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Biogazownie rolnicze
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Wymagane dokumenty i opracowania

• Instrukcja sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania
i raportowania

• Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania

• Wzory opinii i raportu z weryfikacji

• 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”
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Opracowanie beneficjenta pn.: 
„System wewnętrznej kontroli i zarządzania 
danymi”

 Pełni funkcję procedury opisującej:

• 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



Zainwestujmy razem w środowisko

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2015 

Produkcja  energii 

elektrycznej przez 

projekt w roku 2015

MWh/rok

Zużycie produkowanej 

energii elektrycznej 

przez projekt dla 

potrzeb własnych

w roku 2015

MWh/rok

Produkcja energii 

elektrycznej 

sprzedawanej do sieci

w roku 2015 

MWh/rok

(kol. 2 – kol. 1)

Energia elektryczna 

zakupiona z sieci  w 

roku 2015 (o ile 

występuje)

MWh/rok

Różnica

MWh/rok

(kol.3 - kol. 4)

Wskaźnik emisji 

polskiej sieci 

elektroenergetycznej 

Mg CO2/MWh

Wielkość redukcji 

emisji

w roku 2015 

Mg CO2/rok

(kol. 5 x kol. 6)

1 2 3 4 5 6 7

0,8158

a. Wielkość redukcji emisji z produkcji energii elektrycznej za rok 2015 

Zastępowany nośnik 

energii

Produkcja ciepła 

przez projekt w 

roku 2015

(GJ/rok)

Ilość ciepła 

zużytego na 

potrzeby projektu 

w roku 2015

(GJ/rok)

Ilość ciepła 

sprzedanego do 

odbiorcy 

zewnętrznego

(GJ/rok)

Współczynnik 

korekcyjny K

Skorygowana 

ilość ciepła

(GJ/rok)               

(kol. 4 x kol. 5)

Wskaźnik 

emisji (We) dla 

roku 2015

kg CO2/GJ

Roczna wielkość 

redukcji emisji  ze 

źródeł ciepła w 

roku 2015

Mg CO2/rok

1 2 3 4 5 6 7 8

Lekki olej opałowy 1,18    

Gaz ziemny 1,18    

Gaz płynny 1,18    

Węgiel kamienny 1,22    

Węgiel brunatny 1,22    

Inny (podać jaki)

SUMA

b. Wielkość redukcji emisji z produkcji energii cieplnej ze źródła za rok 2015 
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Rzeczywista ilość energii w 

biogazie dostarczona do sieci 

(GJ/rok)

Wskaźnik emisji dla gazu 

ziemnego zgodnie z 

wielkością podaną w 

zestawieniach wartości 

opałowych i wskaźników 

emisji CO2

(kg CO2 /GJ)

Wielkość redukcji 

emisji

(Mg CO2/rok)

(kol.1 x kol.2)/1000

1 2 3

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2015 (c.d.)

c. Dostarczanie biogazu do sieci za rok 2015 

Wielkość redukcji emisji 

wynikająca z produkcji energii 

elektrycznej przez projekt w 

roku 2015

(Mg CO2/rok)

Wielkość redukcji emisji 

wynikająca z produkcji 

ciepła przez projekt w 

roku 2015 

(Mg CO2/rok)

Wielkość redukcji 

emisji wynikająca z 

dostarczania gazu 

do sieci przez 

projekt w roku 

2015

(Mg CO2/rok)

Wielkość redukcji 

emisji osiągniętej 

przez projekt w roku 

2015

(Mg CO2/rok)

(suma kol. 1 - kol. 3)

1 2 3 4

d. Wielkość redukcji emisji za rok 2015 
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• 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

• Sporządza Tabelę nr 1 „Obliczenie wielkości redukcji emisji osiągniętej w
roku 2014”

Krok ostatni - Weryfikator
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Elektrociepłownie i ciepłownie na 
biomasę
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Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2015 

Zużycie przez projekt 

energii elektrycznej 

zakupionej z sieci

w roku 2015

MWh/rok

Ilość energii 

elektrycznej 

dostarczonej do sieci w 

roku 2015

MWh/rok

Różnica

MWh/rok

(kol.2 - kol.1)

Wskaźnik emisji 

polskiej sieci 

elektroenergetycznej 

Mg CO2/MWh 

Wielkość redukcji 

emisji

w roku 2015 

Mg CO2/rok

(kol.3 x kol.4)

1 2 3 4 5

0,8158

a. Wielkość redukcji emisji z produkcji energii elektrycznej za rok 2015 

Zastępowany nośnik 

energii

Rzeczywista ilość 

ciepła zużytego 

na potrzeby 

projektu w roku 

2015

(GJ/rok)

Rzeczywista ilość 

ciepła 

sprzedanego do 

sieci w roku 2015

(GJ/rok)

Zastępowana ilość 

ciepła netto w roku 

2015

(GJ/rok)

(kol.4 = kol.3)

Współczynnik 

korekcyjny K

Skorygowana 

ilość ciepła

(GJ/rok)               

(kol.4 x kol.5)

Wskaźnik 

emisji (We) 

dla 

roku 2015

kg CO2/GJ

Roczna wielkość 

redukcji emisji  

ze źródeł ciepła 

w roku 2015

Mg CO2/rok

1 2 3 4 5 6 7 8

Lekki olej opałowy 1,18    

Gaz ziemny 1,18    

Gaz płynny 1,18    

Węgiel kamienny 1,22    

Węgiel brunatny 1,22    

Inny

SUMA

b. Wielkość redukcji emisji z produkcji energii cieplnej ze źródła za rok 2015 
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Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2015 (c.d.)

Zastępowany nośnik 

energii

Rzeczywista ilość 

ciepła dostarczonego 

do nowych odbiorców 

w roku 2015

(GJ/rok)

Współczynnik 

korekcyjny K

Skorygowana 

ilość ciepła

(GJ/rok)               

(kol.3 x kol.2)

Wskaźnik emisji 

(We) dla 

roku 2015

kg CO2/GJ

Roczna wielkość 

redukcji emisji  ze 

źródeł ciepła w 

roku 2015

Mg CO2/rok

1 2 3 4 5 6

Gaz ziemny 1,18    

c. Wielkość redukcji emisji z produkcji energii cieplnej dostarczonej do nowych odbiorców za rok 2015 

Wielkość redukcji emisji 

wynikająca z produkcji energii 

elektrycznej przez projekt w roku 

2015

(Mg CO2/rok)

Wielkość redukcji emisji 

wynikająca z produkcji 

ciepła przez projekt w roku 

2015 

(Mg CO2/rok)

Wielkość redukcji emisji 

osiągniętej przez projekt 

w roku 2015

(suma kol.1 + kol.2)

(Mg CO2/rok)

1 2 3

d. Wielkość redukcji emisji za rok 2015
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Dziękuję za uwagę

www.nfosigw.gov.pl

Dariusz Szymczak

tel.: (22) 45 95 828 

e-mail: Dariusz.Szymczak@nfosigw.gov.pl


