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1 WSTĘP 

1.1 Status szablonu raportu o metodyce 

Decyzja “CIMs”
1
 (w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przy-

działu bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady
2
) wymaga, aby prowadzący instalację przedstawili właściwemu organowi 

dane za okres bazowy do celu określenia wielkości bezpłatnych przydziałów dla instalacji od 2013 r. 

Art. 7 (7) decyzji CIMs stanowi: 

“Państwa członkowskie wymagają od prowadzących instalacje przedstawienia pełnych i spój-

nych danych oraz zagwarantowania, że dane dotyczące podinstalacji nie nakładają się i nie za-

chodzi podwójne naliczanie. Państwa członkowskie w szczególności dopilnowują, aby prowa-

dzący instalacje dochowali należytej staranności i przedstawili dane o najwyższym osiągalnym 

stopniu dokładności, tak aby zapewnić rozsądną spójność danych. 

W tym celu państwa członkowskie dopilnowują, aby każdy prowadzący instalację przedstawił 

również sprawozdanie dotyczące metodyki, zawierające w szczególności opis instalacji, zasto-

sowaną metodę kompilacji, różne źródła danych, kroki obliczeniowe oraz, w stosownych przy-

padkach, przyjęte założenia i metodykę zastosowaną w celu przypisania emisji odpowiednim 

podinstalacjom zgodnie z ust. 6. Mogą wymagać od prowadzącego instalację wykazania do-

kładności i pełności dostarczonych danych.” 

W celu wsparcia procesu zbierania danych w Państwach Członkowskich (P.Cz.), Komisja przygotowa-

ła elektroniczny formularz do zbierania danych oraz zestaw dokumentów z wytycznymi. Kolejnym 

środkiem wsparcia P.Cz. oraz osiągnięcia jak najbardziej harmonijnego podejścia do procesu zbiera-

nia danych, jest niniejszy szablon raportu (sprawozdania) o metodyce, który musi zostać przekazany 

przez każdego z prowadzących instalację zgodnie z przepisami art. 7(7) decyzji CIMs. 

Raport o metodyce musi zostać opracowany w oparciu o niniejszy szablon. Opracowany on został w 

taki sposób, aby uwzględnić wszystkie możliwe warianty najbardziej złożonych instalacji. Jest jasne, 

że prowadzący mniej złożone instalacje nie będą musieli wypełniać wszystkich części tego raportu, a 

ograniczą się do części odnoszących się do ich instalacji. 

Szablon jest oparty o dokument przygotowany przez Umweltbundesamt (Austria). Uwzględnia dysku-

sje w trakcie wielu spotkań nieformalnej Technicznej Grupy Roboczej dotyczącej Benchmarkingu w 

ETS, pod Grupą Roboczą III Komitetu ds. Zmian Klimatu (CCC), a także komentarze przekazane pi-

semnie przez zainteresowane strony i ekspertów z Państw Członkowskich.  

 

1.2 Wykorzystanie szablonu raportu o metodyce  

Ten szablon raportu o metodyce przedstawia kompleksową listę wszystkich informacji, które muszą 

zostać przekazane przez prowadzącego instalację w formie raportu o metodyce, aby spełnić wymogi 

decyzji CIMs. Jego wykorzystanie, jak zaznaczono powyżej, jest obligatoryjne. Może zostać zmodyfi-

kowany w celu lepszego uwzględnienia krajowych uwarunkowań i istniejących wymogów, odnoszą-

cych się do implementacji wymogów dotyczących monitorowania i raportowania. W razie dokonywania 

                                                      
1
 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2011%3A130%3ASOM%3APL%3AHTML  

2
 Dyrektywa 2003/87/WE; tekst jednolity dostępny pod adresem:    

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02003L0087-20090625:EN:NOT  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2011%3A130%3ASOM%3APL%3AHTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02003L0087-20090625:EN:NOT
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modyfikacji, raport o metodyce powinien zawsze zawierać przynajmniej ten sam zestaw danych na 

tym samym poziomie szczegółowości, jak raport dostarczony przez Komisję.  

1.3 Dodatkowe wytyczne 

Oprócz szablonu raportu o metodyce, dodatkowe wsparcie jest dostępne dla krajowych organów, ta-

kie jak dokumenty z wytycznymi dotyczącymi zbierania danych i określania bezpłatnych przydziałów, 

telefoniczny helpdesk, oraz strona internetowa KE, zawierająca listę dokumentów z wytycznymi, czę-

sto zadawane pytania oraz użyteczne odnośniki, dostępna pod adresem 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm  . 

Polskie wersje dokumentów z wytycznymi, a także dodatkowe informacje i odpowiedzi na często za-

dawane pytania, dostępne są na stronie internetowej KASHUE/KOBiZE pod adresami: 

http://www.kashue.pl/index.php?page=krajowe-srodki-wykonawcze  

http://www.kobize.pl/index.php?page=krajowe-srodki-wykonawcze  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm
http://www.kashue.pl/index.php?page=krajowe-srodki-wykonawcze
http://www.kobize.pl/index.php?page=krajowe-srodki-wykonawcze
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2 DANE O INSTALACJI I JEJ GRANICE 

2.1 Identyfikacja instalacji, do której odnosi się ten raport o metodyce 

Nazwa instalacji:   

Unikalny identyfikator (wygenerowany przez for-

mularz do zbierania danych w sekcji A.I.1.f): 

 

Numer KPRU instalacji (jeśli został już nadany)  

 

2.2 Proszę przedstawić opis instalacji na takim poziomie szczegółowości, który pozwoli 
weryfikatorowi i właściwemu organowi w pełni zrozumieć procesy mające miejsce w 
instalacji, odnoszące się do wsadu, produktu i odpowiednich wielkości emisji. Do tego 
celu, proszę przedstawić uproszczony schemat przepływów wskazanych powyżej 
czynników w instalacji lub inny schemat technologiczny, jeśli jest dostępny3. Przydatne 
będzie oznaczenie na tym schemacie poszczególnych podinstalacji, o ile jest to 
możliwe. Jeśli taki schemat lub opis jest zawarty w planie monitorowania, wystarczy 
umieścić poniżej odwołanie do odpowiedniej strony planu monitorowania4.  

 

 

 

2.3 Jeśli granice instalacji zmienią się od 2013 r., proszę wymienić w tym miejscu 
wszystkie zmiany odnoszące się do listy źródeł emisji i procesów, w porównaniu do 
aktualnego zezwolenia na udział instalacji w systemie handlu uprawnieniami do emisji.  

 

 

 

2.4 Jeśli w instalacji należy wyodrębnić więcej niż jedną podinstalację, proszę 
przypisać, w takim stopniu, jak jest to możliwe, podinstalacje do fizycznych urządzeń 
funkcjonujących w ramach instalacji, odnosząc się do opisu podanego w punkcie 2.2. 
Opis powinien być uzupełniony o schematy lub rysunki, jeśli będzie to użyteczne. W 
razie potrzeby, strumienie źródłowe (tj. przepływy paliwa, surowców wsadowych, itd.) 
powinny być rozważane na poziomie tych fizycznych urządzeń. 

 

 

 

                                                      
3
 Jeśli ten schemat dostarczony jest w formie osobnego pliku, należy taką informację umieścić w sekcji “I_Comments” formula-

rza do zbierania danych.  

4
 W przypadku instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji od 2013 r., konieczne będzie załączenie całego 

planu monitorowania do niniejszego dokumentu. 
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2.5 Proszę przedstawić uzasadnienie wybranego okresu odniesienia. Jeśli dany rok został 
wyłączony, ponieważ instalacja w danym roku nie pracowała przez co najmniej jeden 
dzień, lub jest instalacją „funkcjonującą jedynie sporadyczne” zgodnie z art. 9(8) CIMs, 
proszę przedstawić odpowiednie uzasadnienie. 

 

 

 

3 STRUMIENIE ŹRÓDŁOWE 

Jeżeli instalacja nie posiada zatwierdzonego przez właściwy organ planu monitorowania, albo jeśli 

granice instalacji objętej systemem zmienią się od 2013 r. w stosunku do aktualnie zatwierdzonego 

planu monitorowania, istotne jest, aby przedstawione zostały wsady energetyczne i emisje powiązane 

z każdym ze strumieni źródłowych. Jest to niezbędne dla przypisania danych emisyjnych do poszcze-

gólnych podinstalacji zgodnie z ich opisem przedstawionym w punkcie 2.4, oraz do umożliwienia 

sprawdzenia wiarygodności danych o cieple mierzalnym, innych rodzajach ciepła, wsadzie paliwowym 

oraz emisjach procesowych.  

W celu ułatwienia wypełniania niniejszej części raportu o metodyce, jeśli jest taka możliwość, 

można odnieść się do zatwierdzonego planu monitorowania zamiast wypełniać poszczególne 

rubryki.  

Jeśli instalacja nie posiada zatwierdzonego przez właściwy organ planu monitorowania, wytyczne do-

tyczące monitorowania i raportowania (MRG 2007 uwzględniające ostatnie poprawki
5
) powinny być 

podstawą do wypełnienia tej części. 

 

3.1 Proszę potwierdzić, jaki poziom szczegółowości jest wymagany do przedstawienia 
danych o strumieniach źródłowych (możliwości do wyboru: pełne raportowanie, emisje 
na poszczególny strumień źródłowy, dane łączne dla instalacji).  

 

 

 

3.2 Opisać metodykę, kroki obliczeń oraz założenia poczynione do określenia emisji 
odpowiadających poszczególnym strumieniom źródłowym.  

 

 

 

3.3 Opisać źródła danych lub procedury zastosowane do określenia danych o aktywności, 
wartości opałowej, wskaźniku emisji, współczynnika utleniania, współczynnika 

                                                      
5
 Decyzja komisji 2007/589/KE ze zmianami. Tekst jednolity dostępny jest pod adresem:  

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2007&T3=589&RechType=RECH_consolidated&Submit=Search  

Ostatnie zmiany odnoszące się do sektorów, które zostaną włączone do system od 2013 r. zostały uzgodnione na posiedze-

niu Komitetu ds. Zmian Klimatu w grudniu, ale nie zostały jeszcze opublikowane.  

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2007&T3=589&RechType=RECH_consolidated&Submit=Search
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konwersji, zawartości węgla (w szczególności, gdy korzysta się z bilansu masy), 
zawartości biomasy oraz sposób obliczania wielkości bezpośredniej emisji. Jak 
uwzględnione zostały zmiany zapasów, jeśli jest to konieczne? Jeśli takie informacje 
są zawarte w planie monitorowania, wystarczy umieścić poniżej odwołanie do 
odpowiedniej strony planu monitorowania6.  

 

 

 

3.4 Jeśli CEMS (ciągły pomiar emisji) jest wykorzystany do określenia wielkości 
bezpośredniej emisji, proszę opisać używane urządzenia oraz procedury ich kalibracji i 
kontroli dokładności pomiarów. Przedstawić, w jaki sposób określona została 
zawartość biomasy i wartość opałowa paliwa. Jeśli takie informacje są zawarte w 
planie monitorowania, wystarczy umieścić poniżej odwołanie do odpowiedniej strony 
planu monitorowania7. 

 

 

 

3.5 Jeśli Państwa instalacja posiada emisje N2O objęte zmienioną decyzją EU ETS, proszę 
opisać proces i podinstalację, z której pochodzi ta emisja. Proszę opisać system 
monitorowania emisji oraz procedury kalibracji i sprawdzania jakości pomiarów. 

 

 

 

3.6 Jeśli instalacja emituje PFCs z produkcji pierwotnego aluminium objęte zakresem 
zmienionej dyrektywy ETS, proszę przedstawić informację, w jaki sposób określone 
zostały wskaźniki takie jak efekty anodowe, nachylenie wskaźnika emisji, stosunek 
AEO/CE, współczynnik nadnapięcia i masa frakcji C2F6.  

 

 

 

3.7 Jeśli CO2 jest przesyłane lub przechowywane geologicznie, proszę opisać jak określa 
się ilość wychwytywanego, przesyłanego i przechowywanego CO2. 

 

 

                                                      
6
 W przypadku instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji od 2013 r., konieczne będzie załączenie całego 

planu monitorowania do niniejszego dokumentu. 

7
 W przypadku instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji od 2013 r., konieczne będzie załączenie całego 

planu monitorowania do niniejszego dokumentu. 
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4 PODINSTALACJE OBJĘTE WSKAŹNIKAMI EMISYJNOŚCI DLA PRODUKTÓW 

Ten rozdział ma zastosowanie tylko wtedy, jeśli w Państwa instalacji zidentyfikowana została 

co najmniej jedna podinstalacja objęta wskaźnikiem emisyjności dla produktów.  

Jeśli zidentyfikowana została większa liczba instalacji, proszę wykonać kopię rozdziału 4 dla 

każdego wskaźnika emisyjności dla produktów. 

Wszystkie obliczenia muszą być kompletne i zrozumiałe. Jeśli obliczenia są zbyt skomplikowane, aby 

mogły zostać ujęte w tym dokumencie, proszę załączyć osobny plik zawierający wszystkie kroki obli-

czeń. W takiej sytuacji należy informację o dodatkowym załączniku dodać do zakładki “I_Comments” 

formularza do zbierania danych.  

 

4.1 Rodzaj podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności dla produktu: 

 

 

4.2 Proszę przedstawić wszystkie zidentyfikowane, zagregowane i przypisane do tej 
podinstalacji strumienie wsadowe, produkty oraz odpowiednie emisje (jeżeli 
wyodrębniono inną, niż ta omówiona w tym rozdziale, podinstalację). Jeżeli ma to 
znaczenie, opisać zwłaszcza w jaki sposób przypisując poszczególne strumienie do tej 
podinstalacji zapewniono, że unika się podwójnego liczenia.  

 

 

4.3 Proszę przedstawić szczegółowe informacje o sposobie określenia danych 
produkcyjnych niezbędnych do obliczenia historycznych poziomów aktywności zgodnie 
z definicją produktu przedstawioną w Załączniku I do CIMs8. Z jakich źródeł pochodzą 
dane pozyskane do określenia poziomów aktywności (np. faktury i baza danych 
dotyczących sprzedaży, protokoły z produkcji, …)? Czy są inne źródła, na podstawie 
których można byłoby potwierdzić te źródła danych? Jeśli ma to znaczenie, proszę 
opisać, jak określa się zmiany stanów magazynowych. 

 

 

 

4.4 Jeżeli na jednej linii produkcyjnej produkowano więcej niż jeden produkt i nie wszystkie 
te produkty objęte są jednym wskaźnikiem emisyjności, proszę szczegółowo opisać, w 
jaki sposób strumienie wsadowe, produkty oraz odpowiednie emisje zostały przypisane 
do właściwych podinstalacji.  

 

 

                                                      
8
  Może to zawierać przeliczenie danych handlowych na produkcję netto substancji o 100% czystości, lub o inaczej określonych 

parametrach, jak opisano w Załączniku do CIMs. 
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4.5 Jeśli brakuje odpowiednich danych, proszę należycie uzasadnić ich brak.  

 

 

 

4.6 Jeśli brakuje odpowiednich danych, proszę opisać, w jaki sposób określono wartości 
zastępcze. W szczególności, proszę opisać wszelkie założenia i ostrożne szacunki 
wykorzystane do obliczenia wartości zastępczych. 

 

 

 

4.7 Jeżeli w Państwa instalacji wyodrębniona została więcej niż jedna podinstalacja 
objęta wskaźnikiem emisyjności dla produktów lub co najmniej jedna 
podinstalacja objęta metodą rezerwową, proszę określić, w jaki sposób określono 
granice tej podinstalacji. W których punktach Państwa instalacji mierzy się i monitoruje 
wielkości produkcji, zużycia surowców lub przepływy paliwa? 

 

 

 

4.8 Jeżeli w Państwa instalacji wyodrębniona została więcej niż jedna podinstalacja 
objęta wskaźnikiem emisyjności dla produktów lub co najmniej jedna 
podinstalacja objęta metodą rezerwową, jeżeli na jednej linii produkcyjnej 
(fizycznym urządzeniu) produkuje się kilka produktów o różnych wskaźnikach 
emisyjności, proszę szczegółowo określić, jak przypisano do poszczególnych 
podinstalacji wsad, produkcję oraz odpowiadające im emisje.  

 

 

 

4.9 Jeśli ta podinstalacja objęta jest wskaźnikiem emisyjności dla produktu z 
uwzględnieniem zamienności paliwa i energii elektrycznej, proszę szczegółowo 
wyjaśnić metodę określenia udziału energii elektrycznej przypisanej do tej 
podinstalacji. Należy przypisać, tak dalece jak jest to możliwe, zużycie energii do 
poszczególnych fizycznych części instalacji, w których to zużycie następuje. 
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4.10 Jeśli początkowa zainstalowana zdolność produkcyjna jest określana w oparciu o 
miesięczne poziomy produkcji9, proszę opisać w jaki sposób zbierane są dane o 
miesięcznej produkcji oraz określić jakość tych danych.  

 

 

4.11 Jeśli początkowa zainstalowana zdolność produkcyjna podinstalacji nie może być 
określona w oparciu o miesięczne poziomy produkcji10, proszę przedstawić 
uzasadnienie i opisać procedurę zastosowaną do weryfikacji eksperymentalnej. W 
szczególności, proszę opisać szczegółowo wszystkie warunki funkcjonowania. Opisać 
warunki funkcjonowania innych podinstalacji, które importują i zużywają surowce, 
mierzalne ciepło, gazy odpadowe lub energię elektryczną z tych samych strumieni 
źródłowych, co opisywana podinstalacja, jeśli ma to wpływ na funkcjonowanie 
opisywanej podinstalacji. 

 

 

 

4.12 Jeśli w okresie 01.01.2005-30.06.2011 r. nastąpiły znaczące zmiany zdolności 
produkcyjnej, proszę opisać fizyczne zmiany odnoszące się do konfiguracji 
technicznej. Do każdej z fizycznych zmian wymienić listę urządzeń, których ona 
dotyczyła oraz odpowiednie daty (rozpoczęcie normalnej działalności lub rozpoczęcie 
zmienionej działalności, zgodnie z art. 3 (o) CIMs). 

 

 

4.13 Jeżeli w punkcie 4.12 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę przedstawić jak 
określono zwiększoną lub zmniejszoną zdolność produkcyjną (tj. jak wybrano 
i określono odpowiednie miesięczne poziomy produkcji).  

 

 

 

4.14 Jeżeli w punkcie 4.12 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę przedstawić wszystkie 
założenia i źródła danych użyte do określenia, że zmiana zdolności produkcyjnej była 
znacząca. W szczególności, przedstawić że po dokonaniu zmiany instalacja może 
funkcjonować ze zdolnością produkcyjną o co najmniej 10% większą (mniejszą) w 
porównaniu do początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej podinstalacji przed 
dokonaniem zmiany, lub że zmieniony poziom aktywności spowoduje zmianę wstępnej 
liczby przyznanych bezpłatnie uprawnień o więcej niż 50 000 uprawnień stanowiących 
co najmniej 5% wstępnego przydziału bezpłatnych uprawnień dla tej podinstalacji. 

 

 

                                                      
9
 zgodnie z art. 7(3) pkt a 

10
 zgodnie z art. 7(3) pkt a 
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4.15 Jeżeli w punkcie 4.12 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę szczegółowo 
przedstawić w jaki sposób określono historyczne wykorzystanie zdolności 
produkcyjnej, które zostanie zastosowane do tej zmiany zdolności produkcyjnej w myśl 
art. 9 (9) CIMs. 

 

 

 

4.16 Jeżeli w punkcie 4.12 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę opisać metodykę oraz 
założenia, które zostały wykorzystane do określenia “rozpoczęcia zmienionej 
działalności”, zgodnie z art. 3 (o) CIMs.  

 

 

 

4.17 Jeśli instalacja rozpoczęła pracę w czasie wybranego okresu odniesienia, proszę 
opisać metodykę oraz założenia, które zostały wykorzystane do określenia 
“rozpoczęcia normalnej działalności”, zgodnie z art. 3 (n) CIMs. 

 

 

 

4.18 Jeśli instalacja funkcjonowała krócej, niż przez dwa lata kalendarzowe w czasie 
odpowiedniego okresu odniesienia, proszę szczegółowo opisać, w jaki sposób 
określono współczynnik odpowiedniego wykorzystania zdolności produkcyjnej dla tej 
podinstalacji. Proszę przedstawić informacje o przewidywanym funkcjonowaniu 
instalacji, typowym cyklu produkcji, planowanych remontach, wykorzystywanych 
technologiach poprawiających efektywność energetyczną i efektywność pod względem 
emisji gazów cieplarnianych, oraz o typowym współczynniku wykorzystania zdolności 
produkcyjnej w sektorze (w oparciu o dane sektorowe). Należy wziąć pod uwagę 
odpowiednie dokumenty z wytycznymi lub normy wydane przez właściwy organ i 
zamieścić w tym punkcie odniesienia do tych dokumentów. 

 

 

 

4.19 Jeśli podinstalacja jest objęta wskaźnikiem emisyjności dla produktów rafineryjnych lub 
związków aromatycznych, proszę szczegółowo określić, jak określono poszczególne 
wielkości przepustowości dla obliczenia CWT. Proszę opisać szczegółowo wszystkie 
metody pomiarowe, obliczenia oraz założenia wykorzystane w tym celu.  

 

 

 

4.20 Jeśli podinstalacja jest objęta wskaźnikiem emisyjności dla produktów, do których 
odwołuje się Załącznik III do CIMs (wyjąwszy te wymienione w punkcie 4.19), proszę 
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opisać metodę określenia przepływów ciepła, paliwa i materiałów i innych parametrów 
określonych w tym załączniku. Proszę opisać szczegółowo wszystkie metody 
pomiarowe, obliczenia oraz założenia wykorzystane w tym celu. (Uwaga: proszę 
odnieść się, o ile jest to możliwe, to zatwierdzonego planu monitorowania i rocznych 
raportów o emisji, jeśli żadne dodatkowe działania poza tymi opisanymi w planie i 
raporcie nie były potrzebne.) 

 

 

 

4.21 Jeśli miał miejsce import mierzalnego ciepła z innych instalacji lub od innych 
podmiotów, które następnie zostało zużyte w tej podinstalacji, proszę wyjaśnić, jak 
określono ilość mierzalnego ciepła dostarczonego spoza ETS lub z instalacji, w których 
skład wchodzą podinstalacje objęte wskaźnikami emisyjności dla produktów.  

 

 

 

5 PODINSTALACJE OBJĘTE WSKAŹNIKIEM EMISYJNOŚCI OPARTYM NA CIEPLE 

Ten rozdział ma znaczenie jedynie w przypadku, gdy w obrębie Państwa instalacji została zi-

dentyfikowana co najmniej jedna podinstalacja objęta wskaźnikiem emisyjności opartym na 

cieple. 

Wszystkie obliczenia muszą być kompletne i zrozumiałe. Jeśli obliczenia są zbyt skomplikowane, aby 

mogły zostać ujęte w tym dokumencie, proszę załączyć osobny plik zawierający wszystkie kroki obli-

czeń. W takiej sytuacji należy informację o dodatkowym załączniku dodać do zakładki “I_Comments” 

formularza do zbierania danych.  

Uwaga: w przypadku podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple, zdolność 

produkcyjna podinstalacji wyrażona jest w TJ wyprodukowanego ciepła na rok.  

 

5.1 Proszę przedstawić wszystkie zidentyfikowane, zagregowane i przypisane do tej 
podinstalacji strumienie wsadowe, produkty oraz odpowiednie emisje. Proszę odwołać 
się do schematu przepływów przedstawionego w punkcie 2.2.  

 

 

 

5.2 Proszę opisać szczegółowo, jakie źródła danych zostały użyte do określenia danych o 
aktywności (np. faktury lub informacje z bazy danych sprzedaży, bilanse masy lub 
energii, mierniki ciepła, tablice entalpii dla pary, …). Czy dostępne są alternatywne 
źródła danych, które pozwoliłyby potwierdzić informacje pozyskane z opisanych 
źródeł? 
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5.3 Jeżeli w obrębie jednej linii produkcyjnej (zużywającej ciepło) wytwarzano więcej, niż 
jeden produkt, proszę opisać, w jaki sposób strumienie wsadowe, produkty i 
odpowiednie emisje zostały przypisane do odpowiedniej podinstalacji. Jest to istotne 
tylko jeśli jedynie część z tych produktów została zidentyfikowana jako narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji11. 

 

 

 

5.4 Jeśli mierzalne ciepło jest wytwarzane w obrębie Państwa instalacji, proszę opisać 
procesy, w których jest wytwarzane. Proszę odnieść się do fizycznych urządzeń 
wchodzących w skład instalacji. 

 

 

 

5.5 Proszę wymienić wszystkie czynniki robocze wykorzystywane do wytwarzania, 
eksportu oraz importu ciepła i przypisać je do poszczególnych przepływów ciepła.  

 

 

 

5.6 Proszę opisać, w jaki sposób określono wielkość przepływów ciepła netto. Opisać 
wszystkie pomiary natężenia przepływu, temperatur i ciśnień. W szczególności, opisać 
wszystkie obliczenia wykorzystywane do określenia entalpii i dokonania bilansu 
energetycznego przepływu.  

 

 

 

5.7 Jeśli pomiary przepływów mierzalnego ciepła nie były prowadzone przynajmniej dla 
części bilansu energii opisanego w punkcie 5.6, proszę wymienić i opisać istniejące 
dokumenty (np. faktury, dokumenty produkcyjne i operacyjne), stanowiące dostateczne 
dowody potwierdzające (oszacowane) wielkości wyprodukowanego, eksportowanego, 
lub importowanego mierzalnego ciepła, o ile są dostępne. Dokumenty muszą być 
oparte o przejrzystą i rzetelną metodykę. Proszę rozróżnić ciepło produkowane w 
kogeneracji (CHP) i ciepło z pozostałych źródeł. 

 

 

 

                                                      
11

 Listę sektorów, które zostały zidentyfikowane jako narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji, znaleźć można w Decyzji 

Komisji 2010/2/UE. Decyzja może ulec zmianie w przyszłości. Tekst decyzji dostępny jest pod adresem   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0010:0018:PL:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0010:0018:PL:PDF
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5.8 Jeśli nie były prowadzone żadne pomiary i nie istnieją dokumenty, o których mowa w 
punkcie 5.7, proszę opisać wszystkie założenia i obliczenia użyte do określenia 
wartości zastępczych dla mierzalnego ciepła. W szczególności, opisać sposób 
określania zużycia paliwa, wartości opałowej i zakładane sprawności.  

 

 

 

5.9 Jeśli instalacja importuje mierzalne ciepło z innych instalacji, proszę opisać, w jaki 
sposób wyodrębniono ilość ciepła pochodzącą z instalacji objętych ETS od ilości ciepła 
z instalacji lub podmiotów spoza ETS.  

 

 

 

5.10 Jeśli instalacja importowała ciepło z podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności dla 
kwasu azotowego, proszę opisać, w jaki sposób określono ilość mierzalnego ciepła 
pochodzącego z tych podinstalacji. Ta instalacja jest niezbędna również, jeśli te 
podinstalacje wchodzą w skład tej instalacji. 

 

 

 

5.11 Jeśli mierzalne ciepło było eksportowane do instalacji lub podmiotów nieobjętych ETS, 
proszę określić, w jaki sposób określony został status narażenia na ryzyko ucieczki 
emisji procesów, w których to ciepło było wykorzystywane. Proszę odnieść się, tak jak 
jest to możliwe, do podmiotów i instalacji, a gdzie jest to wykonalne do podinstalacji, 
oraz wymienić odpowiednie kody NACE i PRODCOM12.  

 

 

 

5.12 Jeśli mierzalne ciepło było eksportowane, proszę podać, w jaki sposób określono ilość 
mierzalnego ciepła eksportowanego do prywatnych gospodarstw domowych. 

 

 

 

                                                      
12

 Domyślnie uznaje się, że całość mierzalnego ciepła eksportowanego do instalacji i podmiotów poza ETS trafia do sektorów 

nie narażonych na ryzyko ucieczki emisji. Punkt ten należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy prowadzący uważa, że jest in-

aczej. 
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5.13 Jeśli mierzalne ciepło było dostarczane do prywatnych gospodarstw domowych, 
proszę opisać, w jaki sposób określono wielkość emisji związanej z ilością ciepła 
dostarczonego do prywatnych gospodarstw domowych. 

 

 

 

5.14 Jeśli mierzalne ciepło było eksportowane do instalacji lub podmiotów nieobjętych ETS, 
proszę opisać, w jakim zakresie i w jaki sposób w obliczeniach uwzględniono straty 
ciepła.  

 

 

 

5.15 Jeśli brakuje odpowiednich danych, proszę należycie uzasadnić brak tych danych.  

  

 

 

5.16 Jeśli brakuje odpowiednich danych, proszę opisać, w jaki sposób zostały one 
zastąpione. W szczególności, proszę opisać wszystkie założenia i ostrożne szacunki 
dokonane do określenia wartości zastępczych.  

 

 

 

5.17 Proszę wymienić listę wszystkich odnośnych produktów lub grup produktów (włącznie 
z kodami NACE / PRODCOM), które są wytwarzane w instalacji z wykorzystaniem 
ciepła produkowanego w tej podinstalacji. Można odnieść się do elektronicznego 
formularza do zbierania danych, jeśli te informacje zostały tam wprowadzone. Proszę 
opisać metodę wykorzystaną do uniknięcia podwójnego liczenia (w szczególności dla 
półproduktów i produktów ubocznych) i braku danych. 

 

 

 

5.18 Jeśli wsad, produkcja i odpowiadające im emisje służą do zaopatrzenia zarówno 
sektorów narażonych na ucieczkę emisji (CL) jak i sektorów nie narażonych na 
ucieczkę emisji (non-CL), proszę szczegółowo opisać, w jaki sposób określono 
wielkość mierzalnego ciepła przypisanego do dwóch podinstalacji objętych 
wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple (CL i non-CL). Przypisać, jeśli jest to 
możliwe, przepływy ciepła do konkretnych fizycznych urządzeń. Jeśli zastosowana jest 
zasada 95% (art. 10 (5) decyzji CIMs), proszę wyjaśnić dokonane założenia i sposób 
zastosowania tej zasady. 
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5.19 Jeśli wsad, produkcja i odpowiadające im emisje z podinstalacji objętej wskaźnikiem 
emisyjności opartym na cieple służą do zaopatrzenia zarówno sektorów narażonych na 
ucieczkę emisji (CL) jak i sektorów nie narażonych na ucieczkę emisji (non-CL), proszę 
opisać sposób mierzenia odpowiednich ilości ciepła netto, jeśli są stosowane. Określić 
lokalizację w strukturze technologicznej instalacji oraz typ przyrządów pomiarowych.  

 

 

 

5.20 Jeśli wsad, produkcja i odpowiadające im emisje z podinstalacji objętej wskaźnikiem 
emisyjności opartym na cieple służą do zaopatrzenia zarówno sektorów narażonych na 
ucieczkę emisji (CL) jak i sektorów nie narażonych na ucieczkę emisji (non-CL), a 
pomiary pozwalające na określenie ilości ciepła dla odpowiednich sektorów 
wymienione w punkcie 5.19 nie są prowadzone, proszę szczegółowo określić 
założenia i obliczenia stosowane do określenia odpowiednich ilości ciepła. Jeśli 
zastosowana jest zasada 95% (art. 10 (5) decyzji CIMs), proszę wyjaśnić dokonane 
założenia i sposób zastosowania tej zasady. 

 

 

 

5.21 Gdzie jest to istotne, jeżeli początkowa zainstalowana zdolność produkcyjna jest 
określana w oparciu o miesięczne wielkości produkcji13, proszę opisać sposób 
zbierania danych o miesięcznych wielkościach produkcji, oraz ocenić jakość tych 
danych.  

 

 

 

5.22 Gdzie jest to istotne, jeżeli początkowa zainstalowana zdolność produkcyjna nie może 
być określona w oparciu o miesięczne wielkości produkcji, proszę przedstawić 
uzasadnienie oraz opisać procedurę zastosowaną do eksperymentalnej weryfikacji 
zdolności produkcyjnej. Proszę zwłaszcza opisać wszystkie istotne parametry 
eksploatacyjne i warunki funkcjonowania. Proszę opisać warunki funkcjonowania 
innych podinstalacji, które importują i zużywają te same surowce, mierzalne ciepło, 
paliwo, gazy odpadowe, lub energię elektryczną z tych samych strumieni źródłowych, 
co ta podinstalacja, jeśli ma to wpływ na funkcjonowanie omawianej podinstalacji. 

 

 

 

                                                      
13

 Zgodnie z art. 7(3) pkt a 
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5.23 Jeśli w okresie 01.01.2005-30.06.2011 r. w podinstalacji wystąpiły znaczące zmiany 
zdolności produkcyjnej, proszę opisać fizyczne zmiany odnoszące się do konfiguracji 
technicznej podinstalacji. 

 

 

 

5.24 Jeżeli w punkcie 5.23 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę szczegółowo opisać, w 
jaki sposób określono początkową zainstalowaną zdolność produkcyjną tej 
podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple.  

 

 

 

5.25 Jeżeli w punkcie 5.23 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę szczegółowo opisać, w 
jaki sposób określona została zdolność produkcyjna dodana lub zmniejszona.  

 

 

 

5.26 Jeżeli w punkcie 5.23 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę przedstawić wszystkie 
założenia i źródła danych użyte do określenia, że zmiana zdolności produkcyjnej była 
znacząca. W szczególności, przedstawić że po dokonaniu zmiany instalacja może 
funkcjonować ze zdolnością produkcyjną o co najmniej 10% większą (mniejszą) w 
porównaniu do początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej podinstalacji przed 
dokonaniem zmiany, lub że zmieniony poziom aktywności spowoduje zmianę wstępnej 
liczby przyznanych bezpłatnie uprawnień o więcej niż 50 000 uprawnień stanowiących 
co najmniej 5% wstępnego przydziału bezpłatnych uprawnień dla tej podinstalacji. 

 

 

 

5.27 Jeżeli w punkcie 5.23 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę szczegółowo 
przedstawić w jaki sposób określono historyczne wykorzystanie zdolności 
produkcyjnej, które zostanie zastosowane do tej zmiany zdolności produkcyjnej w myśl 
art. 9(9) CIMs. 

  

 

 

5.28 Jeżeli w punkcie 5.23 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę opisać metodykę oraz 
założenia, które zostały wykorzystane do określenia “rozpoczęcia zmienionej 
działalności”, zgodnie z art. 3 (o) CIMs. 
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5.29 Jeśli instalacja rozpoczęła pracę w wybranym okresie odniesienia, proszę opisać 
metodę i wszystkie założenia, które zostały wykorzystane do określenia “rozpoczęcia 
normalnej działalności” podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na 
cieple, zgodnie z art. 3 (n) CIMs, w rozróżnieniu na podinstalacje CL i non-CL. 

 

 

 

5.30 Jeśli instalacja funkcjonowała krócej, niż przez dwa kalendarzowe lata w czasie 
odpowiedniego okresu odniesienia, proszę szczegółowo opisać, w jaki sposób 
określono współczynnik odpowiedniego wykorzystania zdolności produkcyjnej dla 
podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple. Proszę przedstawić 
informacje o przewidywanym funkcjonowaniu instalacji, typowym cyklu produkcji, 
planowanych remontach, wykorzystywanych technologiach poprawiających 
efektywność energetyczną i efektywność pod względem emisji gazów cieplarnianych, 
oraz o typowym współczynniku wykorzystania zdolności produkcyjnej w sektorze (w 
oparciu o dane sektorowe).  

 

 

6 PODINSTALACJE OBJĘTE WSKAŹNIKIEM EMISYJNOŚCI OPARTYM NA PALIWIE  

Ten rozdział ma znaczenie jedynie w przypadku, gdy w obrębie Państwa instalacji została zi-

dentyfikowana co najmniej jedna podinstalacja objęta wskaźnikiem emisyjności opartym na pa-

liwie. 

Wszystkie obliczenia muszą być kompletne i zrozumiałe. Jeśli obliczenia są zbyt skomplikowane, aby 

mogły zostać ujęte w tym dokumencie, proszę załączyć osobny plik zawierający wszystkie kroki obli-

czeń. W takiej sytuacji należy informację o dodatkowym załączniku dodać do zakładki “I_Comments” 

formularza do zbierania danych.  

Uwaga: w przypadku podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie, zdolność 

produkcyjna podinstalacji wyrażona jest w TJ energii wprowadzonej do podinstalacji w paliwie na rok.  

 

 

6.1 Proszę przedstawić wszystkie zidentyfikowane, zagregowane i przypisane do tej 
podinstalacji strumienie wsadowe, produkty oraz odpowiednie emisje. Proszę odwołać 
się do schematu przepływów przedstawionego w punkcie 2.2.  

 

 

 

6.2 Proszę opisać szczegółowo, jakie źródła danych zostały użyte do określenia danych o 
aktywności (np. faktury lub informacje z bazy danych sprzedaży i zakupów, bilanse 
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masy lub energii, …). Czy dostępne są alternatywne źródła danych, które pozwoliłyby 
potwierdzić informacje pozyskane z opisanych źródeł?  

 

 

6.3 Jeżeli w obrębie jednej linii produkcyjnej wytwarzano więcej, niż jeden produkt, proszę 
opisać, w jaki sposób strumienie wsadowe, produkty i odpowiednie emisje zostały 
przypisane do tej podinstalacji. Jest to istotne tylko jeśli jedynie część z tych produktów 
została zidentyfikowana jako narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji. 

 

 

6.4 Jeśli w instalacji występuje mierzalne ciepło i zidentyfikowano podinstalację objętą 
wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie, proszę opisać, w jaki sposób 
zapewniono, że nie wystąpi podwójne naliczanie ani pominięcie strumieni między 
ciepłem mierzalnym a podinstalacją objętą wskaźnikiem emisyjności opartym na 
cieple. Jeżeli jest to możliwe, proszę przedstawić strumienie źródłowe i fizyczne 
urządzenia odnoszące się do niemierzalnego ciepła. 

 

 

 

6.5 Jeśli brakuje odpowiednich danych, proszę należycie uzasadnić brak tych danych.  

 

 

 

6.6 Jeśli brakuje odpowiednich danych, proszę opisać, w jaki sposób zostały one 
zastąpione. W szczególności, proszę opisać wszystkie założenia i ostrożne szacunki 
dokonane do określenia wartości wykorzystanych zamiast brakujących danych.  

 

 

 

6.7 Jeśli wsad, produkcja i odpowiadające im emisje z podinstalacji objętej wskaźnikiem 
emisyjności opartym na paliwie służą do zaopatrzenia zarówno sektorów narażonych 
na ucieczkę emisji (CL) jak i sektorów nie narażonych na ucieczkę emisji (non-CL), 
proszę przedstawić w jaki sposób określono ilość niemierzalnego ciepła dostępnego w 
obrębie instalacji przypisanego do każdej z podinstalacji objętych wskaźnikiem 
emisyjności opartym na paliwie (CL i non-CL). Proszę przypisać, gdy jest to możliwe, 
przepływy masy i objętości paliw do fizycznych jednostek w ramach instalacji. Jeśli 
zastosowana jest zasada 95% (art. 10 (5) decyzji CIMs), proszę wyjaśnić dokonane 
założenia i sposób zastosowania tej zasady. 
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6.8 Jeśli wsad, produkcja i odpowiadające im emisje z podinstalacji objętej wskaźnikiem 
emisyjności opartym na paliwie służą do zaopatrzenia zarówno sektorów narażonych 
na ucieczkę emisji (CL) jak i sektorów nie narażonych na ucieczkę emisji (non-CL), 
proszę przedstawić – jeśli były stosowane – metody pomiarowe wykorzystywane do 
określenia przepływów masy i objętości paliw do celu przypisania ich do podinstalacji 
objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie (CL i non-CL). Proszę opisać 
lokalizację przyrządów pomiarowych w strukturze technologicznej instalacji, oraz ich 
typ. 

 

 

 

6.9 Jeśli wsad, produkcja i odpowiadające im emisje z podinstalacji objętej wskaźnikiem 
emisyjności opartym na paliwie służą do zaopatrzenia zarówno sektorów narażonych 
na ucieczkę emisji (CL) jak i sektorów nie narażonych na ucieczkę emisji (non-CL), a 
pomiary pozwalające na określenie ilości paliwa dla odpowiednich sektorów 
wymienione w punkcie 6.8 nie były prowadzone, proszę szczegółowo opisać założenia 
i obliczenia dokonane w celu przypisania ilości paliw do odpowiednich podinstalacji 
objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie (CL i non-CL). Jeśli 
zastosowana jest zasada 95% (art. 10 (5) decyzji CIMs), proszę wyjaśnić dokonane 
założenia i sposób zastosowania tej zasady. 

 

 

 

6.10 Gdzie jest to istotne, jeżeli początkowa zainstalowana zdolność produkcyjna jest 
określana w oparciu o miesięczne wielkości produkcji14, proszę opisać sposób 
zbierania danych o miesięcznych wielkościach produkcji, oraz ocenić jakość tych 
danych.  

  

 

 

6.11 Gdzie jest to istotne, jeżeli początkowa zainstalowana zdolność produkcyjna nie może 
być określona w oparciu o miesięczne wielkości produkcji, proszę przedstawić 
uzasadnienie oraz opisać procedurę zastosowaną do eksperymentalnej weryfikacji 
zdolności produkcyjnej. Proszę zwłaszcza opisać wszystkie istotne parametry 
eksploatacyjne i warunki funkcjonowania. Proszę opisać warunki funkcjonowania 
innych podinstalacji, które importują i zużywają te same surowce, mierzalne ciepło, 
paliwo, gazy odpadowe, lub energię elektryczną z tych samych strumieni źródłowych, 
co ta podinstalacja, jeśli ma to wpływ na funkcjonowanie omawianej podinstalacji.  

 

 

                                                      
14

 Zgodnie z art. 7(3) pkt a 
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6.12 Jeśli w okresie 01.01.2005-30.06.2011 r. w podinstalacji wystąpiły znaczące zmiany 
zdolności produkcyjnej, proszę opisać fizyczne zmiany odnoszące się do konfiguracji 
technicznej podinstalacji.  

 

 

 

6.13 Jeżeli w punkcie 6.12 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę szczegółowo opisać, 
w jaki sposób określono początkową zainstalowaną zdolność produkcyjną tej 
podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie.  

 

 

 

6.14 Jeżeli w punkcie 6.12 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę szczegółowo opisać, 
w jaki sposób określona została zdolność produkcyjna dodana lub zmniejszona.  

 

 

 

6.15 Jeżeli w punkcie 6.12 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę przedstawić wszystkie 
założenia i źródła danych użyte do określenia, że zmiana zdolności produkcyjnej była 
znacząca. W szczególności, przedstawić że po dokonaniu zmiany instalacja może 
funkcjonować ze zdolnością produkcyjną o co najmniej 10% większą (mniejszą) w 
porównaniu do początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej podinstalacji przed 
dokonaniem zmiany, lub że zmieniony poziom aktywności spowoduje zmianę wstępnej 
liczby przyznanych bezpłatnie uprawnień o więcej niż 50 000 uprawnień stanowiących 
co najmniej 5% wstępnego przydziału bezpłatnych uprawnień dla tej podinstalacji. 

 

 

 

6.16 Jeżeli w punkcie 6.12 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę szczegółowo 
przedstawić w jaki sposób określono historyczne wykorzystanie zdolności 
produkcyjnej, które zostanie zastosowane do tej zmiany zdolności produkcyjnej w myśl 
art. 9(9) CIMs. 

  

 

 

6.17 Jeżeli w punkcie 6.12 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę opisać metodykę oraz 
założenia, które zostały wykorzystane do określenia “rozpoczęcia zmienionej 
działalności”, zgodnie z art. 3 (o) CIMs. 
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6.18 Jeśli instalacja rozpoczęła pracę w wybranym okresie odniesienia, proszę opisać 
metodę i wszystkie założenia, które zostały wykorzystane do określenia “rozpoczęcia 
normalnej działalności” podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na 
paliwie, zgodnie z art. 3 (n) CIMs, w rozróżnieniu na podinstalacje CL i non-CL. 

 

 

 

6.19 Jeśli instalacja funkcjonowała krócej, niż przez dwa kalendarzowe lata w czasie 
odpowiedniego okresu odniesienia, proszę szczegółowo opisać, w jaki sposób 
określono współczynnik odpowiedniego wykorzystania zdolności produkcyjnej dla 
podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie. Proszę 
przedstawić informacje o przewidywanym funkcjonowaniu instalacji, typowym cyklu 
produkcji, planowanych remontach, wykorzystywanych technologiach poprawiających 
efektywność energetyczną i efektywność pod względem emisji gazów cieplarnianych, 
oraz o typowym współczynniku wykorzystania zdolności produkcyjnej w sektorze (w 
oparciu o dane sektorowe).  

 

 

 

6.20 Jeśli w instalacji występuje spalanie na pochodniach, które nie jest ujęte w 
podinstalacjach objętych wskaźnikami emisyjności dla produktów, proszę objaśnić, w 
jaki sposób zostało ono zakwalifikowane jako spalanie na pochodniach dla 
zapewnienia bezpieczeństwa (art. 3 (p) decyzji CIMs) i dla innych celów. 

 

 

 

6.21 Jeśli w instalacji występuje spalanie na pochodniach dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
proszę opisać metodę używaną do określenia ilości paliwa zużywanego w tym celu 
(jeśli to możliwe, proszę podać lokalizację w strukturze technologicznej przyrządów 
pomiarowych, lub założenia i metodę obliczania tych wielkości). 

 

 

 

7 PODINSTALACJE WYTWARZAJĄCE EMISJE PROCESOWE  

Ten rozdział ma znaczenie jedynie w przypadku, gdy w obrębie Państwa instalacji została zi-

dentyfikowana co najmniej jedna podinstalacja wytwarzająca emisje procesowe. 

Wszystkie obliczenia muszą być kompletne i zrozumiałe. Jeśli obliczenia są zbyt skomplikowane, aby 

mogły zostać ujęte w tym dokumencie, proszę załączyć osobny plik zawierający wszystkie kroki obli-
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czeń. W takiej sytuacji należy informację o dodatkowym załączniku dodać do zakładki “I_Comments” 

formularza do zbierania danych.  

Uwaga: w przypadku podinstalacji wytwarzających emisje procesowe, zdolność produkcyjna podinsta-

lacji wyrażona jest w tonach ekwiwalentu CO2 na rok. 

 

 

7.1 Proszę przedstawić wszystkie zidentyfikowane, zagregowane i przypisane do tej 
podinstalacji strumienie wsadowe, produkty oraz odpowiednie emisje. Proszę odwołać 
się do schematu przepływów przedstawionego w punkcie 2.2.  

 

 

 

7.2 Jeżeli wytwarzanym jako emisja procesowa gazem cieplarnianym jest dwutlenek 
węgla, proszę wyjaśnić poniżej, czy zastosowanie znajdują zasady dla gazów 
odpadowych. Proszę odnieść się przy tym do opisów w rozdziale 8. 

 

 

 

7.3 Jeżeli wytwarzanym jako emisja procesowa gazem cieplarnianym jest dwutlenek węgla 
i zasady dla gazów odpadowych nie znajdują zastosowania, proszę opisać, który z 
rodzajów działalności wymienionych w art. 3 (h) decyzji CIMs jest prowadzony w 
instalacji. 

 

 

 

7.4 Jeżeli w obrębie jednej linii produkcyjnej wytwarzano więcej, niż jeden produkt, proszę 
opisać, w jaki sposób strumienie wsadowe, produkty i odpowiednie emisje zostały 
przypisane do tej podinstalacji. Jest to istotne tylko jeśli jedynie część z tych produktów 
została zidentyfikowana jako narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji. 

 

 

 

7.5 Proszę opisać szczegółowo, jakie źródła danych zostały użyte do określenia danych o 
aktywności (np. faktury lub informacje z bazy danych sprzedaży i zakupów, bilanse 
masy lub energii, …). Czy dostępne są alternatywne źródła danych, które pozwoliłyby 
potwierdzić informacje pozyskane z opisanych źródeł?  
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7.6 Jeśli brakuje odpowiednich danych, proszę należycie uzasadnić brak tych danych.  

 

 

 

7.7 Jeśli brakuje odpowiednich danych, proszę opisać, w jaki sposób zostały one 
zastąpione. W szczególności, proszę opisać wszystkie założenia i ostrożne szacunki 
dokonane do określenia wartości wykorzystanych zamiast brakujących danych.  

 

 

 

7.8 Proszę wyjaśnić, w jaki sposób rozróżniono, że podinstalacja wytwarzającej emisje 
procesowe służy do zaopatrzenia sektorów narażonych na ucieczkę emisji (CL) i 
sektorów nie narażonych na ucieczkę emisji (non-CL). Proszę wymienić wszystkie 
odpowiednie produkty lub grupy produktów (łącznie z kodami NACE / PRODCOM), 
wytwarzane w ramach instalacji, powiązane z podinstalacją wytwarzającą emisje 
procesowe. Można odnieść się do elektronicznego formularza do zbierania danych, 
jeśli zostały one podane w tym formularzu. Proszę opisać metodę wykorzystaną do 
uniknięcia podwójnego liczenia (w szczególności dla półproduktów i produktów 
ubocznych) i braku danych. 

 

 

 

7.9 Jeśli wsad, produkcja i odpowiadające im emisje z podinstalacji wytwarzającej emisje 
procesowe służą do zaopatrzenia zarówno sektorów narażonych na ucieczkę emisji 
(CL) jak i sektorów nie narażonych na ucieczkę emisji (non-CL), proszę przedstawić w 
jaki sposób określono wielkość emisji procesowych przypisanych do każdej z 
podinstalacji wytwarzającej emisje procesowe (CL i non-CL). Proszę przypisać, gdy 
jest to możliwe, emisje procesowe do fizycznych jednostek w ramach instalacji. Jeśli 
zastosowana jest zasada 95% (art. 10 (5) decyzji CIMs), proszę wyjaśnić dokonane 
założenia i sposób zastosowania tej zasady.  

 

 

7.10 Jeśli wsad, produkcja i odpowiadające im emisje z podinstalacji wytwarzającej emisje 
procesowe służą do zaopatrzenia zarówno sektorów narażonych na ucieczkę emisji 
(CL) jak i sektorów nie narażonych na ucieczkę emisji (non-CL), proszę przedstawić – 
jeśli jest to możliwe – system pomiarowy używany do określenia odpowiednich 
strumieni źródłowych. Opisać typ i lokalizację przyrządów pomiarowych w strukturze 
technologicznej instalacji.  

 

 

 



 

 25 

7.11 Jeśli wsad, produkcja i odpowiadające im emisje z podinstalacji wytwarzającej emisje 
procesowe służą do zaopatrzenia zarówno sektorów narażonych na ucieczkę emisji 
(CL) jak i sektorów nie narażonych na ucieczkę emisji (non-CL) i pomiary, o których 
mowa w punkcie 7.10 nie były prowadzone, proszę szczegółowo opisać założenia i 
obliczenia wykorzystane do przypisania wsadu, produkcji i emisji do poszczególnych 
podinstalacji (CL i non-CL). Jeśli zastosowana jest zasada 95% (art. 10 (5) decyzji 
CIMs), proszę wyjaśnić dokonane założenia i sposób zastosowania tej zasady. 

 

 

 

7.12 Gdzie jest to istotne, jeżeli początkowa zainstalowana zdolność produkcyjna jest 
określana w oparciu o miesięczne wielkości produkcji15, proszę opisać sposób 
zbierania danych o miesięcznych wielkościach produkcji, oraz ocenić jakość tych 
danych.  

  

 

 

7.13 Gdzie jest to istotne, jeżeli początkowa zainstalowana zdolność produkcyjna nie może 
być określona w oparciu o miesięczne wielkości produkcji, proszę przedstawić 
uzasadnienie oraz opisać procedurę zastosowaną do eksperymentalnej weryfikacji 
zdolności produkcyjnej. Proszę zwłaszcza opisać wszystkie istotne parametry 
eksploatacyjne i warunki funkcjonowania. Proszę opisać warunki funkcjonowania 
innych podinstalacji, które importują i zużywają te same surowce, mierzalne ciepło, 
paliwo, gazy odpadowe, lub energię elektryczną z tych samych strumieni źródłowych, 
co ta podinstalacja, jeśli ma to wpływ na funkcjonowanie omawianej podinstalacji.  

 

 

 

 

7.14 Jeśli w okresie 01.01.2005-30.06.2011 r. w podinstalacji wystąpiły znaczące zmiany 
zdolności produkcyjnej, proszę opisać fizyczne zmiany odnoszące się do konfiguracji 
technicznej podinstalacji.  

 

 

 

7.15 Jeżeli w punkcie 7.14 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę szczegółowo opisać, 
w jaki sposób określono początkową zainstalowaną zdolność produkcyjną tej 
podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie.  

 

                                                      
15

 Zgodnie z art. 7(3) pkt a 
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7.16 Jeżeli w punkcie 7.14 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę szczegółowo opisać, 
w jaki sposób określona została zdolność produkcyjna dodana lub zmniejszona.  

 

 

 

7.17 Jeżeli w punkcie 7.14 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę przedstawić wszystkie 
założenia i źródła danych użyte do określenia, że zmiana zdolności produkcyjnej była 
znacząca. W szczególności, przedstawić że po dokonaniu zmiany instalacja może 
funkcjonować ze zdolnością produkcyjną o co najmniej 10% większą (mniejszą) w 
porównaniu do początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej podinstalacji przed 
dokonaniem zmiany, lub że zmieniony poziom aktywności spowoduje zmianę wstępnej 
liczby przyznanych bezpłatnie uprawnień o więcej niż 50 000 uprawnień stanowiących 
co najmniej 5% wstępnego przydziału bezpłatnych uprawnień dla tej podinstalacji. 

 

 

 

7.18 Jeżeli w punkcie 7.14 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę szczegółowo 
przedstawić w jaki sposób określono historyczne wykorzystanie zdolności 
produkcyjnej, które zostanie zastosowane do tej zmiany zdolności produkcyjnej w myśl 
art. 9(9) CIMs. 

  

 

 

7.19 Jeżeli w punkcie 7.14 przedstawiono fizyczne zmiany, proszę opisać metodykę oraz 
założenia, które zostały wykorzystane do określenia “rozpoczęcia zmienionej 
działalności”, zgodnie z art. 3 (o) CIMs.  

 

 

 

7.20 Jeśli instalacja rozpoczęła pracę w wybranym okresie odniesienia, proszę opisać 
metodę i wszystkie założenia, które zostały wykorzystane do określenia “rozpoczęcia 
normalnej działalności” podinstalacji wytwarzających emisje procesowe, zgodnie z art. 
3 (n) CIMs, w rozróżnieniu na podinstalacje CL i non-CL. 
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7.21 Jeśli instalacja funkcjonowała krócej, niż przez dwa kalendarzowe lata w czasie 
odpowiedniego okresu odniesienia, proszę szczegółowo opisać, w jaki sposób 
określono współczynnik odpowiedniego wykorzystania zdolności produkcyjnej dla 
podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple. Proszę przedstawić 
informacje o przewidywanym funkcjonowaniu instalacji, typowym cyklu produkcji, 
planowanych remontach, wykorzystywanych technologiach poprawiających 
efektywność energetyczną i efektywność pod względem emisji gazów cieplarnianych, 
oraz o typowym współczynniku wykorzystania zdolności produkcyjnej w sektorze (w 
oparciu o dane sektorowe).  

 

 

8 GAZY ODPADOWE 

Ten rozdział ma znaczenie jedynie w przypadku, gdy w obrębie Państwa instalacji zidentyfiko-

wane zostały gazy odpadowe, poza obrębem podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności 

dla produktów. 

Wszystkie obliczenia muszą być kompletne i zrozumiałe. Jeśli obliczenia są zbyt skomplikowane, aby 

mogły zostać ujęte w tym dokumencie, proszę załączyć osobny plik zawierający wszystkie kroki obli-

czeń. W takiej sytuacji należy informację o dodatkowym załączniku dodać do zakładki “I_Comments” 

formularza do zbierania danych.  

 

8.1 Jeżeli w instalacji wytwarzane są gazy odpadowe, proszę opisać paliwa i procesy, w 
których te instalacje są wytwarzane. Proszę odnieść się do fizycznych urządzeń 
wchodzących w skład instalacji.  

 

 

 

8.2 Jeśli gazy odpadowe są wytwarzane, importowane i eksportowane, proszę opisać, w 
jaki sposób zmierzono przepływ masy lub objętości, skład i wartość opałową. 

 

 

 

8.3 Jeśli nie były prowadzone pomiary przepływu masy lub objętości, składu i wartości 
opałowej gazów odpadowych, proszę wymienić i opisać wszystkie istniejące 
dokumenty (np. w szczególności faktury) przedstawiające dowody (oszacowanych) 
ilości, składu i wartości opałowej wytwarzanych, importowanych lub eksportowanych 
gazów odpadowych, jeśli są dostępne. Dokumenty muszą być oparte o przejrzystą i 
rzetelną metodykę. 
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8.4 Jeśli nie były prowadzone pomiary przepływu masy lub objętości, składu i wartości 
opałowej gazów odpadowych a dokumenty wymienione w punkcie 8.3 nie istnieją, 
proszę szczegółowo opisać wszystkie założenia, ostrożne szacunki i obliczenia 
zastosowane do określenia wartości zastępczych. W szczególności, proszę opisać 
proces określenia szacowanych przepływów gazów odpadowych, ich składu oraz 
wartości opałowej. Szacunki muszą być oparte o przejrzystą i rzetelną metodykę. 

 

 

 

8.5 Jeśli importowano gazy odpadowe, proszę przedstawić, w jaki sposób oceniono, czy 
powstają one w instalacjach objętych ETS, czy w instalacjach spoza ETS. 

 

 

 

8.6 Jeśli gazy odpadowe były eksportowane, proszę przedstawić, w jaki sposób oceniono, 
czy są one wykorzystywane w instalacjach objętych ETS, czy w instalacjach poza ETS. 

 

 

 

8.7 Jeśli gazy odpadowe były eksportowane, proszę przedstawić, w jaki sposób procesy, w 
których są wykorzystywane, zostały zakwalifikowane do sektorów lub podsektorów 
uznanych lub nie uznanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji. 

 

 

 

8.8 Jeśli ma to znaczenie, proszę opisać, w jaki sposób określono ilość gazów 
odpadowych zużywanych do produkcji energii elektrycznej. 

 

 

 

Uwaga: Jeżeli gazy odpadowe nie znajdujące się w obszarze podinstalacji objętych wskaźnikiem emi-

syjności dla produktów były spalane w instalacji na pochodni, proszę upewnić się, że wypełniony zo-

stał rozdział 6, w szczególności pytania 6.20 oraz 6.21. 
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9 ENERGIA ELEKTRYCZNA 

Ten rozdział ma znaczenie jedynie w przypadku, gdy w Państwa instalacji w okresie odniesie-

nia produkowana była energia elektryczna (dla celu określenia, czy instalacja jest producentem 

energii elektrycznej zdefiniowanym w art. 3 (u) dyrektywy ETS), lub gdy przynajmniej jedna 

podinstalacja objęta jest wskaźnikiem emisyjności dla produktu uwzględnieniem zamienności 

paliwa i energii elektrycznej. 

Wszystkie obliczenia muszą być kompletne i zrozumiałe. Jeśli obliczenia są zbyt skomplikowane, aby 

mogły zostać ujęte w tym dokumencie, proszę załączyć osobny plik zawierający wszystkie kroki obli-

czeń. W takiej sytuacji należy informację o dodatkowym załączniku dodać do zakładki “I_Comments” 

formularza do zbierania danych.  

 

9.1 Jeżeli w obrębie instalacji wytwarzana jest energia elektryczna, proszę opisać procesy, 
w których jest wytwarzana. Proszę odnieść się do fizycznych urządzeń w ramach 
instalacji. W szczególności, proszę zidentyfikować wszystkie jednostki kogeneracyjne 
(CHP) w instalacji. 

 

 

 

9.2 Proszę opisać systemy pomiarowe (lokalizacja w strukturze instalacji, typ, …) używane 
do określenia wielkości produkcji, zużycia, eksportu I importu energii elektrycznej, lub 
dokumentów wykorzystywanych w tym celu (w szczególności faktur, protokołów z 
procesu produkcji, …). Proszę opisać wszystkie założenia, ostrożne szacunki i 
obliczenia wykorzystywane do określenia wartości zastępczych. W szczególności, 
proszę opisać sposób określania szacowanych przepływów paliwa, wartości 
opałowych i sprawności. Jest to szczególnie istotne dla kogeneracji (CHP).  
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10 POŁĄCZENIA TECHNICZNE 

Ten rozdział jest istotny jedynie w przypadku, gdy zidentyfikowane zostały techniczne połą-

czenia z innymi instalacjami (tj. przepływy mierzalnego ciepła, gazów odpadowych lub przeno-

szonego CO2 między instalacjami). 

W tym rozdziale należy umieścić jedynie informacje, które nie zostały umieszczone w elektronicznym 

formularzu do zbierania danych. Więcej szczegółowych informacji o przepływach ciepła zawarto w 

rozdziale 5. 

 

10.1 Proszę opisać połączenia, odnosząc je do konkretnych fizycznych urządzeń. 

 

 

 

10.2 Proszę opisać, których podinstalacji dotyczą połączenia techniczne. Proszę odnieść 
się, jeśli jest to możliwe, do fizycznych urządzeń.  

 

 

 

10.3 Proszę opisać, w jaki sposób oceniono, czy instalacja lub podmiot, z którym istnieje 
połączenie, jest objęty ETS czy nie. 

 

 

 

10.4 Proszę opisać, w jaki sposób oceniono, czy instalacja lub podmiot, z którym istnieje 
połączenie, jest siecią ciepłowniczą, czy nie.  

 

 

 

10.5 Proszę opisać, w jaki sposób oceniono, czy instalacja lub podmiot, z którym istnieje 
połączenie, jest instalacją produkującą kwas azotowy.  
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11 ZBIERANIE DANYCH I ZARZĄDZENIA ICH JAKOŚCIĄ  

11.1 Proszę przedstawić skróconą analizę systemów kontroli związanych z procesem 
zarządzania danymi, które zabezpieczają przed istotnymi nieprawidłowościami w tym 
raporcie. 

 

 

 

11.2 Proszę opisać najważniejsze środki kontroli i procedury stworzone do zmniejszenia 
ryzyka opisanego w punkcie 11.1. 

 

 

 

11.3 Proszę opisać, w jaki sposób zapewniono, że wykorzystane zostały tylko dane o 
najwyższej dostępnej dokładności. Proszę w szczególności opisać zastosowane 
sposoby sprawdzenia jakości danych, zwłaszcza testy poziome (tj. służące porównaniu 
danych z różnych źródeł) i pionowe (tj. służące porównaniu danych dla 
poszczególnych lat). Gdzie jest to istotne, proszę odnieść się do norm lub przepisów, 
na których oparte są metody zbierania danych. Jeśli takie informacje są zawarte w 
planie monitorowania, wystarczy umieścić poniżej odwołanie do odpowiedniej strony 
planu monitorowania16.  

 

 

 

11.4 Proszę opisać, w jaki sposób zapewniono, że nie wystąpiło podwójne liczenie (w 
szczególności dla półproduktów i produktów ubocznych) i braku danych, jeśli nie 
zostało to opisane w poprzednich rozdziałach. 

 

 

                                                      
16

 W przypadku instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji od 2013 r., konieczne będzie załączenie całego 

planu monitorowania do niniejszego dokumentu. 


