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WPROWADZENIE 
 
Przygotowanie krajowego planu rozdziału uprawnie� do emisji CO2 na lata 2008-2012 
(zwanego dalej KPRU II) wynika z ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami 
do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji1). Ustawa wraz z aktami 
wykonawczymi transponuje do prawa polskiego zasady funkcjonowania wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, które zostały okre�lone w dyrektywie 
nr 2003/87/WE2), dyrektywie nr 2004/101/WE3), decyzji Komisji nr 2004/156/WE4)oraz 
decyzji nr 280/2004/WE5). 
W krajowym planie zostały okre�lone: 

– całkowita liczba uprawnie� do emisji do rozdziału, 
– liczba uprawnie� do emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji, 
– wykaz instalacji wraz z przyznan� dla nich liczb� uprawnie� do emisji w okresie 

rozliczeniowym w poszczególnych latach tego okresu, 
– liczba uprawnie� do emisji stanowi�ca krajow� rezerw� uprawnie� do emisji dla 

instalacji nowych, w tym: liczb� uprawnie� do emisji dla ka�dego roku dla 
imiennie wskazanych instalacji nowych, które zostały zgłoszone podczas prac nad 
krajowym planem, 

– liczba uprawnie� do emisji, która stanowi pul� przeznaczon� na aukcj�, 
– liczba uprawnie� do emisji, jakie w ka�dym roku okresu rozliczeniowego b�d� 

stanowi
 krajow� pul� uprawnie� do emisji dla projektów wspólnych wdro�e� 
redukuj�cych lub powoduj�cych unikni�cie emisji z instalacji obj�tych 
wspólnotowym systemem, 

– procentowy udział jednostek redukcji emisji lub jednostek po�wiadczonej redukcji 
emisji w przydzielonej liczbie uprawnie� do emisji, które mog� by
 wykorzystane 
do rocznego rozliczenia. 

Polska od 13 grudnia 2002 roku jest stron� Protokołu z Kioto6) (zwanego dalej PzK) do 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu7). Polska przyj�ła 
zobowi�zanie do zredukowania wielko�ci emisji gazów cieplarnianych (zwanych dalej GC) o 
6% w stosunku do emisji z roku 1988. 
Wspólnota Europejska zobowi�zała si� do 8% redukcji wielko�ci GC. Zobowi�zanie to, 
zgodnie z decyzj� Rady nr 2002/358/WE8), zostało za zgod� wszystkich pi�tnastu krajów 
członkowskich (UE-15) w nierówny sposób rozdzielone na poszczególne pa�stwa. Kieruj�c 
si� zasad� solidarno�ci, pa�stwa członkowskie wspólnoty uzgodniły, �e kraje maj�ce 

                                                 
1) Dz. U. z 2004, Nr 281, poz. 2784, 
2) Dyrektywa nr 87/2003/WE z dnia 13 pa�dziernika 2003 r. ustanawiaj�c� system handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie i zmieniaj�ca dyrektyw� 91/61/WE Parlamentu europejskiego i Rady (Dz. 
Urz. L.275 z 25.10.2003 r., str. 32), 
3) Dyrektywa 2004/101/WE z dnia 27 pa�dziernika 2004 r. zmieniaj�ca dyrektyw� 2003/87/WE ustanawiaj�c� 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzgl�dnieniem mechanizmów 
projektowych Protokołu z Kioto(Dz. Urz. L.338 z 13.11.2004 r., str.18),   
4) Decyzji Komisji nr 2004/156/WE z dnia 29 stycznia 2004 r. ustanawiaj�ca wytyczne dotycz�ce monitorowania 
i sprawozdawczo�ci w zakresie emisji gazów cieplarnianych w my�l dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz. Urz. L 59 z 26.02.2004 r., str.1), 
5) Decyzja nr 280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 roku dotycz�ca mechanizmu monitorowania emisji gazów 
cieplarnianych Wspólnoty oraz wdra�ania Protokołu z Kioto (Dz. Urz. L 49 z 19.02.2004 r., str. 1), 
6) Protokół z Kioto (Dz. U. z 2005 r. Nr 2003, poz. 1684), 
7) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U z 1996 r. Nr 53, poz. 238). 
8) Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycz�ca zatwierdzenia przez Wspólnot� Europejsk� Protokołu z 
Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji 
wynikaj�cych z niego zobowi�za� (Dz. Urz. L130 z 15 maja 2002 r., str.1). 
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najwi�kszy gospodarczy dystans do nadrobienia, b�d� mogły zwi�ksza
 swoje emisje 
w latach 2008 – 2012 w stosunku do roku 1990. Dotyczy to Portugalii (27%), Grecji (25%), 
Hiszpanii (15%) i Irlandii (13%). Inne pa�stwa zobowi�zały si� natomiast do wi�kszej 
redukcji, w tym Luksemburg (28%), Niemcy i Dania (21%), Austria (13%) i Wielka Brytania 
(12,5%). Nie ulega w�tpliwo�ci, �e takie rozwi�zanie, nawi�zuj�ce do najlepszych tradycji 
integruj�cej si� Europy, stanowi znacz�c� pomoc w rozwoju gospodarczym tych pa�stw.  
 
Polska, podobnie jak pozostałe pa�stwa, które przyst�piły do Unii Europejskiej z dniem 
1 maja 2004 r., musi do roku 2012 indywidualnie wywi�zywa
 si� ze zobowi�za�, jakie 
zostały przez ni� przyj�te w PzK. Dlatego te� niezwykle istotne dla sposobu odczytywania 
przez Polsk� zobowi�za� w zakresie redukcji wielko�ci emisji GC jest tło gospodarcze oraz 
sytuacja w poszczególnych sektorach gospodarczych, jakie weszły do wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji (zwanego dalej wspólnotowym systemem). 
Dzi�ki trwaj�cemu od ko�ca lat 80. XX wieku procesowi transformacji gospodarczej oraz 
ogromnym nakładom na ochron� �rodowiska, Polska dysponuje dzisiaj znacz�c� rezerw� 
emisyjn� w stosunku do przyj�tego w ramach PzK celu redukcji wielko�ci emisji w latach 
2008 – 2012. Ten niew�tpliwy sukces został jednak okupiony wysokimi kosztami 
społecznymi, w tym blisko 20% bezrobociem. 
Przy opracowaniu KPRU II konieczne jest równie� uwzgl�dnienie specyficznej struktury 
zu�ycia no�ników energii. Dla Polski, której sektor energetyczny oparty jest w przewa�aj�cej 
mierze na wykorzystaniu w�gla kamiennego i brunatnego, jest to zagadnienie kluczowe 
z punktu widzenia długofalowej polityki w zakresie bezpiecze�stwa energetycznego pa�stwa. 
Najwi�ksze znaczenie dla emisji CO2 w Polsce maj� procesy spalania w sektorze produkcji 
energii elektrycznej i ciepła. Struktura zu�ycia paliw w polskiej energetyce nale�y do 
specyficznych z uwagi na tak du��, w porównaniu z innymi krajami UE, skal� zu�ycia 
własnych paliw w�glowych. Działania w zakresie modernizacji potencjału wytwarzania 
i zmniejszania energochłonno�ci naszej gospodarki mog� przynie�
 dalsze redukcje emisji do 
�rodowiska, w tym tak�e wielko�ci emisji GC. Jednak�e Polska wykorzystała ju� najta�sze 
sposoby redukcji wielko�ci emisji, a w cz��ci sektorów osi�gni�to ju� maksymalne mo�liwe 
technicznie poziomy redukcji. Zatem ka�de nast�pne działania redukcyjne wymuszaj� 
niezwykle wysokie nakłady finansowe, na realizacje których gospodarka polska nie jest 
przygotowana. Ponadto du�e inwestycje zwi�zane z osi�gni�ciem dodatkowej redukcji 
wielko�ci emisji wymagaj� czasu i dlatego taka redukcja wielko�ci emisji b�dzie widoczna 
dopiero po roku 2012. 
Zgodnie z preambuł� i art. 1 dyrektywy nr 2003/87/WE, jej celem jest stworzenie mo�liwo�ci 
realizacji zobowi�za� redukcyjnych Wspólnoty Europejskiej i jej Pa�stw Członkowskich 
w sposób bardziej skuteczny, poprzez efektywny europejski rynek handlu uprawnieniami do 
wielko�ci emisji GC, przy mo�liwie jak najmniejszym ograniczeniu rozwoju gospodarczego i 
poziomu zatrudnienia. 
Protokół z Kioto okre�lił, �e podejmowane po roku 1990 działania w zakresie zalesiania i 
wylesiania gruntów powinny by
 uwzgl�dniane przy rozliczaniu si� przez kraje strony, 
zwi�zane tym protokołem, z zobowi�za� w zakresie łagodzenia efektu cieplarnianego (art.3 
ust.3 protokołu z Kioto). Pomimo to dyrektywa nr 2003/87/WE jak i dyrektywa nr 
2004/101/WE, w obecnym kształcie wykluczaj� prowadz�cych gospodarstwa le�ne z 
wspólnotowego systemu  handlu emisjami. Polska postuluje o zmian� dyrektywy nr 
2003/87/WE poprzez uwzgl�dnienie lasów we wspólnotowego systemu. W przypadku 
zmiany dyrektywy nr 2003/87/WE prowadz�cym gospodarstwa le�ne zostałaby rozdzielona 
rezerwa uprawnie� do emisji w wysoko�ci 2 580 000 Mg CO2. 
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Jako jedno z dwudziestu pi�ciu pa�stw członkowskich Unii Europejskiej (zwanych dalej UE-
25), chcemy w pełni wykorzysta
 sytuacj�, w jakiej znale�li�my si� po 1 maja 2004 roku, 
aktywnie realizuj�c działania dotycz�ce redukcji wielko�ci emisji GC. 
Prace dotycz�ce przygotowania KPRU II kontynuuj� zało�enia przyj�te przy opracowaniu 
Pierwszego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnie� do Emisji na lata 2005-2007 (zwanego 
dalej KPRU I). 
Przeprowadzone w Polsce w roku 2004 po raz pierwszy na tak� skal� konsultacje i negocjacje 
z bran�ami przemysłowymi s� wielkim dorobkiem i do�wiadczeniem, które w bardzo du�ym 
stopniu pomogły w partnerskiej współpracy przy wdra�aniu KPRU I, oraz opracowywaniu 
KPRU II. Zarówno KPRU I jak i KPRU II zostały opracowane przy wykorzystaniu 
przygotowanych przez samorz�dy gospodarcze strategii rozwoju poszczególnych bran� i 
starano si� uwzgl�dni
 w nich uzasadnione zapotrzebowanie na uprawnienia dla emisji. 
W przypadku Polski, prace zwi�zane z przygotowaniem KPRU II, uwidoczniły potrzeb� 
pilnej analizy i aktualizacji II Polityki Ekologicznej Pa�stwa, Polityki Klimatycznej Polski, 
Polityki Energetycznej do 2025roku oraz Strategii rozwoju energetyki odnawialnej. 
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1 KLUCZOWE  ELEMENTY  KPRU  

1.1 Cele i wymagania dyrektywy nr 2003/87/WE odno�nie KPRU II 
KPRU II został przygotowany zgodnie z dyrektyw� nr 2003/87/WE, w której w zał�czniku I 
zostały okre�lone działania, odpowiedzialne za emisj� CO2 i obj�te wspólnotowym systemem. 
KPRU II wypełnia 11 kryteriów okre�lonych w zał�czniku III ww. dyrektywy w odniesieniu 
do krajowego planu rozdziału uprawnie� do emisji.  
1. Ł�czna wielko�� emisji obj�tych uprawnieniami przeznaczonymi do rozdziału w danym 

okresie powinna by� zgodna ze zobowi�zaniem Pa�stwa Członkowskiego do ograniczenia 
emisji na mocy Decyzji 2002/358/WE i Protokołu z Kioto, z uwzgl�dnieniem, z jednej 
strony, stosunku ł�cznej wielko�ci emisji obj�tych takimi uprawnieniami do wielko�ci 
emisji ze �ródeł nieobj�tych postanowieniami niniejszej dyrektywy oraz, z drugiej strony, 
krajowych polityk energetycznych. Powinna by� tak�e zgodna z krajowym programem 
zmian klimatycznych. Ł�czna liczba uprawnie�, które b�d� alokowane, nie mo�e by� 
wi�ksza ni� prawdopodobna liczba potrzebna do �cisłego zastosowania ka�dego z 
kryteriów. Przed rokiem 2008 liczba ta powinna by� zgodna z obran� �cie�k� co najmniej 
osi�gni�cia celu wyznaczonego dla ka�dego Pa�stwa Członkowskiego na mocy Decyzji 
2002/358/WE9) i Protokołu z Kioto; 

Polska potwierdza i akceptuje t� zasad�, dysponuj�c obecnie znaczn� rezerw� (ok.130 mln 
Mg) w stosunku do zobowi�za� podj�tych w 1997 roku w Kioto. Nawet najbardziej 
optymistyczne prognozy rozwoju gospodarczego nie daj� podstaw, by cel w postaci 
osi�gni�cia 6% redukcji emisji w latach 2008 – 2012 został zagro�ony. 
Istotny jest element wi���cy te cele z kierunkami zakładanymi w Polityce Energetycznej 
Polski do 2025 roku, Polityce Klimatycznej Polski oraz Strategi� Rozwoju Energetyki 
Odnawialnej. Obecnie wiadomym jest, �e dokumenty te b�d� zweryfikowane, ze wzgl�du na 
zmiany prognoz rozwojowych, które spowodowane s� zmianami w strukturze zu�ywanych 
paliw. Aktualizacja ww. dokumentów jest niezb�dna, ze wzgl�du na cele zakładane w 
Polityce Klimatycznej Polski (30%-40% redukcji wielko�ci emisji GC do 2020 r.), które 
wydaj� si� trudne do zrealizowania, gdy� wymagałyby redukcji o ponad 100 mln Mg CO2 w 
ci�gu najbli�szych lat. Istotnym elementem redukcji GC jest promocja wykorzystania 
odnawialnych �ródeł energii. Polska d��y do wypełnienia celu indykatywnego, jakim jest 
7,5% udział energii odnawialnej w zu�yciu energii elektrycznej w 2010 roku. 

2. Ł�czna liczba uprawnie�, które maj� by� alokowane, powinna by� zgodna z ocenami 
faktycznego i przewidywanego post�pu w dziedzinie przyczynienia si� przez Pa�stwa 
Członkowskie do spełnienia zobowi�zania Wspólnoty podj�tego na mocy Decyzji 
93/389/EWG10); 

Polska potwierdza, �e bilansuj�c wielko�ci emisji GC i porównuj�c je ze swoimi 
indywidualnymi zobowi�zaniami – nie widzi zagro�e� dla realizacji zobowi�za� PzK. 

3. Liczba uprawnie�, które maj� by� alokowane, powinna by� zgodna z potencjałem 
redukcji emisji w rodzajach działalno�ci obj�tych programem, w tym z potencjałem 
technologicznym. Pa�stwa Członkowskie mog� opiera� si� przy rozdziale uprawnie� na 
�rednich warto�ciach emisji gazów cieplarnianych według produktu w ka�dym rodzaju 

                                                 
9) Decyzja Rady2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycz�ca zatwierdzenia przez Wspólnot� Europejsk� 
Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej 
realizacji wynikaj�cych z niego zobowi�za� (Dz. Urz. L. 130 z dnia 1 maja 2002 r., str. 1), 
10) Decyzja Rady 93/389/EWG z 24 czerwca 1993 r. w sprawie mechanizmu monitorowania emisji CO2 i innych 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. L 167 z 9.7.1993, str. 31) decyzja 280/2004 zmieniła i zast�piła 
Decyzj� 93/389/EWG.  
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działalno�ci oraz mo�liwym do osi�gni�cia post�pie w ramach ka�dego rodzaju 
działalno�ci; 

Polska potwierdza, �e przenosz�c wymagania dyrektywy nr 96/61/EWG11) do ustawy Prawo 
ochrony �rodowiska12), które obowi�zuj� od dnia 1 pa�dziernika 2001 r. – uruchomiła proces 
stopniowego wdra�ania najlepszych dost�pnych technik. W celu wyznaczenia przydziału 
uprawnie� w drugim okresie rozliczeniowym zastosowano w szerokim zakresie metod� 
wska�nikow� (benchmarking), powszechnie uznawan� za najbardziej skuteczn�. 

4. Plan powinien by� zgodny z innymi prawnymi i politycznymi instrumentami Wspólnoty. 
Uwzgl�dni� nale�y nieuniknione zwi�kszenie emisji wynikaj�ce z nowych wymogów 
prawnych; 

Opracowany KPRU II jest w tym zakresie kontynuacj� zało�e� przyj�tych do opracowania 
KPRU I. W drugim okresie rozliczeniowym równie� uwzgl�dniono wymagania regulacji 
unijnych w odniesieniu do aktywno�ci energetycznych (dyrektywa nr 2001/80/WE13)) oraz 
sektora rafineryjnego (dyrektywy nr: 1999/32/WE14), 2003/17/WE 15)oraz 2003/30/WE16). 

5. Plan nie mo�e prowadzi� do dyskryminacji pomi�dzy spółkami lub sektorami, w sposób 
bezzasadny premiuj�c okre�lone podmioty lub rodzaje działalno�ci. Winien by� zgodny z 
postanowieniami Traktatu, a w szczególno�ci z art. 87 i 88; 

Podobnie jak w przypadku KPRU I, przygotowuj�c KPRU II, Polska, prowadz�c długotrwałe 
dyskusje i konsultacje z bran�ami, uzyskała porozumienie w zakresie zaproponowanego 
podziału uprawnie� do emisji pomi�dzy poszczególne sektory. Zaakceptowano i uznano, �e 
sposób rozdziału uprawnie� do emisji w ramach sektorów oraz pomi�dzy prowadz�cych 
instalacje nie narusza zasad konkurencyjno�ci. 

6. Plan powinien zawiera� informacje na temat sposobu obj�cia nowych uczestników rynku 
programem wspólnotowym w danym Pa�stwie Członkowskim; 

W drugim okresie rozliczeniowym planowane jest oddanie do eksploatacji znacznej liczby 
instalacji, które b�d� obj�te wspólnotowym systemem. W KPRU II zabezpieczono 
odpowiedni� liczb� uprawnie� do emisji, b�d�cych krajow� rezerw�. Liczba ta mie�ci si� 

                                                 
11) Dyrektywa nr  96/61/WE z dnia 24 wrze�nia 1996 r., w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania 
zanieczyszcze� (Dz. Urz. L 27z 10 pa�dziernika 1996 r., str. 26 ), 
12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115,  poz.1229, z 2002 r. Nr 74, 
poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 233,  poz.1957, z 2003 r. Nr.46,  poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 
721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 
49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 
2703, Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 
132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 62, poz. 552, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1458, 
 
13) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2001/80/WE z dnia 23 pa�dziernika 2001 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszcze� do powietrza z du�ych �ródłach spalania paliw (Dz. Urz. WE L 
309 z 27.11.2001, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.06, str. 299), 
14) Dyrektyw� Rady  nr 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w odniesieniu do zawarto�ci siarki w paliwach 
okr�towych (Dz. Urz. WE L 121 z 11maja 1999 r., str. 13), 
 

15) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/17/WE z dnia 3 marca 2003 r. zmieniaj�ca dyrektyw� 
98/70/WE odnosz�c� si� do jako�ci benzyny i olejów nap�dowych (Dz. Urz. WE L 76 z 22 marca2003r., str. 
10),    
16) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wspierania u�ycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2004 r. (Dz. Urz. WE  L 123 z   
17 maja 2003 r., str. 42 ). 
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w limicie krajowym i nie zagra�a przekroczeniu zobowi�za� Polski zapisanych w PzK. 
Szczegółowe informacje na temat rezerwy znajduj� si� w dokumencie. 

7. Plan mo�e uwzgl�dnia� wczesne działania redukcyjne oraz zawiera� informacje na temat 
sposobu  ich uwzgl�dniania. Układy odniesienia (benchmarking), ustalone na podstawie 
dokumentów referencyjnych dotycz�cych najlepszych dost�pnych technologii, mog� zosta� 
wykorzystane przez Pa�stwa Członkowskie przy opracowywaniu Krajowych Planów 
Rozdziału oraz mog� zawiera� w sobie element przewiduj�cy wczesne działania; 

Obecnie, podobnie jak w KPRU I, Polska uznaje za wczesne takie działania, które po roku 
1988 były podejmowane bezpo�rednio w instalacjach obj�tych wspólnotowym systemem i 
przyczyniły si� do trwałego obni�enia jednostkowych emisji CO2. W szczególny sposób 
premiowane s� działania zwi�zane z wykorzystaniem odnawialnych �ródeł energii. W takim 
przypadku tytułem premii za wcze�niejsze działania, uprawnienia odpowiadaj�ce wielko�ci 
unikni�tej emisji przyznawane s� prowadz�cym instalacje. 

8. Plan powinien zawiera� informacje na temat sposobu uwzgl�dnienia „czystej” 
technologii, w tym technologii wysoko efektywnych energetycznie; 

Polska w tym zakresie wyró�niła produkcj� energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. 
Potencjał efektywno�ciowy został uwzgl�dniony w przydziałach poprzez przyznanie tzw. 
premii kogeneracyjnej, wyznaczanej zgodnie z okre�lonym w dyrektywie nr 2004/8/WE17) 
sposobem obliczania oszcz�dno�ci paliwa. 

9. Plan powinien opisywa� uwagi zgłoszone przez społecze�stwo oraz informacje na temat 
rozwi�za�, dzi�ki którym uwagi te zostan� nale�ycie uwzgl�dnione przed podj�ciem 
decyzji o rozdziale uprawnie�; 

Niniejszy dokument został poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z procedur� 
obowi�zuj�c� w polskim systemie prawnym. Szczegółowy przebieg i wyniki konsultacji 
społecznych zostały przedstawione w dokumencie. 

10. Plan powinien zawiera� wykaz instalacji, do których maj� zastosowanie postanowienia 
niniejszej dyrektywy, wraz z podaniem liczby uprawnie�, które maj� zosta� alokowane 
ka�dej z nich; 

Wykaz instalacji zakwalifikowanych do uczestnictwa we wspólnotowym systemie b�dzie 
stanowi
 zał�cznik do KPRU II. Podstaw� do opracowania tego wykazu była lista 
prowadz�cych instalacje obj�tych wspólnotowym systemem, sporz�dzona w ramach KPRU I, 
zaktualizowana przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji 
(zwanego dalej KASHUE). KASHUE odpowiedzialny jest za prowadzenie rejestru uprawnie� 
i posiada baz� informacji o prowadz�cych instalacje obj�tych wspólnotowym systemem.  

11. Plan mo�e zawiera� informacje na temat sposobu uwzgl�dniania faktu istnienia 
konkurencji ze strony krajów lub podmiotów spoza Unii. 

Polska uwa�a, �e nie uwzgl�dnienie rzeczywistego zapotrzebowania na uprawnienia do emisji 
b�dzie skutkowało przenoszeniem produkcji do krajów spoza Unii Europejskiej. St�d wobec 
braku zagro�e� w wypełnieniu zobowi�za� PzK w KPRU II starano si� zaspokoi
 
uzasadnione potrzeby prowadz�cych instalacje funkcjonuj�cych na terenie kraju.  

                                                 
17) Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 w sprawie promocji kogeneracji opartej na zapotrzebowaniu 
na ciepło u�yteczne na wewn�trznym rynku energii (Dz. Urz. L 2 z 22 lutego 2004r., str. 5). 
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1.2 Wytyczne uzupełniaj�ce do przygotowywania krajowych planów rozdziału na lata 
2008-2012 

Eksperci Komisji Europejskiej (zwanej dalej KE) zebrali i przeanalizowali do�wiadczenia z 
okresu przygotowywania i zatwierdzania krajowych planów na pierwszy okres rozliczeniowy, 
w wyniku czego 22 grudnia 2005 r. został opublikowany Komunikat Uzupełniaj�ce wytyczne 
w sprawie planów przydziału na okres obrotowy 2008–2012 w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UE18). Najistotniejsze z punktu widzenia 
przygotowywania KPRU II wytyczne omówiono w nast�puj�cy sposób: 
1. Komisja uwa�a za niezb�dne osi�gni�cie wi�kszej spójno�ci działa� pa�stw 

członkowskich, ale z pełnym uwzgl�dnieniem ró�nego ich zaawansowania w realizacji 
zobowi�za� Protokołu z Kioto; 

Polska zrealizowała ju� swoje zobowi�zania i w perspektywie 2012 r. nie ma zagro�e� dla 
utrzymania wielko�ci emisji CO2 na poziomie ni�szym ni� wynika z PzK. KPRU II dla Polski 
uwzgl�dnia t� specyficzn� sytuacj�. Nale�y podkre�li
, �e mimo realizacji celów z PzK cały 
czas s� podejmowane działania zmierzaj�ce do redukcji wielko�ci emisji GC m.in. przez 
likwidacje lub modernizacje nieefektywnych instalacji, które wi��� si� z wdra�aniem 
technologii spełniaj�cych wymagania najlepszych dost�pnych technik (zwanych dalej BAT). 
Promowane jest równie� coraz wi�ksze wykorzystanie odnawialnych �ródeł energii, których 
wykorzystanie co roku wzrasta.  

2. Krajowe plany przydziałów powinny by� mo�liwie proste, szczególnie w zakresie metod 
przydziału, przyst�powania do systemu nowych uczestników oraz zamkni�� rachunków 
(wychodzenia z systemu). Pa�stwa powinny starannie oceni� zasady stosowane w I KPRU 
pod k�tem ich skuteczno�ci i niezb�dno�ci i pozostawi� te, które s� absolutnie 
nieodzowne; 

Przy opracowywaniu KPRU II wsz�dzie, gdzie było to mo�liwe, zastosowano uznawan� za 
najprostsz� i najbardziej skuteczn� metod� wska�nikow� (benchmarking). Kwestie 
przyst�powania do wspólnotowego systemu nowych uczestników oraz zamkni�
 rachunków 
(wychodzenia z systemu) reguluj� przepisy prawne. W wyniku nowelizacji ustawy zostan� 
okre�lone szczegółowe wymagania dla nowych uczestników przyst�puj�cych do 
wspólnotowego systemu. 

3. W celu przejrzysto�ci planów Komisja opracowała znormalizowane tabele które s� 
nieodzownym elementem II KPRU. Komisja zach�ca te� do korzystania ze wspólnego 
formatu planów, opracowanego dla I KPRU (Komunikat COM (2003) 830). Tabele te 
zamieszczone zostały w zał�czniku 10 do niniejszych wytycznych i przewiduj� przekazanie 
Komisji informacji o: 

− wielko�ci całkowitej emisji CO2, redukcji emisji w stosunku do roku 2003 
i protokołu z Kioto, wielko�ci emisji w systemie handlu i poza systemem; 

− zmianach PKB, całkowitej emisji CO2 od roku 1999 do 2012 (prognoza w okresie 
2006-2012); 

− zapotrzebowaniu na energi� elektryczn� z podziałem na paliwa do wytwarzania, 
wraz z bilansem wymiany mi�dzynarodowej latach 2002–2012; 

− wielko�ci emisji w latach 2003–2012 w wyró�nionych działach gospodarki; 
− wielko�ci emisji w latach 2003–2012 w sektorach i przedsi�biorstwach b�d�cych 

w systemie handlu; 
                                                 
18) Komunikat Komisji COM(2005) 703 "Uzupełniaj�ce wytyczne w sprawie planów przydziału na okres 
obrotowy 2008-2012 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UE. 
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− emisji w latach 2002 i 2003 w porównaniu z rocznym przydziałem uprawnie� na 
I i II okres z podziałem na wyró�nione sektory gospodarki; 

− planach w zakresie wykorzystania mechanizmów JI (ERU), CDM (CER) oraz 
handlu mi�dzynarodowego (AAU); 

− mechanizmie wprowadzania do systemu nowych uczestników, zamkni�ciach oraz 
ewentualnej aukcji uprawnie�; 

− charakterystyce obiektów, które maja pojawi� si� w systemie; 
− przewidywanych relacjach mi�dzy cen� uprawnie� do emisji a cenami 

podstawowych surowców energetycznych w latach 2005-2012. 

Polska, stosuj�c si� do powy�szych zalece�, w momencie uzyskania najbardziej 
wiarygodnych danych doł�czy do KPRU II okre�lone w wytycznych KE znormalizowane 
tabele z danymi historycznymi oraz prognozami, dotycz�cymi parametrów gospodarczych i 
emisyjno�ci, w takim zakresie, w jakim mo�liwe b�dzie pozyskanie wiarygodnych danych. 

4. Trzymiesi�czny okres, jaki ma KE na rozpatrzenie planu, b�dzie rozpoczynał swój bieg 
wył�cznie po przedło�eniu kompletnego planu rozdziału; 

KPRU II stanowi jednolity dokument, w którym okre�lono rozdział uprawnie� na sektory i 
poszczególne instalacje. Do akceptacji KE został przedło�ony dokument wraz z rozdziałem 
na poszczególne sektory. Ze wzgl�du na ograniczenia czasowe trwaj� jeszcze prace zwi�zane 
z ostatecznym okre�leniem przydziałów uprawnie� do emisji dla poszczególnych 
prowadz�cych instalacje. Sposób rozdziału uprawnie� do emisji na poszczególne instalacje 
nie b�dzie miał wpływu na zwi�kszenie całkowitej liczby uprawnie� do emisji. 

5. Wielko�� przydziałów uprawnie� powinna odpowiada� potencjałowi technologicznemu i 
ekonomicznemu działalno�ci obj�tej handlem. Komisja dowodzi, �e wzrost PKB jest 
zwi�zany na tyle z post�pem technologii, �e zmniejszenie emisyjno�ci odniesionej do 
jednostki PKB nast�puje szybciej ni� sam wzrost PKB, a tym samym wzrost PKB generuje 
obni�k� emisji. Na tej podstawie Komisja stwierdza, �e niektóre pa�stwa musz� swoje 
limity obni�y� w stosunku do I KPRU, a inne mog� te limity utrzyma�. Komisja zakłada 
proporcjonalne zmniejszanie si� zarówno emisji b�d�cej w systemie handlu, jak i tej 
pozostaj�cej poza tym systemem; 

Polska jako kraj w transformacji gospodarczej, jak wskazuj� prognozy, osi�gnie wy�sze 
wska�niki wzrostu PKB ni� wska�niki zmniejszenia emisyjno�ci. W tej sytuacji utrzymanie  
całkowitej liczby uprawnie� do emisji z KPRU I b�dzie istotnym hamulcem rozwoju 
gospodarki i b�dzie mogło zagrozi
 bezpiecze�stwu energetycznemu kraju. Szczegółowe 
uzasadnienie w tym zakresie zostało przedstawione w dokumencie.  

6. Krajowy plan przydziałów musi uwzgl�dnia� maksymaln� ilo�� CER i ERU, która mo�e 
by� wykorzystana przez operatorów w ramach systemu handlu (EU ETS); 

Polska przyjmuje, �e prowadz�cy instalacje obj�te wspólnotowym systemem b�d� miały 
mo�liwo�
 zwi�kszenia puli uprawnie� do emisji w ramach mechanizmów wspólnych 
wdro�e� (JI) i mechanizmów czystego rozwoju (CDM) – jednostki ERU i CER. W KPRU II 
zarezerwowano liczb� uprawnie� do emisji zwi�zanych ze stosowaniem mechanizmów JI 
w wysoko�ci 1 800 000 uprawnie� rocznie. 

7. Pa�stwa członkowskie maj� woln� r�k� w wyborze czy limity CER i ERU powinny by� 
stosowane osobno dla ka�dej instalacji, czy ł�cznie dla wszystkich. Zalecane jest 
okre�lenie limitu na cały okres rozliczeniowy ł�cznie dla wszystkich instalacji; 

Polska dostosowała si� do tego zalecenia. Liczba uprawnie� do emisji na cały okres 
rozliczeniowy została okre�lona ł�cznie dla wszystkich instalacji. 



KPRU na lata 2008-2012  

 

 14 

8. Komisja uwa�a za konieczne, aby przy opracowywaniu rozdziału uprawnie� na instalacje 
w KPRU II nie były wykorzystywane dane z okresu KPRU I; 

Polska wypełnia to zalecenie, opieraj�c KPRU II w jak najwi�kszym stopniu na metodzie 
wska�nikowej (benchmarking) oraz szerokich konsultacjach w ramach sektorów gospodarki, 
obj�tych KPRU II. W celu zweryfikowania otrzymanych informacji zdecydowano si� na 
porównanie tych danych z informacjami historycznymi oraz uwiarygodnionymi planami 
rozwoju. 

9. Komisja uwa�a za niewła�ciwe utrzymywanie specjalnych rezerw na poziomie instalacji 
dla emisji pochodz�cych z procesów technologicznych; 

Polska w pełni stosuje si� do tego zalecenia. 

10. Komisja przychylnie b�dzie oceniała wykorzystanie do rozdziału uprawnie� na instalacje 
metod porównawczych (metoda wska�nikowa, benchmarking), szczególnie dla nowych 
uczestników w sektorze energetycznym; 

Sektorowe wska�niki emisyjno�ci zostały wykorzystane przy rozdziale uprawnie� do emisji 
pomi�dzy prowadz�cych instalacje wsz�dzie tam, gdzie jest to mo�liwe. Metoda ta nie 
wzbudziła sprzeciwów prowadz�cych instalacje w sektorach obj�tych wspólnotowym 
systemem.  

11. Pa�stwa członkowskie mog� 10% uprawnie� rozdysponowa� na drodze aukcji. Dochody z 
aukcji mog� by� wykorzystane do pokrycia kosztów administrowania systemem oraz dla 
celów rz�dowych zakupów jednostek Kioto (AAU); 

Polska przewiduje wprowadzenie aukcji na poziomie 1% całkowitej liczby uprawnie� do 
emisji. Poniewa� okre�lona w KPRU II krajowa rezerwa przeznaczona jest na potrzeby 
nowych instalacji do spalania paliw, w przypadku opó�nie� w realizacji tych inwestycji, 
zaspokojenie zwi�kszonego zapotrzebowanie na energi� b�d� musiały przej�
 instalacje 
istniej�ce. Uprawnienia niezb�dne dla zwi�kszenia produkcji prowadz�cy instalacje b�d� 
mogli dokupi
 na aukcji. Zostanie opracowany mechanizm przekazywania na aukcj� 
niewykorzystanych uprawnie� do emisji z krajowej rezerwy.  

12. Nie powinno by� sytuacji gdzie w ró�nych krajach taki sam typ instalacji jest lub nie jest 
obj�ty systemem. Niezb�dna jest spójna interpretacja Dyrektywy. Komisja uwa�a, �e 
szczegóły, pozwalaj�ce prawidłowo zdefiniowa� instalacj� spalaj�c�, podano 
w zał�czniku do wytycznych; 

W opracowanym KPRU II Polska pozostawia definicje instalacji spalania zgodn� ze 
stosowan� w KPRU I. Szczegółowe uzasadnienie w tym zakresie zostało przedstawione 
w dokumencie. 

13. Komisja uwa�a, �e instalacje o mocy jednostkowej mniejszej ni� 3 MW nie powinny by� 
agregowane w ramach przedsi�biorstwa i wprowadzane do systemu; 

Polska nie uwzgl�dnia w KPRU II instalacji o mocy jednostkowej mniejszej ni� 3 MW. 

14. Komisja przypomina, �e przy opracowywaniu KPRU II obowi�zuj� kryteria zamieszczone 
w Zał�czniku III do Dyrektywy oraz opracowane przez Komisj� wytyczne do KPRU I. 
Kluczowe przesłania z tych wytycznych Komisja przypomina ponownie; 

KPRU II dla Polski został przygotowany zgodnie z wytycznymi, zamieszczonymi 
w dyrektywie nr 2003/87/WE oraz dokumentach COM (2003) 830 i COM (2005) 703. 

15. W celu oceny prawidłowo�ci działa� prowadz�cych do realizacji zobowi�za� protokołu z 
Kioto, poszczególne kraje wraz z projektem KPRU II s� zobowi�zane przedło�y� 
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dodatkowe informacje potwierdzaj�ce inne ni� system handlu działania i stosowane 
�rodki. 

Pomimo faktu, �e Polska obecnie wypełniła ju� zobowi�zania PzK podejmowane s� działania 
inne ni� system handlu. Szczegółowe uzasadnienie w tym zakresie zostało przedstawione w 
dokumencie. 

16. Komisja rekomenduje zapewnienie, �e rezerwa pozostawiona dla nowych instalacji nie 
była uzupełniana po jej wyczerpaniu, aby przydziały nie przyznane zamkni�tym 
instalacjom nie były anulowane lub sprzedawane na licytacji oraz aby nie dokonywa� 
przydziałów na planowane potrzeby nowych instalacji. 

Polska jest krajem z gospodark� w okresie transformacji, wobec tego przydział uprawnie� 
z krajowej rezerwy uprawnie� do emisji dla instalacji nowych jest mechanizmem 
promuj�cym „czyste” inwestycje ekologicznie i działania redukcyjne. Zgodnie z regulacjami 
dyrektywy nr 2003/87/WE, wspólnotowy system nie mo�e ogranicza
 rozwoju 
gospodarczego kraju. Polska widzi potrzeb� kontrolowania wprowadzania uprawnie� do 
emisji do obrotu, w zwi�zku z powy�szym zamykanie instalacji powoduje konieczno�
 
rozliczenia si� z niewykorzystanych uprawnie� do emisji. Jednocze�nie umo�liwia to powrót 
niewykorzystanych uprawnie� do emisji do krajowej rezerwy i przydzielenie ich na potrzeby 
instalacji nowych, które nie uzyskały jeszcze przydziału. Działania te nie powoduj� zmiany 
całkowitej liczby uprawnie� do emisji. 

 
 

1.3 Nowe pa�stwa członkowskie a rozwi�zania zawarte w dyrektywie nr 2003/87/WE 
 

Polska w pełni podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w KPRU I. 
Analiza postanowie� dyrektywy oraz zwi�zanych z ni� dokumentów wydanych przez KE 
dowodzi, �e dokumenty te sporz�dzone zostały głównie z my�l� o wspólnej realizacji Burden 
Sharing Agreement przez pa�stwa UE-15. Wspólnym mianownikiem tych dokumentów jest 
poło�enie akcentu na konieczno�
 takiej konstrukcji planów rozdziału, która zapewni 
osi�gni�cie wspólnotowego celu emisyjnego z PzK, czyli 8% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych.  
W tym kontek�cie uwag� zwraca brak uwzgl�dnienia w dyrektywie nr 2003/87/WE 
i zwi�zanych z ni� dokumentach KE specyficznej sytuacji nowych Pa�stw Członkowskich, 
które dzi� poza Słoweni�, posiadaj� rezerw� emisyjn� w stosunku do celów emisyjnych PzK. 
Powy�szy brak dostosowania został odnotowany w art. 30 ust. 2 dyrektywy: ”Komisja 
sporz�dzi raport z realizacji dyrektywy, którego przedmiotem b�dzie m.in. sposób 
dostosowania programu wspólnotowego do potrzeb poszerzonej Unii Europejskiej”. Do czasu 
sporz�dzenia takiego raportu, co ma nast�pi
 do 30 czerwca 2006 r., a wi�c we wskazanym w 
dyrektywie terminie sporz�dzenia planu rozdziału na lata 2008-2012, nie ma wymaga� co do 
sposobu post�powania w takich sytuacjach. 
W punkcie 30 preambuły do dyrektywy nr 2003/87/WE powołana jest zasada subsydiarno�ci 
jako uzasadnienie potrzeby podj�cia na poziomie Unii Europejskiej działa�, zmierzaj�cych do 
realizacji zobowi�za� PzK. Jednak�e zasada ta znajduje zastosowanie tylko w odniesieniu do 
pi�tnastu dotychczasowych Pa�stw Członkowskich, które podj�ły si� wspólnej realizacji 
zobowi�za� PzK i które w wi�kszo�ci musz� dokona
 znacz�cych redukcji emisji CO2.  
Maj�c powy�sze na uwadze, przy opracowaniu KPRU II starano si� w maksymalnym stopniu 
pogodzi
 wymagania dyrektywy nr 2003/87/WE z odmienn� od przyj�tej przy jej tworzeniu: 

− sytuacj� Polski w zakresie celów redukcji emisji CO2; 
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− obecnym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego w relacji do krajów UE-15 
i UE-25,  

− potrzebami rozwojowymi gospodarki. 
W KPRU II w racjonalny sposób uwzgl�dniono tak�e wyniki gospodarcze Polski osi�gni�te 
w roku 2005 i pierwszych miesi�cach 2006. 
Wzgl�dy sprawiedliwo�ci przemawiaj� za tym, aby wymogi dyrektywy nr 2003/87/WE, 
w tym odnosz�ce si� do krajowych planów rozdziału, były interpretowane w taki sposób, by 
nie prowadziły do ograniczania rozwoju ci�gle jeszcze słabych gospodarek niektórych 
pa�stw, oczywi�cie pod warunkiem stworzenia warunków dla wiarygodnej realizacji celów 
emisyjnych okre�lonych w PzK. Dotyczy to w szczególno�ci przydziału dodatkowych 
uprawnie� do emisji z tytułu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
(kogeneracji). Przydział uprawnie� do emisji z tego tytułu nie powinien odbywa
 si� kosztem 
instalacji, które nie maj� podstaw do otrzymania takich premii. Ta grupa instalacji ma prawo 
do takiej liczby uprawnie� do emisji, która pokryje ich uwiarygodnione potrzeby emisyjne.  
Nale�y mie
 na uwadze fakt, �e dyrektywa nr 2003/87/WE jest instrumentem realizacji celów 
emisyjnych z Kioto po najni�szych kosztach, a nie celem samym w sobie lub instrumentem 
prowadz�cym - paradoksalnie - do obni�enia konkurencyjno�ci gospodarek pa�stw 
członkowskich Unii Europejskiej. 
 

1.4 Przegl�d polityk i strategii dotycz�cy redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
 
W Polityce Klimatycznej Polski zało�ono redukcje emisji GC o 30% - 40% do 2020 r. Dzi� 
wida
, �e zało�enie to b�dzie trudne do realizacji, ze wzgl�du na zmniejszenie potencjału 
redukcyjnego w zmodernizowanych sektorach. Fizycznie nie ma mo�liwo�ci wi�kszego 
zredukowania wielko�ci emisji w zmodernizowanych sektorach, a w pozostałych gał�ziach 
gospodarki redukcja emisji GC poci�ga za sob� wysokie nakłady finansowe co powoduje, �e 
w tak krótkim czasie (7 lat) Polska gospodarka nie b�dzie w stanie ud�wign�
 wszystkich 
obci��e� z tego tytułu.  

W ostatnich latach XX-wieku w Polsce zaszły du�e zmiany gospodarcze, które wpłyn�ły na 
redukcj� emisji CO2. Mo�na wyró�ni
 tu dwa procesy redukcji emisji; jednym z nich było 
zamykanie nierentownych zakładów, drugim prywatyzacja gospodarki, jaka miała miejsce 
w latach 90. I tak sektory, które w latach 90. zostały sprywatyzowane poniosły du�e nakłady 
finansowe na modernizacj� zwi�zane z zastosowanie nowoczesnych technologii, przykładem 
takiego sektora jest bran�a cementowa, która w chwili obecnej jest jedn� z 
najnowocze�niejszych w �wiecie. Najwa�niejsz� bran�� z punktu widzenia redukcji emisji 
jest sektor energetyczny. Obecnie rozpoczyna si� proces modernizacji istniej�cych i budowy 
nowych bloków energetycznych, spowodowane to jest wypełnieniem zobowi�za� 
wynikaj�cych z dyrektywy nr 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej z dnia 23 pa�dziernika 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszcze� do powietrza z du�ych �ródeł spalania paliw i dotyczy redukcji emisji SO2. 

Przyj�ty program modernizacji tego sektora zakłada spadek wielko�ci emisji CO2 po roku 
2014 i osi�gni�ciu w roku 2019 warto�ci 156 mln. ton CO2  (Rys. 1.1) 
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Rys.1.1. Prognozowane emisje CO2 ze �ródeł LCP19) 

 
W sektorach pozostaj�cych poza wspólnotowym systemem najwi�ksze wzrosty emisji 
zanotowano w transporcie. Obecne prognozy szacuj�, �e w latach 2001 – 2015 wielko�
 
emisji CO2 z tego sektora wzrosn� o 65% procent, do 44,6 mln Mg. Powoduje to 
konieczno�
 rewizji zało�e� przyj�tych w Polityce Klimatycznej Polski i uaktualnienia jej ze 
wzgl�du na mo�liwo�ci przeniesienia przez polsk� gospodark� obci��e� wynikaj�cych z 
podejmowanych działa� redukcyjnych. 
W Polityce Energetycznej Polski do 2025 roku zostały okre�lone cele zwi�zane z ochron� 
�rodowiska mi�dzy innymi:  

- zmiana struktury no�ników energii poprzez wi�ksze wykorzystanie odnawialnych 
�ródeł energii oraz paliw w�glowodorowych w ogólnym bilansie energii pierwotnej,  

- stosowanie czystej technologii w�glowych,  
- stosowanie w transporcie drogowym oraz do celów opałowych paliw ciekłych 

o polepszonych wła�ciwo�ciach ekologicznych, 
-  wprowadzenie mechanizmów umo�liwiaj�cych ograniczenie emisji.  

Ze wzgl�du na ogóln� tendencj� �wiatow� dotycz�c� wzrostu ceny ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz problem z dywersyfikacj� �ródeł dostaw paliw, przy akceptowalnym 

                                                 
19) Prezentacja „Analiza wdro�enia Polskiego KPRU 2008-2012” Towarzystwo Gospodarcze Polskie 
Elektrownie, 12 czerwca 2006 r. 

Emisje CO2 NA PRODUKCJ� Energii Elektrycznej TYLKO ze �ródeł LCP w energetyce
(Bez emisji CO2 na produkcj� ciepła (i) w skojarzeniu w EC i (ii) w kotłach ciepłowniczych bez skojarzenia)
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poziomie kosztów oraz przewidywanych potrzebach, konieczne jest przeprowadzenie rewizji 
Polityki Energetycznej Polski do roku 2025. 
W 2001 roku Sejm przyj�ł Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, która okre�liła cele 
ilo�ciowe - 7,5%20) udziału w zu�yciu no�ników energii pierwotnej do roku 2010 i 14% do 
roku 2020. W zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych �ródeł energii 
przyj�ty cel w rozporz�dzeniu wynosi 9%21). Ponadto Prawo energetyczne stworzyło warunki 
do rozwoju rynku „zielonej” elektryczno�ci przez obligatoryjne kwoty jej wytwarzania oraz 
system zielonych certyfikatów wraz ze �wiadectwami pochodzenia. Zgodnie ze zmianami 
wytwórcy „zielonej’ energii s� zobowi�zani do nabycia i nast�pnie umorzenia przez Urz�d 
Regulacji Energetyki �wiadectw pochodzenia. Nie wypełnienie zobowi�zania wi��e si� z kar� 
w wysoko�ci 130% ceny zakupu i jest ona przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony 
�rodowiska i Gospodarki Wodnej, i mo�e by
 wykorzystana jedynie na wpieranie energetyki 
odnawialnej. W roku 2005 kara wynosiła 240 zł/MWh. 
Powoli otwiera si� rynek biopaliw, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Sejm przyj�ł ustaw� 
z dnia 2 pa�dziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych 
i biopaliwach ciekłych22). Szacuje si�, �e w roku 2010 mo�na b�dzie osi�gn�
 5% udział 
biopaliw w ogólnym zu�yciu paliw w transporcie. 
 
 

 Tablica 1.1. Udział OZE w zu�yciu pierwotnych no�ników energii 

 2000 2001 2002 2003 2004 
 tysi�ce toe 

Zu�ycie pierwotnych no�ników 90 050 90 039 89 185 93 189 91 705 
OZE 3 801 4 076 4 139 4 157 4 315 
W tym :      
Geotermalna 3 3 6 7 8 
Biomasa 3 587 3 830 3 901 3 929 4 062 
Wiatr 0,5 1,0 5,0 11,0 12,0 
Wodna 181 200 196 144 179 
Udział OZE ogółem 4,2% 4,5% 4,6% 4,5% 4,7% 

�ródło: „Polska polityka energetyczna deklaracje i rzeczywisto�
” Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2006 r 

 

Ilo�
 energii elektrycznej z odnawialnych �ródeł energii sprzedanej odbiorcom ko�cowym 
w roku 2005 wyniosła 107 000 000 MWh, co stanowiło 3,51% udziału w całkowitej ilo�ci 
energii sprzedanej odbiorcom ko�cowym, przy poziomie obowi�zku okre�lonym 
rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu obowi�zków uzyskania i przedstawienia do umorzenia �wiadectw pochodzenia, 

                                                 
20) Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia raportu 
okre�laj�cego cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych �ródłach energii 
znajduj�cych si� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zu�yciu energii elektrycznej w latach 
2005-2014 (M.P. Nr 53, poz. 731), 
21) Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
obowi�zków uzyskania i przedstawienia do umorzenia �wiadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zast�pczej 
oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych �ródłach energii (Dz. U. Nr 261, poz. 
2187), 
22) Dz. U. z 2003 Nr 199, poz. 1934, z  2004, Nr 34, poz.293, Nr 109, poz.1160, Nr 173, poz.1808, z 2005 r., Nr 
78, poz. 683, z 2005 r. Nr 78, poz. 683. 
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uiszczenia opłaty zast�pczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w 
odnawialnych �ródłach energii, wynosz�cym 3,1%. Obowi�zek został wi�c wykonany z 
nadwy�k�, a udział energii z odnawialnych �ródeł energii zbli�ył si� do poziomu 
przewidzianego na rok 2006 (3,6%). 
Jednak�e w roku 2005 oddano jedynie 9MW nowych mocy energetycznych 
wykorzystuj�cych odnawialne �ródła energii23). 
 
 

Tablica 1.2 Moc zainstalowana w OZE na dzie� 1 marca 2006 (dane URE) 
 

Rodzaj �ródła 
 OZE 

Moc zainstalowana 
[MW] Procentowy udział mocy 

woda 1002,6 77% 
wiatr 83,2 15% 

biogaz 31,97 2% 
biomasa 189,8 6% 

�ródło: Polska polityka energetyczna deklaracje i rzeczywisto�
” Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2006 r 
 
Działania dotycz�ce redukcji emisji GC. 
Rewizja Polityki Klimatycznej Polski, Polityki Energetycznej Polski do 2025 roku jak 
i prowadzone obecnie prace nad ustaw�, w której zostan� okre�lone przepisy na podstawie, 
których Polska b�dzie mogła sprzedawa
 nadwy�k� jednostek przyznanej ilo�ci (Assigned 
Amount units - AAUs), wykorzystywa
 mechanizm Green Investments Scheme (GIS) 
i mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development Mechanism - CDM) maj� mi�dzy 
innymi na celu ujednolicenie działa� dotycz�cych redukcji emisji GC. Zostanie przygotowana 
strategia działa� dotycz�cych wykorzystania przez Polsk� wszystkich mechanizmów, a przede 
wszystkim projektów wspólnych wdro�e�, w kontek�cie redukcji wielko�ci emisji GC po 
roku 2012. 

 

1.5 Przepisy krajowe reguluj�ce funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do 
emisji w Polsce. 
Zasady wprowadzenia handlu emisjami w ramach Wspólnoty w celu osi�gni�cia przyj�tych 
w PzK celów redukcyjnych, w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie, okre�la 
dyrektywa nr 2003/87/WE i dyrektywa nr 2004/101/WE. Mechanizm elastyczno�ci, jakim 
jest system handlu uprawnieniami do emisji, został transponowany do polskiego prawa 
ustaw� z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji (zwan� dalej ustaw�) wraz z nast�puj�cymi aktami 
wykonawczymi: 

- rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 13 wrze�nia 2005 r. w sprawie 
wyznaczenia Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do 
Emisji24), 

- rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie 
przyj�cia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnie� do emisji dwutlenku w�gla 
na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze 

                                                 
13) materiał �ródłowy pt.: „Polska polityka energetyczna deklaracje i rzeczywisto�
” Instytut na Rzecz 
Ekorozwoju, Warszawa 2006 r., 
24) Dz. U. Nr 186 poz. 1562,   
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wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 
1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.25), 

- rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie 
sposobu monitorowania wielko�ci emisji substancji obj�tych wspólnotowym 
systemem handlu uprawnieniami do emisji26), 

- rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie 
wymaga� dla audytorów uprawnionych do weryfikacji rocznych raportów27),  

- rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie 
informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału 
uprawnie� do emisji28),  

- rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie 
rodzajów instalacji obj�tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji29), 

- rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie 
warunków i sposobu ustalania kosztów weryfikacji rocznych raportów30). 

Rozpocz�ł si� proces legislacyjny dotycz�cy nowelizacji ustawy. Rozpocz�cie prac nad 
nowelizacj� ustawy spowodowane było mi�dzy innymi konieczno�ci� doprecyzowania 
przepisów, wyja�nieniem problemów wynikaj�cych z ró�nej interpretacji zapisów, 
uporz�dkowaniem przepisów dotycz�cych funkcjonowania wspólnotowego i krajowego 
systemu. Przewidywany termin wej�cia w �ycie znowelizowanej ustawy to IV kwartał 2006 r. 
Zmienione przepisy zostały uwzgl�dnione przy pracach nad niniejszym dokumentem. 

 
2 METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA KPRU DLA POLSKI 

 

2.1 Wprowadzenie  
Podstaw� do opracowania KPRU II były bran�owe strategie rozwoju przygotowane przez: 

− Hutnicz� Izb� Przemysłowo – Handlow�, 
− Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, 
− Polsk� Izb� Przemysłu Chemicznego, 
− Stowarzyszenie Papierników Polskich, 
− Stowarzyszenie Producentów Cementu, 
− Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, 
− Techniczn� Grup� Robocz� ds. Przemysłu Koksowniczego,  
− Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, 
− Zwi�zek Producentów Cukru w Polsce, 
− Zwi�zek Producentów Ceramiki Budowlanej i Silikatów, 
− Zwi�zek Pracodawców „Polskie Szkło”. 

 
W dokumencie przedstawiono krótki opis poszczególnych bran�, natomiast ze wzgl�du na 
najwi�kszy udział we wspólnotowym systemie (prawie 70%) instalacji do spalania paliw oraz 

                                                 
25) Dz. U. Nr 264 poz. 2206, 
26) Dz. U. Nr 16, poz. 124, 
27) Dz. U. Nr 23, poz. 176, 
28) Dz. U. Nr 60, poz. 429,  
29) Dz. U. Nr 43, poz. 308, 
30) Dz. U. Nr 71, poz. 496 
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brak aktualnych prognoz rozwoju zapotrzebowania na energi� elektryczn� szerzej 
przedstawiono sytuacj� sektora elektrowni i elektrociepłowni zawodowych. 

 
2.1.1 Instalacje obj�te wspólnotowym  systemem i ich klasyfikacja 
Wspólnotowy system obejmuje rodzaje instalacji, które zostały okre�lone w rozporz�dzeniu 
Ministra �rodowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji obj�tych 
wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, zgodnie z dyrektyw� nr 
2003/87/WE.  
W rozporz�dzeniu tym zostały tak�e okre�lone warto�ci progowe dotycz�ce poszczególnych 
rodzajów instalacji kwalifikuj�ce je do wspólnotowego systemu.  
Pomimo takiego okre�lenia rodzaju instalacji obj�tych wspólnotowym systemem, du�� 
trudno�
 sprawia interpretacja instalacji spalania. Dla celów opracowania KPRU I instalacja 
spalania została zdefiniowana w oparciu o istniej�ce w polskim prawie definicje: instalacji 
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony �rodowiska, definicj� �ródła okre�lon� w 
rozporz�dzeniu z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 31) 
oraz o definicj� instalacji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne32), które brzmi� 
odpowiednio: 
− instalacja – rozumie si� przez to: a) stacjonarne urz�dzenie techniczne, b) zespół 

stacjonarnych urz�dze� technicznych powi�zanych technologicznie, do których tytułem 
prawnym dysponuje ten sam podmiot i poło�onych na terenie jednego zakładu, 
c) budowle nie b�d�ce urz�dzeniem technicznym, ani ich zespołami, których eksploatacja 
mo�e spowodowa
 emisj�,  

− stacjonarne urz�dzenie techniczne, w którym nast�puje proces spalania paliw w celu 
wytworzenia energii, zwane „ �ródłem” ,  

− instalacja - rozumie si� przez to urz�dzenia z układami poł�cze� mi�dzy nimi.  
Na podstawie tych definicji została opracowana definicja instalacji spalania do potrzeb 
opracowania krajowego planu, która brzmi: instalacja spalania - rozumie si� przez to 
stacjonarne urz�dzenie techniczne z układami poł�cze� mi�dzy nimi, w którym 
nast�puje proces spalania paliw w celu wytworzenia energii. 
Ze wzgl�du na opó�nienia we wprowadzeniu wspólnotowego systemu w Polsce oraz po 
przeprowadzeniu wst�pnych analiz nie została zmieniona definicja instalacji spalania 
przyj�tej do przygotowania niniejszego planu.  
Jednocze�nie jednolita metodyka monitorowania emisji CO2 okre�lona, na podstawie decyzji 
KE nr 156/2005/WE, w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w 
sprawie sposobu monitorowania wielko�ci emisji substancji obj�tych wspólnotowym 
systemem handlu uprawnieniami do emisji, nie spowodowała dezaktualizacji inwentaryzacji 
emisji GC.  
Powy�sze fakty pozwalaj� stwierdzi
, �e wszystkie znacz�ce �ródła emisji zostały obj�te 
wspólnotowym systemem. Rozszerzenie definicji instalacji spalania i wł�czenie pozostałych 
�ródeł b�dzie mo�liwe po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, w tym analiz 
ekonomicznych, dotycz�cych rozszerzenia wspólnotowego systemu. 
Polska widzi konieczno�
 zharmonizowania definicji instalacji spalania, jednak�e w chwili 
obecnej nie jest mo�liwe wł�cznie do wspólnotowego systemu pozostałych �ródeł ze wzgl�du 
na krótki czas jakim Polska dysponowała dla przygotowania niniejszego dokumentu oraz ze 
wzgl�du na brak zebranych i zweryfikowanych danych o instalacjach nieobj�tych systemem i 
wielko�ciach emisji CO2 z tych instalacji. 
 
                                                 
31)  Dz. U. z 2005 r. Nr.260, poz.2181,  
32) Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z pó��. zmian.  
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2.1.2 Podstawowe zasady rozdziału uprawnie� do emisji 
Prowadz�cy instalacje otrzymaj� uprawnienia do emisji na podstawie danych o produkcji 
i emisji w roku 2005, przy zastosowaniu metody wska�nikowej i z uwzgl�dnieniem 
udokumentowanych planów rozwoju, lub w oparciu o inn� uzgodnion� i zaakceptowan� 
metod�. 
Instalacje, które rozpocz�ły lub rozpoczn� działalno�
 w latach 2005-2012, w tym znajduj�ce 
si� w fazie rozruchu technologicznego (dochodzenie do projektowanej zdolno�ci 
produkcyjnej), lub znacznie modernizowane i zwi�kszaj�ce moce produkcyjne, otrzymały 
przydziały uprawnie� do emisji zgodnie z dobrze udokumentowanymi prognozami produkcji 
i emisji w okresie 2008 – 2012.  
Dla instalacji wytwarzaj�cych energi� elektryczn� i ciepło w skojarzeniu zastosowano 
specjalne zasady rozdziału, oparte na wska�nikach referencyjnych, zapewniaj�cych 
jednostkom o wysokiej ogólnej sprawno�ci energetycznej tzw. premi� kogeneracyjn�. 
W przypadku udokumentowanych wczesnych działa� redukcyjnych, przyznano tzw. premi� 
za wczesne działania. 
Proces zbierania i weryfikacji danych o instalacjach obj�tych wspólnotowym systemem  
Proces zbierania informacji o instalacjach obj�tych wspólnotowym systemem miał na celu 
sporz�dzenie listy instalacji spełniaj�cych kryteria kwalifikuj�ce je do udziału w tym 
systemie. Zebrane informacje s� niezb�dne do przygotowania rozdziału uprawnie� do emisji 
pomi�dzy instalacje.  
 

2.2 Proces gromadzenia i weryfikacji informacji   
Proces pozyskiwania informacji reguluje rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 7 marca 
2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału 
uprawnie� do emisji. 
Na potrzeby przygotowania KPRU II gromadzone były informacje w układzie i formie 
okre�lonej w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie 
informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnie� do emisji. 
Prowadz�cy instalacj� obj�t� system wspólnotowym przedło�yli KASHUE nast�puj�ce 
informacje: 

- identyfikuj�ce instalacj�, 
- o rodzajach i wielko�ci zu�ytego paliwa, 
- dotycz�ce procesów spalania, 
- dotycz�ce procesów technologicznych, 
- o redukcji emisji, osi�gni�tej w wyniku podj�tych działa�, 
- dotycz�ce planowanych lub nowych instalacji spalania paliw uruchomionych po dniu 

1 stycznia 2008 r., 
- dotycz�ce planowanych lub nowych instalacji innych ni� instalacje spalania paliw 

uruchomione po dniu 1 stycznia 2008 r. 
 
2.2.1 Lista adresowa instalacji 
Podstaw� do sporz�dzenia listy adresowej prowadz�cych instalacje były dane, zgromadzone 
przez KASHUE, oraz weryfikacja listy adresowej z KPRU I. W procesie tym bardzo 
pomocne było do�wiadczenie, zdobyte podczas przygotowywania listy prowadz�cych 
instalacj� do opracowania KPRU I . 
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W wyniku tych działa� powstała lista adresowa.  
Do dnia przyj�cia KPRU II w drodze rozporz�dzania Rady Ministrów lista prowadz�cych 
instalacj� obj�tych wspólnotowym systemem mo�e jeszcze ulec niewielkim zmianom. 
 
2.2.2 Formularze oraz centralna baza danych 
KASHUE jest odpowiedzialny za prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnie� do Emisji 
(zwanego dalej Krajowym Rejestrem), dzi�ki czemu dysponuje baz� danych prowadz�cych 
instalacje uczestnicz�cych w pierwszym okresie rozliczeniowym. Lista ta została 
zweryfikowana w trakcie konsultacji oraz dzi�ki informacjom nadsyłanym przez 
prowadz�cych instalacj� na podstawie informacji okre�lonych w rozporz�dzeniu Ministra 
�rodowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania 
krajowego planu rozdziału uprawnie� do emisji. Na podstawie ww. rozporz�dzenia została 
opracowana baza danych do przetwarzania i analizowania informacji pozyskanych od 
prowadz�cych instalacj�. 
  
2.2.3 Kontrola spójno�ci i weryfikacja  informacji 
Kontrola spójno�ci i weryfikacja merytoryczna informacji pozyskanych od prowadz�cych 
instalacje, realizowana była przez grup� ekspertów, powołanych przez KASHUE . W procesie 
tym wykorzystano szereg specjalnie opracowanych narz�dzi informatycznych do 
przetwarzania i raportowania informacji o instalacjach obj�tych wspólnotowym systemem. 
W przypadku nie dostarczenia w wymaganym terminie, informacji od prowadz�cego 
instalacj�, została przyj�ta zasada, �e przydział uprawnie� do emisji na drugi okres 
rozliczeniowy stanowi
 b�dzie �rednioroczna liczba uprawnie� do emisji przydzielon� 
w pierwszym okresie rozliczeniowym.  
 

2.3 Rozdział uprawnie� na sektory  
W opracowaniu KPRU II zastosowano metod� rozdziału składaj�c� si� z dwóch 
nast�puj�cych etapów: 
1) Rozdziału sektorowego - polegaj�cego na wyznaczaniu dla ka�dego z rozpatrywanych 

sektorów liczby uprawnie� do emisji do rozdziału pomi�dzy prowadz�cych instalacje, 
2) Rozdziału na poziomie instalacji – polegaj�cego na dokonaniu rozdziału liczby uprawnie� 

do emisji okre�lonych dla sektora wg ustalonych wcze�niej dla danego sektora zasad. 
Dla cz��ci sektorów tj: 

- elektrowni zawodowych, 
- elektrociepłowni, 
- ciepłowni zawodowych, 
- koksowni, 
- hutnictwa, 
- cementowni, 
- przemysłu wapienniczego, 
- przemysłu papierniczego, 
- przemysłu cukrowniczego, 

odpowiedzialnych za zdecydowan� wi�kszo�
 emisji CO2, zastosowany został ni�ej opisany 
schemat post�powania, oparty na metodzie wska�nikowej: 
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1) Ustalenie produkcji bazowej, b�d�cej sum� produkcji instalacji istniej�cych, zaliczonych 
do danego sektora, w roku 2005 (w szczególnych przypadkach, ze wzgl�du na dost�pno�
 
danych przyj�to inny rok) oraz odpowiadaj�cej jej emisji bazowej, i na tej podstawie 
wyznaczono sektorowy bazowy jednostkowy wska�nik emisyjno�ci,  

2) Okre�lenie prognozy produkcji instalacji istniej�cych na lata 2006-2012 z uwzgl�dnieniem 
udokumentowanych prognoz danego sektora lub relacji do rz�dowych prognoz wzrostu 
PKB, a nast�pnie wyznaczenie sektorowego skumulowanego wska�nika wzrostu produkcji 
wzgl�dem produkcji bazowej, 

3) Okre�lenie sektorowego skumulowanego wska�nika redukcji emisyjno�ci, a nast�pnie 
jednostkowego wska�nika emisyjno�ci na lata 2006-2012. Poprzez uwzgl�dnienie dla 
odpowiednich sektorów referencyjnych wska�ników emisyjno�ci dla rozdzielonej 
produkcji energii elektrycznej i ciepła, w ramach tego działania uwzgl�dniana jest premia 
kogeneracyjna, 

4) Wyznaczenie liczby uprawnie� do emisji dla sektora, b�d�cej wynikow� ww. wielko�ci, 
wg wzoru: 

 
liczba uprawnie� do emisji dla  sektora = 

= (produkcja bazowa 2005)× 
×(skumulowany wska�nik wzrostu produkcji)× 
×(bazowy jednostkowy wska�nik emisyjno�ci)× 

×(skumulowany wska�nik redukcji emisyjno�ci). 
 
W przypadku uwzgl�dnienia premii kogeneracyjnej, wzór przyjmuje nast�puj�c� posta
: 
 

liczba uprawnie� do emisji dla sektora = 
= (produkcja ciepła 2005)× 

×(skumulowany wska�nik wzrostu produkcji ciepła)× 
×(jednostkowy wska�nik emisyjno�ci BAT dla ciepła) + 

+ (produkcja energii elektrycznej 2005)× 
×(skumulowany wska�nik wzrostu produkcji energii elektrycznej)× 
×(jednostkowy wska�nik emisyjno�ci BAT dla energii elektrycznej). 

 
5) Uzgodnienie metody rozdziału liczby uprawnie� do emisji dla sektora pomi�dzy 

prowadz�cych instalacje istniej�ce oraz wyliczenie liczby uprawnie� do emisji dla 
poszczególnych instalacji istniej�cych w sektorze. 

W stosunku do pozostałych sektorów zastosowano inne, opisane dalej, metody wyznaczania 
przydziału. 
Okre�lone dla poszczególnych sektorów liczby uprawnie� do emisji potrzebnych na pokrycie 
emisji z instalacji nowych doł�czono do jednolitej, krajowej rezerwy na instalacje nowe. 
 

2.4 Zasady rozdziału uprawnie� pomi�dzy instalacje istniej�ce 
Podstawowe relacje pomi�dzy wyró�nionymi liczbami uprawnie� do emisji przedstawia 
Rys. 2.1. Ukazuje on elementy składowe całkowitej liczby uprawnie� do emisji, która b�dzie 
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rozdzielana w ramach KPRU II, a tak�e elementy składowe krajowej rezerwy uprawnie� do 
emisji, która byłaby wykorzystana w tym okresie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ka�da instalacja istniej�ca, znajduj�ca si� na li�cie KPRU II, mo�e otrzyma
 przydział 
z liczby uprawnie� do emisji okre�lonej dla sektora z uwzgl�dnieniem wczesnych działa� lub 
efektu kogeneracyjnego - premia kogeneracyjna wchodzi do liczby uprawnie� do emisji dla 
sektora poprzez zastosowanie wska�ników referencyjnych. 
  
2.4.1 Premia za uzyskane efekty redukcji emisji  
Premi� z tytułu efektu kogeneracyjnego uwzgl�dnia si� dla prowadz�cych instalacje z 
wykorzystaniem referencyjnych wska�ników emisyjno�ci, wyznaczonych na bazie 
parametrów najlepszych dost�pnych technik (BAT). Uwzgl�dnia si� przy tym rodzaj 
stosowanego paliwa – poprzez zastosowanie odpowiednich wska�ników dla poszczególnych 
paliw. 
Premi� z tytułu wczesnych działa� uwzgl�dnia si� w przypadku zgłoszenia 
udokumentowanych działa� w informacjach, wypełnianych przez prowadz�cych instalacje 
przed przygotowaniem KPRU II. Premia ta nie mo�e by
 wi�ksza ni� ewentualny przydział 
uprawnie� z liczby uprawnie� do emisji dla bran�y w przypadku braku zgłoszenia wczesnych 
działa�. 
 
2.4.2 Rozdział liczby uprawnie� do emisji dla sektorów z u�yciem metody wska�nikowej 

(benchmarking) 
W ramach dziewi�ciu sektorów i podsektorów, dla wyznaczenia liczby uprawnie� do emisji 
dla których zastosowano metod� wska�nikow� (benchmarking), rozdział mi�dzy 
prowadz�cych instalacje okre�lono przy u�yciu tej metody. Podczas rozdziału uwzgl�dniono 
plany rozwojowe instalacji oraz redukcj� jednostkowych wska�ników emisyjno�ci. 

CAŁKOWITA  LICZBA  UPRAWNIE�  DO  EMISJI  CO2 

liczba uprawnie� do emisji do rozdzielenia 

liczba uprawnie� do emisji dla sektora 1 (z premi� 
kogeneracyjn� i premi� za wczesne działania) 

liczba uprawnie� do emisji dla sektora 2 (z premi� kogen. i 
premi� za wczesne działania) 

krajowa rezerwa jednolita na 
wszystkie instalacje nowe 

Rys. 2.1. Główne składowe puli uprawnie� 

pula uprawnie� 
przeznaczona na aukcj� 

liczba uprawnie� do emisji dla sektorwa n (z premi� kogen. 
premi� za wczesne działania) 

pula uprawnie� zarezerwowana na projekty 
wspólnych wdro�e� (ERU) 
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Tam gdzie było to potrzebne, rozdział uprawnie� do emisji nast�pował w dwóch etapach. 
Najpierw przydzielono uprawnienia do emisji prowadz�cym instalacje, wytwarzaj�ce ciepło i 
energi� elektryczn� w skojarzeniu – przy u�yciu referencyjnych jednostkowych wska�ników 
emisyjno�ci, jednakowych dla wszystkich sektorów. Nast�pnie przydzielono uprawnienia do 
emisji pozostałym prowadz�cym instalacje przy u�yciu jednostkowych wska�ników 
emisyjno�ci, wynikaj�cych z danych historycznych, prognoz i wymogów redukcji 
emisyjno�ci. Konieczno�
 ograniczenia liczby uprawnie� do emisji dla sektora spełniono 
poprzez odpowiedni dobór wska�ników w drugiej fazie rozdziału.  
 
2.4.3 Inne metody rozdziału uprawnie� 
W przypadku sektorów: rafineryjnego, szklarskiego, ceramicznego, chemicznego oraz sektora 
przemysł pozostały, rozdział uprawnie� do emisji nast�pował na podstawie opracowa� 
samorz�dów bran�owych i informacji, wynikaj�cych z rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z 
dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu 
rozdziału uprawnie� do emisji. 
 
 

2.5 Zasady przydziału uprawnie� do emisji w sytuacjach szczególnych 
 
2.5.1 Instalacje nowe 

W znowelizowanej ustawie została zmieniona definicja instalacji nowej. Obecna definicja jest 
definicj� szerok�, zgodn� z dyrektyw� nr 2003/87/WE i brzmi nast�puj�co: instalacja nowa - 
rozumie si� przez to instalacj�, która powinna by
 obj�ta systemem handlu uprawnieniami do 
emisji ale:  

a) nie została uj�ta w krajowym planie rozdziału uprawnie� do emisji lub, 
b) w której dokonano zmiany charakteru funkcjonowania lub rozbudowy, powoduj�cych 

wzrost emisji z tej instalacji lub, 
c) w której w zwi�zku z przej�ciem produkcji z zamkni�tej instalacji nieobj�tej lub obj�tej 

systemem handlu uprawnieniami do emisji nast�pił ponadplanowy wzrost emisji. 

Ka�de wyst�pienie prowadz�cego instalacj� o zakwalifikowanie instalacji jako instalacj� 
now� spowoduje zmian� zezwolenia. W zezwoleniu okre�la si� substancje obj�te systemem, 
rodzaj instalacji obj�tych systemem, wymagania w zakresie monitorowania wielko�ci emisji 
a dla instalacji nowej liczb� uprawnie� do emisji. Natomiast dla instalacji nowych b�d�cych 
w systemie, w których dokonano zmiany charakteru funkcjonowania, rozbudowy lub przej�to 
produkcj� z instalacji likwidowanej, w zezwoleniu okre�la si� warunki monitorowania 
wielko�ci emisji oraz przydziela si� liczb� uprawnie� do emisji wynikaj�c� z zachodz�cych 
zmian, tylko na pokrycie ró�nicy pomi�dzy przydziałem uprawnie� do emisji w krajowym 
planie i przydziałem wynikaj�cym ze zmiany w instalacji. 

Nie zostaje poddana weryfikacji (nie ulega zmianie) liczba uprawnie� do emisji przyznana 
w krajowym planie dla tej instalacji. Je�eli instalacji nie spełnia kryteriów okre�lonych dla 
instalacji nowej, zezwolenie nie ulega zmianie i prowadz�cy instalacj� nie otrzymuje 
uprawnie�.  
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2.5.2 Czyste technologie (premia kogeneracyjna) 
W stosunku do instalacji nowych zastosowanie maj� te same reguły przyznawania premii 
kogeneracyjnej, jak w przypadku instalacji istniej�cych, dla których mechanizm ten opisano 
w punktach 2.3 i 2.4.1.  
 
2.5.3 Roczne przydziały uprawnie� do emisji 
Przydziału uprawnie� do emisji w KPRU II dokonano na cały okres rozliczeniowy. 
Uprawnienia do emisji przydzielone poszczególnym prowadz�cym instalacje podzielono na 
pi�
 równych cz��ci, które b�d� wydane w poszczególnych latach 2008, 2009, 2010, 2011 i 
2012, z wyj�tkiem instalacji nowych, które rozpoczn� funkcjonowanie w trakcie drugiego 
okresu rozliczeniowego. 
Przenoszenie uprawnie� do emisji pomi�dzy poszczególnymi latami drugiego okresu 
rozliczeniowego mo�liwe jest na warunkach okre�lonych w ustawie. 
 

2.6 Likwidacja instalacji oraz jej zast�powanie (transfery uprawnie�) 
W przypadku, gdy produkcja likwidowanej instalacji zostanie w ci�gu 3 miesi�cy zast�piona 
produkcj� z nowej instalacji, dla instalacji która przejmuje produkcj� starej instalacji, 
przeniesione zostan� uprawnienia do emisji odpowiadaj�ce zast�powanej produkcji. Na 
emisj� z produkcji przekraczaj�cej poziom produkcji starej instalacji przydzielane s� 
uprawnienia do emisji zgodnie z zasadami dla instalacji nowych.  
Podobne zasady dziedziczenia uprawnie� do emisji b�d� obowi�zywały w przypadku 
likwidacji starej instalacji i przej�cia jej produkcji przez instalacj� istniej�c�. 
 

2.7 Zarz�dzanie rezerw� 
Zało�eniem prognozy rozwoju gospodarczego Polski w latach 2008-2012 jest utrzymanie 
wzrostu gospodarczego w perspektywie najbli�szych 5-10 lat. Na PKB bezpo�rednie 
przeło�enie maj� podstawowe wielko�ci makroekonomiczne mi�dzy innymi: zdolno�
 do 
akumulacji kapitału, globalny pobyt, zmiany poda�y pieni�dza, a w konsekwencji wzrost 
poziomu inwestycji. Jednym z czynników wpływaj�cych na rozwój gospodarczy jest poziom 
inwestycji. Polska wypełniaj�c zobowi�zania wynikaj�ce z PzK i maj�c du�e nadwy�ki 
redukcyjne chce je wykorzysta
 w przyci�ganiu do Polski kapitału. Jednym z elementów 
stanowi�cym o atrakcyjno�ci Polski jako kraju, w którym warto inwestowa
 jest mo�liwo�
 
zapewnienia nowym instalacjom przydział uprawnie� do emisji.  
Dlatego te�, bardzo wa�n� rol� w KPRU II spełnia krajowa rezerwa uprawnie� do emisji. 
Krajow� rezerw� stanowi liczba uprawnie� do emisji dla instalacji nowych, w tym dla 
imiennie wskazanych, które rozpoczn� działalno�
 w trakcie drugiego okresu 
rozliczeniowego. Prowadz�cy instalacj� now� wyst�puje do KASHUE o wydanie zezwolenia 
na uczestnictwo w systemie wspólnotowym, w którym zostanie okre�lona mi�dzy innymi 
liczba uprawnie� do emisji.  

Do krajowej rezerwy przenoszone s� tak�e uprawnienia do emisji z instalacji, która w trakcie 
okresu rozliczeniowego została zamkni�ta, a przyznane jej uprawnienia do emisji nie zostały 
przez ni� wykorzystane na pokrycie wielko�ci emisji wynikaj�cej z produkcji. W nowelizacji 
ustawy art. 32 dotyczy mi�dzy innymi przej�cia produkcji z likwidowanej instalacji b�d�cej 
w systemie lub poza systemem, a maj�c� wpływ na wielko�
 emisji z instalacji przejmuj�cej 
produkcj� i b�d�cej w systemie. Zgodnie z nowelizacj� ustawy taka zmiana w instalacji 
powoduje traktowanie instalacji jako instalacji nowej. Prowadz�cy instalacj�, która likwiduje 
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produkcje, w ci�gu 3 miesi�cy od zako�czenia produkcji musi rozliczy
 si� z przyznanych 
uprawnie� do emisji w KPRU II. Wykorzystane uprawnienia do emisji zostan� umorzone, 
natomiast pozostała cze�
 uprawnie� do emisji zostanie przeniesiona do krajowej rezerwy. 

Je�li prowadz�cy instalacj� nie dopełni obowi�zków danych w ustawie, zostanie ukarany 
przewidzian� za brak uprawnie� kar� pieni��n� - art. 50 znowelizowanej ustawy. Wobec tego 
nie zachodzi obawa, �e przed likwidacj� instalacji sprzeda uprawnienia i zaniecha realizacji 
obowi�zku rozliczenia si� z przyznanych uprawnie�. W przypadku, gdy dana produkcja jest 
przej�ta przez innego prowadz�cego instalacj� i zostanie to udokumentowane, prowadz�cy 
tak� instalacj� wyst�puje do KASHUE o przyznanie w zezwoleniu, tylko na now� produkcj� 
uprawnieni� do emisji. Zezwolenie jest wydawane jak dla instalacji nowej, czyli jest 
rozpatrywany ponownie wniosek i analizowane s� wszystkie elementy, które powoduj� 
zmian� charakteru funkcjonowania instalacji.  
Takie działania pozwol� na �cisł� kontrol� liczby uprawnie� do emisji wprowadzanych przez 
prowadz�cych instalacj� do obrotu, a jednocze�nie nie spowoduj� ograniczenia ani 
zachwiania procesów gospodarczych polegaj�cych na konsolidacji produkcji czy redukcji 
„ niskiej”  emisji. Przydział uprawnie� do emisji z krajowej rezerwy uprawnie� do emisji jest 
mechanizmem promuj�cym „ czyste”  inwestycje ekologicznie i działania redukcyjne. 
Przyznawanie uprawnie� do emisji z krajowej rezerwy dla imiennie wskazanych instalacji 
nowych, polega na zarezerwowaniu uprawnie� do emisji dla instalacji nowej przy 
uwzgl�dnieniu wska�ników emisji wynikaj�cych z najlepszych dost�pnych technik (BAT). 

Przydziały uprawnie� do emisji dokonywane b�d� z rezerwy przez KASHUE. Zgodnie 
z art. 22 ust. 3 znowelizowanej ustawy przydział uprawnie� do emisji b�dzie okre�lany 
w zezwoleniu na udział we wspólnotowym systemie. W zwi�zku z tym prowadz�cy instalacj� 
now�, zobowi�zany jest do zło�enia wniosku o wydanie zezwolenia do KASHUE . Składaj�c 
wniosek o wydanie zezwolenia prowadz�cy instalacj� now� powinien okre�li
 wielko�
 
przydziału uprawnie�, o jak� wnioskuje oraz doł�czy
 do wniosku wszystkie niezb�dne 
dokumenty dotycz�ce instalacji po�wiadczaj�ce, �e wielko�
 przydziału uprawnie� do emisji 
o jak� wnioskuje, została prawidłowo okre�lona. Pełne wykorzystanie wnioskowanego 
przydziału uprawnie� do emisji nie mo�e powodowa
 zagro�enia dla wypełnienia innych, 
nało�onych decyzjami administracyjnymi wymaga� ekologicznych. Proponowany przydział 
uprawnie� do emisji powinien odnosi
 si� do pełnego roku kalendarzowego. W przypadku, 
gdy rozpatrywana instalacja rozpocznie funkcjonowanie podczas trwania roku 
kalendarzowego, wielko�
 przydziału na dany rok zostanie zmniejszona proporcjonalnie do 
ilo�ci dni, które pozostały do zako�czenia danego roku. Prowadz�cy instalacj� przekazuje 
równie� informacje, czy dana instalacja b�dzie pracowa
 w sposób ci�gły czy okresowy wraz 
z okre�leniem planowanego rozdziału tej pracy w ci�gu roku. KASHUE wydaje zezwolenie, 
w którym okre�la przydziału uprawnie� do emisji. Liczba uprawnie� do emisji jak� otrzymuje 
prowadz�cy instalacje now� musi by
 zgodna z wymaganiami najlepszych dost�pnych 
technik (BAT). Uprawnienia te zostan� uaktywnione na rachunku w Krajowym Rejestrze w 
momencie, gdy przeka�e on KASHUE informacj� o dacie rozpocz�cia funkcjonowania danej 
instalacji.  

Je�eli nie zostanie wykorzystana liczba uprawnie� do emisji przeznaczona na krajow� 
rezerw� w okresie rozliczeniowym, to 30 wrze�nia ostatniego roku okresu rozliczeniowego, 
zostaje ona przeniesiona do puli uprawnie� przeznaczonej na aukcj�. 
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2.8 Rezerwa przeznaczona na projekty wspólnych wdro�e�  
 
W KPRU II została okre�lona liczba uprawnie� do emisji, jakie w ka�dym roku okresu 
rozliczeniowego b�d� stanowi
 rezerw� uprawnie� do emisji przeznaczon� dla projektów 
wspólnych wdro�e�, redukuj�cych lub powoduj�cych unikni�cie emisji z instalacji obj�tych 
wspólnotowym systemem. Rezerwa uprawnie� do emisji przeznaczona na projekty 
wspólnych wdro�e� (JI) została okre�lona na podstawie zatwierdzonych projektów JI 
(zrealizowanych i w trakcie realizacji) oraz wst�pnie popartych (LoE), planowanych do 
realizacji projektów JI.  
Rezerwa na projekty wspólnych wdro�e� wpływaj�ce na obni�enie wielko�ci emisji z 
instalacji obj�tych systemem została uj�ta w tabeli zbiorczej (patrz: 9. Zestawienie zbiorcze: 
rezerwa uprawnie� przeznaczonych na realizacj� projektów JI). Liczba uprawnie� do emisji, 
jakie w ka�dym roku okresu rozliczeniowego b�d� stanowi
 rezerw� uprawnie� do emisji, 
przeznaczon� na zatwierdzone i poparte projekty wspólnych wdro�e� wynosi rocznie 
1 800 000 uprawnie�. 
Przepisy dotycz�ce zatwierdzania projektów JI zostały okre�lone w znowelizowanej ustawie.  
Jednocze�nie trwaj� prace nad ustaw�, w której zostan� okre�lone przepisy na podstawie, 
których Polska b�dzie mogła sprzedawa
 nadwy�k� jednostek przyznanej ilo�ci (Assigned 
Amount units - AAUs), wykorzystywa
 mechanizm Green Investments Scheme (GIS) 
i mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development Mechanism - CDM) do redukcji 
wielko�ci emisji GC. Dla przygotowania powy�szych rozwi�za� prawnych konieczne jest 
przygotowanie strategii wykorzystania przez Polsk� mechanizmów elastyczno�ci 
w kontek�cie redukcji wielko�ci emisji GC po roku 2012. 
 
2.8.1 Wykorzystanie uprawnie� do emisji z puli przeznaczonej na aukcje w celu 

unikni�cia podwójnego liczenia  
 

W zwi�zku z konieczno�ci� wdro�enia zapisów dyrektywy nr 2004/101/WE (tzw. łacz�cej), w 
szczególno�ci w celu unikni�cia podwójnego liczenia redukcji emisji oraz brakiem przyj�tych 
wytycznych w tym zakresie (projekt decyzji Komisji Europejskiej w przygotowaniu) 
proponujemy dla nowych i nie zatwierdzonych projektów JI wykorzystanie uprawnie� do 
emisji przeznaczonych na aukcje w celu unikni�cia podwójnego liczenia. Proponujemy, aby w 
przypadku nie zatwierdzonych projektów JI, które b�d� po�rednio redukowały lub 
ograniczały wielko�
 emisji CO2 z instalacji obj�tych wspólnotowym systemem, a dla których 
jednostki ERUs mog� by
 przyznane jedynie gdy taka sama liczba uprawnie� do emisji 
zostanie umorzona w Krajowym Rejestrze, odpowiednia ilo�
 uprawnie� była umarzana z 
puli przeznaczonej na aukcje, w momencie kiedy tego typu projekt zostanie zatwierdzony i 
zweryfikowany.  
 

2.9 Procentowy udział jednostek redukcji emisji (ERU) i jednostek po�wiadczonej 
redukcji emisji (CER) wykorzystywanych do rozliczania si� z emisji przez 
prowadz�cych instalacj� we wspólnotowym systemie. 

 
Polska spełnia cel redukcji wielko�ci emisji GC, okre�lony w PzK. Jednak�e dla zach�cenia 
prowadz�cych instalacje obj�tych wspólnotowym systemem do dalszej redukcji wielko�ci 
emisji GC, jak i wi�kszego wykorzystania mechanizmu JI i mechanizmu czystego rozwoju 
CDM, dopuszcza si� wykorzystanie jednostek ERUs i CERs do warto�ci 25% przydziału 
uprawnie� do emisji dla instalacji dla zbilansowania rocznej emisji z danej instalacji. 
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2.10 Pula uprawnie� do emisji przeznaczona na aukcje 
 
W KPRU II została okre�lona liczba uprawnie� do emisji, które w ka�dym roku okresu 
rozliczeniowego b�d� stanowi
 pul� uprawnie� do emisji przeznaczon� na aukcj�. Pula 
uprawnie� do emisji przeznaczona na aukcje stanowi 1% całkowitej liczby uprawnie� do 
emisji przyznanej dla prowadz�cych instalacje. Aukcja przeznaczona jest dla tych 
prowadz�cych instalacje, którzy maj� za mało przydzielonych uprawnie� do emisji na 
pokrycie bie��cej produkcji. KASHUE ogłosi, �e w okre�lonym terminie odb�dzie si� aukcja 
uprawnie� do emisji. Prowadz�cy instalacje, dopuszczeni do aukcji zgłosz� wniosek o 
wzi�cie udziału w aukcji. We wniosku b�dzie nale�ało udokumentowa
 ile uprawnie� do 
emisji brakuje prowadz�cemu instalacj� i z czego to wynikaj�. Wnioski b�d� sprawdzane 
przez KASHUE, a do aukcji b�d� dopuszczeni prowadz�cy instalacje, którzy wykazali brak 
uprawnie� do emisji. KASUE okre�li na pocz�tku ka�dej aukcji minimaln� cen� uprawnienia 
do emisji. �rodki pozyskane ze sprzeda�y uprawnie� do emisji na aukcji b�d� stanowiły 
przychów Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej. �rodki te b�d� 
przeznaczone na finansowanie działa� polegaj�cych na redukcji wielko�ci emisji GC, 
wykorzystanie odnawialnych �ródeł energii oraz na system kontroli i monitorowania emisji 
GC, wykonywany przez Inspekcj� Ochrony �rodowiska w ramach funkcjonowania 
wspólnotowego systemu, co zostało okre�lone w znowelizowanej ustawie w art. 13. 

 
3 PRZYJ�TA  METODYKA  OPRACOWANIA  KPRU II DLA  POLSKI 
 

3.1 Uwagi ogólne 
W analizie makrogospodarczej przygotowano szczegółowy bilans wielko�ci emisji CO2 dla 
całego kraju. Na jego podstawie przeprowadzono analiz� zmian emisyjno�ci polskiej 
gospodarki w ostatnich latach. Do budowy bilansu emisji CO2 wykorzystano wyniki krajowej 
inwentaryzacji emisji, opracowywane corocznie przez Instytut Ochrony �rodowiska - 
Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji (KCIE) oraz oficjalne opracowania statystyczne. 
Na przykładzie sektora wytwarzania energii elektrycznej, przeprowadzono analiz� 
wykorzystania uprawnie� do emisji w 2005 r. oraz zmian emisyjno�ci. 
W wyniku zmian warunków gospodarczych jakie zaszły w ostatnim czasie, opracowano 
skorygowan� prognoz� zapotrzebowania na energi� elektryczn�. W oparciu o t� prognoz� 
wyznaczono zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji w latach 2008-2012 dla sektora 
elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, obejmuj�cego przedsi�biorstwa dysponuj�ce w 
latach 2005-2007 ł�cznie liczb� uprawnie� do emisji w wysoko�ci 64% całkowitej rocznej 
liczby uprawnie� do emisji. 
 

3.2 Podstawowe zało�enia dotycz�ce przydziału uprawnie� do emisji 
Analiza wytycznych KE oraz wyniki bada� nad sytuacj� emisyjn� sektora elektrowni i 
elektrociepłowni, pozwoliły sformułowa
 podstawowe zało�enia do opracowania KPRU II. 
Zało�enia te przedstawione s� nast�puj�co: 
1. KPRU II ma charakter sektorowy. Podstaw� do okre�lenia potrzeb poszczególnych 

sektorów przemysłu s� sektorowe programy rozwoju, przedstawione do akceptacji 
wła�ciwym ministrom. W planach tych udokumentowane s� mi�dzy innymi potrzeby 
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emisyjne, ale tak�e działania i ich skutki, powoduj�ce zmniejszanie si� emisji 
jednostkowej. 

2. Poniewa� Polska dysponuje znaczn� nadwy�k� redukcji emisji w stosunku do 
zobowi�za� PzK, nie ma potrzeby ograniczania liczby uprawnie� do emisji poni�ej 
potrzeb poszczególnych sektorów i prowadz�cych instalacje. W zaistniałej sytuacji 
przyj�to, �e prowadz�cy instalacje nie b�d� istotnie zwi�kszali puli uprawnie� do emisji 
w ramach projektów JI oraz CDM. Ewentualne nadwy�ki b�d� braki uprawnie� do emisji 
b�d� bilansowane przede wszystkim w ramach systemu wspólnotowego. 

3. Liczba uprawnie� do emisji dla sektora uwzgl�dnia z jednej strony wzrost produkcji 
powoduj�cej emisje CO2, a z drugiej zmniejszanie si� wielko�ci emisji odniesionej do 
jednostkowej produkcji. Przy stwierdzeniu, �e przydział dla sektora w ramach KPRU I 
był prawidłowy, mogło to w poszczególnych bran�ach prowadzi
 zarówno do 
zwi�kszenia, jak i zmniejszenia liczby uprawnie� do emisji. 

4. Liczba uprawnie� do emisji dla sektora w KPRU II wyznaczone s� metod� wska�nikow� 
(benchmarking) na podstawie udokumentowanych planów produkcyjnych oraz 
prawdopodobnych zmian wska�ników emisyjno�ci z ogólnej zale�no�ci dla kolejnych lat 
okresu 2008-2012. Zgodnie z dyrektyw� nr 2004/8/WE, w celu promocji skojarzonego 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w ramach tej metody przyznano premi� 
kogeneracyjn� poprzez stosowanie odpowiednich referencyjnych wska�ników 
emisyjno�ci z uwzgl�dnieniem BAT. Wszystkie prognozy wzrostu produkcji były 
uzasadnione.  

5. Metoda podziału liczby uprawnie� do emisji dla sektora pomi�dzy prowadz�cych 
instalacje została uzgodniona ze stowarzyszeniami bran�owymi. Zaproponowano trzy 
podstawowe metody rozdziału uprawnie� mi�dzy prowadz�cych instalacje:  

a) zgodnie z algorytmem proponowanym przez sektorowy samorz�d gospodarczy; 
b) metod� wska�nikow�, tj. przydział uprawnie� do emisji b�d�cy iloczynem 

zaakceptowanej prognozy produkcji i �redniego wska�nika emisji jednostkowej 
zmniejszonego o wska�nik zmniejszenia emisji (podobnie jak przy wyznaczaniu 
liczby uprawnie� do emisji dla sektora); 

c) zgodnie z zapotrzebowaniem przedstawionym w przekazanych KASHUE 
informacjach zgodnych z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 7 marca 
2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu 
rozdziału uprawnie� do emisji. 

Przyj�to ogóln� zasad�, �e przyznana liczba uprawnie� do emisji nie mo�e by
 wi�ksza 
od zapotrzebowania przedstawionego zgodnie z punktem c). 
Preferowana była metoda wska�nikowa (benchmarking). 

6. W KPRU II zostały uwzgl�dnione instalacje nowe, które rozpoczn� produkcj� w trakcie 
drugiego okresu rozliczeniowego, a których stan zaawansowania gwarantuje zako�czenie 
budowy instalacji w okre�lonym terminie. Warunkiem wprowadzenia do KPRU II 
instalacji nowej jest przedstawienie do dnia zako�czenia konsultacji społecznych 
dokumentów, uwiarygodniaj�cych termin rozpocz�cia eksploatacji instalacji.  

7. W ramach całkowitej liczby uprawnie� do emisji wydzielona została krajowa rezerwa dla 
nowych instalacji. Wielko�
 krajowej rezerwy została uzgodniona z sektorami. 
Warunkiem skorzystania z rezerwy jest udokumentowanie, �e potrzebna liczba 
uprawnie� do emisji jest wi�ksza ni� liczba uprawnie� do emisji przeniesiona wraz 
z produkcj� z instalacji zamykanej. 



KPRU na lata 2008-2012  

 

 32 

8. Niewykorzystana liczba uprawnie� do emisji zarezerwowana w KPRU II dla instalacji 
nowej, zostanie przeniesiona do puli przeznaczonej na aukcje, za� liczba uprawnie� do 
emisji dla prowadz�cego instalacj� odpowiednio obni�ony. W stosunku do 
niewykorzystanych liczby uprawnie� do emisji na instalacje nowe, przewiduje si� 
przeniesienie ich do puli uprawnie� przeznaczonych na aukcj�. 

 
4 Proces  konsultacji  społecznych 
Zgodnie z Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do 
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji KASHUE jest jednostk� wskazan� do 
opracowywania projektów krajowych planów rozdziału uprawnie� do emisji i udost�pnianie 
ich do konsultacji społecznych.  
W zwi�zku z konieczno�ci� przedło�enia Komisji Europejskiej KPRU II nie pó�niej ni� na 18 
miesi�cy przed rozpocz�ciem okresu rozliczeniowego, zgodnie z paragrafem 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji, w celu przygotowania KPRU II, prowadz�cych instalacje 
obj�tych wspólnotowym systemem przekazali informacje wymagane na podstawie 
rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji 
wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnie� do emisji.  
KASHUE zlecił Instytutowi Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej wykonanie pracy 
pt. „ Zało�enia i algorytmy przydziału uprawnie� do emisji CO2 na okres 2008-2012” . Na 
podstawie tego opracowania został przygotowywany Projekt Krajowego Planu Rozdziału 
Uprawnie� do emisji CO2 na drugi okres rozliczeniowy (lata 2008-2012). Dotychczas do 
KASHUE wpłyn�ła cz��
 oczekiwanych opracowa� bran�owych oraz ok. 90% informacji od 
prowadz�cych instalacje obj�te wspólnotowym systemem, wymaganych na podstawie 
rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji 
wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnie� do emisji. W ramach 
struktur KASHUE został powołany wewn�trzny zespół do analiz i agregacji danych 
dotycz�cych KPRU II. W oparciu o wytyczne KE w wyniku prac zespołu KASHUE został 
przygotowany Krajowy Plan Rozdziału Uprawnie� do emisji CO2 na lata 2008-2012 -. 
Na przełomie marca i kwietnia 2006 r. w Ministerstwie �rodowiska odbyły si�, z udziałem 
KASHUE, spotkania z przedstawicielami stowarzysze� zrzeszaj�cych poszczególych 
prowadz�cych instalacje obj�tych wspólnotowym systemem. W spotkaniach wzi�ły udział 
nast�puj�ce organizacje i stowarzyszenia: Zwi�zek Pracodawców „ Polskie Szkło” , Izba 
Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie 
Producentów Cementu i Wapna, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Zwi�zek 
Producentów Cukru, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, CERBUD Krajowe Zrzeszenie 
Producentów Materiałów Budowlanych. W wyniku ustale� poczynionych w trakcie ww. 
spotka� poszczególne bran�e zobowi�zały si� do przekazania do KASHUE opracowa� 
dotycz�ce zakładanych prognoz rozwoju poszczególnych sektorów i prognoz emisyjnych oraz 
propozycj� rozdziału uprawnie� w KPRU II.  
Jednocze�nie Minister �rodowiska powołał roboczy zespół konsultacyjny do spraw 
opracowania KPRU II. Pierwsze spotkanie zespołu, na którym zostały zaprezentowane 
zało�enia do przedmiotowego dokumentu, odbyło si� w dniu 28 kwietnia 2006 r. w gmachu 
Ministerstwa �rodowiska. W skład zespołu weszli przedstawiciele m.in. Ministerstw: 
Gospodarki, Skarbu Pa�stwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Finansów oraz przedstawiciele 
stowarzysze�, izb i towarzystw reprezentuj�cych poszczególne bran�e obj�te systemem, jak 
równie� przedstawiciele �rodowisk naukowych i organizacji pozarz�dowych NGOs. Kolejne 
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spotkanie zespołu roboczego, na którym został zaprezentowany Projekt KPRU II miało 
miejsce 25 maja 2006 r. 
Zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 1 ustawy Prawo ochrony �rodowiska Krajowy Plan 
Rozdziału Uprawnie� do emisji CO2 na lata 2008-2012 celem umo�liwienia udziału 
społecze�stwa w procesie opracowywania wspomnianego dokumentu, w dniu 22 maja 2006 r. 
na stronie internetowej Ministerstwa �rodowiska oraz KASHUE został zamieszczony, 
opracowany przez KASHUE, przedmiotowy dokument.  
Ewentualne uwagi w formie elektronicznej i pisemnej mo�na było kierowa
 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2006 r. na adres: Departamentu 
Globalnych Problemów �rodowiska i Zmian Klimatu w Ministerstwie �rodowiska oraz 
Instytutu Ochrony �rodowiska - Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami 
do Emisji. 
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłyn�ło do resortu �rodowiska od 
prowadz�cych instalacje ok. 200 pism z uwagami dotycz�cymi Krajowego Planu Rozdziału 
Uprawnie� do emisji CO2 na lata 2008-2012 - Projekt. Informacje uzyskane w czasie 
konsultacji społecznych umo�liwiły uzupełnienie i weryfikacj� przydziałów uprawnie�.  
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłyn�ło do resortu �rodowiska od 
prowadz�cych instalacje ok. 200 pism z uwagami dotycz�cymi Krajowego Planu Rozdziału 
Uprawnie� do emisji CO2 na lata 2008-2012. 
Uwagi dotycz�ce Krajowy Plan Rozdziału Uprawnie� do emisji CO2 na lata 2008-2012, które 
zostały nadesłane do Ministerstwa �rodowiska i KASHUE pod wzgl�dem charakteru mo�na 
podzieli
 na kilka grup. 
Pierwsza grup� stanow� pisma z wnioskami dokonanie korekty: o zmian� nazwy instalacji, 
zmian� nazwy prowadz�cego instalacj�, zmiany miejscowo�ci. W wielu przypadkach do pism 
zał�czone były odpisy z KRSu, lub o�wiadczenia prezesów. Wszystkie tego typu uwagi 
zostały rozpatrzone pozytywnie. 
Drug�, najliczniejsz� grup� pism stanowiły wnioski prowadz�cych instalacje o zwi�kszenie 
przydziału uprawnie� na lata 2008-2012. W�ród tego rodzaju pism mo�na wskaza
 wnioski 
o zwi�kszenie przydziału uprawnie�, w których nie podano wnioskowanej liczby uprawnie� 
do emisji oraz nie podano �adnego uzasadnienia. Tego rodzaju wnioski zostały rozpatrzone 
negatywnie, gdy� nie było podstawy do zmiany przydziału uprawnie� do emisji.  
Uwagi do KPRU II zawieraj�ce wnioski o zwi�kszenie przydziału uprawnie� do emisji, 
posiadaj�cych uzasadnienie wzrostu zapotrzebowania na uprawnienia, zgodne z nadesłanymi 
do KASHUE informacjami wymaganymi na podstawie rozporz�dzenia Ministra �rodowiska 
z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu 
rozdziału uprawnie� do emisji, były rozpatrywane pozytywnie. W okre�leniu liczby 
uprawnie� brano pod uwag� opracowania bran�owe oraz przyj�t� metodyk� rozdziału dla 
danego sektora przemysłu. W wi�kszo�ci przypadków korekty wielko�ci przydziału 
uprawnie� do emisji KASHUE mógł dokona
 od razu, jednak cze�
 przypadków budziła 
w�tpliwo�ci i wymagała nadesłania przez prowadz�cych instalacje dodatkowych wyja�nie�.  
Kilku prowadz�cych instalacje (głównie z sektora ceramiki) wraz z uwagami do KPRU II 
nadesłało po raz pierwszy informacje wymagane zgodnie z rozporz�dzeniem z 7 marca 
2006 r. Te przypadki wymagaj� przeanalizowania i KASHUE odniesie si� do nich 
w pó�niejszym terminie. 
Szereg pism zawierał wnioski o przyznanie w rezerwie uprawnie� do emisji dla instalacji 
nowych, planowanych do uruchomienia przed 2012 r., b�d� tych, które b�d� modernizowane 
w najbli�szych latach. Je�li wnioski zawierały uzasadnienie były uwzgl�dniane. 
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Kilka pism było wnioskami o dokonanie zmian w ramach poszczególnych instalacji jednego 
prowadz�cego, najcz��ciej było to zwi�zane z przenoszeniem produkcji pomi�dzy 
instalacjami, a wi�c konieczno�ci� przeniesienia odpowiedniej liczby uprawnie� do emisji. 
Zdarzały si� te� wnioski o poł�czenie instalacji w jedn� i okre�lenie jednego sumarycznego 
przydziału w KPRU II, lub odwrotnie o podział uprawnie� do emisji pomi�dzy 2 instalacje. 
Tego typu wnioski były uwzgl�dnianie, je�li było to zgodne z nadesłanymi informacjami.  
Oprócz uwag poszczególnych prowadz�cych instalacje, swoje uwagi ogólne dotycz�ce bran�y 
przekazały te� stowarzyszenia: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Zwi�zek Pracodawców 
Ceramiki Budowlanej i Silikatów, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Stowarzyszenie 
Papierników Polskich, Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych 
„ CERBUD” , Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Hutnicza Izba Przemysłowo – 
Handlowa. Uwagi te zostały omówione na spotkaniach konsultacyjnych z sektorami. 
Kolejn� grup� uwag zgłosiły organizacje pozarz�dowe, m.in.: Polskie Stowarzyszenie 
Energetyki Wiatrowej, Koalicja Klimatyczna, Instytut na rzecz Ekorozwoju, oraz �rodowiska 
naukowe. 
Ostatni� grup� uwag do KPRU II stanowiły pisma zawieraj�ce ogólne uwagi do 
przedstawionego projektu, cz�sto o charakterze redakcyjnym, semantycznym, lub ogólnym. 
Tego typy uwagi były cz��ciowo uwzgl�dnione. 
Informacje uzyskane w czasie konsultacji społecznych umo�liwiły uzupełnienie i weryfikacj� 
przydziałów uprawnie� do emisji. 
W okresie 5-12 czerwca 2006 r. prowadzony był proces konsultacji mi�dzyresortowych. 
W wyznaczonym terminie uwagi dotycz�ce przedmiotowego dokumentu nadesłały 
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Urz�d Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urz�d Komitetu Integracji Europejskiej.  
Równolegle prowadzone były spotkania przedstawicieli KASHUE i Ministerstwa �rodowiska 
z poszczególnymi bran�ami i stowarzyszeniami, reprezentuj�cymi rodzaje instalacji obj�tych 
wspólnotowym systemem. Spotkania z przedstawicielami stowarzysze� bran�owych 
i organizacji pozarz�dowych odbywały si� w dniach od 01.06.2006 do 14.06.2006. 
w siedzibie Instytutu Ochrony �rodowiska - Krajowego Administratora Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji oraz w budynku „ NOT”  przy ul. Czackiego 4 w Warszawie.  
W tym okresie przedstawiciele KASHUE i Ministerstwa �rodowiska spotkali si� 
z przedstawicielami nast�puj�cych stowarzysze�: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, 
Zwi�zek Pracodawców „ Polskie Szkło” , Zwi�zek Pracodawców Ceramiki Budowlanej i 
Silikatów, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Stowarzyszenie Papierników Polskich, 
Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych „ CERBUD” , Izba Gospodarcza 
Ciepłownictwo Polskie, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Polskie Towarzystwo 
Elektrociepłowni Zawodowych, Hutnicza Izba Przemysłowo – Handlowa, Forum CO2, 
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Stowarzyszenie Producentów Płyt 
Drewnopochodnych w Polsce, Zwi�zek Producentów Cukru w Polsce, Konfederacja 
Pracodawców Polskich, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Instytut na 
Rzecz Ekorozwoju, Techniczna Grupa Robocza ds. Przemysłu Koksowniczego – Instytut 
Chemicznej Przeróbki W�gla. 
Spotkania dały mo�liwo�
 przedstawicielom poszczególnych stowarzysze� przekazania 
swoich uwag, pomysłów, w�tpliwo�ci dotycz�cych metodyki rozdziału uprawnie� do emisji 
oraz zapotrzebowania na uprawnienia do emisji. Przedstawiciele bran� przekazali 
pracownikom KASHUE plany rozwoju poszczególnych bran� przemysłu obj�tych 
wspólnotowym systemem.  
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Poruszano te� kwesti� braku uzasadnienia dla znacz�cych wzrostów emisji deklarowanych na 
okres obowi�zywania KPRU w przypadku wielu instalacji. Uzgodniono, �e prowadz�cy 
instalacj� nade�l� pisemne uzasadnienia, które b�d� rozpatrywane indywidualnie.  
KASHUE przypomniał stowarzyszeniom o obowi�zku przekazania do KASHUE przez 
prowadz�cych instalacje zweryfikowanych rocznych raportów za 2005 r. i poprosił 
o kontrolowanie przestrzegania tego obowi�zku w�ród instalacji zrzeszonych w ramach 
stowarzyszenia.  
Wyja�niono te� w�tpliwo�ci zwi�zane z ewentualnym rozszerzeniem definicji instalacji 
spalania paliw. Przedstawiciele KASHUE poinformowali zgromadzonych, �e dla celów 
opracowania KPRU instalacja spalania została zdefiniowana w oparciu o istniej�ce w polskim 
prawie definicje: instalacji w rozumieniu ustawy Prawo ochrony �rodowiska, definicj� �ródła 
okre�lon� w rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji oraz o definicje instalacji w rozumieniu ustawy Prawo 
energetyczne. Definicja ta brzmi: instalacja spalania - to stacjonarne urz�dzenia techniczne z 
układami poł�cze� mi�dzy nimi, w którym nast�puje proces spalania paliw w celu 
wytworzenia energii. Definicja ta nie b�dzie rozszerzana na potrzeby KPRU na lata 2008-
2012. 
Kolejnym problemem poruszanym w trakcie spotka� było stworzenie rezerwy dla instalacji 
nowych oraz przyznanie premii. KASHUE przedstawił sposób post�powania przy okre�laniu 
wielko�ci uprawnie� do emisji dla instalacji nowych, którym zgodnie z nadesłanymi 
informacjami, przydzielono dodatkowe uprawnienia do emisji w rezerwie dla instalacji 
nowych, uruchamianych w okresie 2008-2012. Wyja�niono równie� zasady rozdziału 
uprawnie� do emisji w formie premii za wcze�niejsze działania i premii kogeneracj�. 
Przedstawiciele stowarzysze� w imieniu prowadz�cych instalacje w ramach sektora omówili 
z KAHUE problemy i w�tpliwo�ci zwi�zane z KPRU II poszczególnych instalacji obj�tych 
systemem, w szczególno�ci wielko�
 przydziału uprawnie� dla instalacji istniej�cych 
i nowych. 
W wyniku podj�tych działa� Krajowego Planu Rozdziału Uprawnie� do emisji CO2 na lata 
2008-2012 – Projekt został poddany wielopoziomowym konsultacjom społecznym 
i mi�dzyresortowym, a prezentowany dokument uwzgl�dnia rozpatrzone uwagi i zastrze�enia. 
 
5 PLAN  ROZDZIAŁU  W  SKALI  MAKRO – ANALIZA  

MAKROEKONOMICZNA 
 

5.1 Historyczny i prognozowany wzrost PKB 
 
Polska gospodarka znajduje si� w fazie szybkich zmian dlatego opracowanie prognoz w tak 
dynamicznej sytuacji jest bardzo trudne. Du�a dynamika zmian w polskiej gospodarce wynika 
zarówno z czynników koniunkturalnych – po okresie spowolnienia w latach 2001 i 2002 
nast�puje obecnie wzrost tempa wzrostu gospodarczego – jak te� z powodu znacz�cych zmian 
otoczenia powodowanych integracj� z UE.  
Po znacznym osłabieniu dynamiki wzrostu gospodarczego w latach 2001-2002, rok 2003, 
a szczególnie 2004, przyniosły wyra�n� popraw� koniunktury (Rys.5.1). W 2004 r. wzrost 
PKB wyniósł 5,3% i był najwy�szy od siedmiu lat. Wzmo�ona aktywno�
 gospodarcza 
dotyczyła głównie okresu akcesyjnego. W 2005 r. nast�piło osłabienie tempa wzrostu 
gospodarczego do 3,2%. Mimo to PKB w przeliczeniu na mieszka�ca osi�gn�ł połow� 
przeci�tnej UE-25 (11,6 tys. EURO). Trend wzrostu, jak wynika z danych GUS, mo�na 
zaobserwowa
 ponownie w I kwartale 2006 r., gdzie PKB był realnie wy�szy ni� przed 
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rokiem o 5,2 %. Dane te potwierdzaj� tendencj� wzrostow� jak utrzymuje si� w polskiej 
gospodarce  
 

-10  

-8  

-6  

-4  

-2  

0  

2  

4  

6  

8  

19
90  

19
91  

19
92  

19
93  

19
94  

19
95  

19
96  

19
97  

19
98  

19
99  

20
00  

20
01  

20
02  

20
03  

20
04  

20
05  

P
K
B  

 
 

Rys. 5.1. Tempo wzrostu PKB Polski w okresie transformacji 
 
Tabela 5.1 przedstawia zakładany w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnie� na lata 2008-
2012 przyrost PKB w latach 2006-2015. 
 

Tab. 5.1. Wzrost PKB (w procentach), w latach 2006-2015. 
 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiany PKB 4,3 4,6 5 5,6 6,1 5,6 5,2 5 5 5 

Obecnie polska gospodarka jest w fazie stopniowego o�ywienia. W du�ej mierze przyczynia 
si� do tego przyst�pienie Polski do UE od 1 maja 2004 r. Członkostwo Polski w UE wpływa 
stabilizuj�co na warunki funkcjonowania gospodarki polskiej, a wej�cie naszych 
przedsi�biorstw na jednolity rynek europejski oraz napływ funduszy unijnych stawa
 si� 
b�d� coraz silniejszym impulsem do rozwoju gospodarczego. Bardzo istotne wydaje si�, 
utrzymanie przez Polsk� pozycji kraju atrakcyjnego, jako miejsca lokalizacji inwestycji, co 
wi��� si� z wykorzystaniem tych inwestycji jako wa�nego czynnika zwi�kszania potencjału 
gospodarki, eksportu i restrukturyzacji produkcji oraz poprawy konkurencyjno�ci 
przedsi�biorstw33).  

Oddziaływanie otoczenia mi�dzynarodowego jest i z pewno�ci� b�dzie dla Polski pomy�lne. 
Podstawowe znaczenie b�d� miały zewn�trzne uwarunkowania natury gospodarczej. Jak 
wynika z prognozy Banku �wiatowego z 2006 r., w okresie do 2015 r. wzrost gospodarki 
�wiatowej ma by
 znacz�co szybszy ni� w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia, a tak�e ni� w 
latach 2001-2006. Równie� prognozy UNICE, czyli europejskiej organizacji pracodawców 
potwierdzaj�, �e nast�pi przyspieszenie wzrostu gospodarczego w latach 2006-2007.  

                                                 
33) Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (Projekt) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, kwiecie� 2006. 
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Podstawowym zało�eniem prezentowanej w KPRU II prognozy rozwoju gospodarczego 
Polski w latach 2008 – 2012 jest zało�enie utrzymywania si� wzrostu gospodarczego 
w perspektywie najbli�szych 5 – 10 lat. Urzeczywistnienie si� powy�szego scenariusza 
rozwoju gospodarczego wymaga spełnienia przez Polsk� licznych warunków, w�ród których 
mi�dzy innymi wymieni
 nale�y: kontrol� poziomu deficytu bud�etowego, utrzymanie 
relacji pa�stwowego długu publicznego do PKB, obni�anie obci��e� podatkowych w sposób 
pozwalaj�cy na realizacj� celów fiskalnych, absorpcj� �rodków funduszy unijnych. Do 
przyj�cia zało�enia trwałego wzrostu gospodarczego w okresie najbli�szych 5 – 10 lat 
uprawniaj�: 

− obserwowane w całej gospodarce, jak i poszczególnych jej sektorach procesy 
rozwojowe, 

− oczekiwania, co do urzeczywistnienia si� w Polsce procesów rozwojowych 
analogicznych do procesów obserwowanych w innych pa�stwach wst�puj�cych do Unii 
Europejskiej, z którymi Polska jest porównywana, 

− opinie wyra�ane przez mi�dzynarodowe instytucje finansowe (w tym Mi�dzynarodowy 
Fundusz Walutowy)34). 

Przyrost PKB przekłada si� na wiele elementów m.in. dochody gospodarstw domowych, 
zmian� poda�y pieni�dza, a w konsekwencji równie� na wzrost emisyjno�ci gospodarki. 
W dokumentach rz�dowych, a tak�e opracowaniach instytutów naukowo – badawczych 
prezentowane s� ró�ne prognozy rozwoju gospodarczego Polski do roku 2015. Pomimo 
zró�nicowania w zakresie prognozowanego tempa rozwoju we wszystkich prognozach 
przewiduje si� rozwój gospodarczy.  

Nale�y podkre�li
, �e prognoza wzrostu gospodarczego w Polsce w okresie najbli�szych 5 – 
10 lat znajduje uzasadnienie w procesach obserwowanych w innych pa�stwach 
integruj�cych si� z Uni� Europejsk� przed Polsk�. Analizuj�c tempo wzrostu w Grecji, 
Irlandii czy Hiszpanii w okresie ostatnich 10 lat mo�na zaobserwowa
 znacz�cy 
i długotrwały rozwój gospodarczy.  

Istotnym elementem dla Polski, który z pewno�ci� ma i b�dzie miał jeszcze wi�kszy wpływ 
na tempo wzrostu gospodarczego jest  proces wykorzystywania �rodków Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójno�ci. �rodki funduszy unijnych w dominuj�cej cz��ci 
kierowane s� na wspieranie przedsi�wzi�
 o charakterze inwestycyjnym. Finansowane s� 
inwestycje infrastrukturalne, jak i inwestycje po�rednio i bezpo�rednio produkcyjne. 
Zgodnie z prognozami opracowanymi dla Narodowego Planu Rozwoju unijne transfery na 
poziomie 1% PKB oznaczaj� przyrost inwestycji o około 5%. Wykorzystanie �rodków 
unijnych ma zatem bezpo�rednie przeło�enie na poziom wielko�ci emisji CO2 w Polsce. 

Obecny okres bud�etowy Unii (7 lat) ko�czy si� w roku 2006. Nast�pny okres to lata 2007-
2013. Komisja Europejska proponuje, aby priorytety polityki strukturalnej w latach 2007-
2013 były osi�gane w ramach trzech nowych celów:  

1) konwergencja,  
2) regionalna konkurencyjno�
 i zatrudnienie oraz  

                                                 
34) Uzasadnienie prognozy makroekonomicznej dla Polski na lata 2008-2012 w kontek�cie potrzeb emisyjnych 
CO2 (praca niepublikowana) Rea Consulting, czerwiec 2006 r., 
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3) współpraca terytorialna. 
�ródłami finansowania nowej polityki miałyby by
 trzy fundusze:  

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,  
2) Europejski Fundusz Społeczny  
3) Fundusz Spójno�ci. 

W bud�ecie UE dla Polski przewidziano w latach 2007-2013 89,6 mld EURO w ci�gu 
siedmiu lat, co po opłaceniu naszych składek do unijnej kasy oznacza netto około 
60 mld EURO. Najwi�cej, bo a� 59, 7 mld EURO Polska mo�e otrzyma
 w ramach funduszy 
strukturalnych i spójno�ci na rozwój najbiedniejszych regionów, walk� z bezrobociem czy 
budow� infrastruktury. Ponadto z unijnej kasy trafi ponad 24 mld EURO do polskiego 
rolnictwa, pozostała cz��
 na programy unijne, w tym edukacyjne i naukowe oraz na cele 
zwi�zane z polityk� sprawiedliwo�ci i spraw wewn�trznych.  

5.2 Analiza zmian emisyjno�ci krajowej gospodarki 
Jednym z najistotniejszych elementów, od których KE uzale�nia wielko�
 liczba uprawnie� 
do emisji w ramach KPRU II, a dokładniej relacje mi�dzy całkowit� liczb� uprawnie� w 
KPRU I i II, jest zwi�zek mi�dzy warto�ci� produktu krajowego brutto (PKB) a całkowit� 
roczn� wielko�ci� emisji CO2. Na Rys. 5.1 przedstawiono wielko�
 PKB oraz rocznej 
wielko�ci emisji CO2 w latach 1990–2003. Z wyj�tkiem pierwszych dwóch lat tego okresu, 
widoczny jest stały wzrost PKB oraz zmniejszanie si� wielko�ci emisji CO2. Emisja 
jednostkowa, odniesiona do PKB, maleje w tym czasie z poziomu prawie 700 Mg/mln PLN 
do około 360 Mg/mln PLN w roku 2003. W przypadku Polski znajduje zatem potwierdzenie 
teza, �e wzrostowi PKB towarzyszy zmniejszanie si� emisji. 
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Rys. 5.1. Produkt Krajowy Brutto (PKB), całkowita roczna emisja CO2 oraz emisja jednostkowa odniesiona do 
warto�ci PKB w Polsce w latach 1990–2004. PKB w cenach stałych z 2003 roku. 

 
W rozdziale 1, omawiaj�c wytyczne Komisji, postawiono tez�, �e w przypadku kraju 
w trakcie intensywnych przeobra�e� gospodarczych nast�puje bardzo charakterystyczne 
przesuwanie si� emisji z małych instalacji i sektorów gospodarki, których nie obejmuje 
wspólnotowy system, do instalacji du�ych obj�tych wspólnotowy systemem. Potwierdzenie 
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tej tezy przynosi analiza zmian wielko�ci emisji CO2 ze �ródeł obj�tych wspólnotowy 
systemem. Ilustruje to Rys. 5.2. 
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Rys.  5.2. Roczna emisja dwutlenku w�gla ze �ródeł uczestnicz�cych w systemie handlu (dla �ródeł 

odpowiedzialnych za ok. 97% emisji w systemie); linia przerywana - trend liniowy 

 
Kolejnym przykładem takiego stanu mog� by
 zmiany wielko�ci emisji CO2 z elektrowni 
zawodowych. Przedsi�biorstwa te dysponuj� ponad 50% udziałem w krajowym limicie 
uprawnie� na lata 2005-2007. Wzrostowa tendencja emisji przedstawiona na rys. 5.3 jest 
bardzo widoczna.  
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Rys. 5.3. Roczna emisja dwutlenku w�gla z elektrowni zawodowych  

 

5.3 Analiza zmian emisyjno�ci poszczególnych sektorów przemysłu 
 
5.3.1 Sektor wytwarzania energii elektrycznej 
Post�p techniczny, wzrost sprawno�ci wytwarzania energii elektrycznej, ograniczenia 
emisyjne - stanowi� czynniki zmniejszaj�ce jednostkowe wska�niki emisji procesów 
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technologicznych. Zmniejszanie si� emisyjno�ci procesu wytwarzania powinno by
 
uwzgl�dnione przy rozdziale uprawnie� do emisji na lata 2008–2012. 
Z drugiej strony, wska�niki emisji zale�� od składu chemicznego paliwa, a ten, szczególnie 
w przypadku w�gla brunatnego, mo�e ulega
 istotnym zmianom. U�rednione oraz oddzielne 
dla elektrowni zasilanych w�glem kamiennym i brunatnym wska�niki emisyjno�ci dla 
wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych przedstawiono na Rys. 5.4. 
O ile w przypadku w�gla kamiennego wska�nik ten ma od 2000 roku malej�c� tendencj�, to 
dla w�gla brunatnego tendencja taka nie jest ju� jednoznacznie widoczna. Stan ten wydaje si� 
by
 zrozumiały. W zbiorze wszystkich krajowych elektrowni zasilanych w�glem kamiennym 
mo�na przyj�
, �e �redni skład w�gla nie ulega zmianie, a zmniejszanie si� warto�ci 
wska�nika jest wynikiem wzrostu �redniej sprawno�ci wytwarzania energii elektrycznej, 
natomiast w przypadku w�gla brunatnego na efekt poprawy sprawno�ci nakłada si� wpływ 
własno�ci paliwa. 
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Rys. 5.4. Zmiany wska�nika emisyjno�ci w latach 1999-2005 w elektrowniach zawodowych. 

 
Cz��
 elektrowni, oprócz energii elektrycznej, wytwarza dodatkowo ciepło, za� zmiana relacji 
mi�dzy ilo�ci� obu produktów zmienia warto�
 wska�nika. Istotny wpływ na obni�enie 
w ostatnim roku warto�ci wska�nika w elektrowniach opalanych w�glem kamiennym ma 
wprowadzenie w kilku instalacjach współspalania w�gla z biomas�. 
Wzgl�dne zmiany (rok do roku) wska�nika wahały si� w rozpatrywanym okresie (2000–
2005) od +0,002 do -0,002 (Rys. 5.5).  
Prognozuj�c zmiany wska�nika nale�y pami�ta
, �e w perspektywie 2008 roku w krajowych 
elektrowniach zostanie wybudowana jeszcze znacz�ca liczba instalacji odsiarczania spalin. 
Instalacje te s� �ródłem dodatkowej emisji. St�d mo�na oceni
, �e emisyjno�
 wytwarzania 
energii elektrycznej nie b�dzie zmniejszała si� rocznie wi�cej ni� o 0,2%. Tak� warto�
 
przyj�to dla wyznaczenia sektorowego liczby uprawnie� do emisji przy wytwarzaniu energii 
elektrycznej w elektrowniach zawodowych. 
Zmiana emisyjno�ci jest zwi�zana nie tylko ze zmian� sprawno�ci przetwarzania energii 
chemicznej paliwa, ale tak�e od wła�ciwo�ci samego paliwa. Zmiany jakie nast�piły w tym 
zakresie w latach 2000 – 2004 w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
przedstawiono na Rys. 5.6. Sytuacja w poszczególnych grupach przedsi�biorstw jest tu bardzo 
ró�na. W elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych całym analizowanym okresie 
�rednia emisyjno�
 paliwa utrzymuje si� na stałym poziomie i jest najwy�sza, co jest 
zwi�zane ze znacznym udziałem w�gla brunatnego. W sposób ci�gły maleje w grupie kotłów 
ciepłowniczych, co wynika z rosn�cego udziału gazu ziemnego. Na stały poziomie utrzymuje 
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si� tak�e emisyjno�
 paliwa w ciepłowniach zawodowych. W elektrowniach 
i elektrociepłowniach przemysłowych, w roku 2004 nast�pił znacz�cy wzrost emisyjno�ci 
paliwa.  
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Rys. 5.5. Wzgl�dne zmiany wska�nika emisyjno�ci w latach 2000–2005. 
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Rys. 5.6. Zmiany emisyjno�ci paliwa wykorzystywanego przez wytwórców energii elektrycznej i ciepła; 
1.A1.aiiA – elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, 1.A1aii.B – elektrownie i elektrociepłownie 

przemysłowe,  1.A1aiiA –ciepłownie zawodowe (komunalne), 1.A1aiii.B – ciepłownie niezawodowe, 1.A1iii. C 
– kotły ciepłownicze energetyki zawodowej 

 
5.3.2 Pozostałe sektory 
 
Analiza emisyjno�ci produktowej mo�liwa jest tylko w przypadku w miar� jednorodnej 
produkcji. Stad przedstawiono jest zmiany w okresie 2000 – 2004 dla hutnictwa (Rys. 5.7), 
produkcji cementu (Rys. 5.9) oraz wapna (Rys.5.9). Dla pozostałych sektorów ograniczono 
si� tylko do emisyjno�ci wykorzystywanego paliwa. 
Emisyjno�
 produkcji w hutnictwie, przemy�le cementowym i wapienniczym utrzymuje si� 
na stałym poziomie. Wynika to z faktu braku w ostatnim okresie znaczniejszych inwestycji 
modernizacyjnych w tych bran�ach. Zwróci
 nale�y uwag� na utrzymywanie si� na stałym, 
relatywnie niskim poziomie emisyjno�ci w przemy�le cementowym co oznacza, �e cement 
w całym tym okresie cement nie był produkowany z wykorzystaniem technologii „ mokrej” . 
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Rys. 5.7. Emisyjno�
 produkcji hutnictwa 2.C.1.a  - spiekalnie, 2.C.1.e –wielkie piece, 2.C.1..f –stalownie 

konwertorowe, 2.C.1.g – stalownie elektryczne. 
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Rys. 5.8. Emisyjno�
 paliwa wykorzystywanego w hutnictwie w instalacjach pra�enia i spiekania rud �elaza 
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Rys. 5.9. Emisyjno�
 produkcji cementu i wapna 
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Rys. 5.10. Emisyjno�
 paliwa wykorzystywanego w rafineriach ropy naftowej 
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Rys. 5.11. Emisyjno�
 paliwa wykorzystywanego w piecach koksowniczych 
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Rys. 5.12. Emisyjno�
 paliwa wykorzystywanego do produkcji klinkieru 
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Rys. 5.13 .Emisyjno�
 paliwa wykorzystanego przy wytwarzaniu innych produktów włóknistych 

 
Na stałym poziomie utrzymuje si� emisyjno�
 paliwa wykorzystywanego w rafineriach, co 
jest zrozumiałe wobec stało�ci wła�ciwo�ci ropy naftowej przerabianej przez krajowe 
rafinerie. Podobnie wygl�da sytuacja w przemy�le koksowniczym wobec wykorzystywania 
do produkcji krajowego w�gła koksuj�cego. Znacznie obni�yła si� emisyjno�
 paliw przy 
produkcji „ innych produktów włóknistych” , a wi�c głownie papieru i tektur. Nieznaczny 
spadek emisyjno�ci nast�pił przy produkcji klinkieru. 

 

5.4 Zmiany wielko�ci emisji GC w latach 1988 – 2004 
 
5.4.1 Wielko�� emisji GC  
Polska, ratyfikuj�c w lipcu 1994 r. Ramow� Konwencj� Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu, zobowi�zała si� do okresowego opracowywania i publikowania krajowych 
raportów inwentaryzacyjnych, wskazuj�cych na efekty podejmowanych działa� redukcji 
wielko�ci emisji GC. Prezentowane poni�ej dane pochodz� z rz�dowych raportów 
inwentaryzacyjnych, obejmuj�cych lata 1988 - 199935 oraz dodatkowo z raportów krajowej 
inwentaryzacji emisji GC za lata 2000 - 200436.  
W tablicy 5.2 zestawiono wielko�ci emisji wszystkich GC obj�tych inwentaryzacj� krajow�. 
Wielko�
 emisji CO2 w roku 2004 uległa obni�eniu o ok. 33%, w porównaniu do wielko�ci 
emisji w roku bazowym (1988). W jeszcze wi�kszym stopniu obni�yły si� wielko�ci emisji 
metanu, co jest wynikiem jego zagospodarowania oraz post�puj�cego spadku wydobycia 
w�gla kamiennego, spadku pogłowia zwierz�t w rolnictwie oraz ograniczenia wielko�ci 
emisji ze składowisk odpadów stałych. Znacz�cy, 37% wzrost emisji N2O wykazany w 
inwentaryzacji wynika ze zmiany metodyki obliczeniowej pocz�wszy od 1999 r. Szybki, 
prawie trzykrotny wzrost wielko�ci emisji gazów przemysłowych, (HFCs, PFCs, SF6), 
wyra�onej w ekwiwalencie CO2, jest spowodowany głównie wzrostem liczby urz�dze� 
klimatyzacyjnych (stacjonarnych i mobilnych) oraz wzrostem produkcji aluminium. Ze 
wzgl�du na niewielki udział gazów przemysłowych w ł�cznym bilansie wielko�ci emisji GC 
                                                 
35) Trzeci Raport Rz�dowy dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

Zmian Klimatu, Rada Ministrów, Warszawa, 2001 r., 
36) Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów za rok 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
Ministerstwo �rodowiska - Instytut Ochrony �rodowiska. 
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(ok. 2,3% w 2004 r.) rosn�ca emisja tych gazów nie stanowi zagro�enia dla wypełnienia przez 
Polsk� zobowi�za� PzK. 

 
Tablica 5.2 Emisja gazów cieplarnianych  (GC) w Polsce 

Wyszczególnienie emisji GC 

(w ekwiwalencie CO2) 
1988 2000 2001 2002 2003 2004 Relacja 

2004/1988 

CO2  476,6 314,8 317,8 308,2 319,0 316,7 66,45% 

CH4 66 45,9 38,8 37,8 37,7 39,0 59,09% 

N2O 21,8 23,93) 23,93) 22,63) 23,93) 30,03) 137,61% 

Gazy przemysłowe (HFCs, 
PFCs, SF6) 

0,8 1,6 2,2 1,5 1,9 2,3 287,50% 

Razem emisje GC (brutto) 565,2 386,2 382,7 319,5 356,7 361,9 64,03% 

Emisja CO2 –netto2) 441,9 271,7 264,2 257,5 293,1 290,5 65,74% 

1) dane oszacowane dla roku 1995, 
2) z uwzgl�dnieniem pochłaniania CO2 w rolnictwie i le�nictwie, 
3) W tym oszacowana po raz pierwszy w 1999r. emisja z odchodów zwierz�cych . 

�ródło: Dla lat 1988 – III Raport rz�dowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu Warszawa 
2001; dla lat 2000-2004 – dane Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji, zatwierdzone przez Min. 	rodowiska. 

 
W latach 1988 - 2004 nast�piła gł�boka redukcja wielko�ci emisji CO2 netto, uwzgl�dniaj�ca 
pochłanianie tego gazu w rolnictwie i le�nictwie, przewy�szaj�ca skal� redukcji wielko�ci 
emisji brutto. Dowodzi to korzystnych dla ochrony klimatu efektów konsekwentnej realizacji 
długofalowej polityki le�nej pa�stwa, w tym rz�dowego, Krajowego Programu Zwi�kszania 
Lesisto�ci.  
Kształtowanie si� emisji głównych gazów cieplarnianych w Polsce, w latach 1988- 2004, 
ilustruje Rys.5.14 
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Rys. 5.14. Zmiany emisji głównych GC w Polsce w latach 1988-2004 
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5.5 Krajowa inwentaryzacja emisji i pochłaniania GC37) 
Zgodnie z zał�cznikiem A do PzK przedstawiono główne wyniki inwentaryzacji emisji i 
pochłaniania trzech podstawowych GC: dwutlenku w�gla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku 
azotu (N2O) oraz fluorowanych gazów przemysłowych: HFCs, PFCs i SF6, zgodnie z 
klasyfikacj� �ródeł IPCC38).   
Inwentaryzacja emisji i pochłaniania przeprowadzona dla roku bazowego 1988 w kategorii 5. 
(zmiany u�ytkowania gruntów i le�nictwo – LULUCF) wykazała, �e działania te stanowiły 
zbiornik netto GC, a zatem emisje z tej kategorii nie zostały uwzgl�dnione przy obliczaniu 
przyznanego limitu emisji dla Polski.  
Wieloletni przebieg emisji i pochłaniania GC w Polsce przedstawiono poni�ej w tablicach 5.3. 
i 5.4. zawieraj�cych warto�ci emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych przedstawione w 
ekwiwalencie CO2 dla głównych kategorii �ródeł IPCC. W tablicy 5.3. przedstawiono 
rozbicie krajowej emisji w podziale na kategorie �ródeł natomiast w tablicy 5.4. w rozbiciu na 
poszczególne GC lub ich grupy. 

 
Tablica 5.3. Emisje i pochłanianie GC: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 w Polsce w latach 1988, 1990-2004, z 

podziałem na kategorie �ródeł. 
1988/ 
1995* 1990 2000 2001 2002 2003 2004 kategorie �ródeł 

ekw. CO2  
[Gg] 

1. Energia 482 817 394 941 321 907 327 222 318 490 327 169 322 603 
2. Procesy przemysłowe 24 170 14 489 17 706 16 500 15 110 18 299 20 749 
3. Stosowanie 
rozpuszczalników  
i innych produktów 

1 006 0 0 0 0 474 705 

4. Rolnictwo 51 742 30 476 26 368 25 838 24 982 25 700 33 614 
5. Zmiany u�ytkowania 
gruntów i le�nictwo -36 022 -39 956 -36 596 -39 826 -32 915 -28 207 -26 155 

6. Odpady 9 094 19 038 19 408 12 409 11 947 11 183 10 802 

Ogółem bez kategorii 5 568 829 458 944 385 390 381 968 370 529 382 825 388 473 
 

Tablica 5.4. Emisje i pochłanianie GC w Polsce w latach 1988/1995, 1990-2004, w rozbiciu na poszczególne 
gazy cieplarniane lub ich grupy. 

1988/1995* 1990 2000 2001 2002 2003 2004 
gazy cieplarniane 

ekw. CO2 [Gg] 

CO2  bez 5. 477 004 380 697 314 812 317 844 308 277 319 082 316 700 

CH4 51 158 58 823 45 852 38 844 37 790 37 688 39 028 

N2O 40 385 19 428 23 895 23 946 22 634 23 936 30 005 

HFCs 26 0 595 1 073 1 523 1 825 2 436 

PFCs 250 0 224 270 287 278 285 

                                                 
37) Informacje o emisji gazów cieplarnianych w Polsce podano tak�e w Zał�czniku 2 w postaci tablic zgodnych z 
opracowanymi przez Komisje Europejska „ Uzupełniaj�cymi wytycznymi” , 
38) Intergovernmental Panel on Climate Change – Mi�dzyrz�dowy Panel ds. Zmian Klimatu. 
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SF6 13 0 16 18 21 20 23 

Ogółem* 568 837 458 948 385 394 381 996 370 531 382 829 388 477 
*sumy emisji s� ró�ne od tych w tabeli powy�ej ze wzgl�du na uwzgl�dnienie emisji CH4 i N2O w kategorii 5.  
 
Na rysunku 5.15 przedstawiono udziały poszczególnych kategorii �ródeł w wielko�ci emisji 
CO2 (bez kategorii 5.). W roku 2004 roku udziały te były nast�puj�ce: 

- Energia (głównie 1.A. Spalanie paliw) - 95,5%, 
- Procesy przemysłowe - 4,2%. 

W ramach podsektora 1.A. Spalanie paliw, który jest zdecydowanie dominuj�cym �ródłem 
wielko�ci emisji CO2, 57% emisji stanowi wielko�
 emisji z przemysłu energetycznego, 
12,7% emisji pochodzi z kategorii Przemysł wytwórczy i budownictwo, a 10,6 % z transportu. 
 

 
 

Rys.5.15. Struktura emisji CO2w roku 2004 
 
Wi�zanie CO2 wyst�puje jedynie w kategorii 5. Zmiany u�ytkowania gruntów i le�nictwo, 
i stanowi około 9,2 % strumienia rocznej wielko�ci emisji CO2 netto w 2004 r. 
Udziały poszczególnych GC w krajowej emisji przedstawiono na Rys. 5.16. Inwentaryzacja 
emisji i pochłaniania GC wykonywana jest na podstawie obecnie obowi�zuj�cej metodyki 
IPCC opisanej w wytycznych39). W kategoriach kluczowych, odpowiadaj�cych za najwi�kszy 
odsetek emisji, wypracowane zostały krajowe wska�niki i metodyka inwentaryzacji.  

                                                 
39) Revised IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Intergovernmental Panel on Climate 
Change. 1996 oraz IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management In National Greenhouse Gas 
Inventories. Intergovernmental Panel on Climate Change. 2000 r., 
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Rys.5.16. Udziały poszczególnych GC w emisji krajowej GC w roku 2004 

 

5.5.1 Emisje CO2 
Dla opracowania KPRU II kluczowe znaczenie posiadaj� dane dotycz�ce wielko�ci emisji 
CO2 jako głównego GC i jedynej substancji ujmowanej w drugim okresie rozliczeniowym. 
Tendencje zmian w tym zakresie w latach 1988 – 2004 przedstawiono w tablicy 5.5. 
 

Tablica 5.5. Emisja CO2 w Polsce wg wyró�nionych sektorów gospodarki, w latach 1988-2004  [mln Mg CO2e/rok] 
 

Wyszczególnienie- kategorie emisji CO2 1988 2000 2001 2002 2003 2004 
 Relacja 

2004/1988 
w [%] 

Razem krajowa emisja CO2 (brutto),  
w tym: 

476,6 314,8 317,8 308,3 319,1 316,7 66,4 % 

Instalacje spalania paliw w energetyce: 252,9 164,7 166,9 175,3 182,2 180,5 71,4 % 

Emisja w przemy�le przetwórczym,   
w tym: 

82,0 71,7 64,3 64,2 66,8 61,7 75,2 % 

- rafinerie i koksownie 5,4 7,2 6,6 5,4 5,6 5,2 96,3 % 

- emisje procesowe (z surowców) 13,6 12,3 10,5 8,9 9,3 8,6 63,2% 

Transport 28,2 28,2 30,1 29,5 30,5 33,7 119,5 % 

Handel, usługi, gosp. domowe, rolnictwo 113,5 50,2 56,5 52,0 53,8 53,4 47,0 % 

Pochłanianie CO2 (rolnictwo & le�nictwo) -34,7 -43,1 -53,6 -38,6 -28,2 -26,2 75,5 % 

Razem krajowa emisja CO2 (netto) 441,9 271,7 264,2 269,7 290,9 290,5 65,7 % 

�ródło: opracowanie na  podstawie raportu inwentaryzacji GC za 2001 -2004 r., IO�, Warszawa, oraz „ Trzeci raport rz�dowy 
dla Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu” , Warszawa, 2001 r. 

 
Najwa�niejsze tendencje charakteryzuj�ce dotychczasowe zmiany dla lat 1988 – 2004 
wielko�ci emisji CO2, to:  
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- ponad 33% redukcja wielko�ci emisji CO2 w całym kraju oraz ok. 30% w instalacjach 
energetycznego spalania (produkcja energii elektrycznej i ciepła), 

- 53% redukcja wielko�ci emisji CO2 w sektorach handlu i usług, rolnictwa oraz 
gospodarstw domowych; zasadnicze znaczenie maj� w tym przypadku poczynione 
inwestycje termomodernizacyjne oraz zmiany struktury paliw zu�ywanych do celów 
grzewczych, 

- wzrost wielko�ci emisji z transportu; główne wobec wzrost jego aktywno�ci.  
 
5.5.2 Porównanie do roku bazowego 1988 
Warto�ci oszacowanych wielko�ci emisji i pochłaniania GC 2004 r. w porównaniu 
z wynikami roku bazowego 1988 (dla gazów przemysłowych rok 1995 jest rokiem bazowym) 
kształtuj� si� nast�puj�co: 

- CO2 - spadek emisji do 66,5 % (bez sektora 5) warto�ci roku bazowego, 
- CH4 - spadek emisji do 59,2 %, 
- N2O - wzrost emisji do 137,4 %, 
- HFC - wzrost emisji do 12721 %, 
- PFC - wzrost emisji do 113,9 %, 
- SF6 - wzrost emisji do 171,6 %. 
 

Tablica 5.6. Zmiana wielko�ci emisji GC w roku 2004 w stosunku do roku bazowego 
 

 
* przyj�to dane z roku 1995 (bazowego dla gazów HFC, PFC i SF6 ) 

 
5.5.2.1 Dwutlenek w�gla 
Przyczyn� zmniejszenia wielko�ci emisji CO2 w roku 2004 wzgl�dem roku 1988 (bazowym) 
tłumaczy fakt, �e zu�ycie energii chemicznej paliw w 2004 roku stanowi ok. 66% zu�ycia 
roku bazowego 1988. Jednocze�nie zmieniła si� struktura paliw, tj.: 

- udział paliw w�glowych zmniejszył si� z 78,7% (1988) do 68,6% (2004), 
- udział paliw ciekłych wzrósł z 12,5% do 20,4%, 
- udział paliw gazowych wzrósł z 7,5% do 6,4 %, 
- ł�cznie udział paliw w�glowodorowych wzrósł z 20,0% do 26,8%, 
- udział biomasy wzrósł z 1,3% do 5,4%. 

Wzrost udziału paliw w�glowodorowych o znacz�co mniejszych warto�ciach 
współczynników emisji w stosunku do paliw w�glowych, miał dodatkowy wpływ (obok 
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globalnej redukcji zu�ycia paliw) na zmniejszenie wielko�ci emisji CO2 w roku 2004 w 
porównaniu z rokiem bazowym 1988. 
 
5.5.2.2 Metan 
W roku 2004, w porównaniu z rokiem 1988, nast�pił ponad 59% spadek wielko�ci emisji 
metanu. Wpłyn�ły na to przede wszystkim: 

- redukcja o prawie 47% emisji lotnej z wydobycia w�gla, wynikaj�ca ze znacznego 
ograniczenia wydobycia w�gla kamiennego, 

- zmniejszenie emisji z fermentacji jelitowej w sektorze rolnictwa o prawie 52%, 
wynikaj�ce ze znacznego spadku pogłowia zwierz�t gospodarskich, 

- obni�enie warto�ci emisji w kategorii 6.A. Składowanie odpadów o 52%, które wynika 
przede wszystkim z istotnej zmiany warto�ci współczynników (obni�enie wska�nika 
DOC) wykorzystanych w inwentaryzacji emisji za lata 2001-2004 w tej kategorii.  

W zwi�zku z tym, dla zachowania ci�gło�ci trendu, nale�y przeprowadzi
 rekalkulacj� 
wielko�ci emisji z sektora 6 IPCC dla lat wcze�niejszych z uwzgl�dnieniem nowych 
wska�ników emisji, odzwierciedlaj�cych stopniow� zmian� składu morfologicznego 
składowanych odpadów na przestrzeni analizowanych lat. 
 
5.5.2.3 Podtlenek azotu 
Emisja N2O w roku 2004 była wy�sza od emisji w roku bazowym (1988) o 38%. Najwi�kszy 
wpływ na wzrost emisji miał wzrost emisji w podkategorii sektora 4. Rolnictwo – Gleby 
rolne. Wynika to z uwzgl�dnienia w roku 2004 emisji po�redniej z gleb rolnych. Takie 
szacowanie dla lat wcze�niejszych nie zostało wykonane. Oprócz tego na wzrost emisji N2O 
wpływ miało wł�czenie emisji z odchodów zwierz�cych (4.B.). Podkategoria ta była 
uwzgl�dniana w inwentaryzacjach dopiero od 1999 roku, a jej udział w krajowej emisji N2O 
jest wysoki i dla 2004 roku wyniósł 18%. Inna kategoria, z której emisja N2O szacowana była 
w inwentaryzacji gazów cieplarnianych dopiero od roku 2000 to kategoria 6.B. 	cieki. 
Wyliczana na podstawie spo�ycia białka emisja ze �cieków komunalnych (kanalizacyjnych) 
nie ma tak wysokiego udziału w emisji krajowej N2O jak emisja z 4.B. (w 2004 roku udział 
ten wynosił ok. 2,6%), wi�c doł�czenie tej kategorii miało mniejszy wpływ na wzrost emisji 
N2O w stosunku do roku bazowego. 
Emisja N2O ze Spalania paliw (1.A) wzrosła o 2,9% w porównaniu z rokiem bazowym, 
natomiast emisja z Procesów przemysłowych (kategoria 2 IPCC) w 2004 r. spadła 
w porównaniu z rokiem 1988 o ok. 29,7%. 
 
5.5.2.4 Gazy przemysłowe: HFC, PFC i SF6 
Procentowa zmiana wielko�ci emisji gazów przemysłowych w stosunku do roku bazowego - 
1995 jest znaczna, jednak nie powinna budzi
 niepokoju, poniewa� wielko�
 emisji 
fluorowanych gazów przemysłowych w porównaniu do wielko�ci emisji głównych GC jest w 
dalszym ci�gu bardzo mała i stanowi ok. 0,65 % sumy krajowej. 

 

5.5.3 Trendy emisji dwutlenku w�gla 
 
Na rysunku 5.16 przedstawiono wielko�
 emisji CO2 w Polsce w latach 1988-2004. S� to 
wielko�ci emisji netto, tj. z uwzgl�dnieniem (odj�ciem) wi�zania wyst�puj�cego w kategorii 5 
Zmiany u�ytkowania gruntów i lasów. 
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Rys. 5.16. Emisja CO2 w latach 1988, 1990-2004 z podziałem na główne sektory 
 
W Polsce w inwentaryzacjach CO2 w ubiegłych latach wyodr�bniano emisj� i pochłanianie. 
W tabeli trendów w układzie CRF podaje si� emisj� w dwóch wariantach: z kategori� 5. i bez 
tej kategorii. Nale�y zauwa�y
, �e w ramach kategorii 5. mamy do czynienia jednocze�nie 
z emisj� i pochłanianiem CO2. 
Generalnie od roku 1988 ci�g emisji CO2 ma tendencj� spadkow�. Najwi�ksza zmiana 
nast�piła w latach 1988-1990, co wynika ze spadku aktywno�ci przemysłowej. Tendencja 
spadkowa w dalszych latach wynika m.in. ze zmiany profilu stosowanych paliw 
(zmniejszenie si� udziału paliw w�glowych oraz wzrostu zu�ycia paliw ciekłych i gazowych) 
oraz post�puj�cej modernizacji i restrukturyzacji przemysłu, maj�cej wpływ na 
energochłonno�
 produkcji. 
Trend emisji GC, wyra�onych w ekwiwalencie CO2 Na rysunku 5.17 przedstawiono krajow� 
emisj� gazów cieplarnianych w latach 1988-2004, wyra�on� w ekwiwalencie CO2. 

 
Rys 5.17. Emisja poszczególnych GC w latach 1988, 1990-2004 z uwzgl�dnieniem emisji 

i pochłaniania z sektora 5. 
 
Decyduj�cy wpływ na przebieg krajowej emisji ma emisja CO2, którego udział 
w poszczególnych latach wynosił od 83% do 79%. Emisja metanu na przestrzeni omawianego 
okresu systematycznie maleje, jego udział w emisji krajowej wyniósł w roku 2004 ok.11%. 
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Emisja podtlenku azotu zmniejszała si� do roku 1999 z powodu zmniejszaj�cego si� zu�ycia 
nawozów azotowych. Jednak w latach 1999 - 2004 ogólny udział procentowy N2O w�ród 
emitowanych GC wzrósł (w roku 2004 wyniósł ponad 6%) z powodu uwzgl�dnienia w 
inwentaryzacji nowych �ródeł emisji. 
 
 
6 CAŁKOWITY LICZBA UPRAWNIE� DO EMISJI DLA INSTALACJI 

OBJ�TYCH WSPÓLNOTOWYM SYSTEMEM  
 

6.1 Całkowita liczba uprawnie� do emisji na lata 2008-2012 
Polska podtrzymuje zawarte w KPRU I stwierdzenia, �e w ramach PzK zobowi�zała si� do 
redukcji wielko�ci emisji GC w latach 2008-2012 o 6% w stosunku do poziomu z roku 
198840). Zobowi�zanie to dotyczy koszyka sze�ciu GC. Wyniki krajowej inwentaryzacji emisji 
wykazały ł�czn� emisj� CO2, CH4 i N2O w roku 1988 na poziomie 564,741) mln Mg 
równowa�nej emisji CO2 oraz ł�czn� emisje PFCs, HFCs i SF6 w roku 1995 na poziomie 0,8 
mln Mg równowa�nej wielko�ci emisji CO2. Na tej podstawie wyznaczono limit emisji 
sze�ciu GC. 

 

Limit krajowej emisji sze�ciu GHG 
w latach 2008-2012 wynosi �redniorocznie 
531,3 mln Mg równowa�nej emisji CO2. 

 
Wspólnotowy system w drugim okresie rozliczeniowym obejmuje tylko CO2. Wyniki 
inwentaryzacji wykazuj� wzrost emisji trzech GC (PFCs, HFCs i SF6) w ostatnich latach. Ich 
udział w emisjach wszystkich sze�ciu GC jest jednak niewielki i w roku 2004 wynosił ok. 
0,6%. Z drugiej strony, oczekiwany jest dalszy, w perspektywie 2012 roku, spadek emisji CH4 
w wyniku wdro�enia mi�dzy innymi dyrektywy nr 99/31/WE42). Zakładaj�c kompensowanie 
si� tych dwóch tendencji, ostatecznie przyj�to w latach 2008-2012 udział CO2 w emisji 
sze�ciu GC zgodnie ze struktur� emisji bazowych czyli na poziomie – 6%, co uznano za 
zobowi�zania PzK dla Polski odniesione do  CO2. 

 

Limit krajowej emisji CO2 w latach 2008-2012 wynosi �redniorocznie 
448 mln Mg równowa�nej emisji CO2. 

 

6.2 Krajowa wielko�	 emisji CO2 wzgl�dem zobowi�za� z Kioto 
Zgodnie z zał�cznikiem III do dyrektywy nr 2003/87/WE, ł�czna wielko�
 emisji powinna 
zapewni
 co najmniej wypełnienie celów emisyjnych dla danego kraju w PzK. Dla Polski 
zakładana �cie�ka emisyjna plasuje si� znacz�co poni�ej limitu PzK. 
W analizach dotycz�cych prognozowanej produkcji i emisji brano pod uwag� fakt, �e 
zarówno dyrektywa nr 2003/87/WE, jak i wytyczne KE nie uwzgl�dniaj� sytuacji takich 
                                                 
40) W PzK baz� dla zobowi�za� Polski w przypadku CO2, CH4 i N2O jest poziom emisji z  1988 r, natomiast w 
przypadku PFCs, HFCs i SF6 emisje z 1995 r., 
41) W wyniku przeprowadzonej rekalkulacji roku bazowego, zgodnie z Inwentaryzacj� emisji gazów 
cieplarnianych i ich prekursorów w roku 2004 r.,  
42 ) Dyrektywa nr 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowisk odpadów  (Dz. Urz. UE L. 182 z 16 
lipca 1999 r. str. 16). 
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krajów jak Polska, tzn. znajduj�cych si� w fazie intensywnych przeobra�e� strukturalnych i 
wzmo�onego rozwoju gospodarczego. Dlatego przyj�to, i� system wspólnotowy, jako 
instrument wspomagaj�cy, nie mo�e zaostrza
 wymaga� emisyjnych dla prowadz�cych 
instalacje w stosunku do sytuacji, w której Polska samodzielnie realizuje wymagania PzK. 
Na tle działa� dotycz�cych analiz dla �ródeł obj�tych wspólnotowym systemem nale�y bra
 
pod uwag� zmiany, jakie nast�puj� lub mog� nast�powa
 w innych sektorach i obszarach 
aktywno�ci gospodarczej. W Polsce nale�y zwróci
 uwag� przede wszystkim na transport, 
rolnictwo oraz sektor komunalno-bytowy (np. w tym ostatnim rocznie spala si� ok. 10 mln 
Mg w�gla kamiennego). 
 

6.3 Całkowita liczba uprawnie� do emisji przeznaczona do rozdziału 
Całkowita liczba uprawnie� do emisji, przeznaczona do rozdziału, stanowi sum� przydziałów 
sektorowych, krajowej rezerwy na instalacje nowe oraz puli przeznaczonej na aukcje. 
 

Całkowita liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 wynosi �redniorocznie 
279 608 285 Mg uprawnie�. 

 
W stosunku do limitu krajowego dla instalacji obj�tych wspólnotowym systemem, 
wynosz�cego 372 mln Mg CO2, oznacza to nadwy�k� redukcji w wysoko�ci ok. 100 mln Mg 
CO2, któr� Rz�d RP mo�e dysponowa
, np. zbywaj�c j� w systemie handlu 
mi�dzynarodowego. 
 
 
7 POTRZEBY  EMISYJNE  POSZCZEGÓLNYCH  SEKTORÓW  W  OKRESIE  

2008-2012 
 

7.1 Agregacja sektorowa 
Przy opracowywaniu KPRU II przyj�to zasad� grupowania instalacji w sektory na podstawie 
głównej działalno�ci rynkowej. 
Instalacje do spalania paliw, produkuj�ce energi� mechaniczn� lub energi� elektryczn� lub 
ciepło na potrzeby instalacji produkcyjnej sektora innego ni� sektor wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła, zaliczono do sektora, na rzecz którego pracuj�. Np. elektrociepłownie 
przemysłowe, zasilaj�ce zakłady rafineryjne, zakwalifikowano do sektora rafineryjnego. 
W pracach nad KPRU II wyró�niono trzy podsektory sektora wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła: 
- elektrownie zawodowe, 
- elektrociepłownie zawodowe, 
- ciepłownie zawodowe. 
Nast�pnie wyró�niono sektory zwi�zane z działalno�ciami, wymienionymi w zał�czniku I do 
dyrektywy nr 2003/87/WE: 
− przemysł rafineryjny, 
− przemysł koksowniczy, 
− hutnictwo �elaza i stali, 
− przemysł cementowy, 
− przemysł wapienniczy, 
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− przemysł szklarski, 
− przemysł ceramiczny, 
− przemysł papierniczy. 
W trzeciej kolejno�ci wyró�niono sektory, nie wymienione w zał�czniku I do dyrektywy 
nr 2003/87/WE, w których u�ytkuje si� instalacje spalania lub inne instalacje wymienione 
w zał�czniku I: 
− przemysł chemiczny, 
− przemysł cukrowniczy, 
− pozostały przemysł. 
 

7.2 Okre�lenie liczby uprawnie� do emisji dla sektorów  
 
7.2.1 Elektrownie zawodowe 
Elektrownie zawodowe (organizacj� samorz�du gospodarczego zrzeszaj�c� elektrownie 
zawodowe jest Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie - TGPE) wytwarzaj� przede 
wszystkim energi� elektryczn�. Kilka z nich ma charakter wielozakładowy i zarz�dza 
maj�tkiem produkcyjnym, w skład którego wchodz� tak�e elektrociepłownie. Cz��
 
elektrowni produkuje dodatkowo ciepło na potrzeby u�ytkowe. St�d uzupełniaj�cym 
produktem podsektora jest ciepło. W 2005 roku w elektrowniach zawodowych wytworzono 
120,04 TWh energii elektrycznej, z czego 118,05 TWh w układach kondensacyjnych oraz 
26 817 TJ ciepła. Zgodnie z dyrektyw� nr 2004/8/WE43), energia elektryczna wyprodukowana 
w układzie kondensacyjnym mo�e by
 uznana za skojarzon� w ilo�ci opowiadaj�cej 
wyprodukowanej ilo�ci ciepła i wska�nika skojarzenia nie wi�kszego ni� 0,45. Przy takim 
współczynniku skojarzenia, całkowita ilo�
 energii elektrycznej, jaka mo�e by
 uznana za 
skojarzon�, wynosi 4,02 TWh. 
Elektrownie zawodowe współspalały biomas�, z której energia uznawana jest za odnawialn�. 
Produkcja energii elektrycznej z biomasy wyniosła 0,70 TWh, a ciepła 1,72 TJ. 
Bilans produkcji elektrowni zawodowych w 2005 roku przedstawia si� nast�puj�co: 

- produkcja ciepła  26 817 TJ 
 w tym z biomasy          1,72 TJ 
- produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu     4,02 TWh 
- produkcja energii elektrycznej w kondensacji 116,03 TWh, 
   z czego 

- ze �ródła odnawialnego (biomasa)       0,7 TWh 
- z w�gla 115,33 TWh 

Elektrownie zawodowe wyemitowały w 2005 roku 116 610 960 Mg CO2. Emisja ta była 
wynikiem produkcji energii elektrycznej w kondensacji oraz skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła. Poniewa� brak jest mo�liwo�ci rozdzielenia strumienia produkcji na oba 
sposoby produkcji, proponuje si�, aby za emisj� z produkcji skojarzonej uzna
 emisj� 
odpowiadaj�c� wielko�ci wyznaczonej zgodnie z zasad� wyznaczania liczby uprawnie� do 
emisji dla produkcji skojarzonej. 
W przypadku skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła proponuje si� przyj�
 
zasady przydziału wynikaj�ce z potrzeby promocji kogeneracji, zgodnie z dyrektyw� nr 
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2004/8/WE. Dyrektywa ta, w celu okre�lenia wynikaj�cego ze skojarzonego wytwarzania 
współczynnika oszcz�dno�ci paliwa, posługuje si� poj�ciem referencyjnych sprawno�ci 
rozdzielonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Je�eli zało�y
 dalej, �e te 
referencyjne sprawno�ci powinny odpowiada
 wymaganiom BAT, to mo�na przyj�
 
nast�puj�ce wska�niki emisyjno�ci dla w�gla: 

- 90 kg/GJ dla ciepła wyprodukowanego w skojarzeniu, 
- 850 kg/MWh dla energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu. 

Tak wyznaczona emisja odpowiadaj�ca produkcji skojarzonej w elektrowniach zawodowych 
w 2005 roku wynosi 2,354 mln Mg. Emisja odpowiadaj�ca produkcji w kondensacji wynosi 
wiec 114,257 mln Mg. �rednia emisyjno�
 produkcji w kondensacji wynosi zatem 0,9907 
Mg/MWh (114,26 mln. Mg/115,33 TWh). 
Prognozuj�c zmiany wska�nika nale�y pami�ta
, �e w perspektywie 2008 roku w krajowych 
elektrowniach zostanie wybudowana jeszcze znacz�ca liczba instalacji odsiarczania spalin. 
Instalacje te s� �ródłem dodatkowej emisji. Zgodnie z analiz�, przedstawion� w p. 5.2., mo�na 
oceni
, �e emisyjno�
 wytwarzania energii elektrycznej nie b�dzie zmniejszała si� rocznie 
o wi�cej ni� 0,2%.  
Wielko�
 t� potwierdza analiza zmian sprawno�ci wytwarzania energii elektrycznej w Polsce 
w elektrowniach cieplnych. Zmiany te w okresie 1985–2003 przedstawiono na Rys. 7.1. 
Dynamik� zmian sprawno�ci w latach 1991-2003 przedstawiono na Rys. 7.2. �rednia warto�
 
rocznych przyrostów z tego okresu wynosi 0,009. Poniewa� jednak w perspektywie 2012 
roku nie s� ju� przewidywane daleko id�ce modernizacje istniej�cych bloków, zatem wobec 
wspomnianej ju� perspektywy wprowadzenia do ruchu znacz�cej liczby instalacji 
odsiarczania, a tym samym wzrostu potrzeb własnych elektrowni, mo�na przyj�
, �e trend 
zmian sprawno�ci potwierdza zasadno�
 przyj�cia zało�enia o �redniorocznym zmniejszaniu 
si� emisyjno�ci na poziomie 0,2%. 

Rys. 7.1. Zmiany sprawno�ci wytwarzania energii elektrycznej netto w elektrowniach cieplnych 
w latach 1985-2003. 
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Rys. 7.2. Wzgl�dny roczny przyrost sprawno�ci wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych. 

 
Zgodnie z korekt� prognozy zapotrzebowania na energi� elektryczna i ciepło (Zał�cznik nr 1.) 
przewiduje si� w latach 2008–2012 produkcj� energii elektrycznej w elektrowniach 
kondensacyjnych zgodnie z Tab.Z.3 zał�cznika nr 1. Zgodnie z analiz� przeprowadzon� przez 
PTEZ, w przedło�onej prognozie zało�ono tak�e, �e produkcja ciepła w elektrociepłowniach 
b�dzie do roku 2013 wzrasta
 o 1,3% rocznie, po czym przyrost ten b�dzie stopniowo male
 
do 0,55% w roku 2025, natomiast produkcja energii elektrycznej b�dzie rosła zgodnie ze 
wska�nikiem wzrostu b�d�cym połow� wska�nika krajowego wzrostu zapotrzebowania na 
energi� elektryczn�.  
Zgodne z prognoz� zapotrzebowania na energi� elektryczn� i ciepło oraz wyznaczonymi 
wy�ej wska�nikami emisyjno�ci, wyznaczono zapotrzebowanie na przydział uprawnie� do 
emisji dla sektora elektrowni zawodowych. 
W wyniku zastosowanego algorytmu rozdziału uprawnie� do emisji mi�dzy prowadz�cych 
instalacje suma rozdzielonych uprawnie� na 5 lat wyniosła 700 034 405 uprawnie� do emisji 
oraz �redniorocznie 140 006 881 uprawnie� do emisji, przy czym za cały okres 450 000 
uprawnie� do emisji skierowano do krajowej rezerwy. Suma ta wynika z przewidzianych w 
rozdziale uprawnie� uruchomie� w 2012 roku dwóch bloków energetycznych: w 
Południowym Koncernie Energetycznym oraz BOT Elektrownia Opole. 
Zało�ono, i� 1% uprawnie� do emisji z całkowitej liczby uprawnie� do emisji dla sektora tj. 
7 mln uprawnie� do emisji pokryte zostanie w drodze aukcji, a 99% zostanie rozdzielonych 
dla poszczególnych prowadz�cych instalacje. 

 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla podsektora elektrowni zawodowych rozdzielonych pomi�dzy poszczególnych 

prowadz�cych instalacje wynosi �redniorocznie 
138 608 000 uprawnie�. 

 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla instalacji nowych podsektora elektrowni 

w ramach jednolitej rezerwy krajowej wynosi  
450 000 uprawnie�.  
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7.2.2 Elektrociepłownie  
Elektrociepłownie, zaliczone do rodzaju instalacji do spalania paliw o kodzie E1, tradycyjnie 
dzielone s� w Polsce na 3 grupy: zawodowe, przemysłowe oraz niezale�ne. Przewa�aj�ca 
wi�kszo�
 elektrociepłowni zawodowych zrzeszona jest w organizacji samorz�du 
gospodarczego Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych - PTEZ. W roku 2005 
elektrociepłownie wyprodukowały w sumie 32,94 TWh energii elektrycznej, z czego 
20,8 TWh elektrociepłownie zrzeszone w PTEZ, a 7,46 TWh elektrociepłownie przemysłowe. 
PTEZ opracowało w porozumieniu z KASHUE bran�ow� prognoz� rozwoju, st�d proponuje 
si�, aby wykorzysta
 wynikaj�ce z tej prognozy zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji do 
okre�lenia całkowitej liczby uprawnie� do emisji dla sektora elektrociepłowni.  
W zamieszczonej prognozie zapotrzebowania na energi� elektryczn� w zał�czniku nr 1, 
zało�ono, �e produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowniach przemysłowych b�dzie si� 
utrzymywa
 na stałym poziomie, a w pozostałych elektrociepłowniach b�dzie rosła dwa razy 
wolniej ni� krajowe zapotrzebowanie na energi� elektryczn�. St�d całkowit� liczb� uprawnie� 
do emisji dla elektrociepłowni proponuje si� wyznaczy
 z zale�no�ci: 

 
Liczba uprawnie� do emisji dla elektrociepłowni  = 

liczba uprawnie� do emisji dla elektrociepłowni zrzeszonych w PTEZ 
 x 	rednia produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowniach w latach 2008-2012 
 / 	rednia produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowniach zrzeszonych w PTEZ 

 
Elektrociepłownie zrzeszone w PTEZ wyprodukowały w 2005 roku 139 929,1ciepła brutto 
oraz 21 071,1 GWh, energii elektrycznej brutto. Podział tej produkcji pod wzgl�dem 
no�ników energii pierwotnej jest nast�puj�cy: 

- produkcja ciepła w instalacjach opalanych w�glem   133 511,9TJ 
- produkcja ciepła w instalacjach opalanych gaz        6 417,3 TJ 
- produkcja energii elektrycznej w instalacjach opalanych w�glem   16 993,0 GWh 
- produkcja energii elektrycznej w instalacjach opalanych gazem     4 078,7 GWh. 

Instalacje te wyemitowały w 2005 roku 25 628 328 Mg CO2. Elektrociepłownie zawodowe 
opalane w�glem wyemitowały 23 776 684 Mg CO2, co oznacza, i� uzyskały wska�nik emisji 
odniesiony do sumarycznej produkcji energii elektrycznej i ciepła równy 0,122 Mg/GJ. 
Natomiast instalacje opalane gazem wyemitowały 1 851 644 Mg CO2, co odpowiada 
wska�nikowi emisji odniesionemu do sumarycznej produkcji energii elektrycznej i ciepła 
równemu 0,08833 Mg/GJ. 
O ile mo�na zało�y
, �e całkowite zapotrzebowanie na ciepło b�dzie w Polsce spada
, to 
b�dzie to dotyczy
 przede wszystkim �ródeł indywidualnych, natomiast wzrasta
 b�dzie 
produkcja ciepła sieciowego, przy stałym zapotrzebowaniu na ciepło wykorzystywane dla 
potrzeb przemysłowych. Analiza planów produkcyjnych elektrociepłowni zawodowych 
wskazuje, �e przyrost zapotrzebowania na ciepło sieciowe do roku 2013 b�dzie wynosił około 
1,3% rocznie. Główne czynniki, maj�ce wpływ na powy�sz� prognoz�, przedstawione zostały 
w zał�czniku nr 1. Na tej podstawie przygotowano szczegółow� prognoz� produkcji ciepła 
i energii elektrycznej wytwarzanej w elektrociepłowniach zrzeszonych w PTEZ. 
Przedstawiono j� w Tab. 7.1. 
W przypadku skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przyj�to zasady 
przydziału wynikaj�ce z potrzeby promocji kogeneracji, zgodnie z dyrektyw� nr 2004/8/WE. 
Dyrektywa ta, w celu okre�lenia wynikaj�cego ze skojarzonego wytwarzania współczynnika 
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oszcz�dno�ci paliwa, posługuje si� poj�ciem referencyjnych sprawno�ci rozdzielonego 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Je�eli zało�y
 dalej, �e te referencyjne sprawno�ci 
powinny odpowiada
 wymaganiom BAT, to mo�na przyj�
 nast�puj�ce wska�niki 
emisyjno�ci: 

- 90 kg/GJ dla ciepła wyprodukowanego ze spalania w�gla, 
- 60 kg/GJ dla ciepła wyprodukowanego ze spalania gazu, 
- 850 kg/MWh dla energii elektrycznej wytworzonej ze spalania w�gla, 
- 430 kg/MWh dla energii elektrycznej wytworzonej ze spalania gazu. 

 
Tab. 7.1. Prognoza produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach zrzeszonych w Polskim 
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    TJ   GWh TJ GWh TJ GWh 
2005 1 139929,1 1 21 071,7  6417,3 4 078,7 133 511,9 16 993,0 
2008 1,0395 145457,6 1,064 22411,8 6670,8 4 338,1 138 786,8 18 073,7 
2009 1,0530 147348,6 1,089 22945,2 6757,5 4 441,3 140 591,1 18 503,9 
2010 1,0667 149264,1 1,117 23540,1 6845,4 4 556,5 142 418,7 18 983,6 
2011 1,0806 151204,5 1,143 24090,3 6934,4 4 663,0 144 270,2 19 427,4 
2012 1,0946 153170,2 1,169 24622,7 7024,5 4 766,0 146 145,7 19 856,7 

 
Zgodne z prognoz� produkcji energii elektrycznej i ciepła (Tab. 7.1) oraz przyj�tymi wy�ej 
wska�nikami emisyjno�ci, mo�na wyznaczy
 zapotrzebowanie na przydział uprawnie� do 
emisji elektrociepłowni zrzeszonych w PTEZ. Wyniki przedstawiono w Tab. 7.2. 
 

Tab. 7.2. Zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji  w  latach 2008-2012 
dla elektrociepłowni zrzeszonych w PTEZ. 
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 TJ GWh TJ GWh tCO2/G
J 

tCO2/M
Wh 

tCO2/G
J 

tCO2/MWh uprawnie�/rok 

2005 6417,3 4 078,7 133 511,9 16 993,0      27 706 300 

2008 6670,8 4 338,1 138 786,8 18 073,7 0,06 0,43 0,09 0,85 0,9851 30 119 127 

2009 6757,5 4 441,3 140 591,1 18 503,9 0,06 0,43 0,09 0,85 0,9801 30 696 739 

2010 6845,4 4 556,5 142 418,7 18 983,6 0,06 0,43 0,09 0,85 0,9752 31 323 769 

2011 6934,4 4 663,0 144 270,2 19 427,4 0,06 0,43 0,09 0,85 0,9704 31 918 717 

2012 7024,5 4 766,0 146 145,7 19 856,7 0,06 0,43 0,09 0,85 0,9655 32 502 177 
         suma 156 560 529 
         �rednor. 31 312 106 
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Przydział uprawnie� do emisji dla instalacji zrzeszonych w Polskim Towarzystwie 
Elektrociepłowni Zawodowych, uzgodniony z tym stowarzyszeniem, składa si� z dwóch 
składników: pierwszy to rzeczywista wielko�
 emisji roku 2005, drugi natomiast liczony jest 
z wykorzystaniem metody wska�nikowej (benchmarking) w nast�puj�cy sposób: 

- wyliczana jest ró�nica pomi�dzy liczb� uprawnie� do emisji dla sektora i 
rzeczywist� wielko�ci� emisji CO2 sektora w roku 2005, 

- okre�lany jest udział wielko�ci emisji rzeczywistej CO2 ka�dej instalacji w roku 
2005 w wielko�ci emisji CO2 sektora w roku 2005, 

- w oparciu o rzeczywiste wielko�ci produkcji energii elektrycznej i ciepła w roku 
2005 i rzeczywiste wielko�ci emisje CO2 w roku 2005, obliczone zostaj� 
wska�niki emisyjno�ci dla ka�dej instalacji i �redni wska�nik emisyjno�ci dla 
sektora. Wska�nik emisyjno�ci wyra�any jest ilorazem wielko�ci emisji CO2 i do 
sumarycznej produkcji energii elektrycznej i ciepła, wyra�onej np. w MWh, 

- okre�lany jest wska�nik (benchmark) dla ka�dej instalacji, b�d�cy ilorazem 
wska�nika emisyjno�ci CO2 sektora do wska�nika emisyjno�ci CO2 danej 
instalacji, 

- drugi składnik przydziału uprawnie� do emisji dla instalacji jest iloczynem 
wyliczonej w pkt 1 ró�nicy pomi�dzy liczb� uprawnie� do emisji  sektora i 
rzeczywist� wielko�ci� emisji CO2 sektora w roku 2005, udziału wielko�ci emisji 
CO2 instalacji w roku 2005 w wielko�ci emisji CO2 sektora wyliczonego w pkt 2 i 
jej współczynnika (benchmark) wyliczonego w pkt 4.  

 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla podsektora elektrociepłowni wynosi �redniorocznie 

47 247 600 uprawnie�. 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla instalacji nowych podsektora elektrociepłowni 

w ramach jednolitej rezerwy krajowej wynosi  
2 242 000 uprawnie�. 

 
 
 
7.2.3 Ciepłownie zawodowe 
W przypadku tego podsektora liczb� uprawnie� do emisji na drugi okres rozliczeniowy 
wyznaczono na podstawie informacji przesłanych przez prowadz�cych instalacje zgodnie z 
rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji 
wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnie� do emisji. Stanowi ona 
sum� przydziałów liczby uprawnie� do emisji dla poszczególnych instalacji i wynosi 
12 107 000 uprawnie�. 
W przypadku instalacji produkuj�cych jedynie ciepło przydział uprawnie� do emisji był 
okre�lony według wzoru: 
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emisja [Mg CO2] = ciepło [GJ] * 0,1325 Mg CO2/GJ 
Algorytm ustalony został we współpracy z Izb� Gospodarcz� Ciepłownictwo Polskie. 

 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla podsektora ciepłowni zawodowych wynosi �redniorocznie 

12 107 000 uprawnie�. 
 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla instalacji nowych podsektora ciepłowni zawodowych 

w ramach jednolitej rezerwy systemowej wynosi  
7 503 500 uprawnie�. 

 
 
7.2.4 Przemysł rafineryjny 
Liczb� uprawnie� do emisji dla sektora rafineryjnego wyznaczono na podstawie planów 
rozwojowych oraz prognozy produkcji i wielko�ci emisji bran�y, opracowanych na zlecenie 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w kwietniu 2006 r. Najwa�niejsze punkty tej prognozy 
wyszczególniono poni�ej. 

- w perspektywie lat 2012-2015 mo�na spodziewa
 si� w Polsce koncentracji 
wielkoprzemysłowego przetwórstwa ropy w dwóch o�rodkach o ł�cznej zdolno�ci 
przerobowej 26-30 mln Mg rocznie. Nale�y w tym miejscu podkre�li
, i� o�rodki 
te s� instalacjami o najwy�szym stopniu zaawansowania struktury technologicznej, 
co oznacza znacznie gł�bsz� rafinacj� i skuteczniejsze usuni�cie siarki oraz wi��e 
si� z wi�kszym zu�yciem energii i zapotrzebowaniem na uprawnienia do emisji , 

- podobne w skutkach, tzn. zwi�kszaj�ce zło�ono�
 struktury technologicznej oraz 
gł�boko�
 rafinacji i skuteczno�
 usuni�cia siarki, a st�d i zu�ycie energii i emisje 
CO2, s� przewidywane inwestycje modernizacyjne i w nowe instalacje, 

- planowane jest te� rozszerzenie własnych mo�liwo�ci wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła przez rozbudow� elektrociepłowni przy zakładach, 

- dost�pne prognozy zu�ycia ropy i paliw w Polsce, ze wzgl�du na inn� struktur� 
bilansu energetycznego, nie wskazuj� na mo�liwo�
 szybkiego wyrównania 
wzorców konsumpcji do poziomu charakterystycznego dla UE, jednak 
charakteryzuj� si� wyra�nym trendem rosn�cym, �ci�le skorelowanym ze 
wzrostem PKB, i wskazuj� na celowo�
 nad��ania przemysłu rafineryjnego za 
wzrostem zapotrzebowania. 

W wyniku analizy prognoz rozwoju bran�y, wyznaczono ogóln� liczb� uprawnie� do emisji 
w latach 2008-2012 ł�cznie dla instalacji rafineryjnych i elektrociepłowni zakładowych 
wewn�trz sektora w wysoko�ci 57 119 000 uprawnie� do emisji. Rezerwa na instalacje nowe, 
któr� nale�y wydzieli
 z tej liczby i przył�czy
 do rezerwy krajowej, wynosi 11 785 000 
uprawnie� do emisji. 

 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla sektora rafineryjnego wynosi �redniorocznie 

9 066 800 uprawnie�. 
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Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla instalacji nowych sektora rafineryjnego 

w ramach jednolitej rezerwy krajowej wynosi  
11 785 000 uprawnie� 

 

 
7.2.5 Przemysł koksowniczy 
 
Liczb� uprawnie� do emisji dla sektora dla prowadz�cych instalacje przemysłu 
koksowniczego wyznaczono na podstawie planów rozwojowych i prognozy produkcji bran�y, 
opracowanych przez Techniczn� Grup� Robocza ds. przemysłu koksowniczego w kwietniu 
2006 r. 
W roku 2005 sektor koksowniczy w Polsce wyprodukował 8 392 380 Mg koksu. 
Jednocze�nie, w tym�e roku instalacje koksownicze wyemitowały 2 290 748 Mg CO2. 
Jednostkowy wska�nik emisyjno�ci wyniósł 0,273 MgCO2/Mgkoks. 
Rzeczywista warto�
 tego wska�nika, znacz�co ni�sza od warto�ci zało�onej przy 
przyznawaniu uprawnie� do emisji w ramach I KPRU (0,385 MgCO2/Mgkoks), osi�gni�ta 
została przez sektor dzi�ki sprzeda�y 36% produkowanego razem z koksem gazu 
koksowniczego.  
Polski przemysł koksowniczy osi�ga bardzo dobre wska�niki emisyjno�ci – w granicach 
0,350-0,420 MgCO2/Mgkoks (�rednio 0,385 MgCO2/Mgkoks), podczas gdy �rednia europejska 
jest du�o wy�sza i wynosi niemal 0,600 MgCO2/Mgkoks  
Wymóg ograniczenia wielko�ci emisji jest w przypadku przemysłu koksowniczego mo�liwy 
do osi�gni�cia wył�cznie na drodze ograniczenia produkcji, co osłabiłoby pozycj� polskiego 
koksownictwa na rynku �wiatowym. Nie istnieje bowiem techniczna mo�liwo�
 ograniczenia 
wska�nika emisji. 
Przy wyznaczaniu liczby uprawnie� do emisji dla sektora zwrócono szczególn� uwag� na 
postulat, i� całkowite spalenie wytworzonego gazu koksowniczego – wobec braku 
mo�liwo�ci dalszej sprzeda�y jego nadmiaru – stanie si� głównym �ródłem emisji w 
instalacjach koksowniczych. Tak� wła�nie sytuacj� uwzgl�dniono podczas prac nad KPRU I 
i nie ma przesłanek ku temu, by w tym punkcie wprowadza
 zmiany w KPRU II. 
Z planów rozwojowych sektora wynika, i� inwestycje modernizacyjne skutkowa
 b�d� 
zwi�kszeniem produkcji w okresie 2008-2012 o 1 660 000 Mg koksu, licz�c osi�gni�cie 
pełnej mocy od połowy roku uruchomienia. W przeliczeniu na warto�
 �rednioroczn� daje to 
332 000 Mg. Wielko�
 ta jest spójna z deklarowan� moc� produkcyjn� na lata 2008-2012, 
wynosz�c� 10 052 000 Mg koksu rocznie. 
 

Tab. 7.3. Zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji sektora koksowniczego w latach 2008-2012. 
E3 - przemysł koks. 2008 2009 2010 2011 2012 Razem �redniorocznie 

Jednostkowy wska�nik 
emisyjno�ci 
[MgCO2/Mgkoks] 

0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 
  

 

Produkcja z instalacji 
nowych [Mg] 180 000 330 000 330 000 410 000 410 000 1 660 000 332 000 

Produkcja deklarowana 
z instalacji istniej�cych 
[Mg] 

10 148 000 10 068 000 10 068 000 9 988 000 9 988 000 50 260 000 10 052 000 
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Przydział uprawnie� dla 
instalacji nowych 69 300 127 050 127 050 157 850 157 850 639 100 127 820 

Przydział uprawnie� dla 
instalacji istniej�cych 3 906 980 3 876 180 3 876 180 3 845 380 3 845 380 19 350 100 3 870 020 

     Suma 19 989 200 3 997 840 

 
Przy wyznaczaniu liczby uprawnie� do emisji dla sektora oraz liczby uprawnie� do emisji 
w ramach jednolitej rezerwowej krajowej zastosowano metod� wska�nikow� przy stałej 
warto�ci jednostkowego wska�nika emisyjno�ci na poziomie 0,385 MgCO2/Mgkoks. Tak 
wyznaczona liczba uprawnie� do emisji zabezpiecza funkcjonowanie instalacji bran�y, 
perspektywy ich rozwoju zgodnie z Programem Restrukturyzacji Polskiego Przemysłu 
Koksowniczego. Deklarowane poziomy produkcji i proponowane przydziały zestawiono 
w Tab. 7.3 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla sektora koksowniczego wynosi �redniorocznie  

3 831 600 uprawnie�. 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla instalacji nowych sektora koksowniczego 
w ramach jednolitej rezerwy krajowej wynosi 

639 500 uprawnie�. 
 
 
7.2.6 Hutnictwo �elaza i stali 
 
Przydział uprawnie� do emisji dla sektora hutnictwa �elaza i stali został opracowany na 
podstawie opracowania bran�owego dostarczonego przez Hutnicz� Izb� Przemysłowo-
Handlow� - HIPH. Liczba uprawnie� do emisji podana przez HIPH w dokumencie została 
okre�lona na podstawie:  

- prognozy wzrostu PKB do roku 2012 – dane GUS (Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia), 

- wynikowej prognozy jawnego zu�ycia stalowych wyrobów hutniczych (sektorowe 
wska�niki wzrostu),  

- wska�nika emisji CO2 na ton� stali surowej, który b�dzie si� zmniejszał w okresie 
KPRU II z 0,541 MgCO2/Mgwyrobu do 0,532 MgCO2/Mgwyrobu, 

- danych o wielko�ci produkcji oraz rodzaju wyrobów dla ka�dej z hut. 
W opracowaniu HIPH podano równie� wielko�ci emisji CO2 na Mg wyrobu w porównaniu do 
odpowiednich warto�ci produkcji i emisji dla UE. 
Liczba uprawnie� do emisji dla sektora hutniczego drugim okresie rozliczeniowym wynosi 
86 391 500 uprawnie� do emisji, w tym uprawnie� dla instalacji nowych przekazanych do 
jednolitej rezerwy krajowej 2 546 000 uprawnie�. 

 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla sektora hutniczego wynosi �redniorocznie 

16 769 100 uprawnie�. 
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Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla instalacji nowych sektora hutniczego 

w ramach jednolitej rezerwy krajowej wynosi 
2 546 000 uprawnie�. 

 
 
7.2.7 Przemysł cementowy 
Liczba uprawnie� do emisji dla sektora cementowego wyznaczono z zastosowaniem metody 
wska�nikowej na podstawie prognozy sprzeda�y cementu w Polsce do roku 2012 Instytutu 
Bada� nad Gospodark� Rynkow�, przy uwzgl�dnieniu uwarunkowa� i charakterystyki 
bran�y, przedstawionych przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Projekcie 
alokacji uprawnie� do emisji CO2 w ramach opracowania KPRU na lata 2008-2012, 
opracowanym na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu. 
Inwentaryzacja produkcji cementu w Polsce wykazała, i� monitorowana wielko�
 emisji CO2 
była najbardziej reprezentatywna w latach 2001-2004. W tym czasie nast�pił znacz�cy spadek 
produkcji cementu, co wi�zało si� z wył�czeniem z eksploatacji bardziej energochłonnych 
pieców obrotowych metody mokrej, 2001 był ostatnim rokiem ich wzgl�dnie szerokiego 
wykorzystania. 
W okresie od 1988 r. nast�powała stała redukcja jednostkowego zu�ycia ciepła. Zu�ycie to 
z ok. 6120 MJ/Mg klinkieru spadło obecnie do ok. 3500 MJ/Mg klinkieru. W przypadku 
spodziewanego wzrostu produkcji powy�ej poziomu z 2001 r., mog�cego skutkowa
 
wł�czeniem pieców „ mokrych” , oczekiwane zu�ycie ciepła wzro�nie do ok. 4000 MJ/Mg 
klinkieru. Z powy�szych powodów, wielko�ci produkcji i emisji z 2001 r. uznano za bazow� 
do obliczenia rozdziału uprawnie� do emisji. 
Dodatkowym istotnym czynnikiem, wzi�tym pod uwag� podczas prac nad KPRU II, jest 
zmienna zawarto�
 klinkieru w cemencie. W latach najwy�szej produkcji - 1988-1989 oraz 
1994-2000 - wielko�
 ta wynosiła �rednio ok. 83% w porównaniu z 77% w 2001 r. Prognoza 
produkcji sektora przewiduje podobne poziomy w latach 2008-2012, porównywalne z ww., 
co oznacza potrzeb� zwi�kszenia zapotrzebowania na alokacje o wska�nik zawarto�ci 
klinkieru (83/77). 
Nale�y zaznaczy
, �e przewidywany wzrost produkcji w okresie do 2012 r. zostanie pokryty 
przez instalacje istniej�ce – nie zachodzi zatem potrzeba rezerwowania uprawnie� do emisji 
dla instalacji nowych. 
 Wzór do u�ytej metody wska�nikowej przyj�ł nast�puj�c� form�: 
 

Liczba uprawnie� do emisji dla sektorowa = 
= (prognoza produkcji w danym roku)× 

×(bazowy jednostkowy wska�nik emisyjno�ci)× 
×(wska�nik udziału klinkieru w cemencie) 

 
Wyniki tych oblicze� przedstawiono w Tab. 7.5 
 

Tab. 7.5. Zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji w latach 2008-2012 
sektora cementowego. 
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Rok Sprzeda� 
cementu 

Wska�nik 
emisyjno�ci 

bazowy 

Emisja CO2 
bazowa 

Udział 
klinkieru 

w 
cemencie 

Alokacja 
emisji 

Wska�nik 
emisyjno�ci 

 Mg MgCO2/Mgcem Mg  Mg MgCO2/Mgcem 

2001 11 298 000 0,759 8 573 700 0,77  0,759 
2008 13 400 000 0,759 10 168 843 0,83 10 961 220 0,818 
2009 14 700 000 0,759 11 155 372 0,83 12 024 622 0,818 
2010 16 400 000 0,759 12 445 449 0,83 13 415 224 0,818 
2011 17 600 000 0,759 13 356 092 0,83 14 396 826 0,818 
2012 18 600 000 0,759 14 114 961 0,83 15 214 828 0,818 

    Suma 66 012 720  
    �rednior. 13 202 544  

 
Po odj�ciu – tak jak w pozostałych sektorach 1% na potrzeby rezerwy na aukcj� – 
�rednioroczna liczba uprawnie� do emisji wynosi 13 071 100 po zaokr�gleniu warto�ci 
danych dla prowadz�cych instalacje. 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla sektora cementowego wynosi �redniorocznie 

13 071 100 uprawnie�. 
 
 
7.2.8 Przemysł wapienniczy 
Liczb� uprawnie� do emisji dla sektora wapienniczego wyznaczono na podstawie planu 
rozwoju i prognozy zapotrzebowania na uprawnienia do emisji bran�y, opracowanych przez 
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego.  
Inwentaryzacja produkcji wapna w latach 1988-2003 wykazała, i� emisyjno�
 jednostkowa 
została w tym okresie obni�ona z ok. 1,30 do ok. 1,17 Mg CO2/Mgw, przy �redniej dla krajów 
UE ok. 1,20 Mg CO2/Mgw. Emisja CO2 pochodzi w 1/3 ze spalania paliw, a w 2/3 z procesów 
technologicznych (termicznego rozkładu w�glanów). Oznacza to, i� w porównaniu z innymi 
sektorami, dalsze obni�anie emisyjno�ci jednostkowej w przemy�le wapienniczym 
nast�powa
 mo�e w bardziej ograniczonym zakresie. 
W 2005 r. produkcja wapna w Polsce wyniosła 1 480 000 Mg, za� wielko�
 emisji CO2 – 1 
720 000 Mg, w okresie do 2012 r. przewiduje si� wzrost produkcji. Wzrost ten powodowany 
b�dzie przede wszystkim rozwojem budownictwa i technologii ochrony �rodowiska. 
Zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji dla sektora wapienniczego w okresie 2008-2012 
wyznaczono metod� wska�nikow� w oparciu o dane o produkcji i emisji w 2005 r. oraz 
prognoz� rozwoju bran�y do 2012 r. Zgodnie z wymogiem obni�ania emisyjno�ci, zało�ono 
redukcj� jednostkowego wska�nika emisyjno�ci o 0,15% rocznie. Wyniki prac zestawiono 
w Tab. 7.6. 
 
 

Tab. 7.6. Zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji sektora wapienniczego w latach 2008-2012 
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M1.2 - przemysł 
wapienniczy 2005 2008 2009 2010 2011 2012  

Produkcja [Mg] 1 480 000 2 130 000 2 220 000 2 260 000 2 290 000 2 330 000  

Jednostkowy wska�nik 
emisyjno�ci 

[MgCO2/Mgw] 
1,1622 1,1569 1,1552 1,1535 1,1517 1,1500 Razem 

Emisja lub przydział 
uprawnie� 1 720 000 2 464 283 2 564 555 2 606 847 2 637 489 2 679 533 12 952 706 

      �rednioroczne. 2 590 541 

W wyniku konsultacji i weryfikacji dostarczonych uzasadnie� indywidualnych planów 
wzrostu produkcji, a tym samym wzrostów emisji CO2, oraz po odj�ciu – tak jak w 
pozostałych sektorach 1% na potrzeby rezerwy na aukcj� – �rednioroczna liczba uprawnie� 
do emisji wynosi 2 282 500 po zaokr�gleniu warto�ci danych dla prowadz�cych instalacje. 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla sektora wapienniczego wynosi �redniorocznie 

2 282 500 uprawnie�. 
 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla instalacji nowych sektora wapienniczego 
w ramach jednolitej rezerwy krajowej wynosi  

1 139 500 uprawnie�. 
 
 
7.2.9 Przemysł papierniczy 
Liczb� uprawnie� do emisji dla sektora papierniczego wyznaczono na podstawie projektu 
rozdziału uprawnie� do emisji, wykonanego przez Stowarzyszenie Papierników Polskich. 
Przeprowadzono analiz� perspektyw rozwoju sektora. Wzi�to pod uwag� dane historyczne 
i stabilny trend w okresie 1995-2005, dobr� korelacj� mi�dzy wzrostem zu�ycia i produkcji 
papieru, a wzrostem PKB oraz aktualne, rz�dowe prognozy wzrostu PKB do 2013 r. Jako 
dane bazowe do oblicze� wybrano dane o produkcji i emisji w roku 2003. Oczekuje si�, i� 
stabilny trend wzrostowy sektora utrzyma si� w okresie do 2012 r. i wyniesie do 2010 r. ok. 
60%. W tym samym czasie przewiduje si� wzrost PKB o ok. 41%. Wielko�
 emisji CO2 w 
roku 2003 wyniosła 1 840 479 Mg CO2. 
Podczas prac obliczeniowych instalacje zostały podzielone na trzy grupy, w zale�no�ci od 
planowanych działa� prorozwojowych. Do grupy pierwszej przydzielono zakłady posiadaj�ce 
plany wzrostu produkcji, zakładaj�ce inwestycje modernizacyjne lub w nowe moce. Do 
drugiej grupy zakwalifikowano zakłady posiadaj�ce plany wzrostu produkcji, obejmuj�ce 
równie� rozwój zakładowych systemów energetycznych. Do trzeciej grupy przydzielono 
zakłady nie planuj�ce rozwoju produkcji i systemów energetycznych; w instalacjach tych 
wzrost produkcji nast�powa
 mo�e tylko poprzez pełniejsze wykorzystanie istniej�cych 
mocy. 
W obliczeniach zastosowano metod� wska�nikow� w odniesieniu do poszczególnych grup 
instalacji z formuł� uwzgl�dniaj�c� dwie składowe: składow� zwi�zan� z planowanym 
wzrostem produkcji; oraz składow� zwi�zan� z planowanym rozwojem systemów 
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energetycznych w zakładach. Metod� skonsultowano z przedstawicielami KASHUE. 
Wspólna formuła bazowa przyj�ła form�: 

 
 

 liczba uprawnie� do emisji = 
= (uprawnienia zwi�zane ze wzrostem produkcji) + 

+ (uprawnienia zwi�zane z rozwojem systemów energetycznych) 
 
Z uwagi na zró�nicowanie uwarunkowa� instalacji w grupach, powy�sze składowe wyliczono 
dla poszczególnych grup zgodnie z nast�puj�cymi formułami: 
 
- dla grupy pierwszej: 

uprawnienia do emisji zwi�zane ze wzrostem produkcji = 
= (emisja bazowa)×(wska�nik BAT)×(wska�nik wzrostu produkcji); 

 
uprawnienia do emisji zwi�zane z rozwojem systemów energetycznych = 0; 

 
- dla grupy drugiej: 
 

uprawnienia do emisji zwi�zane ze wzrostem produkcji = 
= (emisja bazowa)×(wska�nik BAT)×(wska�nik wzrostu produkcji); 

 
uprawnienia do emisji zwi�zane z rozwojem systemów energetycznych = 

= (emisja bazowa)×(wska�nik BAT)× 
×[(wska�nik wzrostu produkcji i zu�ycia paliw) - (wska�nik wzrostu produkcji)]; 

 
 
- dla grupy trzeciej: 
 

uprawnienia do emisji zwi�zane ze wzrostem produkcji = 
= (emisja bazowa)×(wska�nik BAT)×0,5×(wska�nik wzrostu PKB); 

 
uprawnienia do emisji zwi�zane z rozwojem systemów energetycznych = 0. 

 
W przyj�tych formułach wska�nik BAT ujmuje stopie� niespełnienia przez instalacje 
wymaga� BAT, wynikaj�cy z danych o ich energochłonno�ci. Poprzez dobór warto�ci tego 
wska�nika - 1,2 dla instalacji, których energochłonno�
 przekracza wymagania BAT o wi�cej 
ni� 20%, oraz 1,0 dla instalacji, których energochłonno�
 przekracza wymagania BAT o mniej 
ni� 20% - uwzgl�dniono wymóg redukcji emisyjno�ci jednostkowej. 
Zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji sektora papierniczego w okresie 2008-2012, 
wyznaczone opisan� metod� wska�nikow�, wynosi 18 576 500 uprawnie� do emisji, w tym 
3 675 500 uprawnie� do emisji na rozwój systemów energetycznych i inne instalacje nowe.  

 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla sektora papierniczego wynosi �redniorocznie 

2 980 200 uprawnie�. 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
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dla instalacji nowych sektora papierniczego 
w ramach jednolitej rezerwy krajowej wynosi  

3 675 500 uprawnie�. 

 
7.2.10 Przemysł szklarski 
 
Podstaw� do przydzielania uprawnie� do emisji dla instalacji z przemysłu szklarskiego były 
wielko�ci emisji CO2 zgłoszone przez prowadz�cych instalacje w zał�cznikach nr 3 i 4, 
według rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji 
wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnie� do emisji. 
Wielko�
 bazow� obliczono na podstawie �redniorocznej wielko�ci emisji CO2 na lata 2008-
2012. Je�li warto�
 ta była mniejsza lub równa �redniorocznej liczby uprawnie� do emisji z 
KPRU I to przydział oparty był na wielko�ci emisji CO2 wynikaj�cej z nadesłanych przez 
prowadz�cych instalacje zgodnie z informacjami okre�lonymi w rozporz�dzeniu Ministra 
�rodowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania 
krajowego planu rozdziału uprawnie� do emisji. 
W przypadku, gdy �rednioroczna wielko�
 emisji CO2 z lat 2008-2012 była wy�sza ni� 
przydział dla danego prowadz�cego instalacj� w KPRU I, wielko�
 bazowa była uzale�niona 
od rzetelno�ci prognoz wzrostu wielko�ci emisji CO2. W przypadku otrzymania od 
prowadz�cego instalacj� uzasadnienia liczby uprawnie� do emisji, była przydzielana na 
podstawie indywidualnych potrzeb. W przypadku nie otrzymania od danego prowadz�cego 
instalacj� uzasadnienia wzrostu wielko�ci emisji CO2, zastosowano warto�
 110% liczby 
uprawnie� do emisji dla prowadz�cego instalacj� w KPRU I. 
Do bazowej liczby uprawnie� do emisji dodawane były premie za wczesne działania. 
Podstaw� do otrzymania takiej premii było wykazanie działania podj�tego po roku 1988, 
powoduj�cego redukcj� wielko�ci emisji CO2. 
 
Liczba uprawnie� do emisji dla sektora szklarskiego na drugi okres rozliczeniowy stanowi 
sum� przydziałów �redniorocznych dla poszczególnych instalacji powi�kszon� o wielko�
 
wynikaj�c� z udziału w jednolitej rezerwie krajowej i wynosi 10 972 000 uprawnie�.  

 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla sektora szklarskiego wynosi �redniorocznie 

1 902 800 uprawnie�. 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla instalacji nowych sektora szklarskiego 

w ramach jednolitej rezerwy krajowej wynosi  
1 458 000 uprawnie�. 

 
 
7.2.11 Przemysł ceramiczny 

 
Cech� charakterystyczn� bran�y ceramicznej jest to, i� produkcja w poszczególnych 
instalacjach prowadzona jest przy niepełnym obci��eniu instalacji, w wymiarze nie 
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przekraczaj�cym 10 miesi�cy w roku, lecz w zale�no�ci od zapotrzebowania rynku mo�e by
 
płynnie zmieniana. Dlatego te�, niezmiernie trudno jest poda
 prognozy na drugi okres 
rozliczeniowy. Przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na wyroby budowlane. 
Przy rozdziale uprawnie� do emisji dla sektora ceramicznego uwzgl�dnione zostały 
nast�puj�ce �ródła: 

- nadesłane przez prowadz�cych instalacje wypełnione zał�czniki do rozporz�dzenia 
Ministra �rodowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do 
opracowania krajowego planu rozdziału uprawnie� do emisji , 

- pisma nadesłane do KASHUE, przez prowadz�cych instalacje, jak i równie� 
spotkania z przedstawicielami grup zrzeszaj�cych producentów ceramiki, w 
ramach konsultacji społecznych KPRU II. 

Liczba uprawnie� do emisji dla sektora ceramicznego przyznawana była na poziomie 
deklarowanym w informacjach przekazywanych zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 
�rodowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania 
krajowego planu rozdziału uprawnie� do emisji, pomniejszona (tak jak we wszystkich 
pozostałych sektorach) o 1% uprawnie� do emisji przeznaczony do rezerwy na aukcj�. 
Je�li informacje od prowadz�cych instalacje zawierały informacje o znacz�cym wzro�cie 
emisji CO2 w drugim okresie rozliczeniowym przydział uprawnie� do emisji był zgodny z 
tymi informacjami.  
Je�eli instalacja została poddana modernizacji prowadz�cej do ograniczenia emisji CO2, do 
przydziału bazowej liczby uprawnie� do emisji doliczane zostały premie za wczesne 
działania.  
W przypadku bran�y ceramicznej liczba uprawnie� do emisji na drugi okres rozliczeniowy 
stanowi sum� przydziałów �redniorocznych dla poszczególnych prowadz�cych instalacje oraz 
wielko�ci wynikaj�cej z udziału sektora w jednolitej rezerwie krajowej, i wynosi 10 004 500 
uprawnie�.  
 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla sektora ceramicznego wynosi �redniorocznie 

1 985 000 uprawnie�. 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla instalacji nowych sektora ceramicznego 

w ramach jednolitej rezerwy krajowej wynosi  
79 500 uprawnie�. 

 
 
7.2.12 Przemysł chemiczny 
Liczb� uprawnie� do emisji dla sektora dla przemysłu chemicznego wyznaczono w oparciu o 
Prognozy rozwoju strategicznego krajowego przemysłu chemicznego do 2015 r., opracowane 
w maju 2006 r. przez Polsk� Izb� Przemysłu Chemicznego oraz metod� zsumowania 
indywidualnych przydziałów, przyznanych instalacjom na podstawie informacji przesłanych 
przez prowadz�cych instalacje zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 7 
marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału 
uprawnie� do emisji. Liczba uprawnie� do emisji na drugi okres rozliczeniowy wynosi 
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38 077 000, w tym 2 440 500 uprawnie� do emisji dla instalacji nowych przekazanych do 
rezerwy krajowej. 

 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla sektora chemicznego wynosi �redniorocznie 

7 127 300 uprawnie�. 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla instalacji nowych sektora chemicznego 

w ramach jednolitej rezerwy krajowej wynosi 
2 440 500 uprawnie�. 

 
7.2.13 Przemysł cukrowniczy 
Liczb� uprawnie� do emisji dla sektora cukrowniczego wyznaczono w oparciu o ekspertyzy 
dotycz�ce rozwoju produkcji cukru w Polsce, do�wiadczenia przy tworzeniu KPRU I oraz 
dane o wielko�ci produkcji i emisji CO2 w latach 1998-2005. 
Przewidywany wzrost produkcji w okresie 2008-2012 wynika z ogólnego trendu jej 
koncentracji w wi�kszych zakładach, w krajach o najlepszych warunkach klimatycznych do 
uprawy buraków cukrowych. Trend ten wynika z zało�e� nowego rozporz�dzenia Rady (WE) 
nr 318/2006 44). 
Nale�y podkre�li
, i� Polska dysponuje znaczn� rezerw� mocy produkcyjnych, co umo�liwia 
bezinwestycyjny wzrost produkcji. Oznacza to, i� nie zachodzi potrzeba tworzenia rezerwy 
dla instalacji nowych. 
W obliczeniach zastosowano metod� wska�nikow�, opart� o prognoz� produkcji w latach 
2008-2012 i u�redniony wska�nik emisji jednostkowej z lat 1998-2005 z podziałem na 
potrzeby emisyjne m.in pieców wapiennych. W stosunku do elektrociepłowni zakładowych 
zastosowano referencyjne wska�niki w celu uwzgl�dnienia premii kogeneracyjnej. 
W wyniku analiz rozwoju bran�y okre�lono �rednioroczn� produkcj� cukru w Polsce, 
w okresie 2008-2012 na poziomie 2 173 600 Mg. Całkowita liczba uprawnie� do emisji 
w sektorze wynosi 11 518 000 uprawnie�. W przeliczeniu daje to liczb� uprawnie� do emisji 
�rednioroczn� w wysoko�ci 2 303 600 uprawnie�. 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla sektora cukrowniczego wynosi �redniorocznie 

2 303 600 uprawnie� 
 
7.2.14 Przemysł pozostały 
 
Podstaw� do przydzielenia uprawnie� do emisji dla prowadz�cych instalacje w przemy�le 
pozostałym były wielko�ci produkcji ciepła i energii elektrycznej, przekazane przez 
prowadz�cych instalacje zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 7 marca 
2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału 

                                                 
44) Rozporz�dzenie Rady (WE) nr 318/2006/ z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w 
sektorze cukru (Dz. Urz. UE L 58 z 28 lutego 2006 r., str. 1). 
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uprawnie� do emisji. W przypadku instalacji produkuj�cych ciepło i energi� elektryczn� w 
skojarzeniu, przydział uprawnie� był okre�lany według nast�puj�cego wzoru: 

emisja [Mg CO2] = ciepło [GJ] *0,125 Mg CO2/GJ + energia elektryczna [GWh]  
* 872 Mg CO2/GWh 

W przypadku instalacji produkuj�cych jedynie ciepło przydział uprawnie� był okre�lony 
według wzoru: 
  emisja [Mg CO2] = ciepło [GJ] * 0,1325 Mg CO2/GJ 

 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla pozostałych instalacji wynosi �redniorocznie 

6 886 800 uprawnie�. 
 

Liczba uprawnie� do emisji w latach 2008-2012 
dla instalacji nowych z pozostałych bran� 

w ramach  krajowej rezerwy wynosi  
1 076 500 uprawnie�. 
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8 METODA ROZDZIAŁU UPRAWNIE� MI�DZY PROWADZ
CYCH 
INSTALACJE 

 

8.1 Elektrownie zawodowe 
Konieczno�
 wdro�enia od 2008 roku dyrektywy nr 2001/80/WE oraz zobowi�za� przyj�tych 
przez Polsk� w Traktacie o Przyst�pieniu45) powoduje wprowadzenie mechanizmów 
wymuszaj�cych ograniczanie emisji, przede wszystkim dwutlenku siarki (SO2). Działania 
takie b�d� dotyczyły tak�e elektrowni zawodowych. St�d Polska uznaje za celowy rozdział 
uprawnie� do emisji CO2, który b�dzie promował elektrownie o niskiej emisji SO2. Taka 
metoda rozdziału została zaaprobowana przez przedstawicieli samorz�du gospodarczego 
zrzeszaj�cego elektrownie zawodowe. Skorelowane działania maj�ce doprowadzi
 do 
zmniejszenia wielko�ci emisji zarówno CO2, jak i SO2, b�d� szczególnie efektywne z punktu 
widzenia ochrony atmosfery. 
Punktem wyj�cia do przydziału uprawnie� do emisji jest rozdział produkcji energii 
elektrycznej w poszczególnych elektrowniach. Rozdziału dokonano według kryterium 
minimalnej wielko�ci emisji SO2. W tym celu z ka�dej elektrowni uzyskane informacje o jej 
przewidywanej charakterystyce emisyjnej w zakresie SO2 w latach 2008 – 2112  
we = f (Ee),  
gdzie: Ee – produkcja energii elektrycznej,  
we - wska�nik jednostkowy emisji (odniesiony do produkcji energii elektrycznej). 
Stosowanie takiej metody alokacji produkcji bez dodatkowych ogranicze� spowodowałoby 
całkowite pozbawienie przydziału produkcji, a w konsekwencji pozbawienie uprawnie� do 
emisji elektrownii o najwy�szych wska�nikach emisji SO2. Sytuacja taka jest 
niedopuszczalna, st�d wprowadzono nast�puj�ce ograniczenia co do minimalnego przydziału 
produkcji: 
 
2.W przypadku gdy: 

we ≤ wgr minimalny przydział produkcji jest równy produkcji w roku 2005 – Ee = Ee
2005. 

3. W przypadku gdy: 
we > wgr dla elektrowni najbardziej emisyjnej tj. o emisyjno�ci we

max  
przyznawana jest produkcja o wielko�ci Ee = 0,7 Ee

2005. 
Elektrowniom o wska�nikach mieszcz�cym si� w przedziale wgr  < we < we

max przydzielano 
minimaln� produkcj� zgodnie z zale�no�ci� 
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Rozdział produkcji był podstaw� do rozdziału emisji mi�dzy istniej�ce instalacje, przy 
wykorzystaniu jednakowych dla pracuj�cych obecnie instalacji, u�rednionych wska�ników 
emisji CO2  o warto�ci: 

- 0,90 Mg/MWh dla w�gla kamiennego, 

                                                 
45) Dz. Urz. L236 z 23 wrze�nia 2003 r.  
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- 1,065 Mg/MWh dla w�gla brunatnego, 
- 0,45 dla gazu wielkopiecowego. 

Zało�ono  stałe wska�niki w KPRU II, przyjmuj�c, �e �rednia wielko�
 wska�nika emisji 
w ramach sektora b�dzie si� zmniejszała dzi�ki wprowadzeniu do eksploatacji nowych �ródeł.  
Dla trzech instalacji nowych - bloków energetycznych, wpisanych imiennie do KPRU II, 
które rozpoczn� prac� w latach 2008 oraz 2009 przyj�to wska�niki emisji zgodnie z danymi 
projektowymi tj. 0,93 Mg/MWh dla bloku P�tnów II (w�giel brunatny), 0,9 Mg/MWh dla 
bloku Bełchatów II (w�giel brunatny) oraz 0,85 Mg/MWh dla bloku Ł agisza II. 
Nowe �ródła uwzgl�dniono w algorytmie alokacji produkcji. Przypadaj�c� tej produkcji 
emisj� wyznaczono przy wska�nikach: 

� 0,750 Mg/MWh dla w�gla kamiennego, 
� 0,850 Mg/MWh dla w�gla brunatnego. 

Uprawnienia do emisji przydzielone wst�pnie instalacjom, które zgodnie z planami rozwoju 
zostan� wł�czone do eksploatacji po 1 stycznia 2008 r., przeniesiono do ogólnokrajowej 
rezerwy. 
Instalacje zaliczane do grupy elektrowni zawodowych zawieraj� w swoich strukturach 
elektrociepłownie produkuj�ce ciepło na cele u�ytkowe oraz energi� elektryczn�. Przydziału 
uprawnie� do emisji dla tych elektrociepłowni dokonano zgodnie z algorytmem wyznaczania 
liczby uprawnie� do emisji dla sektora elektrociepłowni zawodowych. Według tego samego 
algorytmu wyznaczono premie kogeneracji elektrycznej w elektrowniach. Przy produkcji 
ciepła w ilo�ci Q za skojarzon� uznano energi� elektryczn� w ilo�ci Esk = Q·x, gdzie x jest 
wska�nikiem skojarzenia definiowanym zgodnie z dyrektyw� nr 2004/8/WE, dla którego 
przyj�to, tak�e zgodnie z dyrektyw� nr 2004/8/WE, domy�lna warto�
 x = 0,45. 
 

8.2 Elektrociepłownie  
 
Indywidualny przydział uprawnie� do emisji dla elektrociepłowni przeprowadzony został 
oddzielnie w dwóch grupach: elektrociepłowniach zrzeszonych w PTEZ oraz pozostałych. 
W pierwszej grupie całkowita liczba uprawnie� do emisji tj. 155 914 313 uprawnie� (na 5 lat) 
została podzielona zgodnie z wewn�trznym algorytmem, uzgodnionym mi�dzy członkami 
PTEZ. 
W przypadku pozostałych elektrociepłowni liczb� uprawnie� do emisji wyznaczono według 
algorytmu, zastosowanego do okre�lenia przydziału sektorowego, przedstawionego w punkcie 
7.2.2.  
 

8.3 Ciepłownie zawodowe 
Przydziały uprawnie� do emisji dla instalacji podsektora ciepłowni zawodowych wyznaczono 
według metody uzgodnionej z Izb� Gospodarcz� Ciepłownictwo Polskie (organizacja 
samorz�du gospodarczego ciepłownictwa). Wykorzystano przy tym metod� wska�nikow�, 
opart� na u�rednionych jednostkowych wska�nikach emisyjno�ci dla poszczególnych paliw. 
Przydział uprawnie� do emisji obliczono jako iloczyn przedstawionej w informacjach 
przekazanych przez prowadz�cych instalacje prognozowanej i udokumentowanej produkcji 
oraz odpowiedniego jednostkowego wska�nika emisyjno�ci. W celu wyznaczenia tego 
wska�nika przeanalizowano emisyjno�
 230 instalacji. Do rozdziału uprawnie� przyj�to 
warto�
 wska�nika, który wymusi działania modernizacyjne w 20% instalacji produkuj�cych 
wył�cznie ciepło oraz 50% instalacji produkuj�cych energi� elektryczn� i ciepło. 
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Przyj�te wska�nik wynosz�: 
- 0,1325 Mg/GJ w przypadku rozdzielonej produkcji ciepła, 
- 0,125 Mg/GJ w przypadku skojarzonego wytwarzania ciepła, 
- 0,872 Mg/MWh w przypadku skojarzonego wytwarzania energii 

elektrycznej. 
 
 

8.4 Przemysł rafineryjny 
Liczb� uprawnie� do emisji dla instalacji przemysłu rafineryjnego wyznaczono na podstawie 
planów rozwojowych oraz prognozy produkcji i wielko�ci emisji poszczególnych instalacji, 
opracowanych przez Polsk� Izb� Przemysłu Chemicznego w kwietniu 2006 r . (p.7.2.4). 
 

8.5 Przemysł koksowniczy 
Liczb� uprawnie� do emisji dla instalacji przemysłu koksowniczego wyznaczono metod� 
wska�nikow� w oparciu o zadeklarowane poziomy produkcji i �redniego jednostkowego 
wska�nika emisyjno�ci dla sektora (p.7.2.5).  
 

8.6 Hutnictwo �elaza i stali 
Liczb� uprawnie� do emisji dla instalacji hutnictwa �elaza i stali wyznaczono metod� opisan� 
w p. 7.2.6. 
 

8.7 Przemysł cementowy 
Liczb� uprawnie� do emisji dla instalacji przemysłu cementowego wyznaczono metod� 
wska�nikow� w oparciu o zadeklarowane poziomy produkcji i indywidualne jednostkowe 
wska�niki emisyjno�ci. 
 

8.8 Przemysł wapienniczy 
Liczb� uprawnie� do emisji dla instalacji przemysłu wapienniczego wyznaczono na 
podstawie planów rozwojowych oraz prognozy wielko�ci produkcji i emisji poszczególnych 
instalacji, opracowanych przez samorz�d bran�owy (Stowarzyszenie Przemysłu 
Wapienniczego). 
 

8.9 Przemysł papierniczy 
Liczb� uprawnie� do emisji dla instalacji przemysłu papierniczego wyznaczono na podstawie 
informacji przekazanych przez prowadz�cych instalacje oraz planów rozwojowych i prognozy 
wielko�ci produkcji i emisji poszczególnych jednostek, opracowanych na zlecenie 
Stowarzyszenia Papierników Polskich. 
 

8.10 Przemysł szklarski 
Liczb� uprawnie� do emisji dla instalacji przemysłu szklarskiego wyznaczono metod� 
opisan� w pkt 7.3.10. 
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8.11 Przemysł ceramiczny 
Liczb� uprawnie� do emisji dla instalacji przemysłu ceramicznego wyznaczono metod� 
opisan� w pkt 7.2.11. 
 

8.12 Przemysł chemiczny 
Liczb� uprawnie� do emisji dla instalacji przemysłu chemicznego wyznaczono na podstawie 
informacji przekazanych przez prowadz�cych instalacje oraz planów rozwojowych i prognozy 
wielko�ci produkcji i wielko�ci emisji poszczególnych instalacji, opracowanych przez Polsk� 
Izb� Przemysłu Chemicznego. 
 

8.13 Przemysł cukrowniczy 
Liczb� uprawnie� do emisji dla instalacji tego sektora wyznaczono w uzgodnieniu ze 
Zwi�zkiem Producentów Cukru w Polsce na podstawie indywidualnych planów rozwoju. 
 

8.14 Przemysł pozostały 
W grupie przemysł pozostały dominuj� instalacje produkuj�ce ciepło dla celów 
technologicznych. W zwi�zku z tym do przydziału uprawnie� do emisji zastosowano metod� 
analogiczn� jak dla ciepłowni zawodowych. 



KPRU na lata 2008-2012  

 

 75 

 
9 ZESTAWIENIE  ZBIORCZE 
 

Przydział uprawnie� 
KPRU I KPRU II Lp Kod Rodzaj instalacji 
roczny na 5 lat roczny udział udział 

1 E1 

Instalacje do spalania paliw z 
wyj�tkiem instalacji spalania 
odpadów niebezpiecznych i 

komunalnych 

199 108 100 1 107 757 000 221 551 400 82,4% 79,24% 

2 E2 Rafinerie ropy naftowej 3 371 100 23 849 500 4 769 900 1,8% 1,71% 

3 E3 Piece koksownicze 3 983 600 19 158 000 3 831 600 1,4% 1,37% 

4 F1 Instalacje  pra�enia i spiekania rud 
metali, w tym rudy siarczkowej 0 15 615 000 3 123 000 1,2% 1,12% 

5 F2 

Instalacje do pierwotnego lub 
wtórnego wytopu surówki �elaza lub 

stali surowej, w tym do ci�głego 
odlewania stali 

13 547 400 52 876 500 10 575 300 3,9% 3,78% 

6 M1.
1 

Instalacje do produkcji klinkieru 
cementowego w piecach obrotowych 11 326 400 65 355 500 13 071 100 4,9% 4,67% 

7 M1.
2 Instalacje do produkcji wapna 2 868 800 16 534 000 3 306 800 1,2% 1,18% 

8 M2 Instalacje do produkcji szkła, w tym 
włókna szklanego 1 934 700 9 402 500 1 880 500 0,7% 0,67% 

Instalacje do produkcji wyrobów 
ceramicznych za pomoc� wypalania 1 489 600 

9 M3 Instalacje wykluczone w okresie 
2005-2007 357 065 

9 942 000 1 988 400 0,7% 0,71% 

10 O1 
Instalacje do produkcji masy 

włóknistej z drewna lub innych 
materiałów włóknistych 

0 0 0 0,0% 0,00% 

11 O2 
Instalacje do produkcji papieru lub 

tektury   ( w KPRU II ł�cznie z 
produkcj� mediów energetycznych) 

289 100 10 357 000 2 071 400 0,8% 0,74% 

12  
razem limit rozdzielony imiennie 

na instalacje uczestnicz�ce w 
handlu uprawnieniami 

237 918 800 1 330 847 000 266 169 400 99,0% 95,19% 

13  Pula uprawnie� przeznaczona 
na aukcj� 0 13 194 424 2 638 885 1,0% 0,94% 

14  Pula uprawnie� przeznaczonych 
na realizacj� projektów JI 0 9 000 000 1 800 000 - 0,64% 

15  REZERWA na instalacje nowe w 
systemie 824 135* 45 000 000 9 000 000** - 3,22% 

17  REZERWA uprawnie� do emisji 
dla lasów ***  12 900 000*** 2 580 000***   

18  RAZEM 239 100 000 
1 398 041 424 
(1410941424) 

*** 

279 608 285 
(282188285) 

*** 
- 100,00% 

 
* nie jest mo�liwe okre�lenie rocznego rzeczywistego zapotrzebowania na uprawnienia do 
emisji z krajowej rezerwy, w zwi�zku z powy�szym przyj�to 1/3 liczby uprawnie� do emisji 
okre�lonych w krajowej rezerwie, 
** nie jest mo�liwe okre�lenie rocznego rzeczywistego zapotrzebowania na uprawnienia do 
emisji z krajowej rezerwy, w zwi�zku z powy�szym przyj�to 1/5 liczby uprawnie� do emisji 
okre�lonych w krajowej rezerwie. 
***  rezerwa uprawnie� do emisji przeznaczona dla lasów, która zostanie rozdzielona, gdy  
zmian dyrektywy nr 2003/87/WE umo�liwi udział prowadz�cych gospodarstwa le�ne do 
wspólnotowego systemu . 
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Zał�cznik nr 1.  
Prognoza zapotrzebowania na energi� elektryczn� 

Zało�enia do prognozy 
W pracach nad prognozowaniem wzrostu zapotrzebowania na energi� elektryczn� stosowane 
s� dwie podstawowe metody: 

- metoda polegaj�ca na szczegółowych analizach zmian potrzeb odbiorców ko�cowych 
energii elektrycznej, 

- metoda polegaj�ca na zało�eniu tzw. wska�ników elastyczno�ci wzrostu zu�ycia 
energii elektrycznej brutto wzgl�dem wzrostu PKB. 

Obie metody wykorzystuj� jako jedno z zało�e� prognoz� wzrostu produktu krajowego brutto 
(PKB). Dla celów niniejszej korekty wykorzystano drug� z metod. 
Najwa�niejszym jej elementem jest prawidłowe zało�enie warto�ci wska�nika elastyczno�ci. 
Podstaw� do takich zało�e� jest zwykle analiza trendu zmian wska�nika w latach 
poprzedzaj�cych prognoz� lub obserwacja zmian warto�ci wska�nika w innych krajach, które 
w fazie swojego rozwoju przechodziły przez sytuacje spodziewan� dla kraju, którego dotyczy 
prognoza. Dotychczasowa prognoza charakteryzowały si� bardzo małym wska�nikiem 
elastyczno�ci, na poziomie 0,4. Warto�
 ta jest bardzo mała w porównaniu ze wska�nikami 
wyst�puj�cymi w innych krajach Unii Europejskiej, których warto�ci przedstawiono na 
Rys. Z 1.1. 

 

Przyrost energii elektrycznej na jednostk� przyrostu dochodu narodowego
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Rys. Z1.1. Wska�niki elastyczno�ci wzrostu zu�ycia energii elektrycznej brutto wzgl�dem wzrostu PKB 
w krajach UE w latach 1991-2000 (G-H-I-P - warto�
 �rednia dla Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii). 

 
Analiza wzajemnej korelacji mi�dzy zmianami PKB i zapotrzebowania na energi� elektryczn� 
w Polsce wskazuje na brak stabilno�ci rozwoju gospodarki, co ilustruj� Rys. Z1.2 oraz Z1.3. 
Trend historyczny nie mo�e by
 wi�c podstaw� do zało�enia warto�ci wska�nika 
elastyczno�ci. Widoczne jest natomiast, �e okres załamania trendu min�ł i wska�nik ten ma 
tendencj� rosn�c�, a skal� mo�liwego wzrostu ilustruje sytuacja w roku 2006, w którym dla 
okresu stycze� – maj wynosi on około 1,5. 
Analizuj�c rozwój gospodarczy i zu�ycie energii w krajach, które weszły do UE w latach 80-
tych bardzo mało prawdopodobne jest uzyskanie wska�nika elastyczno�ci znacz�co 
mniejszego od jedno�ci. W Hiszpanii, kraju o sytuacji najbardziej zbli�onej do Polski, 
wska�nik ten przekracza 1,3.  
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Rys. Z.1.2. Zmiany przyrostu PKB oraz zapotrzebowania na energie elektryczna w Polsce  
w latach 1996-2005. 
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Rys. Z.1.2. Zmiany wska�nika elastyczno�ci wzrostu zu�ycia energii elektrycznej w Polsce 

w latach 1996-2005 wraz z lini� trendu. 
 

Przeprowadzone analizy wskazuj�, �e z du�ym prawdopodobie�stwem mo�na przyj�
, �e 
w roku 2006, wobec szczególnie ostrej zimy, wska�nik ten osi�gnie warto�
 około 1, za� 
w latach nast�pnych b�dzie oscylował wokół warto�ci nie ni�szej ni� 0,85, tj. warto�ci 
podobnej do historycznej �redniej dla krajów Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia. Taki 
poziom wska�nika utrzyma si� przez około 7 lat, po czym b�dzie si� stopniowo zmniejszał do 
poziomu 0,55 w roku 2025. Zmniejszanie si� wska�nika elastyczno�ci b�dzie wynikiem 
oddziaływania proefektywno�ciowego gospodarki oraz wyst�puj�cego we wszystkich 
gospodarkach zjawiska wysycenia wzrostu potrzeb energetycznych. Po przyj�ciu tej nowej 
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prognozy wzrostu PKB, dla celów niniejszej korekty przyj�to warto�ci rocznych przyrostów 
zapotrzebowania na energi� elektryczn� zgodnie z Tab. Z.1. 

 
Tab. Z.1. Wzrost PKB (w procentach), współczynnik elastyczno�ci  oraz wzrost zapotrzebowania 

na energi� elektryczn� (w procentach) w latach 2006-2015. 
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zmiany PKB 4,3 4,6 5 5,6 6,1 5,6 5,2 5 5 5 
Wska�nik elastyczno�ci 1 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,82 0,80 
Wzrost zapotrzebowania 
na energi� elektryczn� 4,3 3,9 4,2 4,7 5,1 4,7 4,4 4,2 4,1 4,4 

 
Zani�ona wydaje si� by
 tak�e prognoza zapotrzebowania na ciepło sieciowe. O ile mo�na 
zało�y
, �e całkowite zapotrzebowanie na ciepło b�dzie w Polsce spada
, to b�dzie to 
dotyczy
 przede wszystkim �ródeł indywidualnych, natomiast wzrasta
 b�dzie produkcja 
ciepła sieciowego, przy stałym zapotrzebowaniu na ciepło wykorzystywane dla potrzeb 
przemysłowych. Analiza planów produkcyjnych elektrociepłowni zawodowych, 
przeprowadzona przez PTEZ, wskazuje, �e przyrost zapotrzebowania na ciepło sieciowe do 
roku 2013 b�dzie wynosił około 1,3% rocznie. Podobnie jak w przypadku zapotrzebowania 
na energi� elektryczn�, po roku 2013 oczekiwa
 mo�na stopniowego nasycania rynku 
i zmniejszenia wzrostu zapotrzebowania na ciepło do 0,55% w roku 2025. Główne czynniki, 
maj�ce wpływ na powy�sz� prognoz�, to: 
1) W wi�kszo�ci elektrociepłowni przygotowane zostały we współpracy z spółkami 
dystrybucji ciepła i porozumieniu z władzami miast projekty podł�czania nowych odbiorców 
ciepła w ramach programów rewitalizacji zasobów mieszkaniowych starszych cz��ci miast. 
2) W porozumieniu z władzami miast realizowane s� programy likwidacji niskiej emisji. 
3) W ostatnim roku odnotowano znacz�c�, bo 2,5-krotn� podwy�k� cen gazu. Prognozy 
długoterminowe wskazuj� na trwale wzrostowy trend cen tego surowca. Dotychczasowe ceny 
ciepła sieciowego były konkurencyjne w stosunku do energii uzyskiwanej z gazu. St�d 
obserwowany jest obecnie nasilaj�cy si� trend odchodzenia klientów od ogrzewania 
gazowego lub olejowego. 
4) Boom rozwoju indywidualnych systemów ogrzewania gazowego miał miejsce około 10 lat 
temu. Ten segment rynku ciepłowniczego wchodzi aktualnie w okres decyzji o wymianie lub 
modernizacji instalacji. Z uwagi na koszty eksploatacji (sygnalizowany powy�ej wzrost cen 
gazu) wielu u�ytkowników wraca ponownie do ciepła sieciowego. Faza ta obejmie swoim 
zasi�giem równie� okres 2008-2012. 
5) Ceny ciepła sieciowego s� stabilne od wielu lat, w przeciwie�stwie do cen gazu. 
6) Z uwagi na skomplikowany i długotrwały proces uzyskiwania pozwolenia na budow� 
potencjalnie konkurencyjne dla ciepła sieciowego inwestycje winny by
 aktualnie ju� znane 
i rozpoznane. Sytuacja ta nie znajduje potwierdzenia. Nie obserwuje si� inwestycji 
w konkurencyjne systemy grzewcze. Wzrost rynku ciepłowniczego w okresie 2008-2012 
realizowany b�dzie w oparciu o istniej�ce systemy ciepłownicze.  
7) Obserwacja rynku prowadzi do wniosku, �e procesy termomodernizacyjne w du�ych 
aglomeracjach miejskich maj� swój szczyt ju� za sob�. Nowe zasoby mieszkaniowe trwale 
powi�kszaj� moc zamawian�. Proces b�dzie nasilał si� w kolejnych latach. 
8) Zapowiadana przez rz�d polityka „ nakr�cania”  koniunktury gospodarczej przez plany 
budowy 3 milionów mieszka� skutkowa
 b�dzie wzrostem zapotrzebowania na ciepło. Bior�c 
pod uwag� perspektywy czasowe procesu uruchamiania tego zadania, jego efekty b�d� 
skutkowa
 wzrostem zapotrzebowania na ciepło wła�nie w okresie 2008-2012.  
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9) Walka z emisj� GC promuje w krajach UE wykorzystanie skojarzonych systemów 
wytwarzania energii. Wdra�anie dyrektywy nr 2004/8/WE winno zatem konsekwentnie 
prowadzi
 do równoległego rozwoju ciepłownictwa sieciowego według zakładanych powy�ej 
wska�ników przyrostowych. Wysokie ceny uprawnie� do emisji z uwagi na uzyskiwane 
wska�niki ekonomicznie uzasadniaj� rozwój przede wszystkim skojarzonego wytwarzania 
ciepła. 
Rosła b�dzie tak�e produkcja energii elektrycznej, skojarzona z produkcj� ciepła sieciowego. 
Analizy planów produkcyjnych elektrociepłowni zawodowych wskazuj�, �e prawdopodobny 
przyrost b�dzie wielko�ci� mi�dzy wynikaj�c� z utrzymania stałego udziału 
w zapotrzebowaniu krajowym a zachowaniem stałego wska�nika skojarzenia (stosunek 
produkcji energii elektrycznej do ciepła). Zgodny z t� tendencj� wska�nik wzrostu produkcji 
energii elektrycznej w skojarzeniu przestawiono w Tab. Z.2. 

 
Tab. Z. 2. Wzrost produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu w elektrociepłowniach zawodowych 

w latach 2006-2025 w procentach. 
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1013 2014 2015 

Wzrost produkcji energii 
elektrycznej w 

elektrociepłowniach zawodowych  
2,15 1,96 2,13 2,38 2,59 2,38 2,21 2,13 2,05 2,0 

 
Skorygowana prognoza produkcji energii elektrycznej 
Przygotowan�, zgodnie z opisanymi zało�eniami, skorygowan� prognoz� produkcji energii 
elektrycznej z podziałem na wyró�niane technologie i grupy wytwórców przedstawiono 
w Tab.Z. 3. 
Wysoki wzrost w 2006 roku wynika z realizacji w pierwszym kwartale (110% produkcji 
w I kwartale 2006 r.) i prognoz wyj�tkowo gor�cego lata. Ponadto działania prorozwojowe 
rz�du, fundusze rozwojowe i pozytywny wpływ UE zaczynaj� wyra�nie rozkr�ca
 
gospodark�. W kolejnych latach wpływ czynników rozwojowych b�dzie coraz wyra�niejszy, 
ale prognozy długoterminowe nie przewiduj� tak ekstremalnych warunków pogodowych, st�d 
spadek wzrostu zu�ycia w 2007 roku. Do roku 2025 planuje si� stabilny wzrost zu�ycia 
energii elektrycznej, z tym �e do 2010 roku trend b�dzie wzrostowy, a pó�niej spadkowy, a� 
osi�gnie ustalony poziom 2,8% rocznie. 
Pierwsze pi�
 lat to okres intensywnego wykorzystywania ró�nego typu funduszy UE, które 
maj� szybko doprowadzi
 polsk� gospodark� do pełnej integracji z UE oraz przygotowa
 j� 
do wej�cia w stref� Euro. Planowany rozwój budownictwa mieszkaniowego ma by
 jednym 
z czynników „ nap�dzaj�cych”  gospodark�, podobnie jak dzieje si� to w Hiszpanii. 
Wyrównywanie siły nabywczej w kraju i za granic� oraz malej�ce stopy procentowe 
zwi�kszaj� sił� inwestycyjn� polskich gospodarstw domowych. Przy wspomaganiu rz�dowym 
staje si� realne doprowadzenie do porównywalnej z Hiszpani� ilo�ci budowanych mieszka�. 
Przewiduje si�, i� b�d� one zapewne miały ponad dwukrotnie wy�szy metra� na osob� ni� 
obecna �rednia. Gospodarstwa te b�d� lepiej wyposa�one w urz�dzenia elektrochłonne, ale 
b�d� znacznie mniej zu�ywa
 ciepła na ogrzewanie i gazu na gotowanie. W 2005 r. nast�pił 
zdecydowany wzrost warto�ci dodanej w budownictwie, która wzrosła o 6,5% w porównaniu 
do wzrostu o 2,6% w 2004 r. Trend wzrostu zu�ycia energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych i w gał�ziach przemysłu zwi�zanych z budownictwem mieszkaniowym 
i wyposa�eniem mieszka� potrwa co najmniej do 2020 roku.  
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Tab. Z. 3. Skorygowana prognoza produkcji energii elektrycznej [TWh] 
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2005 1,0 1,00 145,96 11,00 156,96 4,38 25,49 7,46 1,58 118,06 
2006 4,3 1,04 152,23 10,00 162,23 6,09 26,03 7,46 1,58 121,78 
2007 3,9 1,08 158,17 10,00 168,17 7,91 26,54 7,46 1,58 125,39 
2008 4,2 1,13 164,81 10,00 174,81 10,30 27,10 7,46 1,58 129,08 
2009 4,7 1,18 172,56 10,00 182,56 12,94 27,74 7,46 1,58 133,55 
2010 5,1 1,24 181,36 10,00 191,36 13,60 28,44 7,46 1,58 140,98 
2011 4,7 1,30 189,88 10,00 199,88 14,24 29,11 7,46 1,58 148,20 
2012 4,4 1,36 198,24 10,00 208,24 14,87 29,75 7,46 1,58 155,28 

 
 
Drugim czynnikiem wpływaj�cym na wzrost zu�ycia energii elektrycznej b�dzie szybki 
rozwój sektora usług; dotychczasowy trend wzrostowy otrzymuje dodatkowy bodziec 
w postaci mo�liwo�ci �wiadczenia usług w wielu krajach UE. W tym obszarze najwi�kszy 
wzrost zu�ycia nast�pi w pierwszych 5 latach. 
W przemy�le b�d� wyst�powa
 dwa trendy: z jednej strony rozwój dla pokrycia potrzeb 
rozkr�caj�cej si� gospodarki krajowej i rosn�cego eksportu; z drugiej działania 
restrukturyzacyjne i modernizacyjne obni�aj�ce zu�ycie. Czynniki spadkowe b�d� dotyczy
 
głównie innych no�ników energii ni� energia elektryczna. 
Wa�nym czynnikiem wzrostu zu�ycia energii b�dzie informatyzacja kraju. Budowa sieci 
informatycznych jest w pocz�tkowej fazie rozwojowej – przykładowo w porównywalnej pod 
wzgl�dem ilo�ci mieszka�ców Kalifornii w 2000 roku wzrost mocy elektrycznej dla potrzeb 
zasilania serwerów sieciowych przekroczył 3000 MW; w wielu krajach europejskich 
wyst�puje podobne zjawisko, cho
 nie w takiej skali. 
 

                                                 
46) W tym 0,7 TWh ze współspalania biomasy. 


