
 

 

 

 

 

 

 

 

Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 

osiągniętej w roku 2015 

Instrukcja 

 

 

 

System Zielonych Inwestycji  

(GIS – Green Investment Scheme). 

SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne 

 

 

 

 

 

 

 



1. Identyfikacja obiektu 

1.1. Nazwa właściciela obiektu Należy wskazać właściciela oświetlenia 
podlegającego modernizacji w ramach 
przedsięwzięcia  (może być to jednostka 
samorządu terytorialnego  lub zakład 
energetyczny, w przypadku gdy część oświetlenia 
należy do jst, a część do zakładu – należy podać 
oba podmioty ) 

1.2. Nazwa prowadzącego instalację Należy wskazać nazwę inwestora (jst), w 
przypadku gdy nie jest właścicielem oświetlenia 
należy wskazać dokument potwierdzający prawo 
do dysponowania oświetleniem (np. umowa 
dzierżawy) 

1.3. Numer REGON REGON jst realizującej przedsięwzięcie 

1.4. Numer NIP NIP jst realizującej przedsięwzięcie  

1.5. Imię i nazwisko osoby do kontaktów Należy wskazać dane osoby/osób 
odpowiedzialnych za monitorowanie i 
raportowanie efektu ekologicznego 

1.6. Adres służbowy osoby do kontaktów jw. 

1.7. Numer telefony i faxu służbowego 
osoby do kontaktów 

jw. 

1.8. E-mail służbowy osoby do kontaktów jw. 

1.9. Rok rozliczeniowy 2015 

2. Opis działalności prowadzonej w obiekcie 

2.1 Nazwa przedsięwzięcia: 

 Należy podać nazwę przedsięwzięcia. 

2.2 Numer umowy o dofinansowanie  

 Należy podać numer i datę zawarcia umowy o dofinansowanie w formie dotacji. 

2.3 Lokalizacja przedsięwzięcia 

Należy wskazać lokalizacje przedsięwzięcia (województwo, powiat, Gmina, miejscowości). 

2.4 Opis przedsięwzięcia (w przypadku wprowadzania zmian zakresu rzeczowego do umowy o 
dofinansowanie, w pkt należy wpisać zakres z ostatniej wprowadzonej zmiany do umowy) 

Należy wskazać zakres rzeczowy przedsięwzięcia ujęty w ostatniej wersji harmonogramu rzeczowo 
– finansowego z wyszczególnieniem ilość zmodernizowanych punktów świetlnych w podziale na 
moce. 

2.5 Termin zakończenia prac modernizacyjnych (data podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji) 

Należy podać datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do 
eksploatacji. 

2.6 Efekt ekologiczny przedsięwzięcia (zgodnie z umową o dofinansowanie) 

Należy podać efekt ekologiczny zgodnie z umową o dofinansowanie.  

Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla   ……… Mg/rok (scenariusz bazowy) 

 

 



2.7 Zmiany w stosunku do roku poprzedniego (w przypadku, gdy wystąpiły) lub w stosunku do 
audytu jeżeli jest to pierwszy raport  

a) Czy nastąpiły zmiany w zakresie wyposażenia technicznego (należy opisać zmiany wraz z 
podaniem uzasadnienia) 

Tak/nie  

Opis zmian: 

Uzasadnienie zmian: 

b) Czy nastąpiły zmiany w sposobie pracy zmodernizowanego oświetlenia (należy opisać 
zmiany wraz z podaniem uzasadnienia) 

Tak/nie  

Opis zmian: 

Uzasadnienie zmian: 

c) Inne zmiany (należy wskazać rodzaj zmian i ich uzasadnienie) 

 

d) Należy wskazać wpływ ww. zmian na efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia 

3. Zestawienie zużycia energii elektrycznej, wyliczenia redukcji emisji 

Należy podać dane wyliczone według  tabeli nr 1 „Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w 
roku „n”, dla danego roku obliczeniowego, tj. osiągnięta wielkość zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej (kol. 7) oraz osiągnięta wielkość redukcji CO2 (kol. 11). 

4. Opis danych źródłowych 

Należy opisać z jakich danych źródłowych korzystano obliczając wielkość produkcji i ograniczenia 
emisji CO2. Wskazać w tym miejscu należy czy były to: 

 faktury potwierdzające zakup energii elektrycznej  lub inne dokumenty służące do 
oficjalnych rozliczeń handlowych. Wskazać te dokumenty (możliwe jest przedstawienie 
tabelarycznego zestawienia tych dokumentów, jako załącznika do raportu), 

 inne dokumenty, nie służące do oficjalnych rozliczeń handlowych, np. wydruki z systemów 
komputerowych monitorujących pracę oświetlenia, protokoły z odczytów liczników, 
podliczników, itp. Wskazać te dokumenty (możliwe jest przedstawienie tabelarycznego 
zestawienia tych dokumentów, jako załącznika do raportu), 

 inne niż wyżej wymienione. Wskazać te dokumenty. 
 
Ważne! 

Zgodnie z „Instrukcją sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania i 
raportowania” beneficjent jest zobligowany do stosowania w pierwszej kolejności danych 
pochodzących z oficjalnych rozliczeń handlowych, tj.: w przypadku energii elektrycznej – na 
podstawie faktur za sprzedaną energię elektryczną. W przypadku uwzględniania danych 
pochodzących z urządzeń pomiarowych nie będących urządzeniami służącymi do rozliczeń 
handlowych, należy zapewnić zgodność tych pomiarów z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo 
o miarach – jako pomiarów w ochronie środowiska. Oznacza to, że urządzenia pomiarowe 
powinny podlegać prawnej kontroli metrologicznej, tj. posiadać zatwierdzony typ oraz 
legalizację. Dokumenty to potwierdzające powinny być w posiadaniu beneficjenta. 

5. Uwagi do raportu 

Wszelkie uwagi do raportu. 

W sytuacji gdy, wielkość redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 różni się o więcej niż 
30% od wielkości wyliczonej zgodnie z Tabelą 1 Załącznika 3. Formularz ekologiczno-
technicznego załączoną do wniosku (wielkość efektu ekologicznego zgodnie z Warunkami 
Szczególnymi umowy o dofinansowanie ust. 5), należy przedstawić uzasadnienie powstałej 



różnicy, przedstawiając stosowne dokumenty i obliczenia pomocnicze oraz inne, istotne zdaniem 
Beneficjenta, dowody. 

6. Wykaz załączników do raportu 

 

Do raportu należy dołączyć w szczególności: 

 Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2015, 
 Kopie faktur potwierdzające ilości zakupionej energii elektrycznej, 
 Potwierdzone stany liczników jeżeli były wprowadzane korekty odnośnie zużycia 

energii. 

 

 
 
 
 
Osoba lub jednostka wykonująca raport  
i obliczenia 
 
 

 
 
 
 
 
 

................................................................. 

(data, podpis i pieczątka) 
 

 
 
 
 
Właściciel obiektu 
 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
Beneficjenta 

 
 
 
 
 
 

................................................................. 

(data, podpis i pieczątka) 
 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2015. 
 

Zainstalowana moc MW Zużycie energii elektrycznej MWh/rok Obliczenie wielkości emisji CO2 

Stan przed 

modernizacją 

Stan w 

roku 2015 

Różnica 
Stan przed 

modernizacją 

Stan w roku 

2015 

Różnica 
Wskaźnik 

emisji 
Emisja przed 

modernizacją 

Mg/rok 

Emisja w roku 

2015 Mg/rok 

Końcowy 

efekt 

ograniczenia/

uniknięcia 

emisji 

MgCO2/rok 

Procent 

redukcji 

(kol. 2-

kol.3) 

(kol. 5-

kol.6) 

MgCO2/M

Wh 
(kol. 9-kol.10) 

(kol. 11-

kol.9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

       0,8158     

 

Osoba lub jednostka wykonująca raport i obliczenia     Właściciel obiektu (Podpis osoby  

uprawnionej do  reprezentacji Beneficjenta) 

 

.................................................................       ................................................................. 

             (data, podpis i pieczątka)         (data, podpis i pieczątka) 

Szczegółowe wytyczne wypełniania tabeli nr 1. 

kolumna 2 Należy wskazać moc zainstalowanych opraw przed modernizacją – ze scenariusza bazowego. 
  
kolumna 3 Należy wskazać moc opraw zainstalowanych w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia. 
  
kolumna 4 Dane zawarte w tej kolumnie wynikają z różnicy (kolumna 2 – kolumna 3). 
  
Kolumna 5 Wielkość zużycia energii elektrycznej – stan przed modernizacją - ze scenariusza bazowego.   
  
kolumna 6 Należy wskazać ilość energii elektrycznej zakupionej z sieci elektroenergetycznej po modernizacji oświetlenia. Zgodnie z „Instrukcją 

sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania”  podstawą określenia ilości energii elektrycznej  wykazywanej w tej 
kolumnie powinny być dane pochodzące z oficjalnych rozliczeń handlowych, tj. faktur za zakupioną energię elektryczną. W tym przypadku 



nie wymagane jest potwierdzenie, że urządzenia pomiarowe podlegają zgodności z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach – jako 
pomiarów w ochronie środowiska. 

  
kolumna 7 Dane zawarte w tej kolumnie wynikają z różnicy (kolumna 5 – kolumna 6). 

 
kolumna 8 Dla energii elektrycznej, metodyka zakłada, że zastępowana energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, 

wskaźnik emisji jest obliczany i podawany do stosowania w danym roku przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE. 
NFOŚiGW działający jako KOSZI podaje ww. wskaźnik na stronie internetowej WWW.nfosigw.gov.pl.  W przypadku braku tego wskaźnika za 
dany rok, należy stosować wskaźnik za rok poprzedni. Do monitorowania efektu ekologicznego za rok 2015  należny przyjąć  wskaźnik emisji 
dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,8158 MgCO2/MWh. 
 

kolumna 9 Wielkość emisji ze scenariusza bazowego.  
  
kolumna 10 Stanowi wynik mnożenia (kolumna 6 i kolumna 8). 
  
  
kolumna 11 Dane zawarte w tej kolumnie wynikają z różnicy (kolumna 9 – kolumna 10). 

 
  
kolumna 12 Stanowi wynik dzielenia (kolumna 11/kolumna 9 * 100).  
  

 

http://www.nfosigw.gov.pl/

