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Dokumenty i opracowania

• Metodyka obliczania efektu redukcji, ograniczania lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych (zał. do
Regulaminu Konkursu)

• Wzór Raportu oraz Opinii (dostępne na stronie internetowej NFOŚiGW) 

• Instrukcja sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania (zał. do Regulaminu
Konkursu)

• Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania (zał. do Regulaminu Konkursu)

• Opracowanie pn. „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w
ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015”

• Informacja udostępniana przez NFOSiGW na temat emisji dwutlenku węgla przypadająca na 1 MWh
energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach i elektrociepłowniach: 0,8158 MgCO2/MWh

• Opracowanie beneficjenta pn. „System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi” (informacja o zakresie -
w ww. Instrukcji sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania).
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Opracowanie beneficjenta pn.: 
„System wewnętrznej kontroli i zarządzania 
danymi”

 Beneficjent powinien opisać i wdrożyć prosty system wewnętrznej
kontroli i zarządzania danymi. Powinien on obejmować:

• Wykaz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i raportowanie

• Dane źródłowe dla potrzeb monitorowania, sposób ich pozyskiwania,
analizy i archiwizacji

• Sposób wykonywania obliczeń (wraz z podaniem narzędzia w postaci
arkusza kalkulacyjnego)

• Sposób sprawdzania obliczeń (np. przez niezależną osobę)

• Sposób i termin opracowania raportu

• Wymagane działania w przypadku stwierdzenia błędów, braku danych,
sytuacji awaryjnych, niezgodności, itp.
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Pozyskiwanie danych

• Dokumenty służące do oficjalnych rozliczeń handlowych

ewentualnie

• Dane pochodzące z urządzeń pomiarowych nie służących do oficjalnych
rozliczeń handlowych

o Uwaga: w takim przypadku należy zapewnić zgodność pomiarów z
ustawą z 11.05.2001 r. Prawo o miarach – jako pomiarów w ochronie
Środowiska. Urządzenia pomiarowe powinny podlegać prawnej kontroli
metrologicznej obejmującej zatwierdzenie typu i legalizację
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Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n 

Nośnik energii

Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku,

Mg/rok lub Nm3/rok 3)

Energia chemiczna 

zawarta w nośniku 

energii, GJ/rok3)

Zużycie w roku n

Obliczenia wielkości emisji

Zużycie w roku n

WARTOŚĆ OPAŁOWA za 

rok n4)

GJ/kg lub GJ/Nm3

WSKAŹNIK EMISJI za 

rok n5)

kg CO2/GJ

EMISJA PRZED 

MODERNIZACJĄ 

(scenariusz bazowy)

EMISJA w roku n

KOŃCOWY EFEKT redukcji emisji 

w roku n

Mg CO2/rok

1 2 3 4 5 6 7 8

Lekki olej opałowy

Gaz ziemny

Gaz płynny

Węgiel kamienny

Węgiel brunatny

Biomasa 8) Nie dotyczy

Ciepło sieciowe 6) z ciepłowni węglowej Nie dotyczy

Ciepło sieciowe z ciepłowni gazowej/olejowej

Ciepło sieciowe z ciepłowni na biomasę

Ciepło sieciowe z elektrociepłowni węglowej, 

gazowej

Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej na 

energii odnawialnej (biogaz, biomasa) 8)

Nie dotyczy 

Energia elektryczna dla potrzeb oświetlenia 

wewnętrznego2) 7) 0,8158 Mg 

CO2/MWh
Energia elektryczna pomocnicza2)7)

0,8158 Mg 

CO2/MWh
Inny……………………………

SUMA

% redukcji liczony w stosunku do scenariusza bazowego (Ʃ kolumna 8 ÷ Ʃ kolumna 6 · 100%)
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Wypełnianie Tabeli 1 - uwagi
kolumna 

2

W przypadku źródła ciepła zaopatrującego tylko modernizowany budynek/budynki (lokalna

kotłownia) należy podać zużycie paliwa w ciągu danego roku sprawozdawczego w Mg/rok lub

Nm3/rok (w przypadku paliwa gazowego) na podstawie faktur za zakup paliwa od dostawcy, wg stanu

księgowego itp.

kolumna 

3

Należy podać wartość opałową dla zużytego paliwa w danym roku sprawozdawczym publikowaną

corocznie w dokumencie „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w

ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji”, które są do stosowania w danym

roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

kolumna 

4

W przypadku źródła ciepła zaopatrującego tylko modernizowany budynek/budynki (lokalna

kotłownia) należy podać iloczyn wartości z kolumny 2 i wartości z kolumny 3.

W przypadku energii pochodzącej z zewnętrznego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza itp.) jej

zużycie należy podać w GJ/rok na podstawie faktur za dostarczoną energię lub na podstawie odczytu

z urządzeń pomiarowych. W kolumnie 4 należy w tym przypadku wpisać zużytą energię cieplną

pomnożoną przez współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla danego nośnika

energii podany w tabeli nr 1, załącznik 1, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27

lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części

budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015, poz. 376).
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Wypełnianie Tabeli 1 – uwagi cd.
kolumna 

4 – cd.

W przypadku energii elektrycznej jej zużycie w MWh/rok należy podać na podstawie faktur za

dostarczoną energię elektryczną lub na podstawie odczytu z urządzeń pomiarowych. Odczyty powinny być

potwierdzone stosownym protokołem wskazującym stan początkowy i końcowy licznika oraz okres

pomiaru. Zgodnie z „Instrukcją sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania”

dane pochodzące z urządzeń pomiarowych nie będących urządzeniami służącymi do rozliczeń handlowych

powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach. Oznacza to, że urządzenia

pomiarowe powinny podlegać prawnej kontroli metrologicznej, tj. posiadać zatwierdzony typ oraz

legalizację. Protokoły odczytu liczników oraz dokumenty potwierdzające nadzór metrologiczny powinny

być załączone do Raportu.

Przy sumowaniu wartości w kolumnie 4 należy zwrócić uwagę, że zużycie energii cieplnej podane jest w

GJ/rok, a zużycie energii elektrycznej w MWh/rok. Przed dodaniem zużycia energii elektrycznej należy

pamiętać o przeliczeniu jednostek.

kolumna 

5

W przypadku energii cieplnej należy podać wskaźniki emisji CO2 w kg/GJ odpowiednie dla zużytego

paliwa w danym roku sprawozdawczym publikowaną corocznie w dokumencie „Wartości opałowe (WO) i

wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami

do Emisji”, które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowy Ośrodek

Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

W przypadku energii elektrycznej należy podać aktualny wskaźnik emisji CO2 w kg/MWh określony przez

KOBiZE na podstawie danych dotyczących sumarycznych emisji CO2 i wielkości produkcji energii

elektrycznej brutto uzyskanych od operatorów elektrowni i elektrociepłowni zawodowych i

przemysłowych.
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Wypełnianie Tabeli 1 – uwagi cd.

kolumna 

6

Należy wpisać wielkość emisji CO2 dla zużycia poszczególnych nośników energii cieplnej i dla zużycia

energii elektrycznej obliczoną dla scenariusza bazowego dla stanu przed modernizacją w Mg CO2/rok.

kolumna 

7

Należy podać wynik mnożenia: (kolumna 4) x (kolumna 5) podzielony przez 1000. 

kolumna 

8

Należy podać wynik różnicy: (kolumna 6) – (kolumna 7).



Zainwestujmy razem w środowisko

• Zapoznaje się ze wszystkimi dokumentami gromadzonymi przez beneficjenta

• Sprawdza czy raport Beneficjenta jest zgodny co do formy i zawartości z instrukcją

• Sprawdza czy raport został sporządzony przez osobę zgłoszoną przez Beneficjenta
jako odpowiedzialną za prowadzenie monitorowania

• Sprawdza kompletność przyjętych przez Beneficjenta danych źródłowych

• Potwierdza poprawne zastosowanie wskaźników emisji (ciepło, energia
elektryczna)

• Gdy wielkość ograniczenia emisji CO2 jest większa od 30%, sprawdza realność i
podstawy uzasadnienia powstałej różnicy

• Na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez beneficjenta dokonuje
ponownego przeliczenia raportu z monitorowania za weryfikowany rok.

Krok ostatni - Weryfikator
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Warto zwrócić uwagę na….
Oprócz wcześniej wspomnianych częstych błędów (dla przypomnienia: niedotrzymanie
terminu złożenia raportu, całkowity brak opinii z weryfikacji, raport niezgodny z
metodyką, dokonywanie zmian w scenariuszu bazowym, nieprawidłowe jednostki,
nieaktualne wskaźniki emisji, wykorzystywanie do obliczeń danych dotyczących zużycia
paliw i energii niezgodnych z wymogami, przedkładanie raportu przez osoby
nieupoważnione, wszelkiego rodzaju błędy rachunkowe), warto zwrócić uwagę na:

• dokumenty księgowe i/lub pomiary muszą dotyczyć okresu, którego dotyczy raport
(częste rozbieżności);

• w opinii z weryfikacji należy wskazać czynności weryfikacyjne, które weryfikator
rzeczywiście wykonał (zdarza się mechaniczne kopiowanie z metodyki wymaganych
czynności, przy jednoczesnym braku w opinii wymaganych elementów);

• w przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za weryfikację i raportowanie w
stosunku do dokumentów złożonych z wnioskiem, należy złożyć aktualizację;
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Warto zwrócić uwagę na…. c.d.

• w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących infrastruktury wytworzonej w
projekcie, sposobu użytkowania, rodzaju prowadzonej działalności –
przedstawienie konkretnych, przejrzystych informacji pozwoli uniknąć kolejnych
wyjaśnień (szczególnie ważne – ewentualny wpływ zmian na efekt ekologiczny);

• daty, wymagane podpisy i pieczątki pod raportem i pod opinią z weryfikacji;

• dołączenie wszystkich wymaganych załączników do raportu (wykaz - pkt. 5
Instrukcji do raportu). Należy m.in. złożyć: kopie dokumentów źródłowych (np.
faktur, protokołów odczytów z liczników, raportów księgowych itp.), wraz z ich
zestawieniem sporządzonym w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację z
dokumentami wskazanymi w zestawieniu oraz pozwalającym na ich weryfikację;
opis źródeł danych i sposobu obliczeń (np. arkusz kalkulacyjny).
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Dziękujemy za uwagę

www.nfosigw.gov.pl


