
 

Bazowa Inwentaryzacja 

Emisji (BEI)  

TEMAT 2 



Treść prezentacji 
 

 

1. Wprowadzenie: znaczenie BEI 

2. Podstawowe zasady inwentaryzacji 

3. Sektory, które należy uwzględnić w BEI 

4. Jak wyliczyć wielkość emisji? 

5. Jak podejść do kwestii energii 

elektrycznej? 

6. Jak podejść do kwestii energii cieplnej? 
 



1. Znaczenie BEI 

1. Bazowa Inwentaryzacja emisji pozwala zidentyfikować główne źródła 

emisji CO2, pomagając w ten sposób w wyborze odpowiednich działań; 
 

 

 

Przykład:  

Castelldefelds (ES) 



 BEI pozwala zmierzyć 

efekty działań 

przewidzianych w SEAP 

 

Inwentaryzacje emisji 

pozwalają: 

utrzymać motywację 

zaangażowanych  

interesariuszy,  

zaprezentować im 

rezultaty ich wysiłków. 
 

Przykład:    

Sunderland, UK 

Znaczenie BEI 



 

 

 

 

 

2. Podstawowe zasady 

inwentaryzacji  



Co do zasady Porozumienie 

stosuje podejście terytorialne 
Głównym obszarem 

zainteresowania 

Porozumienia jest 

energia 

Zasada 1:  

Powrót do podstaw, tj. głównego zobowiązania 

“ MY, BURMISTRZOWIE, ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ: 
 

Wykroczyć poza cele wyznaczone dla UE do roku 2020 poprzez redukcję 

emisji CO2  w podlegających nam jednostkach terytorialnych o co najmniej 

20% dzięki wdrożeniu Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii w 

dziedzinach wchodzących w zakres naszych kompetencji. Zobowiązanie 

takie oraz Plan Działań zostaną ratyfikowane w drodze odpowiednich 

procedur;  ” 

=> 2 zasady 



Zasada 2:  

Wybór roku bazowego 
 

Zobowiązanie UE :  

redukcja emisji o 20%  

do roku 2020 w 

porównaniu z rokiem 

1990.  

  rok 1990 jest 

rekomendowanym 

rokiem bazowym. 

 

Jeżeli dla roku 1990 

brakuje odpowiednich 

danych, można wybrać 

dowolny rok późniejszy. 
 

Wybór Sygnatariuszy Porozumienia 



 

Przykład: 

Sztokholm (SE) 

Bazowa inwentaryzacja 

emisji (BEI) 

Inwentaryzacja emisji w ramach 

monitoringu SEAP (MEI) 

Rok bazowy 

Cel 2020: 

Redukcja 

CO2 o 44% 

Zasada 2:  

Wybór roku bazowego 



Wybierz rok 

bazowy 

Wprowadź 

liczbę 

mieszkańców 

Kliknij przycisk „Save” !!! 



Zasada 3:  

Wybór gazów cieplarnianych objętych 

inwentaryzacją  

 

CO2 

CH4 

N2O 

Obowiązkowo 

Spalanie i 

wykorzystanie 

paliw kopalnych 

Rolnictwo (75%) 

Przemysł (10%) 

          Rolnictwo (50%) 

       Odpady (30%) 

 

 

 

Emisja niezorganizowana (15%) 
Włączenie do inwentaryzacji 

rekomendowane, gdy działania w tym 

zakresie planuje się uwzględnić w SEAP  

Udział gazów cieplarnianych w emisji EU27 - 2008 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.greenofficeprojects.org/blog/images/office_building_pollution.jpg&imgrefurl=http://www.greenofficeprojects.org/blog/index.php%3Fm%3D07%26y%3D08%26entry%3Dentry080723-124413&usg=__NbAGwFCYSIhXmRPe3uOmjbwIQ_I=&h=338&w=450&sz=48&hl=fr&start=10&sig2=EgghiVlGOgae14MaYA1biw&zoom=1&tbnid=OroFqISNyoFwHM:&tbnh=95&tbnw=127&ei=D0WPTLvOE8SOjAeej_TbCw&prev=/images%3Fq%3Dpollution%2Bbuildings%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.enviroblog.org/coal-pollution.jpg&imgrefurl=http://www.enviroblog.org/2007/05/subsidies-for-dirty-energy.html&usg=__2DMpuekYNkb4R6H0aoN4AHA1xWw=&h=600&w=400&sz=56&hl=fr&start=39&sig2=ws-FAYtXQZsaeOzO2bL6Ag&zoom=1&tbnid=1h65UISIIl3ImM:&tbnh=135&tbnw=90&ei=aUWPTMzeAdq5jAfl1bncCw&prev=/images%3Fq%3Dpollution%2Bbuildings%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://earthfirst.com/wp-content/uploads/2009/02/beijing-traffic.jpg&imgrefurl=http://earthfirst.com/so-much-for-less-traffic-pollution-in-beijing/&usg=__LmibnIkuO3YeGEmfL5mDU7Y-Y_k=&h=333&w=500&sz=174&hl=fr&start=7&sig2=Ve-YSelLx-yQyuYL7qJ_1w&zoom=1&tbnid=Z5D_6I_jtsmgUM:&tbnh=87&tbnw=130&ei=tUWPTOTNDs7KjAe5vujqCw&prev=/images%3Fq%3Dtraffic%2Bpollution%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.farmersguardian.com/Pictures/inline/k/e/v/p19_Mar20_pic1.jpg&imgrefurl=http://www.farmersguardian.com/making-savings-this-season-with-switch-from-liquid-n-to-granular-applications/24028.article&usg=__ZIBBVuA5LnLunXROtkZfENcFodY=&h=368&w=500&sz=36&hl=fr&start=30&sig2=R3cAa83VfeiIaTd32s0Z1g&zoom=1&tbnid=9bZl7llSN7z_tM:&tbnh=96&tbnw=130&ei=Ck-PTM2ILpXNjAfb4-TmCw&prev=/images%3Fq%3Dfertiliser%2Bapplicaiton%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.newarklivestocksales.com/darshams_1.jpg&imgrefurl=http://www.newarklivestocksales.com/&usg=__7cWP1IHBIKpYd2CUDfG4h_1peaE=&h=1200&w=1800&sz=371&hl=fr&start=9&sig2=giIGMtAiilBBye6sRk9Hjw&zoom=1&tbnid=CGkMxIDxRFrBBM:&tbnh=100&tbnw=150&ei=JU-PTJjUH9W7jAeLvbXwCw&prev=/images%3Fq%3Dlivestock%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://ligress.files.wordpress.com/2009/01/landfill.jpg&imgrefurl=http://picsdigger.com/keyword/landfill%2520waste/&usg=__Z9GL8iMMcSvppbRzU_F6imYQknY=&h=322&w=430&sz=47&hl=fr&start=10&sig2=FOPCIgRBwOTP9XlbxQwzDQ&zoom=1&tbnid=a1KyQWFOyyVyeM:&tbnh=94&tbnw=126&ei=s0-PTIe2LMTTjAf7sIDtCw&prev=/images%3Fq%3Dwaste%2Blandfill%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1


Jeżeli BEI obejmuje także inne niż CO2 gazy cieplarniane, jak np. 

CH4 czy N2O, konieczne jest przeliczenie ich ilości na ekwiwalent 

dwutlenku węgla (CO2 equivalent)  

(patrz: tabela 3 na str. 60 poradnika) 
 

 

Zasada 3:  

Wybór gazów cieplarnianych objętych 

inwentaryzacją  

 



Zasada 4:  

Wybór podejścia 
Sygnatariusze mają do wyboru dwa podejścia do inwentaryzacji 

emisji gazów cieplarnianych: 
 

1. Podejście IPCC: 
(Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu) 

Bazuje na zawartości węgla w paliwach. 
 

Zalety : - prostota 

             - zgodność z międzynarodowymi zasadami raportowania (UNFCC, 

            Protokół z Kioto, …) 
 

2. Podejście LCA: 
(Analiza Cyklu Życia) 

Uwzględnia emisje pojawiające się na kolejnych etapach cyklu życia energii 
 

Zaleta: - lepsza ocena globalnego oddziaływania działań realizowanych w 

mieście  
 

Uwaga: Oba podejścia różnią się zwłaszcza w przypadku biomasy 



Wybierz  

jednostkę 

Wybierz 

podejście 



Zasada 5:  
Cel redukcyjny – w wartościach absolutnych czy 

per capita?  
 

 

Wybór należy do miasta, choć w przypadku silnego 

wzrostu/spadku populacji  zaleca się wyznaczenie celu 

redukcyjnego per capita 

Uwaga: W obu przypadkach BEI musi być sporządzona w wartościach absolutnych (kt CO2) 



Wprowadź  

cel redukcyjny 

Wybierz rodzaj 

wartości: 

absolutna lub 

per capita  



Zasada 6:  

Kiedy sporządzać raporty? 

 Co roku: Inwentaryzacja monitoringowa 
(rekomendowana, lecz nie obowiązkowa). Pozwala 

przeanalizować efekty działań oraz zapewnia utrzymanie 

know-how. 

 

 Co dwa lata: Raport z monitoringu (obowiązkowy), 

dotyczący wdrażania SEAP (szczegółowe wytyczne zostaną 

opublikowane wkrótce).  

 

 Co cztery lata: Inwentaryzacja monitoringowa 
dołączona do raportu z wdrażania SEAP (szczegółowe 

wytyczne zostaną opublikowane wkrótce). 



Główny obszar 

zainteresowania 

Porozumienia 

Sektory, które należy 

uwzględnić w BEI 

Cztery główne sektory: 

1. Końcowe zużycie energii    w budynkach, 

urządzeniach/instalacjach oraz przemyśle 

2. Końcowe zużycie energii    w transporcie 

3. Inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem 

energii, np. rolnictwo, gospodarka odpadami …) 

4. Produkcja energii  (energia elektryczna, ciepło, 

chłód) 

 

 

Rozpatrywana pośrednio, poprzez 

zastosowanie wskaźników emisji           

 (dla ciepła, energii elektrycznej, 

chłodu) 



(str. 57 poradnika) 

3 możliwe odpowiedzi 
1 

Sektory, które należy 

uwzględnić w BEI 



2 



3 



4 



Przykład: 

Barcelona (ES) 

Wszystkie emisje z terenu 

gminy 

Emisje uwzględnione 

w BEI i SEAP 

Emisje władz 

lokalnych 

Przemysł 

przetwórczy 

Przemysł 

wydobywczy 

i rolnictwo 

Transport 

Sektor 

mieszkaniowy 

Woda i odpady 

Sektor usług 

Emisje CO2, które muszą zostać 

zredukowane o co najmniej 20% 

Sektory, które należy 

uwzględnić w BEI 



 

 

 

Wielkość =      Wielkość zużycia            x      Wskaźnik emisji 

       emisji                    energii                                                 
Wielkość zużycia gazu ziemnego (w MWh)     Wartość (w t CO2 /  MWh) 

 

Znajdź dane 

odpowiednie dla 

twojej gminy 

Większość wskaźników 

emisji można znaleźć 

w tabelach (patrz: 

poradnik) 

Kalkulacja emisji CO2  



Wskaźniki emisji 

Patrz:  Poradnik: 
• Tabela 4 na str. 62  

• Tabela C na str. 83 
 

UWAGA: Władze lokalne mogą 

zastosować lub opracować własne 

wskaźniki emisji, lepiej 

dostosowane do właściwości paliw 

stosowanych na ich terenie niż 

zaproponowane w poradniku. 

Ważne, by te same wskaźniki, które 

zostały wykorzystane w BEI, były 

wykorzystywane także w 

późniejszych inwentaryzacjach 

(inwentaryzacje monitoringowe) 



Dane na temat zużycia energii 

 Dane na temat zużycia energii muszą dokładnie 

odzwierciedlać sytuację danej gminy (średnie krajowe nie 

wystarczą)! 

 

 Proces gromadzenia danych wymaga czasu i środków 
 

 Źródła danych (patrz: poradnik, strona 70) 

• Faktury (np. w przypadku budynków należących do gminy) 

• Operatorzy na rynku energii (dostawcy energii, operatorzy sieci, …) 

• Ministerstwa (energii, środowiska,…), agencje, urzędy regulacyjne 

• Zapytania rozesłane do odbiorców energii 

• Szacunki na podstawie częściowych danych (Poproś o pomoc statystyka!) 

 

 Pamiętaj, aby odpowiednio udokumentować źródła danych i 

zapewnić ich zgodność na przestrzeni lat! 
 



Jak zaraportować wyniki BEI? 

W tabeli A: dane 

na temat zużycia 

energii  

Budynki, 

urządzenia/ 

instalacje, 

przemysł 

Transport 

Dla każdego 

sektora: 

I dla każdego nośnika energii 

Szczegółowe dane dot. 

poszczególnych podsektorów 

są zalecane 

Konieczne jest wyliczenie sum 

częściowych dla poszczególnych 

sektorów i nośników 

Podobnie jak sum końcowych 



Te same 

sektory 

Te same nośniki energii 

…odpowiednie 

wskaźniki emisji … 

+ inne 

źródła 

emisji 

… i wylicz wielkość 

emisji : 

Ilość CO2 = zużycie 

energii * wskaźnik 

emisji  

W tabeli B: dane 

na temat emisji 

CO2  



 

 

 

 

 

5. Jak podejść do kwestii energii 

elektrycznej i energii cieplnej? 



Zużycie energii elektrycznej! 

CO2 

CO2 

CO2 

CO2 

MWh 

Średni krajowy 

lub europejski 

wskaźnik emisji 

[tCO2/MWh] 

CO2 

Patrz: tabela na 

str. 63 

poradnika 

? CO2 



Z tabeli 



Produkcja energii elektrycznej 

 Lokalna produkcja energii – władze 

lokalne chcą podjąć działania w tym 

zakresie! 
 

 

CO2 

MWh 

Średni krajowy lub 

europejski 

wskaźnik emisji 

[tCO2/MWh] 

CHP 

CO2 

CO2 
CO2 

Lokalny wskaźnik 

emisji dla energii 

elektrycznej 

[tCO2/MWh] 

Patrz: formuła na 

str. 66 poradnika 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://topnews.ae/images/solar-panels.jpg&imgrefurl=http://topnews.ae/category/region/united-kingdom%3Fpage%26&usg=__1sIy2kWDuVsRjqIJ6HGDBxxXn9o=&h=415&w=492&sz=24&hl=fr&start=6&sig2=2iLPYrc9h-FI5ZRBRV7fPw&zoom=1&tbnid=58yzEhcExEGGmM:&tbnh=110&tbnw=130&ei=rQuOTNDRKs7KjAfcz_WgBg&prev=/images%3Fq%3Dsolar%2Bpanels%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.mascoenergy.com/images/large/Cogen-1.jpg&imgrefurl=http://www.mascoenergy.com/p-co-genration.htm&usg=__PepkFk0mc7WlwKJkT8R3czcKkqU=&h=417&w=640&sz=62&hl=fr&start=48&sig2=cntfnEXGvXxt83P-Pev3AA&zoom=1&tbnid=OxUzTtFBKCzwNM:&tbnh=89&tbnw=137&ei=HAyOTLSIKs7KjAfy2K2iBg&prev=/images%3Fq%3Dcogen%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1


Uwaga : duże 

zakłady (> 20 MW) 

nienależące do 

władz lokalnych/ 

nie zarządzane 

przez władze 

lokalne nie są 

traktowane jako 

« lokalne» 

Patrz: drzewo 

decyzyjne na str. 

64 poradnika 

Produkcja energii elektrycznej 



1. Wymień główne 

zakłady/instalacje 

(grupując  je, jeżeli  

zachodzi taka 

potrzeba) 

2. Wskaż, co 

produkują 

3. Wskaż 

wykorzystywane 

nośniki energii 

(jeżeli dotyczy) 

4. Podaj wskaźniki 

emisji i wylicz 

wielkość emisji CO2 

5. Wylicz wartości całkowite 

6. Wykorzystaj formułę 

do wyliczenia 

lokalnego wskaźnika 

emisji dla energii 

elektrycznej.  



 

 

 

 

 

6. Jak podejść do kwestii energii 

cieplnej? 



 Ciepło jest sprzedawane i 

konsumowane jako towar (np. ciepło 

sieciowe) ? 

 

CO2 

Lokalny wskaźnik 

emisji dla ciepła 
[tCO2/MWh] 

Patrz: formuła na 

str. 66 poradnika 

CO2 

MWh 

CO2 

MWh 

CO2 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.exakm.gr/images/Transmission%2520pipe%2520installation.jpg&imgrefurl=http://www.exakm.gr/dh.htm&usg=__TNzOtDrpqnCTuXUw4osPHtA4Pl8=&h=1084&w=1299&sz=97&hl=fr&start=31&sig2=aIuZ16T6k4kSBMixwxApKA&zoom=1&tbnid=Rz0s40kCLEcPmM:&tbnh=125&tbnw=150&ei=0ZyXTILHLZDKjAfZpPyfBQ&prev=/images%3Fq%3Drelated:www.energy.rochester.edu/dh/%2Bdistrict%2Bheating%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.digtheheat.com/photos/steam_full.jpg
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://net.grundfos.com/doc/webnet/magna/grafik/illustration_uses.png&imgrefurl=http://net.grundfos.com/doc/webnet/magna/int/uses.html&usg=__LdWPf8cz43vgvt-VBoemef6f3Lc=&h=251&w=287&sz=144&hl=fr&start=88&sig2=JJ339UYURmsSU-By7lTmHg&zoom=1&tbnid=oGX0Wc2lkLoIIM:&tbnh=101&tbnw=115&ei=YqCXTMrAMZO7jAeC7K3-BA&prev=/images%3Fq%3Drelated:www.energy.rochester.edu/dh/%2Bdistrict%2Bheating%26start%3D80%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1




1. Wymień główne 

zakłady/instalacje 

(grupując  je, jeżeli 

zachodzi taka 

potrzeba) 

6. Wykorzystaj formułę 

do wyliczenia  lokalnego 

wskaźnika emisji dla 

ciepła. 

5. Wylicz wartości całkowite 

4. Podaj wskaźniki 

emisji i wylicz 

wielkość emisji CO2 

2. Wskaż, co 

produkują 

3. Wskaż 

wykorzystywane 

nośniki energii 


