu zapewnienia zgodności złożonych planów działań z zasadami Porozumienia (przedstawionymi 

w Przewodniku po planach działań na rzecz zrównoważonej energii) WCB przeprowadza analizę 

planów SEAP. Taka kontrola jakości gwarantuje wiarygodność i rzetelność całej inicjatywy. WCB 

dostarcza też sygnatariuszom sprawozdanie zwrotne. 
 

 
Proces analizy SEAP koncentruje się wokół oceny szeregu kryteriów kwalifikowalności. Brak 

wypełnienia tych kryteriów wiąże się z niedopuszczeniem planu działań przez WCB. Analiza dotyczy 

również spójności przedstawionych danych. 

 
 

 

Kryteria kwalifikowalności dla planu działań na rzecz zrównoważonej energii – 
wymogi minimalne: 

 Plan działań musi złożyć rada gminy lub równoważny organ.  
 W planie działań należy jasno sprecyzować docelowe ograniczenia emisji 

CO2 do 2020 r. (o co najmniej 20%).  

 Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) muszą obejmować kluczowe 

sektory działalności (przynajmniej trzy z czterech sektorów kluczowych). 

 Plan działań musi zawierać ogólny zakres działań w kluczowych sektorach 

działalności (przynajmniej dwa z czterech sektorów kluczowych). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
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PRZED ROZPOCZĘCIEM 
 

 
Przegląd procesu sprawozdawczego 

Na ryc. 3 przedstawiono przegląd przebiegu sprawozdawczości w ramach Porozumienia między 
burmistrzami.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 3 – proces raportowania. 
 
 
 

Dostęp do strony „My Covenant” (Moje Porozumienie) – ekstranet Porozumienia  

Ekstranet Porozumienia to platforma internetowa, na której sygnatariusze Porozumienia informują 

o swoich planach działań lub wynikach monitoringu. Ma ona postać prostych kroków prowadzących 

użytkownika przez proces wypełniania i składania szablonów planów SEAP lub szablonów 

monitoringu. Aby korzystać z platformy, należy się zalogować się do ekstranetu Porozumienia na 

stronie www.eumayors.eu/sign-in_en.html, wpisując osobiste dane użytkownika otrzymane na etapie 

rejestracji. 
 

 

Otrzymanie nazwy użytkownika i hasła: W przypadku zgubienia (lub nieotrzymania) hasła, istnieje 

możliwość jego odzyskania na stronie logowania („sign-in”). Ponieważ hasło przesyłane jest na 

adres e-mail, może ono trafić do wiadomości spam – należy je przeszukać! 

Udzielanie dostępu dla koordynatora terytorialnego Porozumienia: Istnieje możliwość powiązania 

profilu sygnatariusza z profilem koordynatora terytorialnego Porozumienia, tak by koordynator taki 

mógł odwiedzić profil sygnatariusza. W zakładce „Moje konto” („My account”) wybierz „Mój 

samorząd lokalny” („My local authority”), kliknij „dodaj nową organizację” („add a new 

organisation”) i wybierz swojego koordynatora terytorialnego Porozumienia z listy. 

 

http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
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Zawartość szablonu 

Szablony SEAP i monitoringu składają się z trzech głównych części do wypełnienia w sposób opisany 

w tabeli 1.  

 
 

Tabela 1 – Zawartość szablonów planów SEAP i szablonów monitoringu.  
 

Plan SEAP  Monitoring 
 

 
Część I 

Strategia 

Ogólna 

Poświęcona ogólnym celom związanym 

z ograniczeniem emisji CO2, wizją i 

kompetencjami pracowników oraz 

zdolnościami finansowymi i innymi 

aspektami organizacyjnymi. 

 
Poświęcona wszelkim zmianom strategii 

ogólnej oraz uaktualnianym danym liczbowym 

związanym z kompetencjami pracowników i 

zdolnościami finansowymi. 

 
 

Część II 

Inwentaryza

cje emisji 

 
 

 

 

Część III 

Plan działań 

na rzecz 

zrównoważo

nej energii 

 
Poświęcona ilości ostatecznego zużycia 

energii i związanym z nią emisjom CO2 

wytwarzanym przez nośnik energii oraz 

przez dany sektor w roku bazowym. 

 
 

 

Poświęcona wykazowi kluczowych 

działań mających na celu realizację 

strategii ogólnej, wraz z ramami 

czasowymi, przydzielonymi obowiązkami 

i przydzielonym budżetem. 

Poświęcona ilości ostatecznego zużycia 

energii i związanym z nią emisjom CO2 

wytwarzanym przez nośnik energii oraz przez 

dany sektor w roku kontrolnym – głównym 

celem jest monitorowanie zmian 

zachodzących w emisjach CO2 w danym 

czasie. 
 
 

Poświęcona monitorowaniu statusu wdrażania 

kluczowych działań. 

 

Po uzupełnieniu szablonu w sekcji „Sprawozdanie podsumowujące” („Synthesis report”) w formie 

graficznej ukazane są najważniejsze dane. Następnie użytkownik może wybrać odwzorowania 

graficzne, które chce wyświetlić na swoim profilu publicznym na stronie internetowej Porozumienia 

między burmistrzami. 

 
 

Częstotliwość składania sprawozdań  

SEAP należy złożyć w przeciągu roku od daty przystąpienia do Porozumienia, tj. od dnia, 

w którym rada gminy (lub równoważny organ decyzyjny) dokonał formalnej decyzji 

o przystąpieniu do Porozumienia między burmistrzami. Złożenie planu działań na rzecz 

zrównoważonej energii polega na uzupełnieniu szablonu planu działań w języku angielskim 

i przesłaniu gotowego dokumentu SEAP zatwierdzonego przez radę gminy w języku rodzimym lub 

w języku angielskim. 
 

 
Szablon monitoringu należy składać w języku angielskim co dwa lata, począwszy od daty złożenia 

planu działań. Opcjonalnie można też przesłać raport z wdrażania. W związku z tym, że 

sporządzanie raportów co dwa lata może powodować zbyt duże obciążenie zasobów ludzkich lub 

finansowych, istnieje możliwość przeprowadzania powiązanych inwentaryzacji emisji co cztery lata 

zamiast dwóch. W ten sposób można co dwa lata przyjmować podejście sprawozdawcze oparte na 

„Raporcie z realizacji działań”, tj. składać szablon monitoringu, który nie zawiera inwentaryzacji 

emisji (Część II) i jest skoncentrowany na statusie wdrażania działań (Część III). Niemniej jednak co 

cztery lata należy przeprowadzić „raport wdrożeniowy”, tj. złożyć szablon monitoringu zawierający 

wszystkie trzy części. Tabela 2 przedstawia zawartości obowiązujące w tych dwóch podejściach 

sprawozdawczych. 
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Tabela 2 – Opis dwóch podejść sprawozdawczych do monitorowania wdrażania planów SEAP. 
 

Podejście Kiedy? Część Co? 

 
 
 

Raport z 

realizacji 

działań 

 

 
 
 

Przynajmni

ej raz na  

2 lata  

 

 
Część I 

Strategia ogólna 
 
 

 
Część III 

 

Wyszczególnia wszelkie zmiany strategii ogólnej 

oraz przedstawia zaktualizowane dane liczbowe 

związane z kompetencjami pracowników 

i zdolnościami finansowymi. 

  
 

Plan działań na rzecz 

zrównoważonej energii 

Nakreśla status wdrażania działań i ich rezultaty. 

 
 
 
 
 

 
 

Raport 
wdrożenio
wy 

 

 
 
 
 
 
 

Przynajmni

ej raz na 4 

lata 

 

 
Część I 

Strategia ogólna 
 
 

 
 
Część II  
Inwentaryzacje emisji 

Wyszczególnia wszelkie zmiany strategii ogólnej 

oraz przedstawia zaktualizowane dane liczbowe 

związane z kompetencjami pracowników 

i zdolnościami finansowymi. 

 

 
Przedstawia kontrolną inwentaryzację emisji (MEI). 

 
 

  

  Część III 

Plan działań na rzecz 

zrównoważonej energii 

 
Nakreśla status wdrażania działań i ich rezultaty. 

 
Ryc. 4 obrazuje minimalne wymogi związane ze składaniem szablonów monitoringu. Na przykład, 

sygnatariusz, który złożył plan SEAP w 2013 r., musi przeprowadzić „Raport z realizacji działań” 

w 2015 r. oraz „Raport wdrożeniowy” w 2017 r.  

 

 

Ryc. 4 – Wymogi minimalne dotyczące składania szablonów monitoringu. 
 

 
 
 

Sygnatariusze należący do Porozumienia (lub koordynatorzy w imieniu sygnatariuszy) mogą poprosić 

o przedłużenie tego czasu, w przypadku gdy okoliczności pozostające poza kontrolą samorządów 

lokalnych opóźniają złożenie planu SEAP lub monitoringu w oficjalnie określonym terminie. Aby 

przedłużyć okres składania, należy wypełnić internetowy formularz opóźnienia dostępny na 

ekstranecie Porozumienia w części „Moje Porozumienie”. Więcej informacji można znaleźć na stronie 

z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ). 



7  

Formaty szablonów 

Szablony planów SEAP i monitoringu dostępne są w dwóch formatach: 

 Tryb online 

Szablon dostępny jest w ekstranecie Porozumienia („Moje Porozumienie”). Ponieważ jest to 

aplikacja sieciowa, konieczne jest połączenie z internetem. Aplikacja została przetestowana na 

większości przeglądarek, takich jak Internet Explorer, Chrome czy Firefox. 

 Plik Excel2 

Szablon ten można otworzyć w programie Microsoft Excel 97-2003 i w jego nowszych wersjach 

(formaty xls lub xlsx, xlsm), w środowisku Windows, przy włączonych makrach, ze składnikami 

Microsoft XML (wersja 3.0 i następne) i VBE. 

Aby zmienić ustawienia makr w zależności od posiadanej wersji programu Office, należy: 

- w wersji 97-2003: rozwinąć menu Office (górny lewy róg ekranu), wybrać „Ustawienia 

programu Excel”, kliknąć „Centrum zaufania” > „Ustawienia makr”, kliknąć „Włącz 

wszystkie makra” i wybrać źródło VBA jako zaufane. 

- Inne wersje: wybrać „Opcje programu Excel” (w zakładce „Plik”), kliknąć „Centrum 

zaufania” > „Ustawienia Centrum zaufania” > „Ustawienia makr”, wybrać „Włącz wszystkie 

makra” i zaznaczyć źródło VBA jako zaufane. 

 
 
 

Legenda szablonu 

W celu ułatwienia wypełnienia szablonu zastosowano oznaczenia kolorami: 

Opcjonalne komórki danych wejściowych 

Obowiązkowe komórki danych wejściowych 

Komórki danych wyjściowych (obliczane przez system po wpisaniu odpowiednich danych wejściowych) 

Komórki wstępnie wypełnione (używane w szablonie monitoringu) 

Aby zobaczyć ich definicje, należy w pliku Excel kliknąć na podkreślone składniki lub w szablonie 

online najechać na nie kursorem.  

 
 
 

Zasady nawigacji 

Proces składania planów SEAP należy rozpocząć poprzez kliknięcie „Mój plan działania” („My action 
plan”) w niebieskim menu na górze każdej strony. W przypadku szablonu monitoringu należy w tym 
samym menu kliknąć „Mój postęp” („My progress”). Najpierw zalecane jest przeczytanie informacji 
wyświetlonych na stronie „Zaczynamy” („Get started”) (zob. Ryc. 5). Po kliknięciu przycisku do 

wypełnienia szablonu  zarówno w szablonie planu SEAP, jak i w szablonie monitoringu użytkownik 
będzie kierowany do różnych części szablonu. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku szablonu 
monitoringu użytkownik powinien wcześniej wybrać raport z realizacji działań (bez kontrolnej 
inwentaryzacji emisji) lub raport wdrożeniowy (Tabela 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
2 Ten format nie został opublikowany.  

http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
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Ryc. 5 – strona „Zaczynamy” dla szablonu SEAP. 

 

 
Funkcja importu pliku Excel 

Szablon otwierany w programie Excel można ściągnąć w każdym momencie. Podobnie szablon ten 

może być zaimportowany do ekstranetu na każdym etapie procesu wypełniania. Możliwe jest więc 

zaczęcie wypełniania w pliku Excel, a następnie zaimportowanie go online, lub wypełnienie całego 

szablonu od razu na platformie online. Plik Excel można w każdym momencie ściągnąć lub 

zaimportować ze strony „Zaczynamy”. W przypadku gdy użytkownik rozpoczął wypełnianie w formacie 

online, arkusze kalkulacyjne Excela będą już odpowiednio wypełnione. 

 
Należy zauważyć, że dokończenie i złożenie szablonu SEAP możliwe jest jedynie za pomocą 

ekstranetu. Oznacza to, że szablon Excela musi być zaimportowany przed złożeniem. Po 

zaimportowaniu szablonu Excela użytkownik zostanie przeprowadzony przez różne części szablonu 

w celu upewnienia się, że przesłane dane nie zostały zmienione. 

 
Zintegrowany system sprawdzania 

Na potrzeby udzielania bieżących informacji zwrotnych o błędach lub brakujących danych oraz 

obliczonych liczbach w obu formatach szablonu zaprojektowano zintegrowany system sprawdzania. 

Przejście do innej części szablonu jest możliwa, pod warunkiem że wyniki systemu sprawdzania były 

pozytywne. Uzupełnienie pól (obowiązkowych i opcjonalnych) oraz obecność ważnych danych 

(zgodnych z zakresami wartości lub predefiniowanymi wartościami) podlegają weryfikacji, sprawdzane 

są też formaty (pola z tekstem/numerami/datą/linkiem, pola jednego/wielokrotnego wyboru) 

i prowadzone są kalkulacje (pola z danymi wyjściowymi), a dane powiązane są weryfikowane pod 

kątem spójności. W przypadku wykrycia błędów system wyświetla odpowiednią wiadomość na górze 

każdej strony. Należy zauważyć, że do następnej części można przejść dopiero po korekcie 

wszystkich wykrytych błędów. 

 
 
 

Sprawdź swój szablon w początkowym stadium procesu. System może ujawnić błędy 

wymagające podjęcia dalszych działań (korekty lub ponownego obliczenia). Dzięki temu będziesz 

w stanie uniknąć konieczności wprowadzania korekty w ostatniej chwili przed zbliżającym się 

terminem złożenia dokumentu. 
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Funkcja archiwum 

Po przeanalizowaniu planu działań przez WCB tworzona jest archiwalna wersja szablonu. Dostęp do 

takiej wersji można uzyskać w każdym momencie (w trybie „tylko do odczytu”) po wejściu do „Mojego 

konta” > „Moje samorządy lokalne”, ale nie da się jej modyfikować.  

 
 
 

Funkcja ponownego złożenia planu SEAP 

Funkcja ponownego złożenia planu SEAP jest przewidziana w dwóch przypadkach: 

1) Gdy plan SEAP użytkownika nie przejdzie pełnej analizy przeprowadzonej przez WCB 

z wynikiem pozytywnym – Użytkownik zostanie poproszony o odniesienie się do kwestii 

zawartych w sprawozdaniu zwrotnym i ponowne złożenie planu SEAP w przeciągu sześciu 

miesięcy. Następnie WCB przeprowadzi kolejną analizę. 

2) Jeśli SEAP przeszedł znaczące zmiany (takie jak na przykład znaczna zmiana docelowej 

redukcji emisji CO2, zmiana priorytetów w wizji użytkownika lub objęcie inwentaryzacją emisji 

i planem działań innych sektorów) – W takim przypadku taki plan SEAP musi być ponownie 

zatwierdzony przez organ decyzyjny. Gdy szablon planu SEAP zostanie przyjęty pod 

względem politycznym, należy go uaktualnić i złożyć ponownie. Aby skorzystać z funkcji 

ponownego złożenia należy się skontaktować z Biurem Porozumienia między burmistrzami 

(info@eumayors.eu).  
 

 
 

Dalsze informacje 

Bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące procesu przygotowywania planu działań na rzecz 

zrównoważonej energii dostępne są w Przewodniku po planach działań na rzecz zrównoważonej 

energii na stronie internetowej Porozumienia między burmistrzami. 

Dodatkowe przykłady, praktyczne zalecenia i wirtualne demonstracje dostępne są na 

platformie e-learningowej Porozumienia. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z uzupełnianiem szablonu, proszę skontaktować się 

z centrum pomocy technicznej:  

- W przypadku kwestii związanych z uzupełnieniem szablonu planu SEAP, pytań na temat 

metodycznych wymogów Porozumienia lub korzystania z „Mojego Porozumienia” (ekstranet): 

Biuro Porozumienia między burmistrzami – info@eumayors.eu  

- W przypadku specyficznych pytań natury technicznej na temat wymogów metodycznych lub kwestii 

związanych z korzystaniem z internetowej aplikacji do wstępnego sprawdzania i raportów 

zwrotnych: 

Wspólne Centrum Badawcze – JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu  

mailto:info@eumayors.eu
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
mailto:info@eumayors.eu
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
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KROK I – WYPEŁNIANIE SZABLONU 
 

 
 

ROZDZIAŁ I – SZABLON PLANU SEAP 
 
CZĘŚĆ I – STRATEGIA OGÓLNA 

 
Pierwsza część powinna zawierać omówienie strategii ogólnej, tj. ogólnego docelowego obniżonego 

poziomu emisji CO2, wizji użytkownika oraz kompetencji pracowników i zdolności finansowych do 

przygotowania i wdrożenia planu działań na rzecz zrównoważonej energii. 

 
1) Ogólny docelowy poziom ograniczenie emisji CO2 

Pierwsze pole odnosi się do ogólnego celu ograniczania emisji CO2 wyrażonego w procentach 

oraz roku bazowego („baseline year”), w odniesieniu do którego cel ten jest przewidziany. Docelowe 

obniżenie powinno wynosić co najmniej 20% do 2020 r. zgodnie z oficjalną treścią Porozumienia 

między burmistrzami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cel ten może być wyrażony jako całkowita redukcja („absolute reduction”) (procent ilości emisji CO2 

w roku bazowym) lub jako redukcja na osobę („per capita reduction”). W tym drugim wariancie emisje 

roku bazowego są podzielone przez liczbę mieszkańców w tym samym roku i na tej podstawie 

obliczana jest docelowa procentowa redukcja emisji. Używanie opcji „na osobę” („per capita”) służy 

głównie ułatwieniu śledzenia procesu, w przypadku gdy zakłada się, że liczba populacji ulegnie 

znacznej zmianie. Należy zaznaczyć okienko zgodnie z wybraną opcją. W przypadku wybrania opcji 

docelowego obniżenia emisji na osobę, należy wskazać przewidywaną liczbę ludności do 2020 r.  
 

 
W przypadku celu długofalowego („long-term target”), np. wychodzącego poza rok 2020 względem 

tego samego roku bazowego, można też wyszczególnić cel oraz horyzont czasu, do którego się on 

odnosi. Należy zauważyć, że zobowiązanie przyjęte w ramach Porozumienia jest bezpośrednio 

połączone z celami UE w 2020 r., dlatego też docelową redukcję CO2 należy obliczyć do tego właśnie 

roku. W przypadku gdy w planie SEAP określono jedynie cel długofalowy, użytkownik będzie musiał 

dokonać ekstrapolacji celu na rok 2020.  

 

 
Przyjęliśmy lokalny cel środowiskowy polegający na obniżeniu śladu 
węglowego. Naszym celem jest osiągnięcie zrównoważonego i 
odpowiedniego poziomu emisji dwutlenku węgla (CO2). Aby osiągnąć 
nasz cel, średni poziom emisji ekwiwalentu CO2 na osobę 
w Göteborgu trzeba będzie obniżyć z obecnego poziomu 
wynoszącego ok. 10 ton na mieszkańca do poniżej 2 ton. Przyjęliśmy 
również cel pośredni, zgodnie z którym do roku 2020 poziom emisji 
CO2 spadnie o co najmniej 30% w porównaniu z poziomami z 1990 r. 

Göteborg, Szwecja, „Miasto Energooszczędne”. 
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2) Wizja 

W tym miejscu należy określić długoterminową wizję, która ma ukształtować przyszły bilans 

energetyczny gminy. 

 

 
Naszym długoterminowym celem jest 

uczynienie Hagi miastem klimatycznie 

neutralnym i nieszkodzącym klimatowi do roku 

2040. 

Samorząd miejski Hagi, Holandia, 2011, 

„Klimatyczny Plan działania miasta Haga”.  

 

 
3) Stworzone/wyznaczone struktury koordynacyjne i organizacyjne 

W tym polu użytkownik zachęcany jest do zawarcia krótkiego opisu określonych struktur 

administracyjnych utworzonych lub wyznaczonych przez samorządy lokalne do wdrażania planu 

działań w ramach Porozumienia między burmistrzami. 
 

 
 
 

W celu umocnienia swojej polityki energetycznej gmina Genua stworzyła 

specjalne Biuro Energetyczne, którego zadanie polega na zarządzaniu i 

koordynacji, stała się udziałowcem Regionalnej Agencji Energetycznej Ligurii 

(ARE) oraz zintensyfikowała swoją współpracę z ARE i Uniwersytetem w 

Genui w obszarze energetyki. Ponadto gmina zainicjowała Strukturę 

Wsparcia Technicznego w celu opracowania i wdrożenia planu SEAP. 

Gmina Genua, Włochy, „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii”. 
 

 
 
 
 
 

4) Wyznaczony zasób pracowników 

W tym miejscu należy sprecyzować, które instytucje wyznaczają pracowników do przygotowania 

SEAP poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek. Podczas zaznaczania okienka pojawi się 

opcjonalne pole odnoszące się do liczby stanowisk odpowiadających ekwiwalentowi pełnego 

czasu pracy (ang. „full-time equivalent” – FTE) . Jeśli użytkownik posiada taką informację, należy ją 

podać, ponieważ może być ona pomocna dla innych gmin pragnących przystąpić do Porozumienia, 

a następnie rozpocząć proces opracowywania swoich własnych planów SEAP. 
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Należy zauważyć, że ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) zdefiniowano jako całkowitą liczbę 

przepracowanych godzin podzieloną przez średnią godzin przepracowanych na stanowiskach 

pełnoetatowych. EPC wynoszący 1.0 oznacza, że dany pracownik jest odpowiednikiem pracownika 

pełnoetatowego, podczas gdy EPC wynoszący 0,5 oznacza, że dany pracownik jest odpowiednikiem 

pracownika półetatowego.  

Ponadto możliwe jest też określenie przewidzianego personelu podczas wdrażania planu SEAP. 

Informacja ta powinna być uaktualniona na etapie monitoringu. 

 
 

5) Zaangażowanie podmiotów i obywateli 

W tym miejscu należy sprecyzować sposób, w jaki podmioty i obywatele byli zaangażowani 

w przygotowywanie planu działań (tj. jakie metody udziału – konsultacje społeczne, grupy robocze, 

fora, warsztaty – zostały użyte i ile osób brało w nich udział) oraz plan ich zaangażowania w jego 

wdrażanie. 

 
 

W fazie opracowywania planu SEAP mieszkańcy i lokalne podmioty 

zbierali dane dla bazowej inwentaryzacji emisji oraz brali udział 

w konsultacji planu. Ponadto oficjalny portal internetowy miasta 

publikował aktualne informacje na temat tego planu działań.  

 

Gmina Kościerzyna, Polska, 2012, „Plan działań na rzecz zrównoważonej 

energii”. 

 
 

 

6) Całkowity szacowany budżet na wdrożenie planu SEAP  

Ta część jest poświęcona budżetowi przewidzianemu na całkowite wdrożenie działań streszczonych w 

planie SEAP. Należy zacząć od zaznaczenia, czy budżet pochodzi wyłącznie ze środków własnych 

samorządów lokalnych czy też od innych podmiotów. Następnie należy podać odpowiednią kwotę 

w euro podzieloną na koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne oraz okres, do którego odnosi się 

wskazany budżet. Mimo iż jedynym obowiązkowym polem do zaznaczenia jest inwestycja 

samorządów lokalnych, można również wskazać inne koszty, jeśli zostały one obliczone. Właściwie 

wszystkie te informacje są istotne na poziomie UE w celu ustalenia liczby inwestycji uruchomionych na 

szczeblu lokalnym, służących celom związanym z energią i klimatem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Należy mieć na uwadze, że koszty inwestycyjne odnoszą się do inwestowanego kapitału, podczas gdy 

koszty nieinwestycyjne obejmują wszystkie wydatki bieżące i koszty operacyjne, takie jak koszty 

utrzymania, pracownicze oraz inne wydatki pozainwestycyjne związane na przykład z organizacją 

kampanii promocyjnych. 
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Całkowity koszt wdrożenia zawiera koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne i odnosi się do kosztów 

inwestycyjnych lub kwoty pierwotnie zainwestowanej w celu wdrożenia działań przedstawionych 

w planie SEAP. 

 

 
 

7) Przewidziane źródła finansowania na wdrożenie planu SEAP 

Poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek należy sprecyzować przewidywane źródła finansowania 

wdrażania planu SEAP. Można też podać udział każdego ze źródeł finansowania. 

 
 
 
 

Całkowite środki przewidziane na okres do 2020 r. na 

wdrażanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla 

Funchal wynoszą 238,77 milionów euro. 10,4% tej kwoty 

zrealizowała gmina Funchal, 20,1% – obywatele, a 69,4% – 

prywatne firmy i organizacje. 

Gmina Funchal, Portugalia, 2012, „Plan działań na rzecz zrównoważonej 
energii”.      

 
8) Proces monitorowania 

W tym miejscu należy opisać plan monitorowania procesu wdrażania planu SEAP.  
 
 
 

Komitet wykonawczy i grupa robocza Porozumienia między burmistrzami 

będą odpowiedzialne za monitorowanie, kontrolę i ewaluację przebiegu 

wdrażania działań przeprowadzanych w ramach planu SEAP. Te dwie 

struktury będą się regularnie spotykały (co trzy miesiące) w celu 

monitorowania postępu. W przypadku jakichkolwiek opóźnień zastosowane 

zostaną środki służące naprawie sytuacji i osiągnięciu przewidzianych 

rezultatów. 

Gmina Hersonisos, Grecja, 2012, „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii”. 
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CZĘŚĆ II – INWENTARYZACJA EMISJI 

 
Tę część należy zacząć od uzupełnienia bazowej inwentaryzacji emisji (BEI). W przypadku gdy 

użytkownik ma już inne inwentaryzacje emisji w trakcie składania planu SEAP, po uzupełnieniu 

bazowej inwentaryzacji emisji możliwe jest dodanie kontrolnej inwentaryzacji emisji (MEI). W części 

dotyczącej inwentaryzacji emisji użytkownik przedstawia dane związane z ostatecznym zużyciem 

energii, ewentualnie lokalną energetyką, oraz współczynniki emisji wykorzystane do obliczenia emisji 

CO2 na danym obszarze. 

 
 
1) Rok inwentaryzacji 

Pierwszy rok inwentaryzacji odnosi się do roku bazowego, tj. roku, względem którego mierzone będą 

obniżenia emisji w 2020 r. Rok bazowy jest już wpisany, ponieważ został on już podany przy 

określaniu ogólnego celu redukcji emisji CO2 w ramach Części I – Strategia ogólna. W przypadku 

dodania kontrolnej inwentaryzacji emisji należy tu wskazać, do którego roku się ona odnosi. 

 
 

2) Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji 

Należy sprecyzować liczbę mieszkańców w roku inwentaryzacji. 
 
 
3) Współczynniki emisji 

Współczynniki emisji to współczynniki podające wielkość emisji na jednostkę działania. Emisje CO2 

oblicza się dla każdego nośnika energii poprzez pomnożenie końcowego zużycia energii przez 

odpowiadający mu współczynnik emisji. Zastosować można dwa podejścia:  

 IPCC3 – współczynniki emisji w przypadku spalania paliwa – na podstawie zawartości węgla 

w każdym paliwie; 

 LCA (analiza pełnego cyklu życia/ocena cyklu życia) – współczynniki emisji dotyczące 

całego cyklu życia poszczególnych nośników energii, tj. obejmujące nie tylko emisje gazów 

cieplarnianych spowodowane spalaniem paliw, lecz również emisje powstałe na wszystkich 

pozostałych etapach łańcucha dostaw – pozyskiwania, transportu i przetwarzania. 

Należy zaznaczyć okienko odnoszące się do wybranych współczynników emisji. 
 
 
4) Jednostka raportowania emisji 

Należy zaznaczyć okienko odnoszące się do przyjętej jednostki zgłaszania emisji: 

 tony CO2 – w przypadku zgłaszania jedynie emisji CO2; 

 tony ekwiwalentu CO2 – w przypadku podawania również innych gazów cieplarnianych, takich 

jak CH4 i N2O.  
 
 
5) Uwagi metodyczne i źródła informacji 

W tym miejscu należy zawrzeć wszelkie uwagi metodyczne, które użytkownik uważa za ważne dla 

danej inwentaryzacji emisji. Można też wyszczególnić źródła danych użyte do zbierania informacji na 

temat końcowego zużycia energii, wytwarzania energii lub innych ważnych informacji (np. organy 

zajmujące się krajową statystyką, dostawcy energii i operatorzy sieci, badania ank ietowe itd.). 

Informacje te mogą posłużyć innym sygnatariuszom, zwłaszcza tym, którzy pochodzą z kraju 

użytkownika.  

                                                           
3 Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu.  
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6) Wyniki inwentaryzacji emisji 

Ten dział jest podzielony na trzy główne części: 

A) Końcowe zużycie energii – w której podaje się dane związane z końcowym zużyciem energii 

według sektora i nośnika energii; 

B) Dostawa energii – w której należy podać dane odnoszące się do zakupu zielonej energii 

przez gminę oraz lokalnej produkcji energii, jeśli dotyczy; 

C) Emisje CO2 – w której należy podać zastosowane współczynniki emisji umożliwiając tym 

samym automatyczne obliczenie emisji CO2. 
 

 
 

A) KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII 

Proszę wybrać sektory zawarte w inwentaryzacji emisji i podać dla nich dane poprzez oznaczenie 

odpowiednich okienek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Porozumieniu między burmistrzami określono cztery kluczowe sektory. Uznaje się je za główne 

sektory, w których samorządy lokalne mogą oddziaływać na zużycie energii i w rezultacie ograniczać 

powiązane z nimi emisje CO2 . 

 

W szablonie kluczowe sektory Porozumienia są oznaczone ikonką w kształcie klucza: . Są to 
następujące sektory:  

 Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 

 Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 

 Budynki mieszkalne 

 Transport 
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W zależności od wybranych opcji pojawi się tabela końcowego zużycia energii, którą trzeba będzie 

uzupełnić. Pierwsza kolumna tabeli odnosi się do wybranych sektorów, a następne kolumny do 

nośników energii (np. energetyka, ciepło/chłód, gaz ziemny itp.) używanych w poszczególnych 

sektorach na obszarze samorządów lokalnych. Końcowe zużycie energii wyrażone jest w MWh 

w odniesieniu do poszczególnych nośników energii i poszczególnych sektorów.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sektory 

Tabela 3 zawiera opis sektorów, które można uwzględnić w inwentaryzacji emisji w makrosektorze 
„Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł”.  

 

 
Tabela 3 – Sektory zawarte w inwentaryzacji emisji w sekcji „Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł”. 

 

Sektor Opis 
 

Budynki, wyposażenie/  

urządzenia komunalne 

 
Budynki i urządzenia należące do samorządów lokalnych. Urządzenia odnoszą się do 
jednostek zużywających energię, które nie są budynkami, na przykład takich jak 
oczyszczalnie ścieków.  

Budynki, 

wyposażenie/urządzenia 

usługowe (niekomunalne) 

 
Budynki mieszkalne 

 
 

 
Oświetlenie publiczne 

 

 

 

Budynki i urządzenia sektora usługowego, np. biura prywatnych firm, banki, firmy 
komercyjne i handlowe, szpitale itd. 
 

 

Budynki przeznaczone głownie do użytku mieszkalnego. Sektor obejmuje 
mieszkania socjalne. 
 
Oświetlenie publiczne należące do samorządów lokalnych i przez nie 
obsługiwane (np. oświetlenie dróg publicznych, światła sygnalizacyjne). 
Niekomunalne oświetlenie publiczne należy do sektora „Budynki, 
wyposażenie/urządzenia usługowe”. 

 

 
 
 
 

Przemysł 
 

 
 
 
 
 
 

Inne 

poza 
systemem 
handlu 
emisjami 
 
system 
handlu 
emisjami 

Odnosi się do zakładów produkcji i budownictwa nieobjętych systemem 

handlu uprawnieniami do emisji (ETS). 

Odnosi się do zakładów produkcji i budownictwa objętych systemem handlu 

uprawnieniami do emisji. Umieszczenie ich w inwentaryzacjach emisji nie jest 

zalecane, chyba że takie zakłady zostały już objęte wcześniejszymi planami 

energetycznymi i inwentaryzacjami emisji CO2 samorządów lokalnych. 

Budynki, urządzenia i maszyny sektora podstawowego (rolnictwo, leśnictwo 

i rybołówstwo), na przykład szklarnie, wyposażenie gospodarstwa 

hodowlanego, systemy irygacyjne, maszyny rolnicze i łodzie rybackie. 
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Sektor „Transport” jest podzielony na trzy podsektory określone w Tabeli 4. 
 

 
Tabela 4 – Podsektory zawarte w inwentaryzacji emisji należące do sektora „Transport”. 

 

Podsektor Opis 

Flota gminna Pojazdy należące do administracji samorządów lokalnych i przez nią 
używane.  

 

 
Komunikacja publiczna 

Autobusy, tramwaje, metro, transport szynowy na terenie miasta i lokalne 

promy stosowane w transporcie pasażerów. 

 

Komunikacja prywatna 

i komercyjna 

Transport drogowy, szynowy i wodny na terytorium samorządów lokalnych, 
używany do niewyszczególnionych wyżej osób i towarów (np. prywatne 
samochody osobowe i transport towarowy). 

 

 

Szablon przedstawia możliwość raportowania na różnych poziomach sektorowych w celu umożliwienia 

sygnatariuszom pewnej swobody. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż dostępność danych 

i praktyki z zakresu inwentaryzacji emisji różnią się w zależności od samorządu lokalnego, regionu 

i kraju.  
 

 
Na przykład w przypadku braku danych o zużyciu energii w danym sektorze (mieszkaniowym, 

usługowym itd.) w makrosektorze „Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł” można podać 

skumulowane dane na poziomie makrosektorowym. W tym celu należy kliknąć na „edytuj sumy 

cząstkowe” („Edit subtotals”) i wpisać dane związane ze zużyciem energii według nośnika energii 

w sektorze „Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł”. To samo odnosi się do sytuacji, w której nie 

ma dostępu do danych transportowych podzielonych na flotę gminną, komunikację publiczną, 

transport prywatny i komercyjny. W takim przypadku należy podać ogólne dane z sektora „Transport”. 

W celu ukazania, które uwzględniono w inwentaryzacji, należy też zaznaczyć okienka odnoszące się 

do poszczególnych sektorów objętych sumą cząstkową na poziomie makrosektorowym, nawet 

w przypadku gdy nie można podać danych szczegółowych.  
 

 
W tabeli A zaleca się podanie jak najbardziej szczegółowych danych związanych ze zużyciem energii. 

Jedynie całkowicie uzupełnione szablony pozwolą WCB na zestawienie odpowiednich danych 

statystycznych na temat działania sygnatariuszy Porozumienia, które zostaną następnie przekazane 

Unii Europejskiej. 
 

 
 

W inwentaryzacji emisji należy zawrzeć kluczowe sektory Porozumienia. W przypadku 

podania dodatkowych sektorów w planie SEAP należy zaplanować powiązane działania 

w tych samych sektorach. Dane powinny obejmować cztery kluczowe sektory oraz inne 

sektory, w których sygnatariusz planuje podjąć działanie, aby efekty tych działań mogły 

być odzwierciedlone w kontrolnych inwentaryzacjach emisji. 
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B) DOSTAWA ENERGII 

Proszę wybrać opcje opisujące różne rodzaje dostaw energii przez zakreślenie odpowiednich 

okienek. Jeśli samorządy lokalne użytkownika nie zaopatrują się w zieloną energię elektryczną lub 

jeśli nie istnieją żadne zakłady produkujące energię, można przejść bezpośrednio do części C. Emisje 

CO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Użytkownik uzupełnia dalsze dane zgodnie z zakreślonym okienkiem. Tabela 5 zawiera opcje dostawy 

energii oraz powiązane tabele do wypełnienia w szablonie. 

 
 

Tabela 5 – Dostawa energii i powiązane tabele do wypełnienia w szablonie. 
 

Opcje dostawy energii
 Tabel
a 

Zakup certyfikowanej zielonej energii elektrycznej przez gminę B1 
 
 
 
 
 

Energia elektryczna wytwarzana/ 
rozprowadzana lokalnie  

Energia wiatrowa 
 
 

 
B2 

Energia hydroelektryczna 

Fotowoltaiczna 

Geotermalna 

Kogeneracja  
B3 

Inne 
 

 
Lokalna produkcja ciepła/chłodu 

Kogeneracja 
 

 
B4 Miejskie systemy ciepłownicze (tylko 

energia cieplna)  

Inne  
 
 

B1. Zakup certyfikowanej ekologicznej energii elektrycznej przez gminę 

W przypadku gdy samorządy lokalne kupują zieloną energię elektryczną, należy wpisać ilość 

zakupionej energii elektrycznej (w MWh). Certyfikowana zielona energia elektryczna oznacza 

elektryczność wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii objętych gwarancjami pochodzenia ze źródeł 

odnawialnych, określonych w art. 15 dyrektywy 2009/28/WE. 
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W przypadku korzystania ze współczynników emisji IPCC domyślna wartość emisji energii elektrycznej 

wynosi zero. W przypadku korzystania ze współczynników emisji LCA należy wskazać współczynnik 

emisji CO2 dotyczący dla zakupionej energii elektrycznej. 
 

 

Należy pamiętać, że uwzględnić tu należy jedynie ekologiczną energię 

elektryczną zakupioną przez samorządy lokalne. Nie należy uwzględniać w tym 

miejscu ekologicznej energii elektrycznej zakupionej przez inne podmioty. 
 
 
 

 

B2. Energia elektryczna wytwarzana/rozprowadzana lokalnie (tylko energia odnawialna) 

W przypadku wytwarzania energii wyłącznie ze odnawialnych źródeł energii, należy wyszczególnić 

ilość lokalnie wytwarzanej energii elektrycznej (w MWh). Można podać tę wartość 

z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów zakładów lub wskazać jedynie wartość całkowitą, jeśli 

dane szczegółowe nie są dostępne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przypadku korzystania ze współczynników emisji IPCC domyślna wartość emisji energii elektrycznej 

wynosi zero. W przypadku korzystania ze współczynników emisji LCA należy wskazać współczynnik 

emisji CO2 dotyczący wytworzonej energii elektrycznej.  
 

 
Aby zdecydować, czy w inwentaryzacji uwzględnić elektrownie wytwarzające energię odnawialną, 

zaleca się skorzystanie z wykresu decyzyjnego znajdującego się w Przewodniku po planach działań 

na rzecz zrównoważonej energii (Część II, rozdział 3.4.2). 
 

 
 

B3. Energia elektryczna wytwarzana/rozprowadzana lokalnie 

W przypadku elektrociepłowni (kogeneracji) wytwarzających jednocześnie energię elektryczną 

i elektryczną oraz wszelkich innych zakładów wymienionych w szablonie należy podać ilość 

wytworzonej energii elektrycznej (w MWh), zarówno całkowitej, jak i pochodzącej 

z odnawialnych źródeł energii. Ponieważ niektóre elektrociepłownie korzystają z dwóch rodzajów 

paliwa (wykorzystują paliwo zapasowe), stosowne jest odróżnienie energii elektrycznej pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych od tej pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych. Należy również podać ilość 

źródeł energii użytych do wygenerowania energii elektrycznej (w MWh) oraz ilość emisji CO2 

(w tonach) związanych z produkcją energii elektrycznej (zarówno ogółem energii, jak i energią 

z odnawialnych źródeł energii).  

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
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W przypadku elektrociepłowni w tym miejscu należy podać jedynie wytworzoną energię elektryczną. 

Wytworzone ciepło/chłód podaje się w następnej tabeli (B4). Sygnatariusz będzie musiał podać 

oddzielne liczby dla ilości źródeł energii użytych do wytwarzania energii elektrycznej (w tabeli B3) 

i wytworzenia ciepła (w tabeli B4). Zaleca się skorzystanie z równania podanego w Przewodniku po 

planach działań na rzecz zrównoważonej energii (Część II, rozdział 3.5.1) w celu przyporządkowania 

zużycia paliwa do energii elektrycznej i produkcji ciepła/chłodu. 
 

 
Aby zdecydować, czy w inwentaryzacji uwzględnić wytwarzanie energii elektrycznej 

w elektrociepłowniach, zaleca się skorzystanie z wykresu decyzyjnego znajdującego się 

w Przewodniku po planach działań na rzecz zrównoważonej energii (Część II, rozdział 3.4.2). 
 

 
 

B4. Lokalna produkcja ciepła/chłodu 

Jeśli ciepło/chłód do użytkowników końcowych na terytorium samorządów lokalnych dostarcza się jako 

towar, proszę wskazać ilość wyprodukowanego ciepła/chłodu (w MWh), zarówno ogółem jak i z 

odnawialnych źródeł energii. Należy również podać ilość źródeł energii użytych do 

wygenerowania ciepła/chłodu oraz ilość emisji CO2 (w tonach) związaną z produkcją 

ciepła/chłodu (zarówno ogółem jak i z odnawialnych źródeł energii). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Należy zauważyć, że z zasady całkowita ilość wytworzonego ciepła/chłodu 
powinna być bardzo zbliżona do ilości zużytego ciepła/chłodu, podanej 

w tabeli A. 

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
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C) EMISJE CO2  
 
 

C1. Współczynniki emisji 

Proszę wskazać współczynniki emisji wykorzystane do obliczenia emisji CO2. W polach z danymi 

wejściowymi w tabeli C1 istnieje możliwość wizualizacji domyślnych współczynników emisji 

paliwowej. Współczynniki emisji są wyświetlane na podstawie obranego podejścia do współczynnika 

emisji oraz uprzednio wybranej jednostki sprawozdawczej. W przypadku wcześniejszego korzystania 

z tych domyślnych wartości, można je po prostu wybrać. 

 
W Załączniku I dostępna jest lista domyślnych współczynników emisji wraz z energią elektryczną. 

Współczynniki te można zastąpić współczynnikami emisji dla danego kraju. Na podstawie 

szczegółowych właściwości paliw wykorzystywanych na danym obszarze można też opracować 

własne współczynniki emisji.  

 
W miejscu dotyczącym wskaźnika emisji energii elektrycznej należy podać krajowy wskaźnik 

emisji dla energii elektrycznej (NEEFE) oraz ewentualnie lokalny wskaźnik emisji dla energii 

elektrycznej (EFE). Ten drugi stosowany jest wyłącznie w sytuacji, gdy na terytorium samorządów 

lokalnych działają lokalne zakłady produkujące energię elektryczną. W tabeli 6 przedstawiono 

przegląd zarówno krajowych jak i lokalnych wskaźników emisji dla energii elektrycznej. 

 

 
 

 

Współczynniki   

emisji 

Tabela 6 – Rozróżnienie pomiędzy krajowymi i lokalnymi wskaźnikami emisji w przypadku energii 
elektrycznej. 

 

 

Definicja Kiedy stosować? 

 

 
Wskaźnik 

krajowy 

(NEEFE) 

Wskaźnik emisji w przypadku energii elektrycznej 

niewytwarzanej lokalnie. Odnosi się do koszyka 

energetycznego do produkcji energii elektrycznej 

w sieci krajowej lub regionalnej. 

 

 
W przypadku gdy energia elektryczna nie 

jest wytwarzana lokalnie i gmina nie kupuje 

zielonej energii elektrycznej. 

 

 
 

Wskaźnik 

lokalny 

(EFE) 

 

 
 

Wskaźnik emisji skorygowany pod kątem 

lokalnie wytworzonej energii elektrycznej 

lub zakupu zielonej energii elektrycznej. 

Jeśli energia elektryczna wytwarzana jest 

lokalnie na terytorium samorządów 

lokalnych lub gdy gmina zakupuje 

certyfikowaną zieloną energię elektryczną.  

 

Współczynnik emisji dotyczący energii elektrycznej wytwarzanej lokalnie oblicza się poprzez 

zastosowanie wzoru opisanego w Przewodniku po planach działań na rzecz zrównoważonej energii 

(Część II, rozdział 3.4.4). 

 

Analogicznie współczynnik emisji ciepła/chłodu (EFH) powinien odzwierciedlać wybór energii 

wykorzystywanej do wytworzenia ciepła/chłodu, do którego odnosi się tabela A. Jest on obliczany 

przez zastosowanie wzoru opisanego w Przewodniku po planach działań na rzecz zrównoważonej 

energii (Część II, rozdział 3.5). 

 

C2. Uwzględnianie sektorów niezwiązanych z energią  

Istnieje możliwość dobrowolnego zawarcia w inwentaryzacji źródeł emisji niezwiązanych z energią, 

jeśli SEAP zawiera działania służące złagodzeniu takich emisji. Na przykład można zawrzeć emisje 

CH4 z wysypisk w przypadku gdy jednym z działań SEAP jest odzyskanie gazu z wysypisk. 

 
Proszę zaznaczyć to okienko jedynie w przypadku raportowania emisji z sektorów wymienionych 
w Tabeli 7. 

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
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Tabela 7 – Sektory niezwiązane ze zużyciem energii. 
 

Sektor Opis 
 

 
Gospodarka odpadami 

 

 
 

Gospodarka ściekami 

Odnosi się do emisji niezwiązanych ze zużyciem energii, takich jak CH4 

z wysypisk. 

Odnosi się do emisji niezwiązanych ze zużyciem energii, takich jak CH4 i N2O 

z oczyszczalni ścieków. 

 

 

 

 

Inne niezwiązane z energią 

Odnosi się do innych sektorów niezwiązanych z energią. W tej komórce 

dopuszczalne są liczby ujemne, jeśli użytkownik chce podać ograniczenie 

emisji osiągnięte np. poprzez ekologiczną infrastrukturę (niezalecane do celów 

osiągnięcia minimalnego celu 20% i tylko przy posiadaniu specyficznej 

metodologii i danych w celu zmierzenia całej zmiany pokładów węgla na 

danym obszarze). 

 
 
 

Należy zauważyć, że w przypadku podawania sektorów niezwiązanych z energią, 
takich jak gospodarka odpadami i ściekami, emisje należy podawać  

w ekwiwalencie CO2.  
 

 
 

C3. Inwentaryzacja emisji 

Po uzupełnieniu wszystkich danych wyszczególnionych powyżej można kliknąć przycisk „Wygeneruj 

tabelę emisji” („Generate emission table”). Tabela wartości wyjściowych inwentaryzacji emisji jest 

obliczana automatycznie jako iloczyn końcowego zużycia energii podanego w tabeli A 

i odpowiadającego mu współczynnika emisji podanego w tabeli C1. Jeśli zintegrowany system 

sprawdzający zidentyfikuje jakikolwiek problem związany z danymi, na tym etapie pojawi się 

odpowiedni komunikat. 

 
Należy pamiętać, że jeśli jeden z nośników energii podany w tabeli A odnosi się do dwóch lub więcej 

nośników energii w zależności od sektora (np. kilka paliw kopalnych w kolumnie „inne paliwa 

kopalne”), w przypadku takiego nośnika energii zaleca się wyliczenie ważonego współczynnika emisji. 

W związku z tym należy dokonać indywidualnych obliczeń z różnymi nośnikami energii i ich 

odpowiednimi współczynnikami emisji, po czym podać odpowiadający im średni współczynnik emisji 

z tabeli C1. 

 
 
 

Przykład ważonego współczynnika emisji: W przypadku gdy zużycie gazu ziemnego zachodzi w dwóch sektorach: 

„Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne” i „Transport”, ich odpowiednie współczynniki emisji się różnią. Pierwszy 

z nich odnosi się do spalania stacjonarnego, a drugi do ruchomego. W tym przykładzie współczynnik emisji gazu ziemnego 

podany w tabeli C1 można obliczyć poprzez podzielenie całkowitych emisji (26 502 t ekw. CO2) przez całkowite końcowe 

zużycie energii (130 000 MWh), co da 0,204 t ekw. CO2/MWh. 

 
Sektor 

Końcowe zużycie  
energii (MWh) 

Współczynnik emisji  

 (t ekw. CO2/MWh) 

Emisje  

(t ekw. CO2) 

Budynki komunalne 100 000 0,202 20 200 

Transport 30 000 0,210 6 302 

Ogółem 130 000 - 26 502 
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CZĘŚĆ III – PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII 
 

 
1) Tytuł 

Proszę podać tytuł planu działań. 
 
 
 
2) Data oficjalnego zatwierdzenia 

Proszę wskazać datę oficjalnego zatwierdzenia przez radę gminy (lub odpowiadającego jej organu 

decyzyjnego na innych szczeblach poniżej poziomu krajowego). Należy pamiętać, że plan działań 

należy złożyć dopiero po zatwierdzeniu go przez radę gminy. Data zatwierdzenia nie może być 

datą przyszłą. 

 
 
 

3) Organ decyzyjny zatwierdzający plan 

Proszę podać nazwę organu decyzyjnego zatwierdzającego plan. 
 
 

 
4) Strona internetowa SEAP 

Proszę wstawić link do strony zawierającej informacje o planie SEAP. 
 
 

 
5) Scenariusz zakładający utrzymanie dotychczasowej sytuacji do 2020 r. 

(w stosownych przypadkach)  

Scenariusz zakładający utrzymanie dotychczasowej sytuacji (ang. business-as-usual – BAU) lub 

scenariusz referencyjny stanowi prognozę zapotrzebowania energetycznego i emisji CO2 przy 

przyjęciu, że kontynuowane będą aktualne trendy w ludności, gospodarce i technologii, przy 

jednoczesnym braku zmian w obowiązującej polityce energetycznej i klimatycznej. Zwykle nazywamy 

go scenariuszem „do nothing”, czyli „nic nie rób”. W przypadku przyjęcia takiego podejścia podczas 

opracowywania planu SEAP w tym miejscu można podać prognozy związane z końcowym 

zużyciem energii (w MWh) i emisjami CO2 (w tonach) do 2020 r. 

 

 
 
 

W planie działań na rzecz zrównoważonej 

energii dla miasta Dublin przyjęto podejście 

oparte na scenariuszu. W tym celu 

opracowano trzy scenariusze: Scenariusz 

zakładający utrzymanie dotychczasowej 

sytuacji; scenariusz nr 1, zakładający szereg 

łatwych do wdrożenia działań zarówno pod 

względem kosztu jak i złożoności oraz 

scenariusz nr 2, w którym uwzględniono 

wszelkie środki rozważane w scenariuszu 1 

oraz dodatkowe działania służące osiągnięciu 

większych ograniczeń emisji CO2. 

 
Rada miast Dublin & Codema 2010, „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta 
Dublin na lata 2010-2020” 
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6) Uwagi metodyczne 

W tym miejscu należy opisać wszelkie uwagi metodyczne, które użytkownik uważa za ważne do 

zrozumienia jego planu SEAP. 

 
7) Kalkulacje wpływu działań w 2020 r. 

W przypadku wprowadzenia jedynie bazowej inwentaryzacji emisji należy podać oszacowany wpływ 

działań względem roku bazowego. Jest to tzw. opcja 1, która jest opcją domyślną.  

 
Jednak w przypadku gdy sygnatariusz wybrał bardziej odległy rok odniesienia oraz obliczył też jeden 

lub więcej kontrolnych inwentaryzacji emisji, może on podać szacunki wpływu podejmowanych 

przez niego działań względem danych podanych w kontrolnej inwentaryzacji emisji. Jest to tzw. 

opcja 2. Inwentaryzację emisji, do której odnoszą się szacunki można wybrać w menu rozwijanym. 

W przypadku korzystania z opcji 2 podane działania to takie, które potrzebne są do pokrycia luki 

pomiędzy emisjami podczas jednego z ostatnich lat monitoringu a rokiem 2020, gdzie cel obliczono 

również na podstawie bazowej inwentaryzacji emisji.  

 
Poniższe przykłady mogą pomóc w lepszym zrozumieniu tego, kiedy lepiej jest wybrać opcję 2. 

 

Przykład 1: Pomiędzy bazową inwentaryzacją 

emisja a ostatnią kontrolną inwentaryzacją 

emisji emisje znacznie się zmniejszyły. 

Zgodnie z opcją 2 informuje się jedynie 

o działaniach potrzebnych do pokrycia luki 

pomiędzy rokiem sporządzenia kontrolnej 

inwentaryzacji emisji a celem na rok 2020. 

Należy pamiętać, że jeśli osiągnięto już znaczne 

ograniczenie emisji pomiędzy rokiem 

sporządzenia bazowej inwentaryzacji emisji a 

rokiem kontrolnej inwentaryzacji emisji przed 

wdrożeniem planu SEAP zalecane jest ustalenie 

bardziej ambitnego celu do osiągnięcia do roku 

2020 zamiast minimalnego wymogu 20%. 

Przykład 2: Pomiędzy bazową inwentaryzacją 

emisja a ostatnią kontrolną inwentaryzacją 

emisji emisje znacznie się zwiększyły. W takim 

przypadku, jeśli nie weźmie się pod uwagę 

zmiany pomiędzy rokiem sporządzenia bazowej 

inwentaryzacji emisji a rokiem kontrolnej 

inwentaryzacji emisji, może pojawić się ryzyko 

zbyt niskiego oszacowanego poziomu redukcji 

potrzebnego do osiągnięcia celu do roku 2020. 

Dlatego też zaleca się podanie redukcji CO2 

potrzebnego do pokrycia luki pomiędzy rokiem 

kontrolnej inwentaryzacji emisji a rokiem 2020. 

Poniższy obrazek może pomóc w zobrazowaniu 

różnicy pomiędzy szacunkami z wykorzystaniem 

tych opcji. 
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Ryc. 6 – Redukcja emisji CO2 potrzebna zgodnie 

z Opcją 1 i Opcją 2 – Przykład 1. 

Ryc. 7 – Redukcja emisji CO2 potrzebna zgodnie 

z Opcją 1 i Opcją 2 – Przykład 2. 



25  

. 

Należy pamiętać, że w przypadku określenia celu redukcji emisji na osobę potrzebna 
redukcja CO2 powinna być podana w wartościach bezwzględnych i obliczona przez 
pomnożenie redukcji na mieszkańca przez liczbę ludności oszacowaną na rok 2020.  

 
 
 

8) Kluczowe działania w ramach planu SEAP  

Tabela ta ma na celu podsumowanie informacji związanych z działaniami zaplanowanymi w planie 

SEAP sygnatariusza, zarówno tymi krótko- jak i długofalowymi. W przypadku gdy dany SEAP zawiera 

dużą liczbę działań, można podać jedynie te, które określa się mianem kluczowych. Niemniej jednak 

sumy dla danych sektorów powinny zawierać wszystkie działania przewidziane w danym planie SEAP. 

Dla wygody podobne działania mogą być pogrupowane w ramach jednego działania (np. założenie 

systemów fotowoltaicznych na dachach 10 budynków komunalnych z całkowitą mocą zainstalowaną 

80 kW). 

 
W pierwszej kolejności tabelę należy uzupełnić danymi sektorowymi. Oznacza to, że w przypadku 

każdego sektora, dla którego w planie SEAP określono działania, należy podać całkowity 

szacunkowy koszt wdrożenia (w euro), szacunkową oszczędność energii (w MWh/a), wytworzoną 

energię odnawialną (w MWh/a) oraz redukcję emisji CO2 (w tonach/a) w 2020 r., przy czym trzy 

ostatnie pozycje są obowiązkowe. Suma całkowita dla danego sektora odpowiada sumie 

oczekiwanych oszczędności w ramach wszystkich działań przewidzianych w danym planie SEAP dla 

tego sektora. Wartość ta nie musi się koniecznie pokrywać z sumą działań podanych w tabeli, 

ponieważ istnieje możliwość podania tylko najważniejszych działań. Niemniej jednak zaleca się 

wprowadzenie szacunków w odniesieniu do jak największej liczby działań. Informacje te pozwolą 

WCB na zestawienie odpowiednich danych statystycznych na temat środków zaplanowanych 

i wdrożonych przez sygnatariuszy, które zostaną następnie przekazane Unii Europejskiej. 

 

Należy pamiętać, że SEAP powinien zawierać działania odnoszące się do 

kluczowych sektorów Porozumienia: Budynki, wyposażenie/urządzenia 

komunalne, Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe; Budynki mieszkalne; 

i Transport. 
 

 

Następny krok polega na dodaniu działań kluczowych. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć na ikonę 

„Dodaj działanie” pod odpowiednim sektorem: . Aby usunąć działanie, należy wybrać ikonę „Usuń 

działanie”:  aby edytować działanie, proszę użyć odpowiednich ikon „Edytuj działanie”:  

 
Każde kliknięcie w przycisk „Dodaj działanie” przekieruje użytkownika do określonego formularza 

działania. Tabela 8 streszcza informacje, które trzeba podać w przypadku każdego działania. Po 

uzupełnieniu formularza użytkownik zostanie przekierowany z powrotem do tabeli, w której pojawi się 

lista określonych działań. 
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Tabela 8 – Pola wymagane do podania działań. 

Pole Opis 

Nazwa* Należy podać nazwę działania. 

W menu rozwijanym użytkownik wybiera określony obszar interwencji, do którego odnosi 

się dane działanie. Na przykład w przypadku działania dotyczącego „Izolacji  
Obszar interwencji*  

 
 
 
 
 
 

 

Instrument polityki*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pochodzenie działania*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organ odpowiedzialny*  
 
 
 
 
 

Okres realizacji*  
 
 
 
 
 
 

Szacowany koszt realizacji 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Szacunki na 
rok 2020: 

Oszczędność 
energii 
 
Produkcja 
energii 
odnawialnej 
 

Redukcja CO2  

 

termicznej budynków mieszkalnych”, należy wybrać obszar interwencji o nazwie 

„przegród zewnętrznych budynku”.**  

W menu rozwijanym użytkownik wybiera określony instrument polityki wykorzystywany do 

realizacji działania. Na przykład jeśli działanie dotyczy „Izolacji termicznej budynków 

mieszkalnych”, można zdecydować o wdrożeniu nowego przepisu o budynkach dla 

nowego budownictwa, w którym to przypadku odpowiedni instrument polityki będzie nosił 

nazwę „Standardy budownictwa”. Jeśli dane działanie nie wpasowuje się w żaden 

instrument polityki, można wybrać opcję „nie dotyczy”. 

 

W rozwijanym menu użytkownik wybiera poziom administracji, który zapoczątkował dane 

działanie. Pole to ma za zadanie ocenić, w jakim stopniu działanie jest zależne od innych 

poziomów decyzyjnych stanowiących o polityce. Na przykład jeśli istnieje ustawodawstwo 

krajowe o zakładaniu kolektorów heliotermicznych w nowych budynkach i działanie to jest 

objęte planem SEAP, należy wybrać „Inne (krajowe, regionalne...)”. Jeśli sygnatariusz 

planuje wymienić autobusy na takie, które są bardziej ekonomiczne/wykorzystują paliwo 

niskoemisyjne i jest to decyzja podjęta przez radę gminy, należy wybrać „Samorząd 

lokalny”. 

 

Proszę podać nazwę organu odpowiedzialnego za wdrożenie każdego z działań. W planie 

SEAP różne odpowiedzialności powinny być przypisane różnym wydziałom samorządów 

lokalnych. Mogą być to również osoby trzecie, takie jak przedsiębiorstwa energetyczne, 

przedsiębiorstwa usług energetycznych (ang. ESCO), lokalne agencje energetyczne lub 

województwa/regiony. 

Proszę wskazać rok początkowy i końcowy dla każdego działania w celu rozróżnienia 

działań krótko-, średnio- i długofalowych. 

 

Proszę wskazać szacowany koszt realizacji każdego działania (w euro). Koszt realizacji 

odnosi się do wymaganego kapitału lub kwoty, jaką początkowo zainwestowano 

w realizację działania, powiększonej o związane z nią koszty operacyjne i bieżące 

poniesione w okresie realizacji tego działania. W konsekwencji koszt realizacji obejmuje 

zarówno koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne. Informacja ta pozwoli na ocenę, które 

działania są najbardziej opłacalne. 

 

Proszę wprowadzić dane szacunkowe dotyczące oszczędności energii (w MWh/a), 

wytworzonej energii odnawialnej (w MWh/a) i redukcji emisji CO2 (w tonach/a) do 2020 r. 

Należy pamiętać, że dane na temat oszczędności energii i wytworzonej energii 

odnawialnej będą zależeć od działania. Instalacja fotowoltaik na budynkach jest 

działaniem, które będzie prowadziło do wytworzenia energii odnawialnej, lecz nie do 

oszczędności energii. W takim przypadku podaje się jedynie spodziewaną ilość energii 

odnawialnej wytwarzanej do 2020 r. oraz związaną z nią redukcję emisji CO2, podczas 

gdy wartość oszczędności energii będzie wynosiła zero. 

 

* Pola wymagane 

** Szczegółowy wykaz kategorii i przykładów znajduje się w Załączniku II 

odrodz 
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W przypadku działań dodanych do sektora transportu użytkownik nadal będzie miał możliwość 

zaznaczenia okienka w celu podania, czy celem działania jest flota gminna, komunikacja publiczna, 

czy transport prywatny i komercyjny. 

 
Po uzupełnieniu pól obowiązkowych dla każdego z działań lokalnych można niektóre z nich zaznaczyć 

jako wzorce doskonałości) poprzez wybranie ikony „Określ jako wzorzec doskonałości”:  na końcu 

odpowiedniego wiersza w tabeli. Wzorce doskonałości stanowią działania, które samorządy lokalne 

z powodzeniem zrealizowały i które doprowadziły do znacznych korzyści. Jedynie trwające 

i zakończone działania mogą być oznaczone jako takie wzorce.  
 

Po kliknięciu w ikonę w celu określenia działań jako wzorce doskonałości użytkownik będzie 

przekierowany do formularza wzorców doskonałości, w którym powinien wpisać szczegółowe 

informacje dotyczące danego działania, tj. krótki opis, źródła finansowania i kluczowe liczby. Można 

również zawrzeć linki do stron, na których znajduje się więcej informacji, obrazek, link do filmu lub 

dokument w formacie pdf. 

 
Kluczowe liczby zawarte w formularzu wzorców doskonałości przede wszystkim dotyczą energii 

i finansów. Kluczowe dane liczbowe energetyczne to te, które zostały już zawarte w tabeli SEAP, 

czyli oszczędność energii, wytwarzanie energii odnawialnej i ograniczenie emisji CO2. Pola te są 

obowiązkowe. Jest też opcjonalna wartość dotycząca liczby stworzonych bezpośrednich miejsc 

pracy. Odnosi się to do stanowisk, które stworzono bezpośrednio w ramach działań w zakresie 

energooszczędności lub energii odnawialnej, jak np. technicy ds. sprzętu i instalacji, audytorzy energii, 

operatorzy transportu publicznego, projektanci ekologicznych budynków, architekci, inżynierowie itd. 

Istnieje też możliwość dodania innych danych liczbowych, które sygnatariusz uzna za ważne 

w odniesieniu do danego działania. Może to być na przykład liczba pasażerów na przebyty kilometr 

drogi w komunikacji publicznej lub liczba kilometrów ścieżek rowerowych. Kluczowe dane liczbowe 

finansowe pozwalają gminom wykazać najbardziej opłacalne/wydajne środki, które wdrożyły lub 

wdrożą do 2020 roku. Szczegółowy opis kluczowych danych liczbowych finansowych zawarto 

w Tabeli 9 i Tabeli 10. Dane te są nieobowiązkowe. Jeśli wpisano dane do Tabeli 9, system 

automatycznie obliczy dane wyjściowe opisane w Tabeli 10. 

 
Tabela 9 – Opis wejściowych danych liczbowych finansowych w formularzu wzorców doskonałości. 

 

Pole danych 
wejściowych 

Opis 

Przewidywany 
cykl życia 
działania 

Liczba lat składających się na okres, w którym działanie będzie sprzyjało 
oszczędnościom energii lub ograniczaniu emisji CO2  

Zastosowana 
stopa 
dyskontowa 

Stopa dyskontowa zastosowana w celu odliczenia oszczędności pieniężnych i kosztu 
inwestycji. Stopa ta jest używana do obliczenia wartości obecnej oszczędności 
pieniężnych oraz wartości obecnej inwestycji netto.  

Pierwszy 
rok 
inwestycji 

Rok, w którym ma miejsce pierwsza inwestycja (rok 0)  

Oszczędności 
pieniężne 

Suma energii zaoszczędzonej w ciągu roku (ES) pomnożona przez cenę energii (PE)*  

Koszt inwestycji Dodatkowa inwestycja związana z poprawieniem wydajności lub ograniczeniem emisji 
CO2  

Koszty 
dodatkowe 

Koszty niezwiązane z finansowaniem działania, np. koszty poniesione w celu 
utrzymania przedmiotu w dobrym stanie lub w dobrym stanie eksploatacyjnym (koszty 
konserwacji i eksploatacji/EPC itd.)  

* Uwaga: Jeśli to możliwe, należy użyć ceny energii (PE) odnoszącej się do działania w poszczególnych latach. W przeciwnym 
razie należy użyć PE w roku 1 jako rok odniesienia dla PE w pozostałych latach. 
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+ 

Tabela 10 – Opis wyjściowych danych liczbowych finansowych w formularzu wzorców doskonałości. 

 

Pole wyjściowe Opis 

 
Suma energii zaoszczędzonej w ciągu roku (ES) pomnożona przez cenę 
energii (PE) wstecznie dyskontowana do wartości obecnej zgodnie 
z następującym wzorem: 

F = ∑ t=1…n (ES*PE)/ (1+r)t 
Wartość obecna (PV) 
oszczędności 
pieniężnych 

 
 

Gdzie: 
ES = roczna oszczędność energii  
PE = cena energii 
r = stopa zdyskontowana 
t = lata inwestycji lub lata oszczędności pieniężnych  
n = oczekiwany cykl życia inwestycji lub oszczędności pieniężnej 

 

 
 

 
Wartość obecna 
netto (NPV) 
inwestycji 

 
 
Całkowite oszczędności pieniężne pomniejszone o całkowity koszt inwestycji 
obliczony w okresie spodziewanego cyklu życia i wstecznie dyskontowane do 
wartości obecnej zgodnie z następującym wzorem: 
 

NPVI = F – ∑ t=1…n  It/ (1+r)t 
 

Gdzie: 
It = inwestycja w roku t r = stopa zdyskontowana 
t = lata inwestycji lub lata oszczędności 
pieniężnych n = oczekiwany cykl życia inwestycji 
lub oszczędności pieniężnej 

 

 
 
 

 
Zdyskontowany 
okres zwrotu 

 
Liczba lat potrzebnych do spłaty inwestycji. Jest ona obliczana z uwzględnieniem 
wartości obecnej (łącznego zdyskontowanego) przepływu gotówkowego, biorąc 
początek pierwszego okresu za punkt zerowy zgodnie z następującym wzorem: 
 

 

Zdyskontowany okres zwrotu = A + B/C  
 

Gdzie: 
A = ostatni okres z ujemnym zdyskontowanym łącznym przepływem gotówkowym 
B = wartość bezwzględna zdyskontowanego łącznego przepływu pieniężnego na 
końcu okresu A C = zdyskontowany przepływ pieniężny podczas okresu po A 

 

 
 
Zwrot z inwestycji 
(ang. „Return on 
Investment” – ROI)  

 
 

Obliczony jako udział procentowy (%) na rok. Oczekiwane (zdyskontowane) 
oszczędności pieniężne pomniejszone o (zdyskontowaną) kwotę pierwotnie 
zainwestowaną/podzielone przez (zdyskontowaną) kwotę pierwotnie 
zainwestowaną razy 100. 

 
Po uzupełnieniu formularza Państwa wzorce doskonałości od razu zostaną włączone do katalogu 

wzorców doskonałości. 

http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
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SPRAWOZDANIE PODSUMOWUJĄCE 

 
Sprawozdanie podsumowujące generowane jest przez system po wypełnieniu wszystkich trzech 

sekcji szablonu SEAP („Strategia ogólna”, „Inwentaryzacje emisji” i „Plan SEAP”). Jego celem jest 

obrazowa i zwięzła prezentacja informacji podanych w szablonie planu SEAP. Użytkownik może 

podejrzeć sprawozdanie podsumowujące poprzez kliknięcie przycisku „Zobacz raport” („See report”). 

Dzięki niemu można spojrzeć na podsumowujące dane liczbowe i wykresy, kluczowe wyniki bazowej 

inwentaryzacji emisji oraz najważniejsze działania nakreślone w planie działania. Ryc. 6 i Ryc. 7 

pokazują zrzut z ekranu przedstawiający przedmiotowe sprawozdanie. 

 
Za pomocą przycisków „Publikuj” („Publish”) można wybrać, które wykresy znajdą się w Katalogu 

planów SEAP w danym profilu publicznym. Dzięki temu postępy i osiągnięcia sygnatariusza są 

widoczne dla szerokiej publiczności, jednocześnie stymulując samoocenę i umożliwiając przejrzyste 

udostępnianie raportowanych danych. 
 

 
 
 

Należy zauważyć, że stopień uszczegółowienia wykresów zobrazowanych 

w sprawozdaniu podsumowującym uzależniony jest od stopnia agregacji danych 

wprowadzonych do szablonu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Kluczowe rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji 
 

 

1) Emisje gazów cieplarnianych 

i końcowe zużycie energii na osobę 

 

 
 
 
 
 

2) Sektorowy podział emisji gazów 

cieplarnianych 

 
 
 
 
 
 

 
3) Sektorowy podział końcowego 

zużycia energii 

 

 
 
 
 
 

4) Podział końcowego zużycia energii 

według nośnika energii (energia 

elektryczna, ciepło/chłód, paliwa 

kopalne i źródła odnawialne) 

 

 
 
 

5) Udział wytwarzania energii lokalnej 

(jeśli podano) w całościowym 

końcowym zużyciu energii i lokalnej 

produkcji energii elektrycznej oraz 

ciepła/chłodu (energia odnawialna 

i nieodnawialna) 

 
 
 
 
 
 

Ryc. 8 – Graficzne przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji. 
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Kluczowe elementy planu SEAP 
 

6) Cel ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych w % i tonach na 

mieszkańca 

 
7) Sektorowy podział oczekiwanego 

ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych w 2020 r. 

 
8) Porównanie emisji gazów 

cieplarnianych w roku bazowym 

z przewidywanymi emisjami w roku 

2020 zgodnie ze: i) scenariuszem 

zakładającym utrzymanie sytuacji 

dotychczasowej (w stosownych 

przypadkach) i ii) realizacją działań 

nakreślonych w planie SEAP.  

 
 

Pole tekstowe przeznaczone na uwagi 

 

 
Ryc. 9 – Graficzne przedstawienie kluczowych elementów planu SEAP. 

 

 
Po zakończeniu raportowania należy dokładnie przejrzeć wygenerowane wykresy w celu 

wyeliminowania ewentualnych błędów lub uzupełnienia pól, które zostały pominięte podczas 

poprzednich kroków. 
 

 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, można również dodać uwagi wyjaśniające lub analityczne 

w przeznaczonym na to polu tekstowym, aby ułatwić zrozumienie wykresów i tabel. Można też 

opublikować te uwagi na profilu publicznym. 
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ROZDZIAŁ II – SZABLON MONITORINGU 
 
 
CZĘŚĆ I – STATUS STRATEGII OGÓLNEJ 

 
Większość pól w tej części jest wstępnie uzupełniona informacjami podanymi w szablonie SEAP na 

etapie składania planu SEAP. 

 
Dodatkowo należy wypełnić następujące pola: 

 

 

4) Wyznaczony zasób pracowników 

Proszę zakreślić okienka po prawej stronie (obowiązkowo) w celu sprecyzowania charakteru 

personelu zaangażowanego w proces wdrażania planu SEAP, tj. „wewnętrzny” (np. samorząd lokalny 

lub lokalna agencja energetyczna) lub „zewnętrzny” (konsultant, Koordynator Terytorialny 

Porozumienia, inny). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Całkowity budżet do tej pory wykorzystany na realizację planu SEAP 

Proszę wybrać pochodzenie wydanych już środków finansowych, tj. z własnych zasobów samorządów 

lokalnych lub z zasobów innych podmiotów. Proszę sprecyzować kwotę dotychczas wydaną w euro, 

podzieloną na koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne. Należy mieć na uwadze, że koszty 

inwestycyjne odnoszą się do inwestowanego kapitału, podczas gdy koszty nieinwestycyjne obejmują 

wszystkie wydatki bieżące i koszty operacyjne, takie jak koszty utrzymania, zarobki pracowników i inne 

koszty pozainwestycyjne. Należy wskazać też okres. Rok bazowy i rok bieżący, w którym prowadzony 

jest monitoring będą wybrane domyślnie odpowiednio jako czas rozpoczęcia i zakończenia, przy czym 

można je też edytować. 
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8) Proces monitorowania 

Pojawia się nowa tabela, w której za pomocą jakościowej skali intensywności w rozwijanym menu 

(małe, średnie, duże, nie dotyczy) można określić główne ograniczenia napotkane podczas wdrażania 

planu SEAP. Można podać ograniczenia ogólnie dla wszystkich sektorów lub wybrać je indywidualnie 

dla każdego kluczowego sektora Porozumienia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ II – KONTROLNA INWENTARYZACJA EMISJI 

 
W tej części użytkownik załącza swoją ostatnią kontrolną inwentaryzację emisji. Sygnatariusze 

Porozumienia są zachęcani do regularnego opracowywania kontrolnej inwentaryzacji emisji. Zgodnie 

z minimalnym wymogiem w ramach Porozumienia między burmistrzami należy to robić co 4 lata. 

W ten sposób możliwe jest porównanie następnych inwentaryzacji z bazową inwentaryzacją emisji 

oraz monitorowanie postępów związanych z ograniczeniem emisji. 
 

 
W związku z tym, że struktura sprawozdawcza kontrolnej inwentaryzacji emisji jest identyczna jak 

w przypadku bazowej inwentaryzacji emisji, czytelnika odsyłamy do części II szablonu SEAP w celu 

zasięgnięcia informacji o sposobie wypełniania poszczególnych pól. 
 

 
W pierwszej kolejności w polu „rok inwentaryzacji” należy wybrać rok, do którego odnosi się 

kontrolna inwentaryzacja emisji. 
 

 
Należy pamiętać, że niektóre pola będą wstępnie uzupełnione danymi podanymi w bazowej 

inwentaryzacji emisji. Na przykład zawarte w niej sektory będą domyślnie zakreślone, a w tabeli C1 

użytkownik będzie miał możliwość zobrazowania współczynników emisji wpisanych do bazowej 

inwentaryzacji emisji. 

 
 
 

Należy pamiętać, że przyjęte podejście do obliczenia emisji CO2 i jednostki 
zgłoszenia muszą być takie same we wszystkich inwentaryzacjach emisji. 
W związku z tym pola te nie są edytowalne w MEI. 

 

 
 

Nie zaleca się wprowadzania zmian we wcześniej złożonych inwentaryzacjach emisji, chyba że są 

one potrzebne do zapewnienia spójności między inwentaryzacjamii (zob. Przewodnik po planach 

działań na rzecz zrównoważonej energii Część II, rozdział 7). 

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
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CZĘŚĆ III – STATUS REALIZACJI SEAP 

 

Celem tej części jest monitorowanie statusu realizacji działań. Tabela z kluczowymi działaniami planu 

SEAP jest wstępnie uzupełniona działaniami wyszczególnionymi w szablonie planu SEAP. 

 

Kolejne działania można dodać poprzez kliknięcie w odpowiedniej części na przycisk „Dodaj 

działanie”: . Aby usunąć działanie, należy wybrać ikonę „Usuń działanie”: , aby edytować, 

wystarczy kliknąć w ikonę „Edytuj działanie”: . Należy pamiętać, że usunięcie działania mającego 

powiązane wzorce doskonałości spowoduje usunięcie również tych wzorców.  
 

W związku ze wstępnie uzupełnionymi działaniami, jeśli nie zrobiono tego wcześniej przy uzupełnianiu 

szablonu SEAP, należy w przypadku każdego działania najpierw określić obszar interwencji 

i instrument polityki oraz wskazać pochodzenie działania. Dalsze wskazówki znajdują się w 

Części III rozdziału I – szablon SEAP oraz w Załączniku II, który zawiera szczegółowy wykaz kategorii 

wraz z przykładami. 

 

Proszę również sprawdzić i zaktualizować inne wstępnie uzupełnione pola, takie jak organ 

odpowiedzialny i okres realizacji. 

 
Istnieje jedno dodatkowe pole, pozwalające wybrać za pomocą rozwijanego menu status realizacji 
działań: 

- zakończone – w przypadku działań, które zostały już przeprowadzone; 
- w toku – w przypadku działań, które są w trakcie realizacji; 
- odłożone – w przypadku działań, których czas rozpoczęcia został odłożony względem 

początkowego harmonogramu (jak określono w szablonie planu SEAP, w kolumnach 

związanych z okresem realizacji); 

- nierozpoczęte – w przypadku działań, które zgodnie z harmonogramem rozpoczną się na 
późniejszym etapie.  

 
W polu „dotychczasowy koszt realizacji” należy wyszczególnić kwotę wydaną na realizację działań 

(w euro). Koszt realizacji odnosi się do sumy zainwestowanego kapitału i powiązanych kosztów 

operacyjnych i bieżących (łącznie z wszystkimi źródłami finansowania). 

 

Należy również zaktualizować wpływ w 2020 r. w wyniku działań, które można już poddać 

ocenie. Dotyczy to niektórych zakończonych działań. 

 

Na przykład jeśli zakończone zostało działanie opisane jako „Poprawa przegród zewnętrznych 

biblioteki publicznej”, można podać oszczędności obliczone na podstawie informacji na temat 

rachunków za energię za rok bazowy oraz za rok monitoringu. Jeśli zamiast tego zakończono 

działanie „Prawo budowlane: normy wydajności energetycznej w przypadku wyremontowanych 

budynków”, w większości przypadków w roku monitoringu osiągnięta będzie tylko mała część 

oszczędności rocznych oczekiwanych w 2020 r., np. zgodnie ze standardami przewidzianymi 

w ramach danego działania wyremontowanych zostało 15 budynków, a oczekuje się jeszcze 

wyremontowania 30 kolejnych tego samego typu pomiędzy rokiem monitoringu a rokiem 2020, przy 

podobnych rocznych jednolitych oszczędnościach. W takim przypadku sygnatariusz może: 

- poprawić szacunki na 2020 r. na podstawie wiedzy zdobytej przy remontowaniu pierwszej 

grupy budynków; 

- zachować te same szacunki jak te podane w planie SEAP, jeśli są one zgodne 

z oszczędnościami osiągniętymi przez pierwszą grupę budynków. 

Jeśli jest to zasadne, można też sprawdzić i zaktualizować szacunki na 2020 r. dotyczące bieżących, 

odłożonych i nierozpoczętych działań.  
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Należy zaznaczyć, że wszystkie szacunki powinny być podane jako roczne dane 

liczbowe w 2020 r., zakładając, że w tym czasie działanie osiągnie swój pełny 

potencjał. Podanie szacunków na podstawie bieżącego poziomu realizacji 

działanie nie jest wymagane. 
 

 
 

Wreszcie, w szablonie monitoringu jako wzorce doskonałości należy oznaczyć co najmniej trzy 

działania. Aby to zrobić proszę kliknąć w ikonę „Określ jako wzorzec doskonałości”:  na końcu 

odpowiedniego wiersza w tabeli. Jeśli działania w szablonie planu SEAP oznaczono już jako wzorce 

doskonałości, proszę się upewnić, że podane wcześniej informacje są nadal aktualne (zwłaszcza 

związane z nimi dane liczbowe). Dalsze instrukcje znajdują się w rozdziale 8 Części III szablonu 

SEAP. 
 
 
 
 

KONTROLNE SPRAWOZDANIE PODSUMOWUJĄCE 

 
Podobnie do sprawozdania podsumowującego, kontrolne sprawozdanie podsumowujące jest 

generowane po uzupełnieniu szablonu monitoringu. Powstałe elementy graficzne ułatwiają kontrolę 

realizacji planu SEAP (np. stopień wdrożenia działań w poszczególnych sektorach, dotychczas 

wydane fundusze) oraz pokazują osiągnięte postępy (np. poprzez porównanie wyników bazowej 

inwentaryzacji emisji z wynikami następnych kontrolnych inwentaryzacji emisji), umożliwiając w ten 

sposób analizę istotnych trendów na przestrzeni czasu. Na ryc. 8 i Ryc. 9 przedstawiono zrzut ekranu 

z kontrolowanego sprawozdania podsumowującego. 

 
Za pomocą przycisków „publikuj” można wybrać, które wykresy znajdą się w Katalogu planów SEAP 

w profilu publicznym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Proces realizacji planu SEAP 
 
 

1) Status realizacji 

zgłoszonych działań 

(zakończone / w toku / 

nierozpoczęte) w rozbiciu 

na sektory  

 

 

2) Wydany budżet ogólny 

 
 

 

3) Podział wydanych 

pieniędzy w rozbiciu na 

sektory  

 

 
 
 

4) Oszacowane 

ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych według 

statusu realizacji działań 

i w rozbiciu na sektory  

 
 

 
Ryc. 10 – Graficzne przedstawienie procesu realizacji planu SEAP  
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Dążenie do zrównoważonej energetyki 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
5) Ewolucja emisji gazów cieplarnianych i końcowe 
zużycie energii na mieszkańca w przestrzeni czasu 
 
 
 
 
 
6) Ewolucja emisji gazów cieplarnianych według stałego i 
zaktualizowanego krajowego wskaźnika emisji dla 
energii elektrycznej w celu pokazania rezultatów 
ograniczenia emisji wywołanego przez zmianę w energii 
elektrycznej sieci krajowej, a nie związanej bezpośrednio 
z działaniami lokalnymi. 
 
 
 
 
7) Ewolucja emisji gazów cieplarnianych według sektora 
na przestrzeni czasu 
 
 
 
 
 
 
 
8) Ewolucja końcowego zużycia energii według sektora 
na przestrzeni czasu 
 
 
 
 
 
9) Końcowe zużycie energii według nośnika energii 
(energia elektryczna, ciepło/chłód, paliwa kopalne, źródła 
odnawialne) 
 
 
 
 
 
 
10) Udział lokalnej produkcji energii (jeśli została 
podana) w całkowitym końcowym zużyciu energii i 
lokalna produkcja energii elektrycznej i ciepła/chłodu 
(odnawialnej i nieodnawialnej) 
 
 
 
 
 
 
Pole tekstowe przeznaczone na uwagi 
 
 

 
 

Ryc. 11 – Graficzne przedstawienie wyników w zakresie zrównoważonej energii 
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KROK II – WYSYŁANIE DOKUMENTU 
 

Wysyłanie dokumentu SEAP 
 
 

Po uzupełnieniu szablonu można przejść do następnego kroku, czyli do wysłania dokumentu SEAP 

w sekcji „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii” („Sustainable Energy Action Plan”). Dalszą 

dokumentację uzupełniającą lub załączniki można przesłać w sekcji „Inne dokumenty” („Other 

documents”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Należy podać nazwę pliku i język. Nazwa pliku nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ani 

spacji. Należy zlokalizować pożądany plik poprzez użycie przycisku „Przeglądaj” („Browse”), 

a następnie kliknąć w „Zapisz” („Save”). Dokument SEAP będzie automatycznie udostępniony na 

profilu publicznym. Można też zdecydować się na publiczne udostępnienie innych dokumentów 

poprzez zaznaczanie i odznaczanie okienka „Opublikowany online” („Published online”). 

 
 

Aby przesłać dokument należy użyć formatu PDF. Inne formaty (również 

spakowane) nie będą akceptowane przez system. W internecie dostępne są 

zarówno płatne jak i bezpłatne narzędzia konwertujące pliki do formatu PDF. 
 
 
 

 

Wysyłanie sprawozdania z realizacji 
 

 
Na etapie monitorowania wypełnić i złożyć trzeba tylko szablon monitoringu. Z tego względu 

można przesłać dokument informujący o szczegółowej realizacji planu SEAP (lub ostatecznie 

zaktualizowaną wersję planu działania) lub przejść bezpośrednio do następnego kroku (zob. krok 3). 

Procedura wysyłania jest taka sama, jak przedstawiono powyżej. 
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KROK III – SPRAWDZANIE I SKŁADANIE 
 

Sprawdzanie wstępne4
 

 
Przed przejściem do ostatecznego złożenia dokumentu system umożliwia sygnatariuszom wstępne 

sprawdzenie szablonu, pozwalające na wykrycie błędów lub nieścisłości. Aby to zrobić, użytkownik 

klika w przycisk „Zobacz spis kontrolny zawiadomień” („See notification checklist”). Tabela 10 

zawiera przykłady kontroli przeprowadzonej na szablonie planu SEAP na tym etapie. Dalsza kontrola 

odbywa się na szablonie monitoringu. 

 
Tabela 11 – Przykłady kontroli dokonanych na szablonie planu SEAP. 

Rodzaje kontroli Co jest kontrolowane? Gdzie? 
 
 
 

 
Kompletność 

 
Dane z inwentaryzacji emisji dotyczące każdego kluczowego 
sektora i niektórych nośników energii (np. elektrycznej) są 
kompletne. 
Dane dotyczące kosztu realizacji i przewidywanego oddziaływania 
w 2020 r. są podane w przypadku większości wpisanych działań. 
 
 
Wprowadzone działania kluczowe stanowią co najmniej 70% 
całkowitych szacowanych wpływów w 2020 r. 

 
II –  Inwentaryzacje 
emisji  

 
III –  Plan SEAP  
 
 
 
III –  Plan SEAP  

  
 
 

 
Wewnętrzna 
spójność 

 
 
 
 
 
 
 

 
Porównanie z 
wartościami 
domyślnymi 

 
 
 
 
 
 
 

 
Poprawność a 
metodyczne 
założenia 
Porozumienia 

Szacunki ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii podane 
w tabeli SEAP są niższe niż te podane w bazowej inwentaryzacji 
emisji w odniesieniu do „Budynków, wyposażenia/urządzeń” 
i „Transportu”. 
 

Jeśli w tabeli A wpisane jest zużycie ciepła/chłodu, to produkcja 
ciepła/chłodu musi być wpisana w tabeli B4 i vice versa. 
 
Współczynniki emisji IPCC/LCA (w przypadku większości 
nośników energii, lecz również certyfikowanej energii ekologicznej 
i energii elektrycznej niewytwarzanej lokalnie – w stosownych 
przypadkach) są porównywane z wartościami domyślnymi w 
sposób określony w Załączniku I. Jeśli wartość znacznie się różni 
od wcześniej określonego progu, różnicę taką trzeba wskazać.  
 
Całkowite emisje są porównywane z krajowymi wartościami na 
poszczególne lata.  
 
Końcowe zużycie energii według nośnika energii i według sektora 
jest porównywane z odpowiednimi średnimi krajowymi. 
 
Energia elektryczna wygenerowana lokalnie jest niższa niż ta 
zużyta. 
 
Spełnione są kryteria uwzględniania lokalnych zakładów 
wytwarzania energii elektrycznej w inwentaryzacji emisji 
(wyłączone powinny być jednak duże elektrownie powyżej 
20 MW). 
 
Biomasa i biopaliwo uwzględnione w inwentaryzacjach emisji 
pochodzą z dobrze określonego i zrównoważonego źródła 
(zgodnie z zaleceniem z ramki 1 na stronie 61 Przewodnika po 
planach działań na rzecz zrównoważonej energii w angielskiej 
wersji językowej).  

II –  Inwentaryzacje 
emisji  
III –  Plan SEAP  
 
 

II –  Inwentaryzacje 
emisji  

 

 
II –  Inwentaryzacje 
emisji  

 

 
 
II –  Inwentaryzacje 
emisji  
 
II –  Inwentaryzacje 
emisji  
 
II –  Inwentaryzacje 
emisji  
 
 

II –  Inwentaryzacje 
emisji  
III –  Plan SEAP  

 

 
 

II –  Inwentaryzacje 
emisji 

 
 
 

4  Narzędzie SEAP do wstępnego sprawdzania będzie dostępne do czerwca 2014 r.; narzędzie do wstępnego sprawdzania 
monitoringu będzie dostępne do października 2014 r. 
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System sprawdzania wstępnego zaproponowano wyłącznie w celu zadbania o to, by szablon był 

wewnętrznie spójny i spełniał podstawowe wymogi Porozumienia. Takie kontrole odbywają się 

głównie w celach informacyjnych, poprzez równoległą aplikację on-line opracowaną i zarządzaną 

przez WCB. W przypadku pojawienia się zawiadomień użytkownik decyduje, czy przed przystąpieniem 

do ostatecznego złożenia planu SEAP lub szablonu monitoringu chce się do nich odnieść lub przyjąć 

je do wiadomości.  

 
 

 
Wstępne automatyczne sprawdzanie w ramach aplikacji WCB nie zagwarantuje 

akceptacji planu SEAP. System próbuje wykryć najbardziej oczywiste pomyłki. 

Niemniej jednak nie da się całkowicie zapobiec złożeniu nieodpowiedniego planu 

SEAP: automatyzacja ma pewne ograniczenia i niektóre kryteria kwalifikowalności 

nie mogą być wyrażone w systemie dwójkowym. Sprawozdanie zwrotne z planu 

SEAP (przesłane e-mailem przez WCB po analizie dokonanej przez człowieka) jest 

jedynym ważnym dokumentem. 
 
 
 

 

Składanie dokumentu  
 
 

Przed złożeniem planu SEAP sygnatariusz musi potwierdzić, że szablon SEAP jest zgodny 

z dokumentem SEAP, który został oficjalnie zatwierdzony przez odpowiedni organ decyzyjny. W tym 

celu należy zaznaczyć odpowiednie okienko przy zastrzeżeniu. 
 

 
Oficjalne złożenie zarówno planu SEAP jak i szablonu monitoringu ma miejsce poprzez kliknięcie 
w przycisk „Wyślij” („Submit”). Na ekranie pojawi się zawiadomienie potwierdzające złożenie. 

 
 

Bez złożenia wszystkie podane lub przesłane dane są zapisane w ekstranecie 

Porozumienia, przy czym nie są rozpoznawane jako oficjalnie złożone informacje. 

Prowadzi to do niespełnienia uprzednio określonego terminu złożenia. 
 

 

Po złożeniu, lecz przed rozpoczęciem analizy planu SEAP przez WCB, wciąż możliwe jest naniesienie 

poprawek, jeśli są one niezbędne. Jest to ostatnia wersja dostępna na etapie analizy planu SEAP, 

która jest dopuszczona do analizy przez WCB. Niemniej jednak należy pamiętać, że podczas analizy 

planu SEAP szablon SEAP jest zablokowany bez możliwości modyfikacji. 
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Gaz płynny 

Skroplony gaz ropopochodny 0,227 0,227 b.d.  b.d.  

Gaz ziemny w postaci ciekłej 0,231 0,232 b.d.  b.d.  

 

 
Pozostałe 

paliwa 
kopalne 

Odpady komunalne  

(z wyłączeniem biomasy) 

 
0,330 

 
0,337 

 
   0,181 

 
   0,174 

Torf 0,382 0,383 0,386 0,392 

 

 IPCC   LCA  

t CO2 

/MWh 

 t ekw. CO2  

/MWh 

t CO2 

/MWh 

 t ekw. CO2  

/MWh 

0,202  0,202 0,221  0,237 

 

2 

ZAŁĄCZNIK I – DOMYŚLNE WSPÓŁCZYNNIKI EMISJI 
 

 
W niniejszym załączniku przedstawiono szereg domyślnych współczynników emisji dotyczących CO2 

i ekwiwalentu CO2 w odniesieniu do każdego nośnika energii zgodnie z podejściami OPCC i LCA 

(analiza cyklu życia). IPPC podaje współczynniki emisji dotyczące spalania paliw oparte na zawartości 

węgla w każdym paliwie (IPCC, 2006)5. Współczynniki emisji LCA (JCR 2009)6 biorą pod uwagę cały 

cykl życia poszczególnych nośników energii, tj. nie tylko emisje gazów cieplarnianych spowodowane 

spalaniem paliw, ale też emisje powstałe na wszystkich pozostałych etapach łańcucha dostaw – 

pozyskiwania, transportu i przetwarzania. W przypadku lokalnego wytwarzania energii na terytorium 

samorządów lokalnych niniejszy załącznik zawiera wzory do obliczania współczynników emisji dla 

lokalnej energii elektrycznej i ciepła/chłodu. 
 

 
 

1. Współczynniki emisji dla spalania paliwa kopalnego 
 

 
 
 

 
 

Nośniki energii 

Szablon Nazwa standardowa 

SEAP  

Gaz ziemny Gaz ziemny 
 

 
 
 

Olej 
opałowy 

Gaz/olej napędowy  0,267 0,268 0,292 0,305 

Diesel Gaz/olej napędowy  0,267 0,268
a)

 0,292 0,305 

Benzyna Benzyna silnikowa 0,249 0,250
a)

 0,299 0,307 

Węgiel 
brunatny 

Węgiel brunatny 0,364 0,365 0,368 0,375 

 Antracyt 0,354 0,356 0,379 0,393 

Węgiel Pozostały węgiel bitumiczny 0,341 0,342 0,366 0,380 

 Węgiel subbitumiczny 0,346 0,348 0,371 0,385 

 

 
 
 
 

a) W przypadku podawania wartości w ekwiwalencie CO (ekw. CO) należy mieć na uwadze, że współczynniki emisji dla sektora 

transportu są do 3% wyższe niż wartości tu prezentowane, które są charakterystyczne dla źródeł stacjonarnych. 
 
 
 
 
 

5  
IPCC, 2006. Wytyczne dotyczące krajowych wykazów emisji gazów cieplarnianych (Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories). Opracowane w ramach programu krajowych wykazów emisji gazów cieplarnianych. H. S. Eggleston, L. Buendia, 
K. Miwa, T. Ngara oraz K. Tanabe (red.) Opublikowane przez: IGES, Japonia. Dokument można znaleźć pod adresem: 
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html  

 
6  

WCB, 2009. Europejska referencyjna baza danych na temat cyklu życia produktów (European Reference Life Cycle Database 
(ELCD)). Baza zawiera zestawy danych LCA do głównych nośników energii, materiałów, odpadów i usług transportowych 
o zasięgu europejskim. Dostępna jest na stronie: http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm


42  

 (s) 0 0,001  
Olej 
roślinny 

Pozostałe płynne biopaliwa    0,171 0,182 

  (ns) 0,287 0,302   
 

- 0 0,007 0,107 0,106 

(s) 0 0,007 0,006 0,013 

(ns) 0,403 0,410 0,409 0,416 

- 0,403 0,410 0,193 0,184 

- 
0,360 0,367 n/d n/d 

 

2. Współczynniki emisji dla odnawialnych źródeł energii 
 
 
 

Nośniki energii 

Kryteria                                                
SEAP Nazwa standardowa

 zrównoważonego rozwoju 
a)

 

IPCC  LCA 

t CO2 

/MWh 

t CO2 eq. 

/MWh 

t CO2 

/MWh 

t CO2 eq. 

/MWh 

 
 

 
 
 
 

Biopaliwo 

 
Biobenzyna 

(s) 0 0,001  
0,194 

 
0,206 

(ns) 0,255 0,256 

 
Biodiesel 

(s) 0 0,001  
0,147 

 
0,156 

(ns) 0,255 0,256 

 
 
 
 

 
Inna 
biomasa 

Biogaz - 0,197 0,197 n/d n/d 
 

Odpady komunalne  
(z wyłączeniem biomasy) 
 
Drewno 

 

Odpady drewniane 
 

Inne typy stałej biomasy pierwotnej   - 
 

a)  Współczynnik emisji IPCC powinien być podany jako zero jeśli biopaliwo/biomasa spełnia kryteria zrównoważenia (s); jeśli 

biopaliwo/biomasa nie spełnia kryteriów zrównoważenia (ns) w zamian stosowane są współczynniki emisji dla paliwa 

kopalnego. 
 

 
 
 
 
 

3. Współczynniki emisji dla lokalnej produkcji odnawialnej energii elektrycznej 
 
 
 

IPCC LCA 
 

 
Technologia 

t CO2 

/MW
h 

t ewk. CO2  

/MWh 

t CO2 

/MW
h 

t ewk. CO2 

/MWh 

Energia wiatru 0 0 n/d 0,020-0,050a) 

Energia hydroelektryczna 0 0 n/d  0,007 

Fotowoltaiki 0 0 n/d 0,024
b)

 

a) Na podstawie wyników z jednego zakładu, prowadzonego na obszarach nadmorskich z dobrymi warunkami wiatrowymi. 

b) Źródło: Vasilis i in., 2008, Emissions from Photovoltaic Life Cycles, „Environmental Science & Technology”, t. 42, 
nr 6, s. 2168-2174. 
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Państwo 
IPCC [t CO2/MWh] * 

a)
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

4. Współczynniki emisji dla energii elektrycznej według państwa 
 

 
 
 

Austria 0,226 0,212 0,202 0,206 0,200 0,204 

Belgia 0,288 0,274 0,279 0,269 0,315 0,298 

Bułgaria 0,772 0,762 0,880 0,855 0,827 0,823 

Chorwacja 0,328 0,324 0,383 0,333 0,286 0,306 

Cypr 0,875 0,884 0,879 0,868 0,864 0,869 

Czechy 0,964 0,938 1,012 0,915 0,920 0,935 

Dania 0,411 0,556 0,462 0,426 0,450 0,455 

Estonia 0,981 0,868 1,050 0,875 0,766 0,826 

Finlandia 0,182 0,255 0,233 0,201 0,209 0,212 

Francja 0,061 0,054 0,056 0,053 0,057 0,056 

Niemcy 0,619 0,621 0,645 0,626 0,609 0,616 

Grecja 1,207 1,131 1,178 1,125 1,104 1,126 

Węgry 0,563 0,551 0,606 0,593 0,516 0,539 

Irlandia 0,769 0,726 0,727 0,736 0,702 0,716 

Włochy 0,491 0,494 0,493 0,484 0,453 0,467 

Łotwa 0,093 0,121 0,104 0,110 0,117 0,113 

Litwa 0,185 0,144 0,143 0,132 0,161 0,157 

Luksemburg 0,428 0,419 0,373 0,320 0,405 0,397 

Malta 0,966 1,030 1,048 1,054 1,072 1,052 

Holandia 0,430 0,416 0,427 0,429 0,473 0,452 

Polska 1,262 1,243 1,186 1,123 1,141 1,165 

Portugalia 0,440 0,377 0,339 0,336 0,353 0,361 

Rumunia 0,683 0,741 0,730 0,700 0,652 0,675 

Słowacja 0,282 0,271 0,241 0,237 0,230 0,240 

Słowenia 0,536 0,536 0,539 0,561 0,613 0,582 

Hiszpania 0,497 0,451 0,455 0,418 0,378 0,405 

Szwecja 0,019 0,021 0,023 0,024 0,027 0,025 

Zjednoczone 
Królestwo 

0,531 0,554 0,559 0,551 0,521 0,531 

EU-28 0,466 0,466 0,471 0,454 0,443 0,451 
 

 

* Przy podawaniu wartości w ekwiwalencie CO2:  

 sygnatariusze z następujących krajów powinni przyjąć ten sam współczynnik emisji: Łotwa, Litwa, Francja i Szwecja 

 do współczynników stosowanych przez sygnatariuszy z następujących krajów należy dodać 0,001 t ekw. CO2/MWh: 

Chorwacja, Słowacja i Luksemburg 

 do współczynników stosowanych przez sygnatariuszy z następujących krajów należy dodać 0,002 t ekw. CO2/MWh: 

Austria, Belgia, Węgry, Irlandia, Włochy, Słowenia i Hiszpania 

 do współczynników stosowanych przez sygnatariuszy z następujących krajów należy dodać 0,003 t ekw. CO2/MWh: 

Cypr, Finlandia, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia i Zjednoczone Królestwo 

 do współczynników stosowanych przez sygnatariuszy z następujących krajów należy dodać 0,004 t ekw. CO2/MWh: 

Bułgaria, Niemcy i Grecja 

 do współczynników stosowanych przez sygnatariuszy z następujących krajów należy dodać 0,006 t ekw. CO2/MWh: 

Czechy, Dania, Estonia i Polska 

a) Metodologia obliczeniowa zgodna z: UNFCCC, 2012 (narzędzie do kalkulacji wskaźnika emisji dla systemu energii 

elektrycznej). Źródła obliczeń: dane na temat krajowego zużycia energii i krajowej produkcji energii na nośnik energii pochodzą 

z Międzynarodowej Agencji Energetycznej, 2010 statystyka energetyczna w krajach OECD (Energy Statistics of OECD 

Countries); Międzynarodowa Agencja Energetyczna, 2020 statystyka energetyczna w krajach nienależących do OECD (Energy 

Statistics of non-OECD Countries); dane na temat intensywności emisji w każdym rodzaju paliwa pochodzą z IPCC, 2006 

Wytyczne dotyczące krajowych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories), rozdział 2 – Spalanie stacjonarne; dane na temat wydajności każdego nośnika według technologii produkcji energii 

elektrycznej: Europejska Baza Danych dot. Analizy Cyklu Życia, 2013 (inwentaryzacje emisji energii elektrycznej). Kontrola 

zgodności została przeprowadzona poprzez porównanie wyników z EDGARv4.2 i v4.2FT2010 dla emisji CO2 ze spalania paliwa 

(por. Baza danych emisji dla światowych badań atmosferycznych (EDGAR) http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php zob. też 

Olivier i Janssens-Maenhout, 2011). 

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php
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Państwo 
LCA [t CO2 ekw./MWh] 

b)
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 

 
 

Austria 0,346 0,315 0,294 0,301 0,294 0,301 

Belgia 0,418 0,390 0,395 0,373 0,434 0,417 

Bułgaria 0,856 0,845 0,971 0,943 0,915 0,910 

Chorwacja 0,537 0,527 0,608 0,534 0,475 0,502 

Cypr 1,020 1,030 1,025 1,010 1,008 1,014 

Czechy 0,819 0,795 0,855 0,770 0,771 0,786 

Dania 0,673 0,929 0,763 0,699 0,737 0,748 

Estonia 1,726 1,528 1,849 1,540 1,322 1,434 

Finlandia 0,345 0,499 0,457 0,383 0,406 0,412 

Francja 0,157 0,141 0,146 0,139 0,148 0,147 

Niemcy 0,709 0,707 0,729 0,707 0,678 0,692 

Grecja 1,223 1,152 1,195 1,143 1,122 1,144 

Węgry 0,675 0,670 0,735 0,711 0,599 0,634 

Irlandia 0,908 0,862 0,865 0,877 0,838 0,854 

Włochy 0,721 0,725 0,723 0,710 0,661 0,683 

Łotwa 0,504 0,608 0,529 0,564 0,610 0,584 

Litwa 0,212 0,165 0,163 0,150 0,180 0,177 

Luksemburg 0,699 0,682 0,604 0,514 0,652 0,641 

Malta 1,565 1,669 1,697 1,707 1,737 1,705 

Holandia 0,705 0,682 0,709 0,708 0,776 0,743 

Polska 1,262 1,241 1,182 1,115 1,125 1,153 

Portugalia 0,887 0,769 0,690 0,684 0,720 0,734 

Rumunia 1,064 1,146 1,123 1,079 1,008 1,043 

Słowacja 0,406 0,379 0,335 0,327 0,318 0,334 

Słowenia 0,580 0,581 0,582 0,600 0,668 0,631 

Hiszpania 0,716 0,652 0,659 0,611 0,557 0,593 

Szwecja 0,074 0,075 0,076 0,082 0,087 0,083 

Zjednoczone 
Królestwo 

0,642 0,669 0,678 0,670 0,631 0,644 

EU-28 0,588 0,587 0,592 0,571 0,553 0,565 

 

 

b) Źródła współczynników emisji LCA: jako bezpośrednim źródłem emisji w cyklu życia związanym z różnymi technologiami 

produkcji energii elektrycznej posłużono się Europejską referencyjną bazą danych na temat cyklu życia produktów (ELCD) 

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm (2002 r.). Dane na temat krajowej produkcji energii elektrycznej z różnych 

wektorów energetycznych zostały zaczerpnięte z Międzynarodowej Agencji Energetycznej, 2010 (statystyka energetyczna 

w krajach OECD). 
 

 
 
 
 

UWAGA: Przewiduje się systematyczną aktualizację wartości domyślnych. Najnowsza wersja znajduje się w Bibliotece na 

stronie internetowej Porozumienia. 

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
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ZAŁĄCZNIK II – KATEGORYZACJA DZIAŁAŃ 

 

 Obszary interwencji 
 

 

A1 Budynki, wyposażenie/urządzenia 
komunalne, mieszkaniowe, 
usługowe 

Przyklady działań 

A11 Przegrody zewnętrzne Izolacja termiczna ścian, okien, dachów; zewnętrzne 
urządzenia zaciemniające  

A12 Energia odnawialna w ciepłownictwie i ciepłej 
wodzie 

Instalacja kolektorów heliotermicznych w celu uzyskania 
ciepłej wody  

A13 Energooszczędność w ciepłownictwie i ciepłej 
wodzie 

Odliczenie podatkowe przy wymianie starych bojlerów na kotły 
kondensacyjne.  

A14 Energooszczędne systemy oświetleniowe Przynależność 20 MŚP do programu Komisji Europejskiej pt. 
GreenLight  

A15 Energooszczędne urządzenia elektryczne Zachęty do wymiany sprzętu AGD na nowy  

A16 Zintegrowane działanie (wszystkie powyższe) Wyposażenie budynków mieszkalnych łącząc technologiczne 
ulepszenia ze środkami izolacji cieplnej  

 

A17 

Technologie informacyjne i 
komunikacyjne 

Wdrożenie w gospodarstwach domowych systemu 
inteligentnych liczników; instalacja systemów zarządzania 
budynkiem (BEM) w budynkach komercyjnych  

A18 Zmiany behawioralne Programy reagujące na zapotrzebowanie  

A19 Inne - 

A2 Oświetlenie publiczne  

A21 Energooszczędność Wymiana żarówek i opraw oświetleniowych na bardziej 
wydajne  

A23 Zintegrowana odnawialna energia Instalacja oświetlenia dróg publicznych i świateł 
sygnalizacyjnych zasilanych energią odnawialną  

A24 Technologie informacyjne i 
komunikacyjne 

Optymalna regulacja intensywności światła w zależności od 
zmieniających się warunków otoczenia  

A25 Inne - 

A3 Przemysł  

A31 Energooszczędność w procesach 
przemysłowych 

Wymiana na wydajniejsze kotły lub elektrociepłownie 
w procesach technologicznych, wymiana silników itd. 

A32 Energooszczędność w budynkach Wentylacja z odzyskiem ciepła  

A33 Energia odnawialna Chłodzenie z wykorzystaniem energii słonecznej w procesach 
przemysłowych  

A34 Technologie informacyjne i 
komunikacyjne 

Instalacja systemów zarządzania budynkiem (BEM)  

A35 Inne - 

A4 Transport  

A41 Bardziej ekologiczne/wydajniejsze pojazdy Obniżenie podatku za pojazdy niskoemisyjne  

A42 Pojazdy elektryczne (łącznie z infrastrukturą) Wprowadzenie infrastruktury do ładowania pojazdów  

A43 Przesunięcie w kierunku komunikacji 
publicznej 

Poprawa infrastruktury komunikacji publicznej; Poprawa 
infrastruktury intermodalnej; Postoje Park & Ride  

A44 Przesunięcie w kierunku pieszego 
przemieszczania się i jazdy na rowerze 

Poprawa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów  

A45 Wspólne korzystanie z samochodu/grupowe 
dojazdy  

Wprowadzenie systemów ułatwiających wspólne korzystanie 
z samochodu/grupowe dojazdy  

A46 Poprawa logistyki i transportu towarowego w 
miastach  

Poprawa połączeń kolejowych z portami  
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A47 
Optymalizacja sieci drogowej4 Budowa rond w celu zmniejszenia zatorów 

komunikacyjnych. 

A48 
Zabudowa mieszana i ograniczenie 
niekontrolowanego rozwoju miast 

Wdrożenie polityk ujarzmiających niekontrolowany rozwój 
miast w nowych zabudowach. 

A49 
Technologie informacyjne i 
komunikacyjne 

Telepraca; zarządzanie ruchem; treści cyfrowe. 

A410 Ekologiczny styl jazdy 
Edukacja i szkolenie kierowców w zakresie 
paliwooszczędnego stylu jazdy. 

A411 Inne - 

A5 Energia elektryczna wytwarzana 
lokalnie 

 

A51 Energia hydroelektryczna Rozwój małej elektrowni wodnej. 

A52 Energia wiatrowa Instalacja 30 domowych turbin wiatrowych. 

A53 Fotowoltaiczna Fotowoltaiki zintegrowane z budynkiem. 

A54 elektrownia na biomasę 
Budowa elektrowni na biomasę drzewną (wkład 1 MW 
energii cieplnej). 

 

A55 

 

Kogeneracja 

Budowa elektrociepłowni na gaz ziemny w celu pokrycia 
potrzeb miejscowych szpitali (wkład 15 MW energii 
cieplnej). 

A56 Smart grid 
Wdrożenie inteligentnej sieci („smart grid”) lub 
projektów demonstracyjnych na temat 
inteligentnej sieci. 

A57 Inne - 

A6 Lokalna produkcja ciepła/chłodu  

A61 Kogeneracja 
Budowa elektrociepłowni na biomasę w celu zapewnienia 
centralnego ogrzewania/ochładzania. 

A62 Zakład ciepłowniczy/chłodniczy 
Budowa zakładu produkcji energii z odpadów w celu 
zapewnienia centralnego ogrzewania. 

A63 
Sieć ciepłownicza/chłodnicza (nowa, 
rozbudowa, przebudowa) 

Renowacja istniejącej sieci ciepłowniczej. 

A64 Inne - 

A7 Inne  

A71 Rewitalizacja miast 
Przebudowa obszarów charakteryzujących się brakiem 
uprzemysłowienia zgodnie z kryteriami zrównoważonej 
energii. 

A72 Gospodarka odpadami i ściekami Kampania zero odpadów. 

A73 Sadzanie drzew w obszarach 
miejskich 

Kampania jedno drzewo na jednego niemowlaka. 

A74 Rolnictwo i leśnictwo Korzystanie z wydajniejszych maszyn sektora rolniczego. 

A75 Inne - 

 

 
 

 

                                                           
4 Należy pamiętać, że zgodnie z kilkoma badaniami działania podejmowane w tym obszarze, choć są one powszechne w SEAP-ach, 

mogą powodować wzmożony ruch i w konsekwencji zwiększyć emisje. 
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 Instrumenty polityki 
 

 

B1 Budynki  

 
B11 

 
Zwiększanie świadomości / 
szkolenia 

Kampania mająca na celu zachęcenie do 

zainstalowania zaworów termostatycznych  

 
B12 

 
Zarządzanie energią 

Przyjęcie systemu zarządzania budynkiem 

w nieruchomościach komunalnych  

B13 Świadectwo energetyczne / 
oznaczenie efektywności 
energetycznej 

Przedstawienie świadectw energetycznych na 
budynkach komunalnych  

 
B14 

 
Obowiązki dostawców energii 

Rozdawanie mieszkańcom baterii prysznicowych i sitek 

kranowych o małej wartości przepływu przez dostawcę 

energii  

 
B15 

 
Podatki energetyczne / węglowe 

Nakładanie wyższych podatków na paliwa uzależnione 

od zawartości węgla  

 
B16 

 
Granty i dotacje 

Ulgi podatkowe przy wymianie kotłów na bardziej 

wydajne  

 
B17 

 
Finansowanie przez stronę trzecią, 
PPP  

Wyposażenie mieszkań socjalnych poprzez system 

przedsiębiorstw usług energetycznych w ramach 

finansowania przez stronę trzecią (TPF)  

 
B18 

 
Zamówienia publiczne 

Kryteria energooszczędności w zakupie urządzeń 

elektrycznych  

 

 
B19 

 

 
Standardy budownictwa 

Wymiana okien jednoszybowych na okna z podwójnym 

szkłem niskoemisyjnym w doposażonych budynkach 

zgodnie z gminnym rozporządzeniem budowlanym  

 
B110 

 
Uregulowanie planowania 
użytkowania gruntów 

Budowa nowych dzielnic mieszkaniowych 

w sąsiedztwie sieci ciepłowniczej  

B111 Nie dotyczy - 

B112 Inne - 

B2 Oświetlenie publiczne  

 
B21 

 
Zarządzanie energią 

Wdrożenie systemu monitorowania energii 

w oświetleniu dróg publicznych  

B22 Obowiązki dostawców energii Renowacja oświetlenia dróg publicznych przez 
dostawcę energii  

 
B23 

 
Finansowanie przez stronę trzecią, 
PPP 

Mechanizm ESCo przez TPF lub partnerstwa 

publiczno-prywatne (PPP) w celu wymiany świateł 

sygnalizacyjnych  

 
B24 

 
Zamówienia publiczne 

Wprowadzenie wymogów w zakresie 

energooszczędności w obszarze oświetlenia dróg 

publicznych  

B25 Nie dotyczy - 

B26 Inne - 
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B3 Przemysł  

B31 Zwiększanie świadomości / szkolenia Publikacja najlepszych praktyk w przemyśle  

B32 Zarządzanie energią Audyty energii  

 
B33 

Świadectwo energetyczne / etykiety 
efektywności energetycznej 

Wprowadzenie świadectwa energetycznego 
budynków przemysłowych  

B34 Normy wydajności energetycznej  Wydajniejsze korzystanie i zarządzanie ciepłem 
odpadowym  

 
B35 

Podatki energetyczne / węglowe Obniżka podatku dla firm inwestujących w 
środki energooszczędności  

B36 Granty i dotacje Zachęty finansowe dla racjonalnego zużycia energii  

B37 Finansowanie przez stronę trzecią  PPP 
Zaangażowanie przedsiębiorstwa usług 
energetycznych przez TPF w celu poprawy 
wydajności układów sprężonego powietrza  

B38 Nie dotyczy - 

B39 Inne Parki ekoprzemysłowe 

B4 Transport  

 
B41 

Zwiększanie świadomości / szkolenia Kampania informacyjna służąca ułatwieniu 
optymalnego sprawdzania ciśnienia w oponie 
Promocja zrównoważonego transportu  

 
B42 

Zintegrowana sprzedaż biletów i 
naliczanie kosztów 

Wprowadzenie zintegrowanego systemu taryfowego 
pozwalającego pasażerom na korzystanie z kilku 
środków transportu z jednym biletem  

B43 Granty i dotacje Zachęty gminne na zakup rowerów elektrycznych  

B44 Opłaty drogowe Opłata za zatory komunikacyjne  

B45 Uregulowanie planowania użytkowania 
gruntów 

Polityka ograniczająca powierzchnię parkingową przy 
mieszkaniach  

 
B46 

Uregulowanie transportu / ruchomości Wprowadzenie ograniczeń transportu towarowego 
w centrum; ograniczenie prędkości   

 
B47 

Zamówienia publiczne Wprowadzenie wymogów w zakresie 
energooszczędności w odniesieniu do autobusów 
i pojazdów gminnych  

B48 Dobrowolne umowy z interesariuszami Sprzedaż biletów przez wielu operatorów  

B49 Nie dotyczy - 

B410 Inne - 

B5 Energia elektryczna wytwarzana 
lokalnie 

 

B51 Zwiększanie świadomości / szkolenia Kampania edukacyjna na temat zakładania 
mikroturbin wiatrowych  

B52 Obowiązki dostawców energii Instalacja PV przy dostawcy energii  

B53 Granty i dotacje Wkład dla mieszkańców za zakupienie mikroturbin 
wiatrowych  

 
B54 

 
Finansowanie przez stronę trzecią  PPP 

Założenie partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy 

samorządami lokalnymi (51%) a przedsiębiorstwem 
prywatnym (49%) na rzecz budowy elektrociepłowni  

 
B55 

 
Standardy budownictwa 

Nowe budynki powinny być wyposażone w panele 
fotowoltaiczne pokrywające 25% powierzchni 
dachu.  

 
B56 

 
Zagospodarowanie gruntów  

Identyfikacja obszarów, w których instalacja 
elektrowni jest zalecana (np. obszary przemysłowe)  
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Zagospodarowanie nowych dzielnic biorąc pod 
uwagę potencjał energii odnawialnej  

B57 Nie dotyczy - 

B58 Inne - 

B6 Lokalna produkcja ciepła/chłodu  

 
B61 

 
Zwiększanie świadomości / 
szkolenia 

Szkolenia w sektorze budowlanym na temat 
wykorzystania lokalnej produkcji ciepła w nowym 
budownictwie  

 
B62 

 
Obowiązki dostawców energii 

Instalacja systemu centralnego ogrzewania jako 
obowiązek dostawcy energii  

 
B63 

 
Granty i dotacje 

Dotacje na spółdzielcze mieszkanie własnościowe 
podłączone do systemu ciepłowniczego  

 
B64 

 
Finansowanie przez stronę trzecią, 
PPP 

Opracowanie projektu przedsiębiorstwa usług 
energetycznych przez elektrownię cieplną w celu 
zbudowania systemu centralnego ogrzewania na 
małą skalę  

 
B65 

 
Standardy budownictwa 

Nowe budynki powinny być przygotowane na 
podłączenie do systemu ciepłowniczego  

B66 Uregulowanie planowania 
użytkowania gruntów 

Nowa dzielnica mieszkaniowa w pobliżu systemu 
ciepłowniczego  

B67 Nie dotyczy - 

B68 Inne - 

B7 Inne  

 
B71 

 
Zwiększanie świadomości / 
szkolenia 

Promowanie świadomości o łagodzeniu 
i przystosowywaniu się do zmian klimatu poprzez 
warsztaty i publikacje  

 
B72 

 
Zagospodarowanie gruntów 

Podczas rozwoju zabudowy miejskiej należy 
przewidzieć minimalną powierzchnię zieleni  

B73 Nie dotyczy - 

B74 Inne - 
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ZAŁĄCZNIK III – PRZYKŁADY WSKAŹNIKÓW 
 

Poniżej znajdują się przykłady wskaźników, z których mogłyby korzystać samorządy lokalne w celu 

monitorowania postępów (wykazy te nie są wyczerpujące):  

 
 Przykłady wskaźników i wymaganych parametrów zawartych w szablonie 

 

 

Wskaźniki Wymagane parametry 

Emisja gazów cieplarnianych na jednostkę  
produktu krajowego brutto (PKB)    PKB gminy   
[t CO2  lub t ekw. CO2/ mln EUR]   
 

Korzystanie z komunikacji publicznej [pkm na mieszkańca]  Pasażerokilometr w komunikacji publicznej  
 
Wydatki na energię w sektorze mieszkalnym [€/rok]  Cena energii dla końcowego użytkownika na 

nośnika energii 
 

Wydatki na energię w sektorze komunalnym [€/rok]  Wydatki na energię poniesione przez gminę   
 

Energochłonność budynków [kWh/m
2
]   metraż powierzchni użytkowej budynku 

 

Intensywności emisji transportu [CO2/km]   km przebyte przez kategorię transportu 
 

 
 
 

 Przykłady wskaźników opartych na postępie dla każdego obszaru interwencji 
 

 

Obszar interwencji Wskaźnik 

Budynki komunalne – mieszkaniowe – usługowe  

Przegrody zewnętrzne Liczba/powierzchnia ocieplanych budynków [-/m2] 

Energooszczędność w ciepłownictwie i 

ciepłej wodzie 

 
Liczba wymienionych kotłów [-] 

Energooszczędne systemy oświetleniowe Liczba wymienionych lamp [-] 

Energooszczędne urządzenia elektryczne Liczba wymienionych urządzeń elektrycznych [-] 

Energia odnawialna w ciepłownictwie 

i ciepłej wodzie 

 
Powierzchnia zainstalowanych paneli słonecznych [m2] 

Zintegrowane działanie Liczba/powierzchnia doposażonych budynków [-/m2] 

 
ICT 

Liczba budynków z zainstalowanym systemem inteligentnych 

liczników [-] / Liczba nowych budynków z domotyką [-] 

Zmiany behawioralne Liczba uczestników w kampaniach podnoszących 

świadomość [-] / Liczba rozdanych CFL [-] 

Oświetlenie publiczne 

Energooszczędność Liczba konwencjonalnych świateł sygnalizacyjnych 
zastąpionych przez LED [-] 

Zintegrowana odnawialna energia Zainstalowana energia odnawialna (kW) 

ICT Liczba zainstalowanych systemów zdalnego sterowania [-] 

Przemysł 

Energooszczędność w procesach 
przemysłowych 

Liczba wymienionych kotłów [-] 

Energooszczędność w budynkach Liczba wymienionych lamp [-] 

Energia odnawialna Zainstalowana energia odnawialna (kW) 
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Transport gminny – Publiczny – Prywatny 

Bardziej ekologiczne/wydajniejsze pojazdy 
gminne 

Liczba wymienionych pojazdów [-] 

Flota gminna – wydajny styl prowadzenia 
pojazdu 

Przykład: liczba kursów przebytych z całości zaplanowanych 
(%) 

Bardziej ekologiczna/wydajniejsza 
komunikacja publiczna 

Liczba zakupionych nowych autobusów zasilanych CNG [-] 

Infrastruktura komunikacji publicznej, 

trasy i frekwencja 

 
Rozbudowa sieci (km) / Liczba świadczonych dziennie usług 
[-] 

Infrastruktura dla pojazdów elektrycznych Liczba punktów ładowania [-] 

Wspólne korzystanie z samochodu Liczba dzielonych samochodów i lokalizacji [-] 

Ruch pieszy i rowerowy Liczba miejsc parkingowych dla rowerów [-] 

 
ICT 

Liczba dróg z wprowadzonymi zmiennymi ograniczeniami 

prędkości („Variable Speed Limit” – VSB) [-] / Liczba 

systemów telepracy [-] 

 
Wydajny styl prowadzenia pojazdu 

Przykład: liczba kursów/kampanii zrealizowanych z całości 

zaplanowanych (%) 

Energia elektryczna wytwarzana lokalnie 

Energia hydroelektryczna Moc zainstalowana [MW]  

Energia wiatrowa Moc zainstalowana [MW]  

Fotowoltaiczna Moc zainstalowana [MW]  

Energia na biomasę Moc zainstalowana [MW]  

Kogeneracja Moc zainstalowana [MW]  

Lokalna produkcja ciepła/chłodu 

Sieć ciepłownicza/chłodnicza (nowa, 

rozbudowa, przebudowa) 

 
Rozbudowa sieci [km] / Liczba klientów [-] 

Kogeneracja Moc zainstalowana [MW]  

Inne 

 
Gospodarka odpadami 

Ilość opadów poddanych utylizacji [tony]/Odpady miejskie 
podlegające oddzielnemu zebraniu (%) 

Gospodarka ściekami Liczba wymienionych pomp wodnych [-] 

Sadzanie drzew w obszarach miejskich Przyrost drzew netto [-] 

Rolnictwo i leśnictwo Liczba wymienionych maszyn rolniczych [-] / Liczba pomp 

wymienionych w celu usprawnienia nawadniania [-]  

 


