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WSTĘP 
 

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii łączy lokalne i regionalne władze dobrowolnie 

zobowiązujące się do wdrażania na swoich terytoriach unijnych celów dotyczących klimatu i energii. Lokalne 

władze będące sygnatariuszami inicjatywy mają wspólną wizję przekształcenia miast w prężne strefy 

wolne od węgla, w których obywatele mają dostęp do pewnej, zrównoważonej i niedrogiej energii. 

Sygnatariusze zobowiązują się do ograniczenia emisji CO2 przynajmniej o 40% do roku 2030 oraz 

zwiększenia odporności na zmiany klimatu.  

 

Porozumienie Burmistrzów pomaga samorządom przełożyć ich ambicje w zakresie zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych na rzeczywistość, biorąc przy tym pod uwagę ich ogromną różnorodność. 

Porozumienie zapewnia sygnatariuszom zharmonizowane dane i ramy sprawozdawcze o unikatowym 

charakterze na skalę europejską, co stanowi pomoc dla samorządów w śledzeniu systemowych działań w 

zakresie planowania i monitorowania zagadnień dotyczących klimatu i energii na poziomie lokalnym. 

Standardowe ramy sprawozdawcze dla sygnatariuszy porozumienia zostały opracowane przy wsparciu 

Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej w oparciu o doświadczenia zaangażowanych 

samorządów i regionów w celu zapewnienia zgodności z najpowszechniej stosowanymi lokalnymi 

metodologiami. Ramy te mają formę szablonu planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu 

(SECAP). Szablon planu SECAP stanowi szkielet poszczególnych planów działań. Plan SECAP oraz jego 

część służąca do monitoringu umożliwia sygnatariuszom gromadzenie i analizowanie danych w 

zorganizowany i systematyczny sposób oraz stanowi podstawę dobrego zarządzania kwestami 

dotyczącymi klimatu i energii oraz pozwala śledzić postęp wdrażania działań. 

 

Porozumienie ma także na celu docenienie i zapewnienie widoczności pojedynczych działań w zakresie 

klimatu wdrażanych przez sygnatariuszy oraz inspirowanie, ułatwianie i samoocenę. 

 

Zgłaszanie danych za pośrednictwem platformy informacyjnej Porozumienia Burmistrzów umożliwia 

sygnatariuszom wykazanie konkretnego wpływu ich działań (patrz infografika „Porozumienie w liczbach” 

oraz raport „Porozumienie Burmistrzów w liczbach i wskaźnikach wydajności: ocena sześcioletnia”
1
). 

Zgłoszone dane są przekładane na zrozumiałe i przejrzyste informacje graficzne (patrz dostępny online 

„Katalog planów działań”). Zapewniają one krajowym, europejskim i międzynarodowym podmiotom 

kształtującym politykę zasadniczy obraz działań podejmowanych lokalnie. Ułatwia to wykazanie, że 

Porozumienie Burmistrzów to skonsolidowany ruch dobrowolnie zobowiązujących się samorządów 

podejmujących działania w sprawie klimatu i lokalnego zrównoważonego rozwoju. 

 

Instrukcja została opracowana przez Porozumienie Burmistrzów i biura inicjatywy Mayors Adapt we 

współpracy z JRC Komisji Europejskiej w celu wsparcia sygnatariuszy w zrozumieniu ram informacyjnych 

Porozumienia. Ma ona zapewnić sygnatariuszom dokładne wytyczne w sprawie procesu zgłaszania 

danych. Krok I ma na celu przeprowadzić sygnatariuszy przez proces wypełniania szablonów, a mianowicie 

części I szablonu planu SECAP oraz części II, w której znajduje się szablon związany z monitoringiem. Krok 

II dotyczy przesyłania dokumentów takich jak plan SECAP, natomiast krok III jest poświęcony 

zintegrowanemu systemowi sprawdzania tej części szablonu, która dotyczy ograniczania zmian 

klimatycznych oraz dokonywaniu oficjalnego zgłoszenia. Instrukcja jest wzbogacona praktycznymi 

zaleceniami oraz konkretnymi przykładami. 

 

                                                      
1
 Wspólne Centrum Badawcze 2015 r. „Porozumienie Burmistrzów w liczbach i wskaźnikach wydajności: ocena sześcioletnia, raporty 

naukowe i polityczne opracowane przez JRC [dostępne pod adresem www.eumayors.eu > Library]. 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_in_Figures_2015.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_of_Mayors_in_Figures_and_Performance_Indicators_6-year_Assessme---.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
http://www.eumayors.eu/


 

 

PROCEDURA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW W PIGUŁCE 
 

Samorządy przystępujące do inicjatywy Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii zobowiązują 

się przesłać plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) w ciągu dwóch lat od 

formalnego przystąpienia z uwzględnieniem włączenia do stosownych polityk, strategii i planów kwestii 

dotyczących przystosowania się do skutków zmian klimatu. Plan SECAP bazuje na bazowej inwentaryzacji 

emisji (BEI) oraz ocenach ryzyka klimatycznego i podatności (RVA), które stanowią analizę bieżącej 

sytuacji. Elementy te dają podstawę do określenia kompleksowej serii działań, jakie samorządy planują 

podjąć, aby osiągnąć swoje cele w zakresie ograniczania zmian klimatycznych i przystosowania się do ich 

skutków. Sygnatariusze zobowiązują się do informowania o postępach co dwa lata (Rysunek1). 

 

 

Rysunek1 – prezentacja krok po kroku procedury dotyczącej Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii. 

 

 

W inicjatywie Porozumienia Burmistrzów zastosowano kompleksowe podejście do ograniczenia zmian 

klimatycznych i przystosowania się do ich skutków. W odniesieniu do ograniczenia zmian klimatycznych 

samorządy zachęca się do odniesienia się do wszystkich konsumentów działających na ich terenie (patrz 

Rysunek 2). Kategorie takie jak „budynki mieszkalne”, „usługi”, „obiekty komunalne” i „transport” są 

uznawane za kluczowe z punktu widzenia ograniczenia wpływu na środowisko. Samorządy koncentrują 

się na ograniczaniu popytu na energię na swoim terytorium oraz na dopasowaniu popytu i podaży energii 

poprzez promowanie wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych.  

 



 

 

 

Rysunek 2 — terytorialne podejście Porozumienia Burmistrzów do ograniczenia zużycia energii i wpływu na środowisko. 

 

Z punktu widzenia przystosowania, za najbardziej podatne kategorie uznaje się „budynki”, „transport”, 

„energię”, „wodę”, „odpady”, „planowanie wykorzystania terenu”, „środowisko i bioróżnorodność”,  

„rolnictwo i leśnictwo”, „zdrowie”, „obronę cywilną i działania ratunkowe”, „turystykę” oraz „inne”.  

 

Metodologia popierana przez Porozumienie Burmistrzów opiera się na zintegrowanym i łącznym 

planowaniu kwestii dotyczących klimatu i energii, w którym lokalni interesariusze mają aktywną rolę do 

odegrania. 

 

W celu zapewnienia zgodności przesłanych planów SECAP z zasadami Porozumienia (zdefiniowanymi 

dokumencie „Zobowiązanie Porozumienia Burmistrzów” oraz w wytycznych
2
) JRC Komisji Europejskiej 

przeprowadza analizę tych planów. Kontrola jakości przyczynia się do zagwarantowania wiarygodności i 

rzetelności całej inicjatywy Porozumienia Burmistrzów. Procedura analizy koncentruje się na ocenie serii 

kryteriów kwalifikowalności. Niespełnienie tych kryteriów uniemożliwi akceptację planu SECAP w ramach 

inicjatywy Porozumienia. Analiza koncentruje się także na spójności podawanych danych, a po jej 

przeprowadzeniu wydawany jest raport opiniujący. 

 

 

 

 

                                                      
2
 Dostępne pod adresem www.eumayors.eu > Library 

Kryteria kwalifikowalności planu SECAP — wymogi minimalne: 

 Plan działań musi zostać zatwierdzony przez radę gminy lub jej odpowiednik. 

 Plan działań musi wyraźnie określać zobowiązania związane ze zmniejszeniem 

wpływu na środowisko (tj. zmniejszenie emisji CO2  przynajmniej o 40% do roku 

2030) i przystosowaniem do jego zmian. 

 Plan działań musi być oparty na wynikach kompleksowej bazowej 

inwentaryzacji emisji (BEI) i ocenach ryzyka klimatycznego i podatności (RVA). 

 W kwestiach związanych ze zmniejszeniem wpływu na środowisko plan 

działań musi uwzględniać kluczowe kategorie działalności (komunalne, 

usługowe, mieszkaniowe i transportowe): 

 Bazowa inwentaryzacja emisji musi obejmować przynajmniej trzy z 

czterech kluczowych kategorii. 

 Działania związane ze zmniejszeniem wpływu na środowisko muszą 

obejmować przynajmniej dwa z czterech kluczowych kategorii. 

 

http://www.eumayors.eu/


 

 

URUCHAMIANIE 
 

Zgłaszanie ogólnych informacji dotyczących procesu 

Szablon planu SECAP już dostępny offline w postaci arkusza programu Excel, od roku 2017 będzie także 

dostępny w ekstranecie Porozumienia. Na rysunku 3 przedstawiono ogólne informacje dotyczące procesu 

zgłaszania danych do Porozumienia Burmistrzów.  

 

 

Rysunek 3 — ogólne informacje dotyczące procesu zgłaszania danych. 

 

 

Dostęp do sieci „My Covenant” — ekstranetu Porozumienia 

Ekstranet Porozumienia to platforma online, za pomocą której sygnatariusze Porozumienia zgłaszają 

kluczowe elementy swoich planów działań oraz wyników monitorowania, korzystając ze stosownych 

szablonów. Zastosowano w niej proste kroki prowadzące użytkownika przez proces wypełniania szablonów i 

ich przesyłania. Po pierwsze należy się zalogować do ekstranetu Porozumienia po adresem 

www.eumayors.eu/sign-in_en.html, stosując osobiste dane identyfikacyjne otrzymane w procesie rejestracji. 

 

 

 
  

Uzyskiwanie identyfikatora użytkownika i hasła: w przypadku zagubienia (lub 

nieotrzymania) hasła można je pobrać w witrynie służącej do logowani się. 

Ponieważ e-mail jest generowany automatycznie, może on trafić do skrzynki 

poczty niechcianej, więc należy tę skrzynkę sprawdzić! 

Udostępnianie profilu koordynatorowi Porozumienia: użytkownik może się 

zdecydować na połączenie swojego profilu z profilem koordynatora, aby 

koordynator miał do niego dostęp. W pozycji „Moje konto > Mój samorząd” 

przewinąć w dół, kliknąć pozycję „Dodaj nową organizację” i wybrać 

koordynatora z listy. 

 

 

 

http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html


 

 

Zawartość szablonu 

Szablon planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP), który ma być wykorzystywany 

przez sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii obejmuje części przedstawione 

w Tabeli 1. 
 

Tabela 1 — zawartość szablonu planu SECAP i szablonów do monitorowania 

 Plan SECAP Monitoring 

Strategia 

Część poświęcona wizji, celom całkowitej 

redukcji emisji CO2, celom związanym z 

przystosowaniem się, przydzieleniu 

pracowników i możliwościom finansowym 

oraz zaangażowaniu interesariuszy i 

mieszańców. 

Cześć poświęcona wszelkim zmianom w 

ogólnej strategii, uaktualnionym wartościom 

dotyczącym przydzielenia pracowników, 

możliwościom finansowym i identyfikacji barier 

w realizacji działań. 

Inwentaryzacje 

emisji 

Część poświęcona ilości zużywanej energii 

i wynikającej z niej emisji CO2 z rozbiciem 

na nośniki energii i kategorie w roku 

bazowym. 

Część poświęcona ilości końcowego zużycia 

energii i wynikającej z niej emisji CO2 z 

rozbiciem na nośniki energii i kategorie w roku 

przeprowadzania monitoringu — głównym 

celem jest monitorowanie zmian emisji CO2 w 

czasie. 

Działania 

ograniczające 

Cześć poświęcona kluczowym działaniom 

służącym zmniejszeniu wpływu na 

środowisko, aby możliwe było 

zrealizowanie ogólnej strategii z 

uwzględnieniem ram czasowych, 

przypisanych obowiązków, przydzielonego 

budżetu i szacowanego oddziaływania. 

Część poświęcona monitorowaniu stanu 

realizacji kluczowych działań służących 

zmniejszeniu wpływu na środowisko. 

Przynajmniej trzy wdrożone lub będące w toku 

działania muszą zostać przesłane jako 

standardy doskonałości. 

Tablica oceny 

Część poświęcona zrozumieniu obszarów 

cyklu przystosowania, w których 

sygnatariusz osiąga postęp. 

Część poświęcona monitorowaniu postępów w 

odniesieniu do sześciu kroków cyklu 

przystosowania i stworzeniu ogólnego obrazu 

wysiłków podejmowanych przez sygnatariusza 

w celu przystosowani się do zmian klimatu. 

Zagrożenia i 

podatność 

Część poświęcona podatności na zmiany 

klimatu, zagrożeniom oraz ich 

oddziaływaniu i ocenie.  

Cześć poświęcona gromadzeniu dostępnych 

informacji na temat podatności na zmiany 

klimatu i zagrożeń. Informacje te mają stanowić 

uzupełnienie informacji dotyczących 

oddziaływania, które są prezentowane z 

rozbiciem na kategorie. 

Działania 

przystosowawcze 

Część poświęcona planom działania i 

indywidualnym (kluczowym) działaniom, w 

tym różnym stosownym parametrom (tj. 

kategoriom, ramom czasowym, 

interesariuszom i kosztom). 

Część poświęcona śledzeniu planów działania i 

podjętym w czasie poszczególnym działaniom 

służącym osiągnięciu celów polegających na 

zwiększeniu odporności na zidentyfikowane 

oddziaływania klimatyczne. 

 

Po wypełnieniu szablonu najważniejsze dane dotyczące zmniejszenia wpływu na środowisko i 

przystosowania się do jego zmian są przedstawiane w formie graficznej. W przypadku korzystania z 

szablonów on-line można zdecydować, jaka graficzna prezentacja ma zostać zamieszczona na publicznym 

profilu sygnatariusza w witrynie Porozumienia Burmistrzów. 

 

 
  



 

 

Częstotliwość zgłaszania danych 

Plan SECAP należy przesłać w ciągu dwóch lat od przystąpienia do Porozumienia, tj. od daty, kiedy 

rada gminy (lub odpowiadający jej organ decyzyjny) formalnie zdecydowała o przystąpieniu do 

Porozumienia Burmistrzów.  

 

Szablon związany z monitoringiem należy przesyłać co dwa lata od przesłania planu działań. Mając na 

względzie fakt, że przesyłanie danych co dwa lata może wywierać zbyt dużą presję na zasoby kadrowe i 

finansowe, możliwe jest podjęcie decyzji, że inwentaryzacja emisji będzie przeprowadzana nie co dwa, ale 

co cztery lata. W takim przypadku należy co dwa lata prezentować działania, tj. przesyłać szablon 

dotyczący monitoringu, który nie zawiera inwentaryzacji emisji, a koncentruje się na informacjach w sprawie 

stanu wdrażania działań. Jednak co cztery lata konieczne jest przeprowadzanie pełnego procesu 

sprawozdawczego, tj. przesyłanie szablonu dotyczącego monitoringu, w którym będzie się znajdowała 

przynajmniej jedna kontrolna inwentaryzacja emisji (MEI). W Tabeli 2 przedstawiono minimalne wymogi 

sprawozdawcze związane z przesyłaniem planu SECAP oraz poszczególnych szablonów dotyczących 

monitoringu. 

 

Tabela 2 — minimalne wymogi sprawozdawcze zgodnie z harmonogramem 

 Faza rejestracji Plan SECAP 

Monitoring 

Złożenie raportu o 

działaniach 

Monitoring 

Złożenie pełnego 

raportu 

 Rok 0 W ciągu 2 lat W ciągu 4 lat W ciągu 6 lat 

Strategia     

Inwentaryzacje 

emisji 
 

 

(BEI) 

 
 

(MEI) 

Działania 

ograniczające 
  

 

(minimum 3 wartości 

porównawcze) 

 

Przystosowanie 

Tablica oceny 
    

Zagrożenia i 

podatność 
    

Działania 

przystosowawcze 
  

  

(minimum 3 wartości 

porównawcze) 

 

Legenda:   Obowiązkowo|  Opcjonalnie  

 

 

Rysunek 4 ilustruje minimalne wymagania odnoszące się przesyłania szablonów dotyczących monitoringu. 

Na przykład sygnatariusz, który przesłał plan działań w roku 2016, jest zobowiązany do złożenia raportu na 

temat działań w roku 2018 oraz pełnego raportu (tj. wraz z monitoringiem inwentaryzacji emisji) w roku 2020.  



 

 

 

 

Rysunek 4 — minimalne wymagania odnoszące się do przesyłania szablonów dotyczących monitoringu. 

 

 

 

 

 

Formaty szablonów 

Szablony są dostępne w dwóch formatach: 

 Online  

Szablon planu SECAP będze dostępny w ekstranecie Porozumienia (My Covenant) od roku 2017. W celu 

oficjalnego przesłania szablonu do Porozumienia Burmistrzów należy skorzystać z jego wersji on-line.  

 Arkusz programu Excel 

Wersję szablonu w postaci arkusza Excel można pobrać z biblioteki
3
 znajdującej się w witrynie. Szablon 

oparty na formacie arkusza programu Excel to działająca offline wersja oficjalnego szablonu online. 

Należy pamiętać, że dane wprowadzone do arkusza w formacie Excel nie będą mogły być eksportowane 

do platformy online i vice versa.  

 

 

Legenda szablonu 

W celu ułatwienia wypełniania szablonu zastosowano w nim oznaczenia kolorami 

Pola opcjonalne 

Pole obowiązkowe 

Pola wynikowe (obliczane przez system po wcześniejszym uzupełnieniu odpowiednich pól z danymi) 

Wcześniej wypełnione komórki (stosowane w szablonie do monitoringu) 

Kliknięcie podkreślonych zwrotów w pliku formatu Excel lub najechanie na nie myszą w szablonie online 

spowoduje wyświetlenie ich definicji lub wyjaśnień dotyczących danego pola. 

Pola związane z monitoringiem są zaznaczone w pliku Excel za pomocą niebieskiego prostokąta.   

 

                                                      
3
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Sygnatariusze Porozumienia (lub koordynatorzy w imieniu związanych z nimi 

sygnatariuszy) mogą występować o wydłużenie tego okresu, jeżeli okoliczności, 

na które samorząd nie ma wpływu, spowodują opóźnienie w przesłaniu planu 

działań lub wyników monitoringu przed oficjalnym terminem. Aby to zrobić, 

należy wypełnić on-line formularz wniosku o zgodę na opóźnienie, który znajduje 

się w ekstranecie Porozumienia My Covenant. Więcej na ten temat na stronie z 

często zadawanymi pytaniami.   
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http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
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Zasady poruszania się 

W szablonie online proces przesyłania planu SECAP można rozpocząć, klikając pozycję Mój plan działań 

w niebieskim menu u góry witryny. Aby uzyskać szablon monitoringu, należy kliknąć pozycję Mój postęp 

w tym samym menu. W pierwszej kolejności proszę przeczytać informacje wyświetlane na stronie 

„Początek”. Po kliknięciu przycisku służącego do rozpoczynania wypełniania szablonu użytkownik będzie 

mógł przechodzić między różnymi jego częściami, korzystając z przycisków nawigacyjnych. Należy 

pamiętać, że w przypadku szablonu do monitoringu trzeba wcześniej zdecydować, czy będzie przesyłany 

tylko raport na temat działań (bez MEI), czy też pełny raport. W szablonie w wersji Excel użytkownik może 

skorzystać z różnych przycisków nawigacyjnych znajdujących się u góry i u dołu każdej zakładki, które służą 

do poruszania się między zakładkami i powrotu na stronę główną. 

 

 

Zintegrowany system sprawdzania 

Szablon online jest wyposażony w automatyczny, zintegrowany system sprawdzania umożliwiający 

uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji na temat błędów lub brakujących danych, a w 

przypadku obu formatów szablonu także wyliczonych wartości. Przejście do innej części szablonu jest 

możliwe, tylko jeśli wynik sprawdzenia przez system jest pozytywny. Oceniane jest wypełnienie (pola 

obowiązkowe i opcjonalne) oraz obecność poprawnych danych (zgodność z dopuszczalnymi zakresami lub z 

góry zdefiniowanymi wartościami), sprawdzane są formaty (tekstu, liczb, dat, łączy, pól pojedynczego lub 

wielokrotnego wyboru), wykonywane są obliczenia (pola wynikowe) oraz sprawdzana jest spójność 

powiązanych danych. W przypadku wykrycia na tym etapie błędów u góry każdej strony system wyświetla 

odpowiednie komunikaty powiadamiające. Należy pamiętać, że przesłanie formularza będzie możliwe 

dopiero po skorygowaniu wyświetlonych błędów. 

 

 

 

 

 

Funkcja archiwizacji 

Po przeanalizowaniu planu działania tworzona jest archiwalna wersja szablonu. Dostęp do takich wersji 

archiwalnych (w trybie „tylko do odczytu”) jest możliwy w dowolnym czasie po kliknięciu opcji „Moje konto > 

Mój samorząd”.  

 

 

Sprawdzaj szablon na wczesnym etapie procesu. System może ujawnić błędy 

wymagające dalszych działań (poprawy lub ponownego obliczenia). Pozwoli to także 

uniknąć pojawiających się w ostatniej chwili pomyłek wynikających z pośpiechu, kiedy 

zbliża się termin. 



 

 

Funkcja ponownego przesyłania planu SECAP 

Funkcja ponownego przesyłania planu SECAP została przewidziana do wykorzystania w dwóch 

przypadkach: 

1) Jeżeli plan działań nie przejdzie pomyślnie pełnej analizy przeprowadzanej przez Wspólne 

Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej — w raporcie opiniującym użytkownik zostanie 

poproszony o podjęcie działań dotyczących zgłoszonych problemów oraz ponowne przesłanie planu 

działań w ciągu sześciu miesięcy. Wtedy analiza zostanie przeprowadzona po raz kolejny.  

2) Kiedy istniejący plan działań podlega znaczącym zmianom (takim jak istotne zmiany celu 

redukcji emisji CO2, przesunięcie priorytetów w wizji i/lub uwzględnienie innych kategorii w 

inwentaryzacjach emisji i planie działań) lub zostanie opracowany nowy plan, w takim przypadku 

konieczne jest jego ponowne zatwierdzenie przez organ decyzyjny. Po jego politycznym przyjęciu 

szablon należy aktualizować i ponownie przesłać.  

W przypadku sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, którzy podjęli zobowiązania do roku 2020, a 

następnie podejmują zobowiązania do roku 2030, najpierw należy przeprowadzić realizację 

zobowiązań do roku 2020, przesyłając szablon do monitoringu zanim możliwe będzie przesłanie 

nowego planu działań do roku 2030.  

  

Użytkownicy chcący skorzystać z funkcji ponownego przesyłania proszeni są o kontakt z biurem 

Porozumienia Burmistrzów (info@eumayors.eu). 

 

Dalsze wytyczne 

Nazwa Opis 

Jak opracować wytyczne planu 

działań na rzecz 

zrównoważonej energii 

Zapewniają one wytyczne dotyczące przygotowania planu działań na rzecz 

zrównoważonej energii ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia 

wpływu na środowisko i obliczeń związanych z inwentaryzacją emisji. 

Narzędzie wspierające miejskie 

działania przystosowawcze 

Zapewnia dokładne wytyczne dotyczące przygotowania strategii i planów 

przystosowania się do zmian klimatu. 

Skrócony przewodnik 

Zapewnia praktyczne wytyczne i przykłady dotyczące takich spraw, jak 

monitorowanie planu działań, wspólne podejście do opracowywania planu 

działań i możliwości finansowych realizacji planu.  

Platforma kształcenia 

elektronicznego 

Zapewnia praktyczne wytyczne, zalecenia, przykłady i wirtualne 

demonstracje związane z przygotowaniem, wdrożeniem, monitorowaniem i 

finansowaniem planów działań w odniesieniu do zmniejszenia wpływu na 

środowisko i przystosowania się do zmian klimatu. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub jeśli potrzebna będzie pomoc przy wypełnianiu szablonu należy się 

kontaktować z Działem Pomocy: 

- W sprawach związanych z wypełnianiem szablonu planu SECAP, pytań w sprawie wymogów 

metodologicznych Porozumienia lub korzystania z sieci „My Covenant” (ekstranetu): 

Biuro Porozumienia Burmistrzów — info@eumayors.eu 

- W przypadku bardziej konkretnych pytań technicznych dotyczących wymogów metodologicznych lub 

problemów związanych z korzystaniem z internetowej aplikacji do kontroli wstępnej oraz raportów 

opiniujących: 

Wspólne Centrum Badawcze — JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu 
  

mailto:info@eumayors.eu)
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
mailto:
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu


 

 

Naszym długoterminowym celem jest 

uczynienie z Hagi do roku 2040 miasta 

neutralnego dla klimatu i odpornego na skutki 

jego zmian. 

 

 

Rada Miasta Hagi, Holandia, 2011 r. „Plan 

Klimatyczny dla Hagi”.  

 

KROK I — WYPEŁNIANIE FORMULARZA 
 

 

CZĘŚĆ I — SZABLON PLANU SECAP  
 

 
STRATEGIA 
Pierwsza część zawiera ogólne informacje dotyczące strategii sygnatariusza. W przypadku wykonywania 

planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SECAP) do roku 2020 należy się zapoznać z „Wytycznymi w 

sprawie składania raportów dotyczących planu działań na rzecz zrównoważonej energii i monitoringu”
4
. W 

przypadku wykonywania planu SECAP do roku 2030, ta część dotyczy zarówno strategii związanych ze 

zmniejszeniem wpływu na środowisko, jak i przystosowaniem się do zmian klimatu. 

 

 

1) Wizja  

W tej pozycji należy zdefiniować długoterminową wizję, która będzie kształtować przyszłość dotyczącą 

klimatu i zrównoważonej energii w danej gminie. Wizja ta powinna zawierać informacje dotyczące 

kluczowych etapów, priorytetowych kategorii, pożądanych wyników (społecznych, środowiskowych, 

gospodarczych) oraz potencjalnych korzyści lub szans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zobowiązania 

Pierwsze pola odnoszą się do ogólnych celów w zakresie zmniejszenia wpływu na środowisko, które są 

wyrażane jako procentowe zmniejszenie emisji CO2. Celem powinno być zmniejszenie emisji 

przynajmniej o 40% do roku 2030. Jeżeli sygnatariusz przyjął także zobowiązania Porozumienia do roku 

2020, wówczas można uwzględnić także cel do roku 2020, który powinien odnosić się do redukcji emisji o 

przynajmniej 20%. Należy wskazać rok bazowy, względem którego będą ustalane cele. Jeżeli w planie 

działania ustalono więcej celów niż jeden, zdecydowanie zaleca się stosowanie tego samego roku 

bazowego.  
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Przyjęliśmy lokalne cele środowiskowe służące zmniejszeniu naszego śladu 

węglowego. Celem jest osiągnięcie do roku 2050 zrównoważonego i niskiego 

poziomu emisji dwutlenku węgla (CO2). Średnia emisja ekwiwalentu CO2 na 

osobę w Göteborgu musi zostać zmniejszona z bieżącego poziomu 

wynoszącego 10 ton do wartości poniżej 2 ton. Ustaliliśmy także cel pośredni, 

zgodnie z którym do roku 2020 poziom emisji CO2 zostanie zmniejszony 

przynajmniej o 30% w porównaniu z wartością z roku 1990. 

 
Miasto Göteborg, Szwecja, „Wydajność energetyczna miasta”. 

 

 

 

Cel może zostać ustalony jako bezwzględna redukcja (procentowa wartość emisji CO2 w roku bazowym) 

lub jako redukcja per capita. W tym drugim przypadku emisja w roku bazowym jest dzielona przez liczbę 

mieszkańców w tym samym roku i na tej podstawie jest obliczana wartość docelowa procentowej redukcji 

emisji. Podejście per capita ma zasadniczo na celu ułatwienie śledzenia postępów w przypadku 

przewidywanych istotnych zmian populacji. Należy wybrać opcję odpowiadającą własnemu wyborowi. Jeżeli 

zostanie wybrany cel redukcji per capita, należy wskazać przewidywania dotyczące populacji w 

odpowiednim horyzoncie czasowym.  

 

W przypadku ustalenia celu długoterminowego, tj. dłuższego niż na rok 2030, można także określić cel 

redukcji z uwzględnieniem roku bazowego i horyzontu czasowego, do którego odnosi się cel. Należy 

pamiętać, że zobowiązania podjęte w ramach Porozumienia jest powiązane z celami UE do roku 2030 (i 

2020), dlatego cele redukcji emisji CO2 muszą być definiowane w odniesieniu do tych lat. Jeżeli w planie 

działań został zdefiniowany tylko cel długoterminowy, sygnatariusz jest zobowiązany do założenia celu do 

roku 2030 (i 2020) i uwzględnienia go w planie działań. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugim polu, które odnosi się do celów w zakresie adaptacji, należy w sposób opisowy lub ilościowy 

określić cele gminy w zakresie przystosowania się do zmian klimatu (jeśli takie cele istnieją), z 

uwzględnieniem roku docelowego i bazowego, jeśli takie lata ustalono. Można dodać dowolną liczbą wierszy 

i zachować możliwie jak największy poziom dokładności. 

 

 
 

 



 

 

 

3) Utworzone i/lub przydzielone struktury koordynujące i organizacyjne 

W tym polu należy przedstawić krótki opis określonych struktur administracyjnych stworzonych lub 

przypisanych przez dany samorząd w celu wdrożenia planu działań w ramach inicjatywy Porozumienia 

Burmistrzów.  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

4) Przydzielony personel 

W tym miejscu należy określić, jakie instytucje przydzieliły pracowników do przygotowania planu działań. 

Istnieją tutaj opcjonalne pola odnoszące się do ekwiwalentu pełnych etatów. Jeżeli informacja ta jest 

znana, należy ją podać, ponieważ może ona być przydatna dla innych samorządów chcących przystąpić do 

Porozumienia i rozpocząć proces planowania kwestii związanych z energią i klimatem. 

 

 

 

Należy pamiętać, że ekwiwalent pełnego etatu jest definiowany jako łączna liczba przepracowanych godzin 

podzielona przez średnią roczną liczbę godzin przepracowywaną w pełnym wymiarze czasu pracy. 1,0 etatu 

oznacza, że pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast 0,5 etatu oznacza, że 

pracuje on na połowę pełnego wymiaru. 

Ponadto można także określić przewidywaną liczbę pracowników, którzy będą uczestniczyć we wdrażaniu 

planu działań. Liczba ta będzie aktualizowana na etapie monitorowania.  

 

 

Bratysława stworzyła nową grupę roboczą ds. przystosowania kierowaną 

przez wydział głównego architekta i skierowała do pracy w niej np. 

przedstawicieli wydziału zarządzania projektami strategicznymi i zasobów 

finansowych, środowiska, spraw społecznych, transportu i infrastruktury. 

W grupie roboczej działają także przedstawiciele jednostek naukowych 

(tj. Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie), Bratysławskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów oraz organizacji pozarządowych. 

Miasto Bratysława, Słowacja 

 

 



 

 

W fazie opracowywania planu działań mieszkańcy i miejscowi 

interesariusze uczestniczyli w gromadzeniu danych na potrzeby 

bazowej inwentaryzacja emisji oraz konsultowaniu planu. Ponadto 

bieżące informacje dotyczące planu działań były regularnie 

publikowane na oficjalnej stronie miasta. 

 

Gmina Kościerzyna, Polska, 2012 r., „Plan działania na rzecz zrównoważonej energii”. 

 

5) Zaangażowanie interesariuszy i obywateli 

W tej pozycji należy określić sposób zaangażowania interesariuszy i obywateli w przygotowanie planu 

działań (tj. które metody udziału wykorzystano — konsultacje publiczne, grupy robocze, fora, warsztaty, 

spotkania z innymi gminami, ile osób w nich uczestniczyło) oraz jak planuje się ich zaangażowanie w proces 

realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Ogólny budżet przeznaczony na wdrożenie i źródła finansowania 

Ta część jest poświęcona budżetowi przewidzianemu na całe wdrożenie działań określonych w planie. Jest 

ona podzielona na budżet przewidywany na działania służące zmniejszeniu wpływu na środowisko i 

przystosowaniu się do zmian klimatu. Należy zacząć od określenia, czy budżet pochodzi tylko ze środków 

własnych samorządu, czy też od innych uczestników działania. Następnie należy określić kwotę środków 

w euro podzieloną na koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne oraz czas, do jakiego odnoszą się 

wskazania budżetowe. Chociaż jedynym wymaganym polem, jakie należy wypełnić, jest to, które dotyczy 

inwestycji samorządu w związku ze zmniejszeniem wpływu na środowisko, jeżeli zostały oszacowane 

inne koszty, oddzielne podanie kosztów przystosowania się do zmian klimatu jest mile widziane. Można 

zgłosić albo łączny budżet, jakiego otrzymanie przewiduje się od innych uczestników procesu lub określić 

wartość środków pochodzących z różnych źródeł tj. środków i funduszy krajowych, funduszy i programów 

unijnych oraz ze źródeł prywatnych. W rzeczywistości wszystkie te informacje będą miały niezwykłe 

znaczenie na poziomie unijnym i krajowym w celu zapewnienia zrozumienia zakresu uruchomionych 

inwestycji na poziomie lokalnym na potrzeby działań dotyczących energii i klimatu. 

 

 

 

Należy pamiętać, że inwestycje odnoszą się konkretnie do kapitału, który ma być zainwestowany, natomiast 

w kosztach nieinwestycyjnych uwzględnione są wszystkie koszty operacyjne i bieżące np. konserwacja, 

koszty osobowe, a także inne nieinwestycyjne wydatki takie jak organizacja kampanii służących poprawie 

świadomości. 



 

 

 

Łączna inwestycja, jakiej poniesienie się przewiduje do roku 

2020, aby wdrożyć plan działań na rzecz zrównoważonej 

energii w Funchal wynosi 238,77 mln euro. Z tej kwoty 

inwestycji 10,4% zostanie poniesione przez gminę Funchal, 

20,1% przez mieszkańców, a 69,4% przez firmy i 

organizacje prywatne i publiczne. 

 
Gmina Funchal, Portugalia, 2012 r., „Plan działania na rzecz zrównoważonej energii”. 

Komitet sterujący i grupa robocza Porozumienia Burmistrzów będą 

odpowiedzialne za monitorowanie, działania następcze i ocenę postępu 

wdrażania środków. Obie te struktury będą się regularnie spotykać (raz na 

trzy miesiące) i sprawdzać osiągnięty do tego czasu postęp. Jeżeli w czasie 

realizacji wystąpią jakieś opóźnienia, podejmowane będą czynności 

korekcyjne służące powrotowi na ścieżkę realizacji przewidywanych działań 

i oczekiwanych wyników. 

Gmina Hersonisos, Grecja, 2012 r., „Plan działania na rzecz zrównoważonej energii”. 

Całkowity koszt wdrożenia obejmuje koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne i odnosi się on do kosztów 

inwestycji lub kwoty pierwotnie zainwestowanej w celu wdrożenia działań określonych w planie działań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Proces monitorowania 

W tej pozycji należy opisać planowany sposób monitorowania wdrażania planu działań (np. liczbę 

przewidzianych sprawdzeń, harmonogram czasowy itp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Ocena możliwości przystosowania 

W tej części sygnatariusze są proszeni o opisanie sposobu oceny możliwości w zakresie przystosowania się 

do zmian klimatu, tj. sposobu identyfikowania możliwości służących przystosowaniu się do zmian klimatu i 

nadawania tym możliwościom priorytetów oraz ich oceny pod kątem takich kryteriów jak dostępność, 

korzyści, koszty, skuteczność, wydajność i wykonalność. W tej części należy opisać metody (np. analizę 

kosztów i korzyści (CBA), analizę wielu kryteriów (MCA), decyzję interesariuszy, eksperyment i obserwację) 

oraz podać najważniejsze wyniki.  
  

Bieżące podejście do monitoringu jest koordynowane przez partnera 

biznesowego odpowiedzialnego za politykę i komunikację. Jednak w miarę 

rozpoczynania bardziej sformalizowanego procesu związanego z 

zagrożeniami i podatnością zostanie opracowane nowe podejście do 

kwestii monitoringu. Będzie ono obejmowało bieżące aktualizacje oceny 

zagrożenia klimatycznego i podatności oraz bardziej formalne przeglądy, 

które będą miały miejsce co dwa lata. Po opracowaniu strategia wdrażania 

działań przystosowawczych do zmian klimatu będzie monitorowana 

bardziej regularnie. 

Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania 



 

 

 

 

9) Strategia na wypadek ekstremalnych zdarzeń klimatycznych 

Ta część koncentruje się na strategii samorządu w przypadku ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Należy 

odnieść się do wszelkich ekstremalnych zdarzeń pogodowych z przeszłości, które mają związek ze zmianą 

klimatu. Określić uzgodnienia dotyczące zarządzania ryzykiem i procedury naprawy i rekonstrukcji po klęsce 

żywiołowej. Opisać sposób wyciągania wniosków z wcześniejszych ekstremalnych zdarzeń pogodowych 

oraz czy istnieje proces zastosowania tych wniosków podczas planowania lub długoterminowej strategii 

przystosowania się, aby w przyszłości zmniejszyć szkody związane z ekstremalnymi zjawiskami 

pogodowymi. Pod pojęciem ekstremalnych zdarzeń pogodowych rozumie się takie zjawiska, które są 

przyczyną znacznych zakłóceń lub klęsk żywiołowych w krótkim czasie oraz wynikających z nich szkód 

długoterminowych. Mogą do nich należeć m.in. powodzie, fale upałów, susze, pożary, oberwania chmury, 

burze oraz inne ekstremalne zjawiska pogodowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Po ekstremalnych zjawiskach pogodowych i powodzi w lecie 

2002 r. miasto Münster wydało plan działań na wypadek powodzi, 

którego celem jest poprawa wymiany informacji, zwiększenie 

świadomości, ograniczenie ryzyka szkód i zmniejszenie poziomu 

powodzi. Plan działań doprowadził do ustalenia obszaru od 30 do 

50 metrów od brzegów zbiorników wodnych, które pozostaną 

wolne od zabudowy.  

Miasto Münster, Niemcy 

 



 

 

INWENTARYZACJA EMISJI 
Tę część należy rozpocząć od wykonania bazowej inwentaryzacji emisji (BEI). Jeżeli w chwili przesyłania 

planu SECAP sygnatariusz dysponuje już innymi inwentaryzacjami emisji, po wypełnieniu BEI można także 

dodać kontrolną inwentaryzację emisji (MEI). W części planu poświęconej inwentaryzacjom emisji należy 

podać dane dotyczące końcowego zużycia energii, lokalnego wytwarzania energii (w właściwych 

przypadkach) i współczynników emisji zastosowanych do wyliczenia emisji CO2. 

 

1) Rok inwentaryzacji 

Pierwszy rok inwentaryzacji odnosi się do roku bazowego tj. roku, względem którego będą obliczane 

osiągnięcia w zakresie redukcji emisji w roku docelowym. W szablonie on-line rok bazowy został już 

wpisany, ponieważ jest on określony w ogólnym celu redukcji emisji CO2 w części pt. Strategia. Jeżeli 

sygnatariusz doda kontrolną inwentaryzację emisji, powinien on wskazać, do jakiego roku się ona odnosi. 
 

2) Liczba mieszkańców w roku sporządzenia inwentaryzacji 

W tej pozycji należy określić liczbę mieszkańców w roku sporządzenia inwentaryzacji. 

 

3) Współczynniki emisji 

Współczynniki emisji określają ilościowo emisję na jednostkę danego działania. Emisja CO2 jest obliczana 

dla każdego nośnika energii poprzez pomnożenie końcowego zużycia energii przez odpowiedni 

współczynnik emisji. Możliwe jest zastosowanie dwóch rodzajów podejścia: 

 IPCC
5
 — współczynniki emisji dotyczące spalania paliw bazujące na zawartości węgla w 

poszczególnych paliwach; 

 LCA (ocena cyklu życia) — współczynniki emisji dla całego cyklu życia każdego z nośników energii 

tj. z uwzględnieniem nie tylko emisji gazów cieplarnianych wynikającej ze spalania paliwa, ale także 

emisji całego łańcucha dostaw energii tj. eksploatacji, transportu i przetwarzania 

Zaznaczyć pole odpowiadające wybranym współczynnikom emisji. 

 

4) Jednostka zgłaszania emisji 

Zaznaczyć pole odpowiadające jednostce zgłaszania emisji: 

 tony CO2 , jeżeli sygnatariusz zdecyduje się zgłaszać tylko emisję CO2; 

 tony ekwiwalentu CO2, jeżeli sygnatariusz zdecyduje się także uwzględnić inne gazy cieplarniane 

takie jak CH4 i N2O, np. pochodzące z kategorii niezwiązanych z energią takich jak gospodarka 

odpadami i ściekami.  

 

5) Uwagi dotyczące metodologii 

W tej pozycji należy podać wszelkie metodologiczne uwagi, jakie sygnatariusz uzna za istotne dla 

zrozumienia jego inwentaryzacji emisji. Może on określić też źródła danych wykorzystane do zebrania 

informacji na temat końcowego zużycia energii, wytwarzania energii lub inne ważne dane (np. dane 

opublikowane przez krajowe urzędy statystyczne, dostawców energii i operatorów sieci, wyniki badań 

ankietowych itp.). Informacje te mogą być przydatne dla innych sygnatariuszy, głównie pochodzących z tego 

samego kraju.  

 

  

                                                      
5
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6) Wyniki inwentaryzacji emisji 

Ta część jest podzielona na trzy główne części: 

A) Końcowe zużycie energii, w ramach którego należy podać dane dotyczące końcowego zużycia 

energii z podziałem na kategorie i nośniki energii; 

B) Dostawa energii, w ramach której należy podać dane związane z zakupem przez gminę 

ekologicznej energii, a w stosownych przypadkach także z lokalnym wytwarzaniem energii; 

C) Emisja CO2, w ramach której należy podać zastosowane współczynniki emisji, umożliwiając w ten 

sposób automatyczne obliczenie emisji CO2. 

 

 

A) KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII 

Zaznaczając odpowiednie pola w szablonie on-line, wybrać kategorie, które zostały uwzględnione w 

inwentaryzacji emisji i dla których będą podawane dane. Zostanie wyświetlona tabela odzwierciedlająca 

dokonany wybór. W szablonie w wersji Excel widoczna będzie cała tabela. 

 

 

 

W Kontekście inicjatywy Porozumienia Burmistrzów zidentyfikowano cztery kluczowe kategorie. Uznaje się 

za nie główne kategorie, w przypadku których samorządy mogą wpływać na zużycie energii, a przez to na 

redukcję emisji CO2. 

 

Kategorie kluczowe dla Porozumienia są w szablonie oznaczone ikoną klucza:        i są to: 

 Budynki, wyposażenie, urządzenia komunalne 

 Budynki, wyposażenie, urządzenia usługowe (niekomunalne) 

 Budynki mieszkalne 

 Transport 

 

W oparciu o dokonany wybór zostanie wyświetlona tabela końcowego zużycia energii przeznaczona do 

dalszego wypełnienia. W wersji szablonu w formacie Excel widoczna jest cała tabela, a sygnatariusz może 

ukryć wiersze, które go nie dotyczą.  

 

Pierwsza kolumna tabeli odnosi się do kategorii, natomiast kolejne kolumny odnoszą się do nośników 

energii (np. energii elektrycznej, ciepła/chłodu, gazu ziemnego itp.) wykorzystywanych w poszczególnych 

kategoriach na terytorium działania samorządu. Końcowe zużycie energii jest podawane w MWh dla 

każdego nośnika energii i każdej kategorii dla danego roku.  



 

 

 

 

 Kategorie 

W tabeli 3 zawarto opis kategorii, które mogą być uwzględnione w inwentaryzacji emisji w ramach 

makrokategorii „Budynki, wyposażenie, urządzenia i przemysł”. 

 

Tabela 3 — kategorie uwzględnione w inwentaryzacji emisji w ramach makrokategorii „Budynki, wyposażenie, 

urządzenia i przemysł”. 

Kategoria Opis 

Budynki, wyposażenie, 

urządzenia komunalne 

Budynki i urządzenia będące własnością samorządu. Termin „urządzenia” 

dotyczy jednostek zużywających energię, które nie są budynkami, np. 

oczyszczalni ścieków. 

Budynki, wyposażenie, 

urządzenia usługowe 

(niekomunalne)  

Budynki i urządzenia sektora usługowego, np. biura prywatnych firm, 

banków, podmiotów prowadzących handel hurtowy i detaliczny, szpitali itp.  

Budynki mieszkalne 
Budynki wykorzystywane głównie do celów mieszkaniowych. W tej kategorii 

ujęte jest także społeczne budownictwo mieszkaniowe. 

Oświetlenie terenów publicznych 

Komunalne oświetlenie publiczne będące własnością samorządu i przez 

niego użytkowane (np. oświetlenie uliczne i drogowa sygnalizacja świetlna). 

Inne niż komunalne oświetlenie publiczne jest uwzględnione w kategorii 

„Budynki, wyposażenie, urządzenia usługowe (niekomunalne)”. 

Przemysł 

Zakłady nieobjęte 

systemem handlu 

uprawnieniami do 

emisji UE-ETS 

Pozycja ta odnosi się do branży produkcyjnej i budowlanej nieobjętej system 

handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS). 

Zakłady objęte 

systemem handlu 

uprawnieniami do 

emisji UE-ETS 

Pozycja ta odnosi się do branży produkcyjnej i budowlanej nieobjętej system 

EU-ETS. Uwzględnienie tych branż w inwentaryzacji emisji nie jest zalecane, 

chyba że takie zakłady zostały uwzględnione we wcześniejszych planach 

dotyczących energii i inwentaryzacjach emisji CO2 przeprowadzanych przez 

samorząd. 

Inne 

Budynki, urządzenia i maszyny sektora produkcji podstawowej (rolnictwo, 

leśnictwo i rybołówstwo), np. szklarnie, obiekty przeznaczone na żywy 

inwentarz, systemy irygacyjne, maszyny rolnicze i kutry rybackie. 

 
  



 

 

Kategoria „Transport” jest podzielona na trzy podkategorie zgodnie z informacją w tabeli 4. 

 

Tabela 4 — podkategorie zawarte w inwentaryzacji emisji w kategorii „Transport”. 

Podkategoria Opis 

Tabor gminny Pojazdy będące własnością samorządu i przez niego użytkowane. 

Transport publiczny 
Autobusy, tramwaje, metro, kolej miejska i lokalne promy wykorzystywane do 

transportu pasażerskiego. 

Transport prywatny i 

komercyjny 

Niewymieniony powyżej pasażerski i towarowy transport drogowy, kolejowy i 

wodny na terytorium zarządzanym przez dany samorząd (np. prywatne 

samochody osobowe i prywatny transport towarowy). 

 

Szablon daje możliwość prezentowania danych na różnych poziomach w ramach kategorii, aby zapewnić 

sygnatariuszom pewien stopień elastyczności. Jest to niezbędne, biorąc pod uwagę fakt, że dostępność 

danych i praktyki związane z inwentaryzacją emisji są inne w przypadku poszczególnych samorządów, 

regionów i krajów.  

 

Na przykład, jeżeli dane dotyczące zużycia energii nie są dostępne na poziomie poszczególnych kategorii 

(budynki mieszkalne, usługi itp.) w makrokategorii „Budynki, wyposażenie, urządzenia i przemysł”, możliwe 

jest przesłanie połączonych danych na poziomie makrokategorii. W tym celu w szablonie on-line można 

kliknąć pozycję Edycja sum częściowych i podać dane dotyczące zużycia energii z rozbiciem na nośniki 

energii dla makrokategorii „Budynki, wyposażenie, urządzenia i przemysł”. Podobnie jeżeli nie są dostępne 

dane w rozbiciu na tabor gminny, transport publiczny, transport prywatny i transport komercyjny, możliwe jest 

podanie danych łącznie dla kategorii „Transport”. Aby pokazać, które kategorie są uwzględnione w szablonie 

on-line inwentaryzacji, należy także zaznaczyć pola odpowiadające poszczególnym kategoriom ujętym w 

sumie częściowej na poziomie makrokategorii, nawet jeśli nie ma możliwości przedstawienia szczegółowych 

danych.  

 

Zdecydowanie zaleca się przedstawienie w tabeli A najbardziej kompletnego zestawu danych dotyczących 

zużycia energii, jakie są dostępne. Tylko kompletne szablony umożliwiają opracowanie odpowiednich 

danych statystycznych dotyczących skuteczności działania sygnatariuszy Porozumienia i ich prezentacji na 

poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

W inwentaryzacji emisji należy uwzględnić kluczowe kategorie Porozumienia. 

Jeżeli dodawane są kolejne kategorie, stosowne działania w tych kategoriach 

należy zaplanować w planie działań. Dane powinny obejmować cztery kluczowe 

kategorie oraz inne kategorie, w których sygnatariusz ma zamiar podjąć 

działania, tak aby wyniki tych działań można było uwzględnić w monitoringu 

inwentaryzacji emisji. 

 



 

 

B) ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ 

W szablonie on-line należy zaznaczyć odpowiednie pola, aby wybrać opcje opisujące różnorodność 

dostaw energii dotyczących danego sygnatariusza. W wersji szablonu w formacie Excel widoczne są całe 

tabele, a sygnatariusz może ukryć tabele, które nie dotyczą jego sytuacji. Jeżeli dany samorząd nie kupuje 

ekologicznej energii elektrycznej lub na terenie jego działania nie ma lokalnych zakładów wytwarzających 

energię, można przejść bezpośrednio do części C. Emisja CO2. 

 

 

 

Odpowiednio do zaznaczonych pól sygnatariusz zostanie poproszony o podanie dalszych danych. Tabela 5 

zawiera opcje dostaw energii oraz odpowiadające im tabele, które należy wypełnić w szablonie. 

 

Tabela 5 — opcje zaopatrzenia w energię oraz odpowiadające im tabele do wypełnienia w szablonie. 

Opcje zaopatrzenia w energię Tabela 

Gminne zakupy certyfikowanej energii ekologicznej B1 

Lokalne wytwarzanie i dystrybucja 

energii elektrycznej 

Wiatrowa 

B2 
Hydroelektryczna 

Fotowoltaiczna 

Geotermiczna 

Kogeneracja 
B3 

Inne 

Lokalne wytwarzanie ciepła/chłodu 

Kogeneracja 

B4 Ciepłownie miejskie (tylko ciepło) 

Inne 

 

 

B1. Gminne zakupy certyfikowanej energii ekologicznej 

Jeżeli samorząd kupuje certyfikowaną ekologiczną energię elektryczną, należy podać ilość kupowanej 

energii elektrycznej (w MWh). Certyfikowana ekologiczna energia elektryczna to energia wytwarzana ze 

źródeł odnawialnych posiadających gwarancje pochodzenia zgodnie z artykułem 15 dyrektywy 2009/28/WE. 

 

 



 

 

 

 

W przypadku korzystania z współczynników emisji IPCC domyślnie współczynnik emisji dla certyfikowanej, 

ekologicznej energii elektrycznej wynosi zero. W przypadku korzystania z współczynników emisji LCA 

należy określić współczynnik emisji CO2 dla kupowanej energii elektrycznej. 

 

 

 

 

B2. Lokalne wytwarzanie/dystrybucja energii elektrycznej (tylko energia odnawialna) 

W przypadku energii elektrycznej produkowanej wyłączenie ze źródeł odnawialnych należy podać ilość 

energii elektrycznej produkowanej lokalnie (w MWh). Sygnatariusz może zdecydować, że będzie 

dokonywał zgłoszeń według poszczególnych typów zakładów lub że będzie zgłaszał wyłącznie całkowitą 

ilość, jeżeli szczegółowe informacje nie będą dostępne. 

 

 

 

W przypadku korzystania z współczynników emisji IPCC domyślnie współczynnik emisji dla energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych wynosi zero. W przypadku korzystania z współczynników emisji LCA 

należy określić współczynnik emisji CO2 dla produkowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 

 

Aby podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego uwzględnienia w inwentaryzacji zakładów produkujących 

energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, zalecamy zapoznanie się z drzewem podejmowania decyzji 

zawartym w Wytycznych (część II, podrozdział dotyczący współczynników emisji). 

 

B3. Lokalne wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej 

W przypadku zakładów stosujących kogenerację, polegającą na jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii 

elektrycznej lub wszelkich innych niewymienionych zakładów, w pozycji tej należy podać ilość 

wyprodukowanej energii elektrycznej (w MWh) pochodzącej ze źródeł odnawialnych i 

nieodnawialnych. Ponieważ niektóre zakłady stosujące kogenerację wykorzystują dwa rodzaje paliwa (lub 

wykorzystują paliwo zapasowe), ważną rzeczą jest rozróżnienie energii elektrycznej produkowanej ze źródeł 

odnawialnych i nieodnawialnych. Należy także zgłosić liczbę źródeł energii służących do produkcji 

energii elektrycznej (w MWh) oraz wielkość emisji CO2 (w tonach) powiązaną z produkcją energii 

elektrycznej (ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych). 

Należy pamiętać, aby uwzględnić wyłącznie ekologiczną energię elektryczną 

kupowaną przez samorząd. Nie należy uwzględniać ekologicznej energii 

elektrycznej zakupionej przez inne podmioty. 

 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html


 

 

 

 

 

W przypadku zakładów stosujących kogenerację w pozycji tej należy zgłosić tylko wyprodukowaną energię 

elektryczną, natomiast wyprodukowane ciepło/chłód należy zgłosić w kolejnej tabeli (B4). Odrębnie należy 

zgłosić liczbę źródeł energii wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej (w tabeli B3) i do produkcji 

ciepła (w tabeli B4). Zaleca się stosowanie równania podanego w Wytycznych (część II, podrozdział 

dotyczący współczynników emisji), aby rozdzielić zużycie paliwa pomiędzy produkcję energii elektrycznej i 

ciepła/chłodu. 

 

Aby podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego uwzględnienia w inwentaryzacji produkcji energii elektrycznej z 

zakładów stosujących kogenerację, zalecamy zapoznanie się z drzewem podejmowania decyzji zawartym w 

Wytycznych (część II, podrozdział dotyczący współczynników emisji). 

 

 

B4. Lokalne wytwarzanie ciepła/chłodu 

Jeżeli ciepło/chłód jest dostarczane jako towar do użytkowników końcowych na terytorium działania danego 

samorządu, należy wskazać ilość ciepła/chłodu (w MWh) zarówno z odnawialnych, jak i 

nieodnawialnych źródeł energii. Należy także zgłosić liczbę źródeł energii służących do produkcji 

ciepła/chłodu oraz wielkość emisji CO2 (w tonach) powiązaną z produkcją ciepła/chłodu (ze źródeł 

odnawialnych i nieodnawialnych). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Należy pamiętać, że zasadniczo łączna ilość produkowanego ciepła/chłodu 

powinna być bardzo bliska ilości ciepła/chłodu skonsumowanego i podanego w 

tabeli A. 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html


 

 

C) EMISJA CO2 
 
 

C1. Współczynniki emisji 

Należy wskazać współczynniki emisji, jakie zostały zastosowane do wyliczeń emisji CO2. Domyślne 

współczynniki emisji paliw można zobaczyć powyżej pól przeznaczonych do wypełnienia w tabeli C1. 

Współczynniki emisji są przedstawione w oparciu o wcześniej wybrane podejście do współczynników emisji i 

jednostki zgłaszania. Jeżeli zostały zastosowane wartości domyślne, wystarczy je po prostu wybrać.  
 

Lista domyślnych współczynników emisji, wliczając w to współczynniki dla energii elektrycznej znajduje się w 

Załączniki I. Te współczynniki emisji można zastąpić krajowymi współczynnikami emisji lub współczynnikami 

emisji opracowanymi samodzielnie w oparciu o szczegółowe parametry paliw stosowanych na danym 

terytorium. 
 

W takim przypadku jeśli chodzi o współczynnik emisji dla energii elektrycznej, należy zastosować 

krajowy współczynnik emisji dla energii elektrycznej (NEEFE), a w stosownych przypadkach lokalny 

współczynnik emisji dla energii elektrycznej (EFE). Ten ostatni przypadek odnosi się tylko do samorządów, 

na terenie działania których istnieją lokalne zakłady wytwarzające energię. W Tabeli 6 przedstawiono ogólne 

informacje dotyczące krajowych i lokalnych współczynników emisji. 
 

Tabela 6 — rozróżnienie między krajowymi i lokalnymi współczynnikami dla energii elektrycznej  

Współczynnik 

emisji 
Definicja Kiedy stosować? 

Krajowy 

(NEEFE) 

Współczynnik emisji dotyczący energii 

elektrycznej niewytworzonej lokalnie. Dotyczy on 

miksu energetycznego zastosowanego do 

wytwarzania energii elektrycznej w sieci krajowej 

lub regionalnej. 

Jeżeli nie występuje lokalne wytwarzanie 

energii elektrycznej ani gminne zakupy 

ekologicznej energii elektrycznej. 

Lokalny  

(EFE) 

Współczynnik emisji dostosowany do energii 

elektrycznej wytwarzanej lokalnie i zakupów 

ekologicznej energii elektrycznej. 

Jeżeli na terenie działania danego 

samorządu występują lokalne zakłady 

wytwarzające energię elektryczną i/lub 

gminne zakupy certyfikowanej, 

ekologicznej energii elektrycznej. 
 

Lokalny współczynnik emisji dla energii elektrycznej jest obliczany za pomocą wzoru opisanego w 

Wytycznych (część II, podrozdział dotyczący współczynników emisji). 
 

Także współczynnik emisji dla ciepła/chłodu powinien odzwierciedlać miks energetyczny zastosowany do 

wytworzenia ciepła/chłodu wynikający z tabeli A. Jest on obliczany za pomocą wzoru opisanego w 

Wytycznych (część II, podrozdział dotyczący współczynników emisji). 
 

C2. Uwzględnienie kategorii niezwiązanych z energią 

Sygnatariusze mogą dobrowolnie uwzględnić w inwentaryzacji niezwiązane z energią źródła emisji, jeżeli ich 

plan działania obejmuje działania zmierzające do zmniejszenia tych emisji. Na przykład sygnatariusz może 

zdecydować o uwzględnieniu emisji CH4 ze składowisk odpadów, jeżeli jedno z jego kluczowych działań 

polega na odzyskiwaniu gazu ze składowisk.   
 

Pole to należy zaznaczyć tylko jeżeli ma zostać zgłoszona emisja z kategorii wymienionych w Tabeli 8. 

 
 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html


 

 

Przykład ważonego współczynnika emisji: jeżeli zużycie gazu ziemnego występuje 
w dwóch kategoriach: „budynki, wyposażenie, urządzenia komunalne” oraz 
„transport”, ich odpowiednie współczynniki emisji są różne. Pierwszy odnosi się do 
spalania stacjonarnego, a drugi mobilnego. W tym przykładzie współczynnik emisji dla 
gazu ziemnego, jaki należy zgłosić w tabeli C1 można obliczyć, dzieląc całkowitą 
emisję (26 502 ekwiwalentu tCO2 ) przez łączne końcowe zużycie energii (130 000 
MWh), co daje 0,204 ekwiwalentu tCO2/MWh. 
 

Kategoria 
Końcowe zużycie 

energii (MWh) 

Współczynnik 
emisji 

(ekwiwalent 
tCO2/MWh) 

Emisja 
(ekwiwalent 

tCO2) 

Budynki komunalne 100 000 0,202 20 200 

Transport 30 000 0,210 6 302 

Razem 130 000 - 26 502 

 

Tabela 7 — kategorie niezwiązane z konsumpcją energii. 

Kategoria Opis 

Gospodarka odpadami 
Pozycja ta dotyczy emisji niezwiązanych z konsumpcją energii takich jak 

emisja CH4 ze składowisk odpadów. 

Gospodarka ściekami  
Pozycja ta dotyczy emisji niezwiązanych z konsumpcją energii takich jak 

emisja CH4 i N2O z oczyszczalni ścieków. 

Inne kategorie niezwiązane 

z energią 

Pozycja ta dotyczy wszelkich innych kategorii niezwiązanych z energią. W tej 

pozycji można wpisywać wartości ujemne, jeżeli zachodzi potrzeba zgłoszenia 

redukcji emisji osiągniętej np. poprzez zieloną infrastrukturę (niezalecane w 

związku z dążeniem do osiągnięcia celu redukcji wynoszącego przynajmniej 

20% i tylko w przypadku istnienia specjalnej metodologii i danych do mierzenia 

całej zmiany zasobów węgla na danym terytorium). 

 

 
 

C3. Inwentaryzacja emisji 

W szablonie online, po wypełnieniu wszystkich podanych powyżej danych, można kliknąć przycisk „Generuj 

tabelę emisji”. Zostanie automatycznie obliczona tabela z danymi wyjściowymi z inwentaryzacji w postaci 

produktu końcowego zużycia energii zgłoszonego w Tabeli A oraz odpowiedniego współczynnika 

emisji zgłoszonego w Tabeli C1. Wzory znajdują się także w wersji szablonu w formacie Excel. Jeżeli 

zintegrowany system sprawdzania stwierdzi jakiekolwiek problemy z danymi, w szablonie on-line na tym 

etapie sygnatariusz otrzyma stosowne powiadomienie. 
 

Należy pamiętać, że jeżeli jeden z nośników energii podanych w Tabeli A odnosi się do dwóch lub więcej 

nośników energii w zależności od kategorii (np. kilka paliw kopalnych w kolumnie „Inne paliwa kopalne”), 

zaleca się obliczenie ważonego współczynnika emisji dla tego nośnika energii. Dlatego należy 

przeprowadzać oddzielne obliczenia dla różnych nośników energii i ich współczynników emisji i w Tabeli C1 

zgłaszać odpowiedni średni współczynnik emisji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Należy pamiętać, że w przypadku uwzględniania kategorii niezwiązanych z 

energią takich jak gospodarka odpadami i ściekami, emisje należy zgłaszać w 

postaci ekwiwalentu CO2. 



 

 

DZIAŁANIA ZMNIEJSZAJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
 
 

1) Nazwa  

W tej pozycji należy podać nazwę planu działań. 
 
 

2) Data formalnego zatwierdzenia 

W tej pozycji należy podać datę formalnego zatwierdzenia przez radę gminy (lub inny organ upoważniony do 

podejmowania decyzji w przypadku innych poziomów regionalnych). Należy pamiętać, że plan można 

przesłać dopiero po zatwierdzeniu przez radę gminy. W tej pozycji data zatwierdzenia nie może być datą 

przyszłą. 
 
 

3) Jednostka zatwierdzająca plan 

W tej pozycji należy podać nazwę jednostki zatwierdzającej plan.    
 
 

4) Witryna internetowa 

W tej pozycji należy umieścić łącze, dzięki któremu będzie można uzyskać więcej informacji na temat planu 

działań. 
 
 

5) Zwykłe przewidywania (jeśli dotyczy) 

Zwykłe oczekiwania lub scenariusz referencyjny są definiowane jako przewidywanie popytu na energię i 

przewidywanie emisji CO2 przy założeniu, że będzie się utrzymywał bieżący trend dotyczący populacji, 

gospodarki, technologii i braku zmian w bieżącej polityce dotyczącej energii i klimatu. Często scenariusz ten 

bywa nazywany „nie robiąc nic”. W przypadku zastosowania tego podejścia w celu opracowania planu 

działania, można zgłosić przewidywania jako końcowe zużycie energii (w MWh) oraz emisję CO2 (w 

tonach) przed upływem horyzontów czasowych odpowiadających wybranym celom tj. rokiem 2020, 2030 

i/lub innym rokiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Dublin przyjął podejście bazujące 

na scenariuszach. Opracowano trzy 

scenariusze: zwykłe oczekiwania; 

Scenariusz 1, w ramach którego 

zaproponowano serię działań, które 

można łatwo wdrożyć zarówno pod 

względem kosztów, jak i ich 

złożoności oraz Scenariusz 2, w 

którym uwzględniono wszystkie środki 

zawarte w Scenariuszu 1 oraz 

bardziej kosztowne działania, które 

mogą zapewnić większą redukcję 

CO2. 

Rada Miasta Dublina i Codema, 2010, „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii w Dublinie 2010-2020”  

 



 

 

 

6) Uwagi dotyczące metodologii 

W tej pozycji należy opisać wszelkie metodologiczne uwagi, jakie sygnatariusz uzna za istotne dla 

zrozumienia jego planu działań. 
 

7) Szacunkowy wpływ działań w horyzoncie czasowym uwzględnionym w planie  

W przypadku uwzględnienia tylko bazowej inwentaryzacja emisji, należy przedstawić szacunkowy wpływ 

działań w odniesieniu do roku bazowego. Podejście takie nazywa się opcją 1, która jest wybrana domyślnie. 

Jednak w przypadku wyboru bardziej odległego roku bazowego i przeprowadzania przynajmniej jednego 

monitoringu inwentaryzacji emisji (MEI) sygnatariusz może zgłosić szacunkowy wpływ działań w 

odniesieniu do danych zgłoszonych w ramach MEI. Takie podejście nazywa się opcją 2. Z rozwijanego 

menu można wybrać inwentaryzację emisji, do której sygnatariusz się odnosi. W przypadku korzystania z 

Opcji 2 zgłaszane działania muszą obejmować różnicę między emisją w czasie jednego z ostatnich lat, w 

czasie których przeprowadzano inwentaryzację a rokiem 2020, natomiast wartość docelowa jest także 

obliczana na podstawie bazowej inwentaryzacji emisji. 
 

 
 

Poniższe przykłady mogą służyć pomocą w lepszym zrozumieniu, w jakich przypadkach wybór Opcji 2 może 

być bardziej odpowiedni. 
 

Przykład 1: między przeprowadzeniem 
bazowej inwentaryzacji emisji a ostatnią 
kontrolną inwentaryzacją emisji emisja 
znacząco spadła. 
Zgodnie z Opcją 2 należy zgłosić działania 
niezbędne do pokrycia różnicy pomiędzy rokiem 
przeprowadzenia kontrolnej inwentaryzacji emisji 
a rokiem 2020 stanowiącym datę docelową. 
Należy pamiętać, że w przypadku osiągnięcia 
bardzo dużej redukcji między rokiem 
przeprowadzenia BEI i MEI przed przystąpieniem 
do wdrażania planu zaleca się ustalenie bardziej 
ambitnego celu na rok 2020 niż minimum 
wynoszące 20%. 

Przykład 2: między przeprowadzeniem 
bazowej inwentaryzacji emisji a ostatnią 
kontrolną inwentaryzacją emisji emisja 
znacząco wzrosła. 
W takim przypadku, jeżeli zmiana między rokiem 
przeprowadzenia BEI i MEI nie jest brana pod 
uwagę, może pojawić się ryzyko 
niedoszacowania redukcji niezbędnej do 
osiągnięcia celu ustalonego do osiągnięcia do 
roku 2020. Dlatego zaleca się zgłaszanie 
redukcji emisji CO2 niezbędnej do pokrycia 
różnicy między rokiem sporządzenia kontrolnej 
inwentaryzacji emisji a rokiem 2020. Poniższy 
wykres może służyć pomocą w lepszym 
zauważaniu różnicy w szacunkach zgodnie z 
poszczególnymi opcjami. 

  
Rysunek 5 — redukcja emisji CO2 niezbędna zgodnie z 

Opcją 1 i Opcją 2 — przykład 1. 
Rysunek 6 — redukcja emisji CO2 niezbędna zgodnie z 

Opcją 1 i Opcją 2 — przykład 2. 
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Poziom emisji Konieczna redukcja
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Poziom emisji Konieczna redukcja

Należy pamiętać, że w przypadku sygnatariuszy z państw członkowskich UE wartość 

docelowa redukcji emisji CO2 jest odnoszona do emisji w roku bazowym (BEI), a nie 

do scenariusza związanego ze zwykłymi oczekiwaniami. 



 

 

Jeżeli szacowane wpływu działań zostało przeprowadzone przy uwzględnieniu scenariusza związanego ze 

zwykłymi oczekiwaniami, możliwe jest wybranie opcji 3.  

 

Jeżeli w planie działań ustalono więcej celów niż jeden, zdecydowanie zaleca się stosowanie tego samego 

podejścia do szacowania wpływu działań w różnych horyzontach czasowych.  

 

 

 

 

8) Kluczowe działanie 

Tabela ta ma na celu podsumowanie informacji dotyczących działań służących zmniejszeniu wpływu na 

środowisko przyjętych w planie działania zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej. 

Jeżeli w planie zawarto dużą liczbę działań, można zgłosić tylko te, które są uznawane za kluczowe. Jednak 

wartości łączne w poszczególnych kategoriach powinny uwzględniać wszystkie działania przewidywane w 

planie działań. W celu zapewnienia wygody podobne działania można grupować w jedno działanie (np. 

instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach dziesięciu budynków komunalnych może zostać połączona i 

przedstawiona w postaci łącznej zainstalowanej mocy wynoszącej np. 80 kW). 

 

W zależności od zobowiązań w ramach Porozumienia tj. do roku 2020, 2030 i/lub innego roku konieczne 

będzie przedstawienie szacunkowego wpływu działań w ramach horyzontów czasowych określonych w 

planie.  

 

W pierwszej kolejności należy wypełnić tabelę zawierającą dane na poziomie kategorii. Oznacza to, że 

dla każdej kategorii, dla której w planie zdefiniowano działania, należy zgłosić szacunkowe koszty 

wdrożenia (w euro), szacunkowe oszczędności energii (w MWh/a), ilość wytworzonej energii ze źródeł 

odnawialnych (w MWh/a) oraz redukcję emisji CO2 (w tonach) dla przyjętych w planie horyzontów 

czasowych, przy czym trzy ostatnie z tych pozycji są obowiązkowe. Wartość łączna przypadająca na 

kategorię odpowiada sumie spodziewanych oszczędności wszystkich działań przewidzianych w planie 

działań dla danej kategorii. Nie ma konieczności, aby wartość ta była zgodna z sumą działań zgłoszonych w 

tabeli, ponieważ sygnatariusz może zdecydować, że zgłosi tylko najważniejsze z nich. Jednak zdecydowanie 

zaleca się wpisanie szacunków dla możliwie jak największej liczby działań. „Kontrolna” komórka pod nazwą 

„Szacowana redukcja niezwiązana z żadnym ze zgłaszanych działań” znajdująca się w tabeli pokaże różnicę 

pomiędzy łączną szacowaną wartością z podziałem na kategorie a łączną szacowaną wartością zgłaszanych 

działań.  

 

  

 

 

 

 

Kolejny krok polega na dodaniu kluczowych działań. Aby to zrobić w szablonie on-line, kliknij pod 

odpowiednią kategorią na ikonę „Dodaj działanie”     . Jeżeli zachodzi potrzeba usunięcia działania, należy 

skorzystać z ikony „Usuń działanie”      natomiast aby edytować działanie, należy kliknąć ikonę „Edytuj 

działanie”       .  

Należy pamiętać, że w przypadku ustalenia celu redukcji per capita, niezbędna 

redukcja emisji CO2 powinna być zgłaszana w liczbach bezwzględnych i 

obliczana poprzez pomnożenie redukcji per capita przez szacowaną populację 

w roku docelowym. 

Należy pamiętać, że plan działań powinien zawierać działania dotyczące 

kluczowych kategorii Porozumienia: budynków, wyposażenia i urządzeń 

komunalnych, budynków, wyposażenia i urządzeń usługowych, budynków 

mieszkalnych oraz transportu. 

 

 



 

 

 

Za każdym razem, kiedy w szablonie on-line zostanie kliknięta ikona „Dodaj działanie”, nastąpi przejście do 

odpowiedniego formularza działania. W Tabeli 8 przedstawiono informacje, jakie powinny zostać podane 

dla każdego działania. Po wypełnieniu formularza nastąpi przejście do tabeli, w której działanie będzie 

wymienione.  

 

 

 

Tabela 8 — pola wymagane w przypadku zgłaszania działań służących zmniejszeniu wpływu na środowisko. 

Pole Opis  

Nazwa* Należy podać nazwę działania. 

Obszar interwencji* 

Z rozwijanego menu należy wybrać konkretny obszar interwencji, którego 

dotyczy działanie. Na przykład, jeżeli podejmowane jest działanie pod nazwą 

„Termoizolacja budynków mieszkalnych”, jako obszar interwencji należy wybrać 

„Przegrody zewnętrza budynków”.** 

Instrument polityki* 

Z rozwijanego menu należy wybrać instrument polityki, jaki jest wykorzystywany 

w celu realizacji działania. Na przykład, jeżeli podejmowane jest działanie pod 

nazwą „Termoizolacja budynków mieszkalnych”, możliwe jest wprowadzenie 

nowych przepisów dotyczących nowopowstających budynków, a w takim 

przypadku należy wybrać instrument polityki pod nazwą „Standardy budynków”. 

W przypadku działań, dla których nie istnieją instrumenty polityki, można 

wybrać opcję „Nie dotyczy”. 

Inicjator działania* 

Z rozwijanego menu należy wybrać poziom władzy, na którym działanie zostało 

zainicjowane. Pozycja ta ma na celu umożliwienie oceny stopnia zależności 

działania od innych poziomów podejmowania decyzji. Na przykład, jeżeli 

istnieją krajowe przepisy dotyczące stosowania słonecznych paneli grzewczych 

w nowych budynkach i działanie to zostało uwzględnione w planie działań 

danego sygnatariusza, należy wybrać opcję „Inny (krajowy, regionalny, itp.)”. 

Jeżeli planowana jest wymiana autobusów na bardziej wydajne i/lub takie, w 

których stosowane jest mniej węglowe paliwo i jest to decyzja podjęta przez 

radę gminy, należy wybrać opcję „Samorząd”.  

Jednostka odpowiedzialna* 

W tej pozycji należy podać nazwę jednostki odpowiedzialnej za wdrożenie 

każdego działania. W ramach planu działań obowiązki powinny być 

przydzielone różnym wydziałom danego samorządu. Można je także 

przydzielać podmiotom zewnętrznym takim jak przedsiębiorstwa energetyczne, 

firmy usług energetycznych, lokalne agencje energetyczne lub władze prowincji 

lub regionu. 

Ramy czasowe wdrożenia* 

W tej pozycji należy podać rok początkowy i końcowy każdego działania w celu 

rozróżnienia działań krótkoterminowych, średnioterminowych i 

długoterminowych.  

Szacowany koszt wdrożenia 

W tej pozycji należy podać szacowany koszt realizacji każdego działania (w 

euro). Koszt wdrożenia oznacza niezbędny kapitał lub kwotę pierwotnie 

zainwestowaną w celu wdrożenia działania plus powiązane koszty operacyjne i 



 

 

Pole Opis  

bieżące związane z wdrożeniem danego działania w przewidzianych dla niego 

ramach czasowych. Dlatego koszty wdrożenia obejmują zarówno koszty 

inwestycyjne, jak i pozainwestycyjne. Informacja ta będzie stanowiła 

wskazówkę, które działania są najbardziej wydaje pod względem kosztów.  

Szacunki w 

zakresie 

horyzontu 

czasowego 

planu 

Oszczędności 

energii 

W tej pozycji należy wpisać szacunkową wartość oszczędności energii (w 

MWh/rok), produkcji energii ze źródeł odnawialnych (w MWh/rok) i redukcji 

emisji CO2 (w tonach/rok) zgodnie z horyzontem czasowym ujętym w planie tj. 

do roku 2020, 2030 i/lub innego roku. Należy pamiętać, że dane dotyczące 

oszczędności energii i produkcji energii ze źródeł odnawialnych będą zależeć 

od rodzaju działania. Działania polegające na wykonaniu instalacji 

fotowoltaicznych w budynkach będą prowadzić do wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych, jednak nie będą prowadzić do oszczędności energii. W 

takim przypadku należy zgłosić tylko spodziewaną ilość energii wytworzonej ze 

źródeł odnawialnych oraz związaną z nią redukcję emisji CO2, natomiast 

oszczędności energii będą wynosić zero. 

Produkcja 

energii 

odnawialnej 

Redukcja CO2 

* Pola obowiązkowe. 
** Szczegółowa lista kategorii i przykładów znajduje się w Załączniku II. 

 

W przypadku działań należących do kategorii „Transport”, w szablonie on-line można zaznaczyć pole, aby 

podać, czy działanie odnosi się do taboru gminnego, transportu publicznego, czy transportu 

prywatnego i komercyjnego.  

 

Dodatkowo można określić, które z działań związanych ze zmniejszeniem wpływu na środowisko mają także 

pozytywny wpływ na przystosowanie się do zmian klimatycznych na danym terytorium. Można to zrobić, 

zaznaczając te działania na końcu tabeli pod pozycją „Działanie wpływające także na przystosowanie”.  

 

Po wypełnieniu pól obowiązkowych dotyczących każdego z kluczowych działań można zaznaczyć niektóre z 

nich jako standardy doskonałości, wykorzystując do tego celu ikonę        „Wybierz jako standard 

doskonałości” na końcu stosownego wiersza w tabeli. Standardy doskonałości są działaniami, które zostały 

skutecznie wdrożone przez samorząd i które doprowadziły do istotnych korzyści. Tylko działania ciągłe i 

ukończone mogą być oznaczone jako standardy doskonałości.  

 

Po kliknięciu ikony w celu oznaczenia działania jako standard doskonałości w szablonie on-line nastąpi 

przejście do formularza standardu doskonałości, w którym należy podać bardziej szczegółowe informacje 

dotyczące działania, a mianowicie krótki opis, źródła finansowania i kluczowe dane liczbowe. Można także 

dodać linki do witryn, w których można znaleźć więcej informacji, zdjęcia, łącza do materiałów wideo lub 

załadować dokumenty w formacie PDF. W szablonie w wersji Excel konieczne jest przejście do zakładki BoE 

(standard doskonałości).   

 

Kluczowymi wartościami zawartymi formularzu standardu doskonałości są wartości dotyczące energii i 

wartości finansowe. Kluczowymi wartościami dotyczącymi energii są te zawarte w tabeli kluczowych 

działań służących zmniejszeniu wpływu na środowisko, a mianowicie oszczędność energii, wytworzona 

energia ze źródeł odnawialnych oraz zredukowana emisja CO2. Są to jednocześnie pola obowiązkowe.  W 

formularzu znajduje się także opcjonalna pozycja dotycząca liczby bezpośrednio utworzonych miejsc 

pracy. Odnosi się ona do miejsc pracy utworzonych bezpośrednio na skutek wdrożenia środków w zakresie 

efektywności energetycznej lub odnawialnych źródeł energii, np. miejsca pracy dla techników obsługujących 

i instalujących urządzenia, audytorów energetycznych, operatorów transportu publicznego, projektantów 

ekologicznych budynków, architektów, inżynierów itp. Sygnatariusz ma także możliwość dodać inne 

wartości liczbowe, jakich zgłoszenie uzna za stosowne w przypadku danych działań. Może to być np. liczba 

kilometrów na pasażera przejechana w ramach transportu publicznego lub liczba kilometrów ścieżek 



 

 

rowerowych. Kluczowe wartości finansowe umożliwiają samorządom przedstawienie środków, które są 

najbardziej wydajne pod względem kosztów, spośród wszystkich, jakie zostały zastosowane. Szczegółowy 

opis kluczowych wartości finansowych jest przedstawiony w Tabeli 9 i 10. Te dane liczbowe nie są 

obowiązkowe. Jeżeli zostaną wprowadzone dane wskazane w Tabeli 9, system automatycznie obliczy dane 

wynikowe zgodnie z opisem w Tabeli 10. 

 

Tabela 9 — opis wejściowych danych finansowych uwzględnionych w formularzu standardów doskonałości.  

Wprowadzane 

dane 
Opis 

Oczekiwana 

żywotność 

działania 

Liczba lat, przez które działanie będzie generować oszczędności energii lub redukować 

emisję CO2. 

Zastosowane 

dyskonto 

Stopa dyskonta zastosowana w celu zdyskontowania oszczędności finansowych i 

kosztów inwestycji. Stopa ta służy do obliczenia bieżącej wartości oszczędności 

finansowych i bieżącej wartości netto inwestycji. 

Pierwszy rok 

inwestycji 
Rok, w którym został poniesiony koszt inwestycji (rok 0). 

Oszczędności 

finansowe 
Iloczyn sumy rocznych oszczędności z tytułu energii (ES) i ceny energii (PE)*.  

Koszty inwestycji Dodatkowa inwestycja związana z poprawą wydajności lub redukcją emisji CO2. 

Dodatkowe 

koszty 

Koszty niezwiązane z finansowaniem rozwiązania np. koszty poniesione w celu jego 

utrzymania w dobrym stanie i/lub sprawności (koszty konserwacji i koszty operacyjne, 

koszty pracownicze itp.). 

* Uwaga: w miarę możliwości należy stosować ceny energii powiązane z działaniem w każdym roku, w przeciwnym razie należy 
zastosować ceny energii w pierwszym roku jako roku referencyjnym dla cen energii w pozostałych latach.  

 

Tabela 10 — opis wyjściowych danych finansowych uwzględnionych w formularzu standardów doskonałości.  

Wyjściowe dane Opis 

Bieżąca wartość 

oszczędności 

finansowych 

Roczna suma zaoszczędzonej energii (ES) pomnożona przez cenę energii (PE) 

zdyskontowana do bieżącej wartości zgodnie ze wzorem: 

F = ∑ t=1…n  (ES*PE)/ (1+r)t 
Gdzie: 
ES = roczne oszczędności energii   
PE = cena energii  
r = dyskonto 
t = lata inwestycji lub osiągania oszczędności finansowych 
n = oczekiwana żywotność inwestycji lub oszczędności finansowych   

Bieżąca wartość netto 

(NPV) inwestycji 

Łączne oszczędności finansowe minus łączny koszt inwestycji obliczony w 

okresie oczekiwanej żywotności i zdyskontowany do bieżącej wartości obliczona 

według wzoru: 

NPVI = F - ∑ t=1…n  It/ (1+r)t  

Gdzie: 
It = inwestycja w roku t 
r = dyskonto 
t = lata inwestycji lub osiągania oszczędności finansowych 
n = oczekiwana żywotność inwestycji lub oszczędności finansowych 

Zdyskontowany okres 

zwrotu 

 

Liczba lat, jaka musi upłynąć do zwrotu inwestycji. Jest ona obliczana przy 

zastosowaniu poniższego wzoru, biorąc pod uwagę bieżącą wartość (łącznych 

zdyskontowanych) przepływów pieniężnych przy założeniu, że początek 

pierwszego okresu to punkt zero: 



 

 

Wyjściowe dane Opis 

Zdyskontowany okres zwrotu = A+ 
𝐵

𝐶
 

Gdzie: 
A = ostatni okres z ujemnymi zdyskontowanymi łącznymi przepływami pieniężnymi 
B = bezwzględna wartość zdyskontowanych łącznych przepływów pieniężnych na 
zakończenie okresu A 
C = zdyskontowane przepływy pieniężne w okresie następującym po okresie A 

Zwrot inwestycji 

Obliczane jako wartość procentowa w skali rocznej. Spodziewane 

(zdyskontowane) oszczędności finansowe minus (zdyskontowana) kwota 

pierwotnie zainwestowana podzielona przez (zdyskontowaną) kwotę pierwotnie 

zainwestowaną razy 100.  

 

Po wypełnieniu formularza standard doskonałości zostanie natychmiast wprowadzony do katalogu 
standardów doskonałości online. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
RAPORT W SPRAWIE OGRANICZENIA 
 

Raport w sprawie ograniczenia jest generowany po wypełnieniu trzech części szablonu (strategii, 

inwentaryzacji emisji i działań zmniejszających wpływ na środowisko). Ma on na celu zaprezentowanie w 

wizualny i zwięzły sposób informacji wprowadzonych w tych częściach szablonu. Pokazuje on w skrócie 

podsumowujące wartości liczbowe i wykresy, kluczowe wyniki bazowej inwentaryzacji emisji oraz kluczowe 

działania wskazane w planie działań. Na Rysunku 8 i 9 przedstawiono zrzuty z ekranu wynikowego raportu.  

 

W szablonie on-line za pomocą prostych zaznaczanych pól „Opublikuj” można zdecydować, które 

wykresy mają zostać wyświetlone w Katalogu planów działań on-line w profilu sygnatariusza. Dzięki temu 

jego postęp i osiągnięcia stają się widoczne dla szerokiego grona odbiorców, a także zachęcają do 

samooceny i przejrzystego ujawniania danych. 

 

 

 

 

 
  

Należy pamiętać, że poziom szczegółowości wykresów przedstawionych w 

syntetycznym raporcie zależy od poziomu agregacji danych wprowadzonych do 

szablonu. 

 

http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html


 

 

 

 

Kluczowe wyniki bazowej inwentaryzacji emisji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7 — graficzna prezentacja wyników inwentaryzacji emisji 

  

1) Emisje gazów cieplarnianych i 

końcowe zużycie energii per capita 

 

 

 

2) Emisja gazów cieplarnianych według 

sektorów 

 

 

 

 

3) Końcowe zużycie energii według 

sektorów 

 

 

 

4) Końcowe zużycie energii według 

nośników energii (energia elektryczna, 

ciepło/chłód, paliwa kopalne i 

odnawialne źródła energii) 

 

 

5) Udział lokalnego wytwarzania energii 

(jeśli zostało zgłoszone) w ogólnym 

końcowym zużyciu energii wraz z 

lokalnym wytwarzaniem energii 

elektrycznej i ciepła/chłodu (ze źródeł 

odnawialnych i nieodnawialnych) 

 



 

 

 

Kluczowe elementy planu SECAP ograniczające zmiany klimatu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8 — graficzna prezentacja kluczowych elementów planu SECAP w sprawie zmniejszenia wpływu na 

środowisko 

 

Po zakończeniu procesu sprawozdawczego należy uważnie przejrzeć wygenerowane wykresy i znaleźć 

ewentualne pomyłki lub pola, które zostały niewypełnione w czasie wprowadzania danych. 

 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, w wyznaczonym do tego celu polu tekstowym można także dodać 

komentarze wyjaśniające i/lub analityczne, aby ułatwić zrozumienie wykresów i tabel. Komentarze te można 

także zamieścić w publicznym profilu. 

 

 

6) Docelowa redukcja emisji 

gazów cieplarnianych w 

procentach i tonach per capita 

 

7) Spodziewana redukcja emisji 

gazów cieplarnianych według 

sektorów w roku 2020 

 

8) Porównanie emisji gazów 

cieplarnianych w roku bazowym 

ze spodziewaną emisją w roku 

2020 w przypadku: i) scenariusza 

związanego ze zwykłymi 

oczekiwaniami (jeśli dotyczy) 

oraz ii) wdrożenia działań 

określonych w planie SECAP. 

 

Pole tekstowe „Komentarze” 

 

 



 

 

TABLICA OCENY PRZYSTOSOWANIA 
 

Celem tablicy oceny przystosowania jest zapewnienie ogólnych informacji na temat stanu działań 

samorządu w związku z przystosowaniem w danym okresie czasu. W tej zakładce należy wypełnić listę 

kontrolną samooceny, stosując skalę A-B-C-D (przedstawioną poniżej). 
 

 
 

W pozycji Samokontrola stanu dla każdego działania, które ma być podjęte w ramach różnych kroków 

cyklu przystosowania należy wpisać swój stan (od A do D, zgodnie z poniższym opisem). Średni wynik 

zostanie wyliczony automatycznie. W Komentarzach można także podać więcej szczegółów dotyczących 

bieżącego postępu, kolejnych kroków i/lub obszarów wymagających poprawy (opcjonalnie).  

 

 
 
 

Średni stan każdego kroku zostanie następnie przedstawiony za pomocą (automatycznie generowanego) 

wykresu radarowego umieszczonego w prawej górnej części ekranu. Można na nim znaleźć obszary, które 

zostały wzięte pod uwagę w głębszym zakresie (zaznaczone na zielono) oraz obszary, którym być może 

warto w przyszłości poświęcić większe zainteresowanie.  

 

 
 

W zakładkach „Strategia”, „Ryzyka i podatność” oraz „Działania” można znaleźć więcej szczegółów 

dotyczących poszczególnych kroków cyklu przystosowania.  

 

 



 

 

ZAGROŻENIA I PODATNOŚĆ 
 

Ta zakładka dotyczy ocen ryzyka i podatności związanej ze zmianą klimatu, jakie zostały przeprowadzone 

przez samorząd do chwili obecnej. Ocena ryzyka i podatności określa charakter i zakres ryzyka poprzez 

analizę potencjalnych zagrożeń i ocenę podatności, która może powodować potencjalne zagrożenia lub 

szkody dla ludzi, mienia, środków utrzymania i środowiska, od których są oni zależni. Może to być 

pojedyncza ocena lub kilka różnych ocen dokonywanych np. z podziałem na kategorie. Możliwe są także 

różne formy oceny np. ocena ryzyka instytucjonalnego, ocena zagrożeń, retrospektywna ocena podatności 

na ekstremalne zjawiska pogodowe taka jak np. profil lokalnego oddziaływania klimatu. 

 

1) Ocena ryzyka i podatności związana ze zmianą klimatu 
 

W czasie wypełniania pierwszej tabeli należy określić rok przeprowadzenia oceny ryzyka i podatności. 

Konieczne jest także podanie granicy oceny ryzyka i podatności (np. gmina, obszar miejski, obszar 

metropolitalny, prowincja, region, inne) oraz metody i źródeł. 

 

 

 

W przypadku przeprowadzenia ponad trzech ocen w tabeli należy dodać wiersz (w programie Excel: kliknąć 

prawym klawiszem myszy i wybrać opcję „Wstaw”).  

 

Oceny ryzyka i podatności należy przesłać do biura inicjatywy Mayors Adapt (helpdesk@mayors-adapt.eu), 

ponieważ nie istnieje szablon w wersji on-line. Jeżeli sygnatariusz chce je udostępnić w swoim publicznym 

profilu w witrynie Porozumienia Burmistrzów, powinien zaznaczyć pole  w ostatniej części. W 

przeciwnym razie powinien zaznaczyć pole . 

 

 

2) Zagrożenia klimatyczne szczególnie ważne dla danego samorządu lub regionu 
 

W tej części znajduje się przegląd bieżących i spodziewanych rodzajów zagrożeń klimatycznych. Aby 

wypełnić tabelę, należy najpierw zidentyfikować rodzaje zagrożeń klimatycznych, które dotyczą danego 

samorządu. W odniesieniu do stosownych rodzajów zagrożeń należy wypełnić cztery kolejne części tabeli: 

bieżący poziom zagrożenia ryzykiem, spodziewana zmiana intensywności, spodziewana zmiana 

częstotliwości i okres czasu, w którym spodziewana jest zmiana częstotliwości i/lub intensywności ryzyka. 

W tym celu należy się posłużyć rozwijanymi menu. Orientacyjne okresy czasu, jakie są do dyspozycji to: 

bieżące (teraz), krótkoterminowe (0-5 lat), średnioterminowe (5-15 lat), długoterminowe (ponad 15 lat) i 

nieznane. 

 

Ostatnia część tabeli (Wskaźniki związane z ryzykiem) jest opcjonalna i pozwala na podanie bardziej 

konkretnych informacji (stosując krótki opis lub podając wybrane wskaźniki) dotyczących wskaźników, jakie 

samorząd może wykorzystać lub opracować i które mają związek ze stosownymi zagrożeniami 

klimatycznymi.  

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu


 

 

 
 

Kliknięcie ikony pod tabelą spowoduje przejście do zakładki Wskaźniki w szablonie sprawozdawczym, gdzie 

można znaleźć kilka przykładów. 

 

 
 

Do przykładowych wskaźników należą (pełna lista znajduje się w Załączniku IV): 

 Wskaźniki podatności 

- Liczba dni i/lub nocy z ekstremalnymi temperaturami 

- Częstotliwość fal upałów lub chłodów 

- Liczba dni i/lub nocy z ekstremalnymi opadami 

- Liczba kolejnych dni i nocy bez opadów 

 Wskaźniki oddziaływania 

- Liczba lub procent budynków (publicznych, mieszkalnych, usługowych) oraz innych elementów 

infrastruktury (związanych z transportem, energią, wodą i/lub technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi) uszkodzonych przez ekstremalne warunki lub zdarzenia pogodowe 

- procent nieużytków, obszarów wodnych i terenów zielonych narażonych na ekstremalne warunki 

lub zdarzenia pogodowe 

- Liczba dni z przerwami w działaniu usług publicznych 

 

Ten załącznik zawierający wskaźniki służy jako źródło inspiracji. Stosowanie żadnego z tych wskaźników nie 

jest obowiązkowe, a stanowią one raczej poglądowe przykłady. Stosowanie wskaźników podatności 

zapewnia informację dotyczącą poziomu podatności samorządu na oddziaływanie klimatyczne, w tym 

narażenie i wrażliwość na ryzyko.  

 

Na poniższych rysunkach przedstawiono przykłady wypełniania tabeli.  

 



 

 

 
 

Jeżeli w wersji w formacie Excel wiersze, które nie dotyczą danego samorządu, mają zostać ukryte, należy 

kliknąć prawym przyciskiem myszy na wierszu, który ma zostać ukryty, a następnie wybrać opcję „Ukryj”.  

 

 
 

3) Podatność samorządu lub regionu 
 

Ta część służy do opisania rodzajów podatności w szerszym ujęciu. Pod pojęciem tym należy rozumieć 

stopień, w jakim system jest narażony na negatywne skutki zmiany klimatu i niezdolny do radzenia sobie z 

nimi, wliczając w to zmienność i ekstremalność klimatu. 

 W przypadku podatności społecznoekonomicznej należy opisać podatność 

społecznoekonomiczną danego terytorium (skład populacji, gęstość zaludnienia, sytuację 

gospodarczą) oraz czynniki, które przyczyniają się do jej zwiększenia. 

 W przypadku podatności fizycznej i środowiskowej należy opisać najważniejsze czynniki 

podatności fizycznej i środowiskowej danego terytorium (np. lokalizację geograficzną, topografię, 

planowanie przestrzenne, warunki fizyczne) oraz czynniki, które ją zwiększają. 

 

 

 

W ostatniej części tabeli należy wymienić wskaźniki podatności. Ich przykłady można znaleźć w zakładce 

Wskaźniki, która zostanie automatycznie otwarta po kliknięciu ikony pod tabelą. Przykłady wskaźników 

można znaleźć w tabeli poniżej (patrz pełna lista w Załączniku IV).  

 

 
 
 
 

<< Current Risks >>

Current hazard risk level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe Risk-related indicators

Moderate Increase No change Short-term
The number of heatw ave days w ill 

increase to 30 or even 50

Low No change No change Medium-term

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

High Increase Increase Medium-term Pluvial f looding

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] Severe w ind, rain storm

High No change Increase Current

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

Other [please specify] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

i Click here to see examples of risk-

related indicators

i Hide the row s that do not concern your local 

authority

i To be completed for the climate hazards that concern your local authority only.

Extreme Precipitation

Floods

Droughts

Storms 

Landslides

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Forest Fires

Sea Level Rise

<<   Anticipated Risks   >>



 

 

4) Spodziewane oddziaływanie na samorząd lub region 
 

W tej części należy wymienić kategorie polityki, które dotyczą danego samorządu. W odniesieniu do 

możliwych do zidentyfikowania kategorii polityki pozostających pod wpływem oddziaływania należy 

wypełnić cztery kolumny tabeli. W kolumnie Spodziewane oddziaływanie można wskazać, jakie aspekty 

poszczególnych kategorii pozostają pod wpływem oddziaływania i w jaki sposób. Do tego celu może też 

posłużyć ostatnia kolumna tj. Wskaźniki oddziaływania, a jej wypełnienie jest opcjonalnie. Pozwala ona na 

podanie bardziej konkretnych informacji (albo za pomocą krótkiego opisu lub za pomocą wybranych 

wskaźników).  

 

 
 

W poniższej tabeli określono zdefiniowane wcześniej kategorie polityki.  

 

 

Tabela 1 — opis kategorii 
 

Kategoria Opis 

Budynki 

Pozycja ta dotyczy wszelkich (komunalnych, mieszkalnych, usługowych, publicznych, 

prywatnych) konstrukcji lub grup konstrukcji trwale zbudowanych lub wzniesionych na 

otaczającej powierzchni. 

Transport 

Pozycja ta obejmuje sieci transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i wodnego 

oraz powiązaną infrastrukturę np. drogi, mosty, centa przesiadkowe, tunele, porty i 

lotniska). Została w niej uwzględniona szeroka gama publicznych i prywatnych aktywów i 

usług, jednak wykluczono z niej wszystkie powiązane pojazdy (oraz powiązane części i 

procesy). 

Energia 

Pozycja ta odnosi się do usługi zasilania w energię i powiązanej infrastruktury 

(wytwarzanie, sieci przesyłowe i dystrybucyjne wszystkich rodzajów energii). Obejmuje 

ona węgiel, ropę naftową, naturalny gaz płynny, półprodukty rafineryjne, dodatki, produkty 

ropopochodne, gazy, palne paliwa odnawialne i odpadowe, energię elektryczną i ciepło. 

Woda 

Pozycja ta dotyczy zaopatrzenia w wodę i powiązanej infrastruktury. Obejmuje ona 

wykorzystanie wody (np. przez gospodarstwa domowe, przemysł, branżę energetyczną, 

rolnictwo itp.) oraz układy przetwarzania ścieków z kanalizacji (sanitarnej i burzowej), w 

tym kanalizacje, systemy drenażowe i instalacje uzdatniania (tj. proces przetwarzania 

wody, aby spełniała normy środowiskowe lub inne normy jakościowe oraz aby rozwiązać 

problem z nadmiarem wody deszczowej lub burzowej). 

Odpady 

Pozycja ta obejmuje działania (w tym zbieranie, przetwarzanie i utylizację) związane z 

gospodarką różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe, 

odpady komunalne oraz zanieczyszczone miejsca. 



 

 

Kategoria Opis 

Planowanie 

wykorzystania 

terenu 

Proces realizowany przez samorząd w celu identyfikacji różnych możliwości wykorzystania 

terenu, ich oceny i podejmowania decyzji w ich sprawie przy uwzględnieniu 

długoterminowych celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz 

konsekwencji dla różnych społeczności i grup interesów, a także późniejszego 

sformułowania i rozpowszechnienia planów lub przepisów opisujących dopuszczalne lub 

dozwolone sposoby wykorzystania. 

Rolnictwo i 

leśnictwo 

Pozycja ta obejmuje tereny klasyfikowane i/lub przeznaczone do użytku rolnego i leśnego, 

a także organizacje i branże związane z wytwarzaniem i produkcją w granicach działania 

samorządu i wokół tych granic. Uwzględnia ona także hodowlę zwierząt, rolnictwo, 

agroleśnictwo, pszczelarstwo, sadownictwo oraz inne firmy gospodarki i usług w zakresie 

rolnictwa i leśnictwa na danym terenie. 

Środowisko i 

bioróżnorodność 

Środowisko oznacza tereny zielone i obszary wodne oraz jakość powietrza z 

uwzględnieniem terenów stanowiących zaplecze obszarów miejskich. Bioróżnorodność 

oznacza zróżnicowanie życia w określonym regionie, mierzone jako różnorodność w 

ramach gatunku, pomiędzy gatunkami i różnorodność ekosystemów. 

Zdrowie  

Pozycja ta dotyczy rozkładu geograficznego dominujących patologii (alergii, zachorowań 

na raka, choroby układu oddechowego, choroby serca itd.) i wskazuje ich wpływ na 

zdrowie (biomarkery, spadek płodności, epidemie) oraz dobrostan człowieka (zmęczenie, 

stres, zespół stresu pourazowego, zgony itp.) w powiązaniu z bezpośrednią 

(zanieczyszczenie powietrza, fale upałów, susze, poważne powodzie, poziom ozonu przy 

powierzchni, hałas itp.) lub pośrednią (jakość i dostępność produktów spożywczych i 

wody, organizmy modyfikowane genetycznie itp.) jakością środowiska. Uwzględniono w 

niej także opiekę zdrowotną i powiązaną z nią infrastrukturę (np. szpitale). 

Obrona cywilna i 

działania 

ratunkowe 

Pozycja ta dotyczy działalności obrony cywilnej i służb ratunkowych w imieniu samorządu 

lub na jego zlecenie (obrona cywilna, policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, 

działanie sanitariuszy i służb medycyny ratunkowej) i obejmuje działania zmierzające do 

zmniejszania ryzyk powodujących lokalne katastrofy i kontrolę tych ryzyk (tj. tworzenie 

możliwości, koordynację, sprzęt, planowanie działań ratunkowych itp.) 

Turystyka 

Pozycja ta dotyczy działalności osób wyjeżdżających poza zwykłe miejsce pobytu i 

pozostających tam przez czas krótszy niż rok w celach związanych z wypoczynkiem, 

prowadzeniem działalności gospodarczej i w innych celach niezwiązanych z 

wykonywaniem działalności wynagradzanej w miejscu wyjazdu. 

Inna 
Wszelkie inne kategorie (np. technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), przemysł, 

finanse) 

 

Jeżeli w wersji w formacie Excel wiersze, które nie dotyczą danego samorządu, mają zostać ukryte, należy 

kliknąć prawym przyciskiem myszy na dany wiersz, który ma zostać ukryty, a następnie wybrać opcję 

„Ukryj”. Po kliknięciu ikony po prawej stronie pod tabelą, można zobaczyć przykłady oddziaływania i 

wskaźników związanych z kategoriami.  

 

 
 

 

 

  



 

 

DZIAŁANIA PRZYSTOSOWAWCZE 
 

1) Plany działania w zakresie przystosowania 

W pozycji tej należy 1) wymienić lokalny plan działania w zakresie przystosowania i inne dokumenty 

związane z planowaniem, w których uwzględniono działania przystosowawcze (jeśli takie dokumenty 

istnieją). W przypadku każdego dokumentu należy określić tytuł, datę przyjęcia (jeżeli był on przyjęty przez 

radę gminy), język (angielski lub język krajowy) oraz podać krótki opis (maks. 300 znaków).  

 

Lokalny plan w zakresie przystosowania (w postaci przyjętej przez radę gminy) należy wysłać pod adres: 

helpdesk@mayors-adapt.eu, ponieważ nie istnieje szablon w wersji on-line. Zostanie on opublikowany w 

profilu sygnatariusza w witrynie Porozumienia Burmistrzów. W odniesieniu do innych przesyłanych 

dokumentów w ostatniej części można określić, czy mają one zostać upublicznione ( : tak | : nie). 

W tej tabeli można dodać dowolną liczbę wierszy. W części Włączenie procesów przystosowania do 

innych obszarów polityki należy określić sposób włączenia przystosowania do innych obszarów polityki 

i/lub planów dla poszczególnych kategorii.  

 

2) Działania przystosowawcze 

W tej części należy wymienić działania przystosowawcze. Możliwe jest wskazanie kompleksowo wszystkich 

działań lub sporządzenie mniejszej listy wybranych przykładów pokazujących zakres lub typy działań, do 

podjęcia których samorząd się zobowiązuje. Działania można pobrać bezpośrednio z jednego lub większej 

liczby dokumentów wymienionych przez samorząd w powyższej części. 

 

Należy rozpocząć od Kategorii wybieranej z rozwijanego menu w pierwszej kolumnie, a następnie 

kontynuować, wypełniając kolejne pola.  

 

 
 

Podobnie w części dotyczącej działań zmniejszających wpływ na środowisko można opcjonalnie określić, 

które z działań związanych z przystosowaniem się do zmian klimatu mają także pozytywny wpływ na 

zmniejszenie wpływu na klimat. Można to zrobić, zaznaczając te działania pod pozycją „Działanie 

wpływające także na ograniczenie”.  

 

W polu Wybierz jako kluczowe działanie/standard doskonałości należy także zaznaczyć ☼, jeżeli dane 

działanie ma zostać wskazane jako kluczowe działanie/standard doskonałości, ponieważ zostało pomyślnie 

wdrożone przez dany samorząd i przyniosło znaczne korzyści. Dla wybranych kluczowych 

działań/standardów doskonałości wypełnienie kolejnych pól jest obowiązkowe. Te kluczowe działania 

będą promowane poprzez internetowy katalog standardów doskonałości i inne materiały. 

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html


 

 

 

 

 

Należy pamiętać, że przy końcu tej tabeli pozycja Inwestycyjne odnosi się do kosztów kapitałowych (w 

euro) zainwestowanych w dane kluczowe działania, a pozycja Pozainwestycyjne odnosi się do kosztów 

operacyjnych lub innych kosztów nieinwestycyjnych (w euro). 

 

Po wypełnieniu cała tabela będzie wyglądać w następujący sposób: 

 

 
 

 
 

 
  

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

Uwaga: 

 Tylko działania ciągłe i ukończone mogą być oznaczane jako kluczowe 
działanie/standardy doskonałości. 

 Wybór przynajmniej trzech działań jest obowiązkowy dla tych samorządów, 
które dokonują zgłoszenia informacji po czterech latach od podpisania 
zobowiązania.  

 



 

 

 

RAPORT NT. PRZYSTOSOWANIA 
Zakładka Raport nt. przystosowania zawiera wykresy i inne elementy graficzne generowane 

automatycznie przez szablon. Ma ona na celu skrótowe pokazanie miejsca, w którym sygnatariusz się 

znajduje w procesie przystosowania. Podsumowano w niej informacje wpisane we wcześniejszych 

zakładkach („Tablica oceny przystosowania”, „Ryzyka i podatność” i „Działania”). Wyniki te można 

wykorzystać do informowania i wspierania podmiotów podejmujących decyzje, ale także do 

informowania społeczeństwa i kluczowych partnerów.  

 

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!! ↑ ↔ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! ↔ ↔ ►► !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!!! ↑ ↑ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

!!! ↔ ↑ |

Other [please specify]

Droughts

Storms 

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Extreme Precipitation

Floods

Landslides

Sea Level Rise

Forest Fires

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified



 

 

CZĘŚĆ II — SZABLON DO MONITORINGU 
 

 

STAN STRATEGII 
 

Większość pól w tej części zostało wstępnie wypełnionych informacjami podanymi w szablonie planu 

SECAP na etapie jego przesyłania. Należy je wszystkie sprawdzić i uaktualnić. 

 

Dodatkowo należy wypełnić następujące nowe pola:  

 

 

4) Przydzielony personel 

Należy określić charakter pracowników uczestniczących we wdrożeniu planu działań (teraz jest to pole 

obowiązkowe). 

 

 

 

 

6) Ogólny budżet wydatkowany dotychczas na wdrożenie i źródła finansowania 

Należy wskazać źródła środków już wydatkowanych na wdrożenie działań zmniejszających wpływu na 

środowisko i przystosowujących do skutków tych zmian, a mianowicie należy wskazać, czy są to środki 

własne samorządu, czy pochodzą od innych podmiotów. Należy określić kwotę już wydatkowaną w euro w 

rozbiciu na koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne. Należy pamiętać, że koszty inwestycyjne odnoszą się 

konkretnie do kapitału, który ma być zainwestowany, natomiast w kosztach nieinwestycyjnych uwzględnione 

są wszystkie koszty operacyjne i bieżące np. koszty konserwacji, wynagrodzenia pracowników, a także inne 

nieinwestycyjne wydatki. Należy także wskazać czas. Rok bazowy i bieżący rok przeprowadzania 

monitoringu będą domyślnie zaznaczone odpowiednio jako rok początkowy i końcowy, jednak możliwa jest 

ich zmiana.  

 

 

 

 

  



 

 

7) Proces monitorowania 

W tym miejscu została umieszczona tabela służąca do wskazania głównych barier napotkanych w czasie 

wdrażania planu działań. Można to zrobić, określając ich ilościowe nasilenie za pomocą skali znajdującej się 

w rozwijanym menu (niewielki, średni, duży, nie dotyczy). Bariery można zgłaszać ogólnie w odniesieniu do 

wszystkich kategorii lub indywidualnie dla każdej kategorii odnoszącej się do zmniejszenia wpływu na 

środowisko i przystosowania do skutków zmian klimatu. 

 

 

 

 

 

MONITORING INWENTARYZACJI EMISJI 
 

W tej części sygnatariusz powinien zamieścić dane dotyczące ostatniego monitoringu inwentaryzacji 

emisji (MEI). Zachęcamy sygnatariuszy do regularnego sporządzania MEI. Porozumienie Burmistrzów 

ustaliło, że jako minimalny wymóg sygnatariusze powinni sporządzać taką inwentaryzację co cztery lata. 

Dzięki temu istnieje możliwość porównania kolejnych inwentaryzacji z bazową inwentaryzacją emisji (BEI) 

oraz monitorowania postępów w zakresie redukcji emisji. Kiedy dostępne są odpowiednie dane, należy także 

sporządzić MEI dla roku docelowego, aby ocenić osiągnięcia w zakresie dążenia do celu związanego z 

redukcją emisji CO2.   

 

Ponieważ struktura dokonywania zgłoszeń w przypadku MEI jest dokładnie taka sama jak dla BEI, należy się 

zapoznać z rozdziałem „Inwentaryzacja emisji” szablonu planu SECAP, gdzie znajdują się dalsze instrukcje 

dotyczące wypełniania stosownego szablonu. 

 

W pierwszej kolejności w polu Rok inwentaryzacji należy wybrać rok, do którego odnosi się MEI.  

 

Należy pamiętać, że w niektórych polach będą się już znajdować informacje podane w BEI. Na przykład w 

szablonie on-line kategorie uwzględnione w bazowej inwentaryzacji emisji będą domyślnie zaznaczone i 

będzie możliwość zobaczenia współczynników emisji wprowadzonych w tabeli C BEI. 

 

 

 

 

Nie zaleca się wprowadzania zmian do wcześniej przesłanych inwentaryzacji emisji, chyba że jest to 

niezbędne w celu zapewnienia spójności pomiędzy inwentaryzacjami. 

 

  

Należy pamiętać, że podejście do obliczania emisji CO2 oraz jednostki 

zgłaszania emisji muszą pozostać takie same w przypadku różnych 

inwentaryzacji emisji. W konsekwencji pól tych nie można edytować w części 

szablonu on-line, która dotyczy kontrolnej inwentaryzacji emisji. 



 

 

STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ZMNIEJSZENIU WPŁYWU NA 
ŚRODOWISKO 
 

Ta część służy monitorowaniu stanu realizacji działań. W szablonie on-line do tabeli „Kluczowe działania” są 

wpisane działania określone przez sygnatariusza w szablonie on-line planu SECAP.  

 

W szablonie online można dodać działanie, klikając ikonę „Dodaj działanie”       znajdującą się pod 

odpowiednią kategorią. Jeżeli zachodzi potrzeba usunięcia działania, należy skorzystać z ikony „Usuń 

działanie”     . W przypadku konieczności edytowania działania należy nacisnąć ikonę „Edytuj działanie”      . 

Należy pamiętać, że usunięcie działania, z którym jest powiązany standard doskonałości, spowoduje także 

usunięcie tego standardu. 

 

W odniesieniu do wypełnionych działań, jeśli nie zostało to wcześniej zrobione w szablonie planu SECAP, 

najpierw dla każdego działania należy określić obszar interwencji i instrument polityki oraz wskazać 

inicjatora działania. Aby uzyskać dalsze instrukcje, proszę się zapoznać z częścią dotyczącą działań 

zmniejszających wpływ na środowisko części I szablonu planu SECAP oraz Załącznikiem II, gdzie znajduje 

się szczegółowa lista kategorii wraz z przykładami. 

 

W razie konieczności należy sprawdzić i uaktualnić wcześniej wypełnione pola pochodzące z szablonu planu 

SECAP dotyczące działań np. m.in. obszaru interwencji, instrumentu polityki, jednostki odpowiedzialnej i ram 

czasowych wdrożenia. 

 

Dodatkowe obowiązkowe pole umożliwia wybór ze specjalnego menu stanu wdrożenia działań: 

- Ukończono — w przypadku zamkniętych działań; 

- W toku — w przypadku działań, które są w trakcie realizacji; 

- Przesunięto — w przypadku działań, których czas rozpoczęcia został odłożony w porównaniu z 

pierwotnym harmonogramem (zgodnie z ustaleniami w kolumnie „Ramy czasowe wdrożenia” 

szablonu planu SECAP);   

- Nie uruchomiono — w przypadku działań, które rozpoczną się na późniejszym etapie zgodnie z 

harmonogramem. 

- Nowe — w przypadku nowych działań wprowadzonych na etapie monitoringu. Mogą one 

dotyczyć np. działań naprawczych. 

 

W polu Dotychczas poniesiony koszt wdrożenia należy określić kwotę pieniędzy (w euro) wydatkowaną 

na wdrożenie działań. Koszt wdrożenia odnosi się do sumy zainwestowanego kapitału oraz powiązanych z 

nim kosztów operacyjnych i bieżących (z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania). 

 

Należy także aktualizować wpływy działań, które już można ocenić. Pozycja ta odnosi się do już 

ukończonych działań. 

 



 

 

Na przykład, jeżeli działanie opisane jako „Poprawa przegrody zewnętrza biblioteki publicznej” zostało już 

ukończone, można zgłosić zmierzone oszczędności, bazując na informacjach wynikających z rachunków za 

energię dla roku bazowego i roku, w którym przeprowadzany jest monitoring. Jeżeli zamiast tego zostało 

ukończone działanie „Przepisy budowlane: normy wydajności energetycznej dla remontowanych budynków”, 

w większości wypadków w roku przeprowadzania monitoringu zostanie osiągnięta tylko niewielka część 

oszczędności oczekiwanych w roku 2020, np. tylko 15 budynków zostanie wyremontowanych z 

uwzględnieniem norm przewidzianych dla tego działania i oczekuje się, że kolejnych 30 budynków o takiej 

samej konstrukcji i podobnych rocznych oszczędnościach jednostkowych zostanie wyremontowanych 

pomiędzy rokiem przeprowadzania monitoringu a rokiem 2020. W takim przypadku sygnatariusz może: 

- zmienić szacunki do roku 2020 w oparciu o wiedzę zdobytą dzięki pierwszej grupie 

wyremontowanych budynków; 

- pozostawić szacunki zawarte w planie SECAP, jeśli są one zgodne z oszczędnościami osiągniętymi 

przez pierwszą grupę budynków. 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można także sprawdzić i uaktualnić szacunki na rok 2020 dla działań w toku, 

przesuniętych i nieuruchomionych. 

 

 

 

W końcu w szablonie on-line do monitoringu należy zaznaczyć przynajmniej trzy działania jako standardy 

doskonałości. Aby to zrobić, należy kliknąć ikonę „Wybierz jako standard doskonałości”                                                          

znajdującą się na końcu danego wiersza w tabeli. Jeżeli w szablonie planu SECAP zostały już wybrane 

działania stanowiące standardy doskonałości, należy sprawdzić, czy wcześniej podane informacje nadal są 

aktualne (szczególnie podane wartości liczbowe). Proszę się zapoznać z rozdziałem 8  części dotyczącej 

działań zmniejszających wpływ na środowisko szablonu planu SECAP, gdzie znajduje się więcej instrukcji.  

 

 

 

Należy podkreślić, że wszystkie szacunki należy zgłaszać jako wartości roczne 

w latach docelowych, zakładając, że w tym czasie działanie osiągnie pełny 

potencjał. Sygnatariusz nie ma obowiązku zgłaszania szacunków w oparciu o 

bieżący poziom wdrożenia działania. 

 



 

 

RAPORT W SPRAWIE OGRANICZENIA 
 

Podobnie jak raport w sprawie ograniczenia wpływu na środowisko w przypadku planu działań, 

sprawozdanie z postępów jest generowane po wypełnieniu szablonu monitoringu. Powstałe elementy 

graficzne ułatwiają prowadzenie działań następczych wdrażania planu działań (np. sprawdzanie stopnia 

wdrożenia działań w poszczególnych kategoriach i wydatkowanego dotychczas budżetu) oraz prezentację 

już osiągniętych postępów (np. poprzez porównanie wyników bazowej inwentaryzacji emisji z wynikami 

kolejnych kontrolnych inwentaryzacji emisji), dzięki czemu możliwa będzie głęboka analiza trendu w czasie. 

Na Rysunku 10 i 11 przedstawiono zrzuty z ekranu kontrolnej inwentaryzacji emisji.  

 

W szablonie on-line za pomocą prostych zaznaczanych pól „Opublikuj” można zdecydować, które 

wykresy mają zostać wyświetlone w Katalogu sprawozdań z postępu on-line w profilu sygnatariusza. 
 

 

Postęp realizacji planu SECAP w sprawie zmniejszenia wpływu na środowisko 

  

 
 

Rysunek  9 — graficzna prezentacja postępów we wdrażaniu planu SECAP w sprawie zmniejszenia wpływu na 

środowisko 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) Stan realizacji 

zgłoszonych działań 

(ukończonych, w toku i 

nieuruchomionych) z 

podziałem na kategorie 

 

 

2) Całkowity wydatkowany 

budżet  

 

 

3) Wydatkowane środki z 

podziałem na kategorie  

 

 

4) Szacowana redukcja 

emisji gazów cieplarnianych 

z podziałem na stan 

wdrożenia działań i 

kategorie 

 

http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html


 

 

 

Skuteczność dążenia do zrównoważonej energii i ograniczenia wpływu na klimat 

 

Rysunek  10 — graficzna prezentacja postępów w dążeniu do zrównoważonej energii i ograniczenia wpływu na klimat. 

 

Your performance towards energy sustainability

5) Greenhouse gas emissions and final energy consumption per capita

year tonnes/capita

2005 6,5

2008 6

2010 6,1

2012 5,8

year MWh/capita

2005 20

2008 20

2010 19

2012 18

6) Greenhouse gas emissions (influence of the National Electricity Emission Factor)

Emission 

factor 

for electricity 

not locally 

produced 

Total GHG 

emissions

(updated 

not local 

EF for 

electricity) 

Total 

GHG 

emissio

ns

(constan

t not 

local EF 

for 

electricit

y) 

t CO2/MWh t CO2 / CO2eqt CO2 / CO2eq

BEI year 0,493 71401 71401

MEI year1 0,400 74971 75643

MEI year2 0,375 67117 73648

MEI 2020 0,336 60691 0

7) Greenhouse gas emissions per sector

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

Non-energy related 0 0 0 0

8) Final energy consumption per sector 

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

9) Final energy consumption per energy carrier

2005 2008 2010 2012

Renewables 100 150 150 180

Fossil fuels 7500 7450 7650 7420

Heat/cold 500 500 500 400

Electricity 2000 2000 2000 1800

* Renewables - for non-electricity uses.

** The energy mix of heat/cold and electricity is not identified.

10) Local energy production

Comments:
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5) Zmiana emisji gazów cieplarnianych i 

końcowe zużycie energii per capita w czasie 

 

 

 

6) Zmiana emisji gazów cieplarnianych 

zgodnie ze stałym i aktualizowanym 

krajowym współczynnikiem emisji związanym 

z energią elektryczną w celu pokazania 

wpływu zmiany miksu w krajowej sieci 

energetycznej na redukcję emisji, bez 

bezpośredniego wpływu działań lokalnych. 

 

 

7) Zmiana emisji gazów cieplarnianych w 

czasie z podziałem na kategorie 

 

 

 

 

8) Zmiana końcowego zużycia energii w 

czasie z podziałem na kategorie 

 

 

 

9) Końcowe zużycie energii według nośników 

energii (energia elektryczna, ciepło/chłód, 

paliwa kopalne i odnawialne źródła energii) 

 

 

 

10) Udział lokalnego wytwarzania energii 

(jeśli zostało zgłoszone) w ogólnym 

końcowym zużyciu energii i lokalnym 

wytwarzaniu energii elektrycznej i 

ciepła/chłodu (ze źródeł odnawialnych i 

nieodnawialnych) 

 

 

 

 

Pole tekstowe „Komentarze” 

 



 

 

DZIAŁANIA PRZYSTOSOWAWCZE 

 

Cztery lata po przyjęciu zobowiązania sygnatariusze są zobowiązani do zgłoszenia przynajmniej trzech 

kluczowych działań w zakresie przystosowania do zmian w klimacie. Tylko działania ciągłe i ukończone 

mogą być oznaczane jako standardy doskonałości. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Działania 

przystosowawcze w części I szablonu planu SECAP tych wytycznych. 

 

 

 

KROK II – PRZESYŁANIE DOKUMENTU 
 

Przesyłanie planu działań 

 

W przypadku wypełniania szablonu on-line, bezpośrednio po ukończeniu poszczególnych części, można 

przejść do kolejnego kroku i skorzystać z funkcji „Prześlij dokument” znajdującej się pod częścią „Plan 

działań”. W tym miejscu należy przesłać plan działań. Można także przesłać strategię przystosowania do 

zmian klimatu i/lub inne dokumenty związane z planowaniem (jeżeli przystosowanie jest włączone do innych 

obszarów polityki), jeżeli stanowią one oddzielne dokumenty. W części „Inne dokumenty” można także 

przesyłać dodatkowe uzupełniające dokumenty lub załączniki (np. oceny ryzyka i podatności). 

 

 

 

Określ nazwę pliku i język. Nazwa pliku nie powinna zawierać żadnych znaków specjalnych ani spacji. Za 

pomocą przycisku „Przeglądaj” wskaż plik i kliknij przycisk „Zapisz”, aby plik mógł być odpowiednio 

zachowany. Dokument z planem działań będzie automatycznie dostępny w publicznym profilu sygnatariusza. 

Można także zdecydować o upublicznieniu lub nieupublicznieniu innych dokumentów. Do tego celu służy 

pole „Opublikuj on-line”.  

  

 

 

 

Przesyłanie sprawozdania z postępów 

 

Na etapie monitoringu konieczne jest wypełnienie i przesłanie tylko szablonu do monitoringu. Dlatego 

możliwe jest przesłanie dokumentu zawierającego więcej szczegółów wdrożenia planu działań (lub nawet 

aktualną wersję planu działań, jeżeli taka istnieje) lub bezpośrednie przejście do kolejnego kroku (patrz krok 

3). Procedura przesyłania jest taka sama, jak opisano powyżej. 

 

Przesyłane dokumenty powinny być w formacie PDF. Pliki w innym formacie (w 

tym pliki w formacie zip i inne skompresowane pliki) nie zostaną przyjęte przez 

system. W Internecie istnieje wiele komercyjnych i bezpłatnych narzędzi służących 

do zamiany plików na format PDF. 



 

 

KROK III – SPRAWDZENIE I PRZESŁANIE 
 
 

Wstępne zintegrowane sprawdzenie6 (dotyczy tylko części szablonu poświęconej 

zmniejszeniu wpływu na środowisko)  
 

Nim możliwe będzie przesłanie dokumentu on-line, system daje możliwość wstępnego sprawdzenia 

formularza, co pozwoli na wykrycie błędów i niespójności. W tym celu należy kliknąć przycisk Zobacz listę 

kontrolną powiadomień. W Tabeli 11 przedstawiono przykłady niektórych sprawdzeń, które można 

przeprowadzić w szablonie planu SECAP. Kolejna seria sprawdzeń będzie przeprowadzana w szablonie do 

monitoringu. 
 

Tabela 11 — przykłady sprawdzeń danych wprowadzanych w szablonie planu SECAP. 

Rodzaj 
sprawdzenia 

Co? 
Gdzie? 

Kompletność 

Czy dane z inwentaryzacji emisji dla każdej kluczowej kategorii oraz 
określonych nośników energii (np. energii elektrycznej) są 
kompletne. 

Inwentaryzacje emisji 

Czy zostały podane dane dotyczące kosztów wdrożenia i 
spodziewanego oddziaływania w roku docelowym w odniesieniu do 
większości zgłoszonych działań. 

Działania 
zmniejszające wpływ 
na środowisko 

Czy zgłoszone kluczowe działania odpowiadają za przynajmniej 70% 
łącznego szacowanego oddziaływania w roku docelowym. 

Działania 
zmniejszające wpływ 
na środowisko 

Wewnętrzna 
spójność 

Czy szacunki redukcji emisji CO2 i oszczędności energii podane w 
tabeli kluczowych działań służących zmniejszeniu wpływu na 
środowisko są niższe niż dane zgłaszane w bazowej inwentaryzacji 
emisji dla kategorii „Budynki, wyposażenie, urządzenia komunalne” 
oraz „Transport”. 

Inwentaryzacje emisji 

Działania 
zmniejszające wpływ 
na środowisko 

Jeżeli w tabeli A zgłoszono zużycie ciepła/chłodu, w tabeli B4 
konieczne jest zgłoszenie wytwarzania ciepła/chłodu i vice versa. 

Inwentaryzacje emisji 

Porównanie z 
wartościami 
domyślnymi 

Współczynniki emisji IPCC/LCA (dla większości nośników energii, 
ale także dla certyfikowanej ekologicznej energii elektrycznej i 
energii elektrycznej nieprodukowanej lokalnie (w stosownych 
przypadkach) są porównywane z wartościami domyślnymi zgodnie z 
definicją w Załączniku I. Jeżeli ich wartość istotnie się różni od 
wcześniej zdefiniowanego progu, różnica ta zostanie wskazana. 

Inwentaryzacje emisji 

Łączna emisja jest porównywana z krajowymi wartościami średnimi 
dla danego roku.  

Inwentaryzacje emisji 

Końcowe zużycie energii według nośników energii i kategorii jest 
porównywane z odpowiednimi średnimi krajowymi. 

Inwentaryzacje emisji 

Poprawność 
względem zasad 
metodologicznych 
Porozumienia 

 

Czy ilość energii elektrycznej produkowanej lokalnie jest większa niż 
ilość zużywana. 

Inwentaryzacje emisji  

Czy są przestrzegane kryteria włączenia lokalnie wytwarzanej 
energii elektrycznej do inwentaryzacji emisji (duże elektrownie o 
mocy ponad 20 MW powinny zostać wykluczone). 

Inwentaryzacje emisji 

Działania 
zmniejszające wpływ 
na środowisko 

Czy biomasa i biopaliwa uwzględnione w inwentaryzacji emisji 
pochodzą z dobrze zidentyfikowanych i zrównoważonych źródeł. 

Inwentaryzacje emisji 

 

System wstępnego sprawdzania ma na celu głównie zapewnienie wewnętrznej spójności szablonu oraz 

upewnieniu się, że podstawowe wymogi Porozumienia zostały spełnione. Te funkcje sprawdzenia mają 

                                                      
6
 Narzędzie służące do wstępnego zintegrowanego sprawdzania będzie dostępne w roku 2017. Funkcje sprawdzania pól dotyczących 

przystosowania do zmian klimatu prawdopodobnie zostaną dodane w późniejszym czasie. 



 

 

głównie charakter informacyjny i są realizowane przez równolegle działającą aplikację on-line, która została 

opracowana i jest obsługiwana przez Wspólne Centrum Badawcze. Jeżeli zostaną zgłoszone jakieś 

powiadomienia, od sygnatariusza zależy, czy podejmie w związku z nimi jakieś działania, czy tylko przyjmie 

je do wiadomości przed przystąpieniem do końcowego przesyłania planu działań lub szablonu do 

monitoringu.  

 

 

 

 

 

Przesyłanie 

 

Przed przesłaniem planu działań za pomocą platformy on-line Porozumienia służącej do dokonywania 

zgłoszeń, sygnatariusz musi potwierdzić, że jego szablon planu SECAP jest zgodny z dokumentem planu 

działania, przy czym plan ten musi zostać zatwierdzony przez odpowiedni organ upoważniony do 

podejmowania decyzji. Aby to zrobić, należy zaznaczyć odpowiednie pole znajdujące się obok noty prawnej.  

 

Oficjalne przesłanie planu działań lub szablonu do monitoringu ma miejsce wraz z naciśnięciem przycisku 

Prześlij. Powiadomienie potwierdzające przesłanie pojawi się na ekranie. 

 

 

 

Po przesłaniu danych w razie konieczności ich modyfikacje są nadal możliwe przed rozpoczęciem analizy 

planu przez JRC. Oznacza to, że JRC przeprowadzi analizę ostatniej wersji planu, jaki zostanie do tego celu 

przesłany. Jednak należy pamiętać, że w czasie analizy planu działań, szablon planu SECAP będzie 

zablokowany i nie ma możliwości jego zmiany.  

 

  

Wstępne automatyczne sprawdzanie w aplikacji JRC nie gwarantuje, że plan 

działań zostanie zaakceptowany. System próbuje wykryć najbardziej oczywiste 

pomyłki. Jednak przesłanie planu działań, który nie spełnia wymaganych 

warunków, nie jest niemożliwe. To automatyczne rozwiązanie jest obarczone 

ograniczeniami, a niektórych kryteriów poprawności nie da się wyrazić w formie 

binarnej. „Raport opiniujący” (wysyłany pocztą e-mail przez JRC po 

przeprowadzeniu analiz przez człowieka) to jedyny dokument, który ma 

decydujące znaczenie. 

Wszystkie zgłoszone lub załadowane dane są po prostu zapisane w ekstranecie 

Porozumienia i dopóki nie zostaną przesłane, nie są uznawane za oficjalnie 

zgłoszone. Dlatego należy o tym pamiętać, aby nie doszło do przekroczenia 

ustalonych terminów przesyłania danych. 



 

 

ZAŁĄCZNIK I DOMYŚLNE WSPÓŁCZYNNIKI EMISJI 
 

 

W tym załączniku dla każdego nośnika energii zawarto serię domyślnych współczynników emisji CO2 i 

ekwiwalentu CO2 zgodnie z podejściem IPCC i LCA (ocena cyklu życia). IPPC zapewnia współczynniki 

emisji dotyczące spalania paliw, które bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach (IPCC, 

2006)
7
. Współczynniki emisji LCA (JRC, 2009)

8
 biorą pod uwagę cały cykl życia każdego z nośników energii 

tj. z uwzględnieniem nie tylko emisji gazów cieplarnianych wynikającej ze spalania paliwa, ale także emisji 

całego łańcucha dostaw energii tj. eksploatacji, transportu i przetwarzania. 

 

1. Współczynniki emisji dotyczące spalania paliw kopalnych 

 

Nośniki energii 
Standardowe współczynniki 

emisji zgodne z zasadami 
IPCC 

LCA 

Szablon 
planu 
SECAP 

Oznaczenie wg normy 

t CO2
 

/MWh 

t 
ekwiwalentu 

CO2 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t 
ekwiwalentu 

CO2 

/MWh 

Gaz ziemny Gaz ziemny 0,202 0,202 0,221 0,237 

Gaz ciekły 
LPG 0,227 0,227 n.d. n.d. 

Naturalny gaz ciekły 0,231 0,232 n.d. n.d. 

Olej 
opałowy 

Gaz, olej napędowy 0,267 0,268 0,292 0,305 

Olej 
napędowy 

Gaz, olej napędowy 0,267 0.268
a) 

0,292 0,305 

Benzyna Benzyna 0,249 0.250
a) 

0,299 0,307 

Węgiel 
brunatny 

Węgiel brunatny 0,364 0,365 0,368 0,375 

Węgiel 

Antracyt 0,354 0,356 0,379 0,393 

Inny węgiel bitumiczny 0,341 0,342 0,366 0,380 

Węgiel podbitumiczny 0,346 0,348 0,371 0,385 

Inne paliwa 
kopalne 

Odpady komunalne 

(frakcja nieprzeznaczona na 
biomasę) 

0,330 0,337 0,181 0,174 

Torf 0,382 0,383 0,386 0,392 

a)
 W przypadku zgłaszania z wykorzystaniem ekwiwalentu CO2 należy wziąć pod uwagę fakt, że współczynniki emisji dla sektora transportowego są o 3% 
wyższe niż podane tutaj wartości, które są charakterystyczne dla źródeł stacjonarnych. 

 

 

 

                                                      
7
 IPCC, 2006. Wytyczne dotyczące krajowych inwentaryzacji gazów cieplarnianych. Przygotowane przez National Greenhouse Gas 

Inventories Programme. Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. i Tanabe K. (eds). Wydanie: IGES, Japonia.  Dostępne pod 
adresem: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 
 
8
 JRC, 2009 r. Europejska baza danych na temat cyklu życia (ELCD). Zestawy danych LCA dla kluczowych nośników energii, 

materiałów, odpadów i usług transportowych o europejskim zakresie. Dostępne pod adresem: 
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm 



 

 

2. Współczynniki emisji dla odnawialnych źródeł energii 

 

Nośniki energii 
Kryteria 

zrównoważo
nego rozwoju 

a)
 

Standardowe 
współczynniki emisji 

zgodne z zasadami IPCC 
Ocena cyklu życia LCA 

Szablon 
planu 

SECAP 
Oznaczenie wg normy 

t CO2
 

/MWh 

t 
ekwiwalentu 

CO2 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t ekwiwalentu 
CO2 

/MWh 

Olej 
roślinny 

Inne płynne biopaliwa 
(s) 0 0,001 

0,171 0,182 
(ns) 0,287 0,302 

Biopaliwo 

Biobenzyna 
(s) 0 0,001 

0,194 0,206 
(ns) 0,255 0,256 

Biodiesel 
(s) 0 0,001 

0,147 0,156 
(ns) 0,255 0,256 

Inna 
biomasa 

Biogaz - 0,197 0,197 n.d. n.d. 

Odpady komunalne (frakcja 
przeznaczona na biomasę) 

- 0 0,007 0,107 0,106 

Drewno 
(s) 0 0,007 0,006 0,013 

(ns) 0,403 0,410 0,409 0,416 

Odpady drzewne - 0,403 0,410 0,193 0,184 

Inna podstawowa stała 
biomasa 

- 0,360 0,367 n.d. n.d. 

a)
 Zgodnie z zasadami IPCC zgłoszony współczynnik emisji powinien wynosić zero, jeżeli biopaliwa i/lub biomasa spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju (s). Jeżeli biopaliwa/biomasa nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju (ns), należy zastosować współczynniki emisji dla paliw kopalnych. 

 

 

3. Współczynniki emisji dla lokalnego wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 

 

 
Standardowe 

współczynniki emisji 
zgodne z zasadami IPCC 

Ocena cyklu życia LCA 

Technika 

t CO2
 

/MWh 

t 
ekwiwalentu 

CO2 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t ekwiwalentu 
CO2 

/MWh 

Energia wiatrowa 0 0 n.d. 0,020-0,050
a)

 

Energia hydroelektryczna 0 0 n.d. 0,007 

Energia fotowoltaiczna 0 0 n.d. 0,024
b)

 

a)
 W oparciu o wyniki pochodzące z jednego zakładu działającego na terenach przybrzeżnych o dobrych warunkach wiatrowych. 

b) 
Źródło: Vasilis et al., 2008, Emissions from Photovoltaic Life Cycles, Environmental Science & Technology, tom 42, nr 6, str. 
2168-2174. 

 

 

 



 

 

4. Współczynniki emisji dla energii elektrycznej według krajów  

Kraj 
IPCC [t CO2/MWh] * 

a)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Austria 0,226 0,212 0,202 0,206 0,200  0,204  

Belgia 0,288 0,274 0,279 0,269 0,315  0,298  

Bułgaria 0,772 0,762 0,880 0,855 0,827  0,823  

Chorwacja 0,328 0,324 0,383 0,333 0,286  0,306  

Cypr 0,875 0,884 0,879 0,868 0,864  0,869  

Czechy 0,964 0,938 1,012 0,915 0,920  0,935  

Dania 0,411 0,556 0,462 0,426 0,450  0,455  

Estonia 0,981 0,868 1,050 0,875 0,766  0,826  

Finlandia 0,182 0,255 0,233 0,201 0,209  0,212  

Francja 0,061 0,054 0,056 0,053 0,057  0,056  

Niemcy 0,619 0,621 0,645 0,626 0,609  0,616  

Grecja 1,207 1,131 1,178 1,125 1,104  1,126  

Węgry 0,563 0,551 0,606 0,593 0,516  0,539  

Irlandia 0,769 0,726 0,727 0,736 0,702  0,716  

Włochy 0,491 0,494 0,493 0,484 0,453  0,467  

Łotwa 0,093 0,121 0,104 0,110 0,117  0,113  

Litwa 0,185 0,144 0,143 0,132 0,161  0,157  

Luksemburg 0,428 0,419 0,373 0,320 0,405  0,397  

Malta 0,966 1,030 1,048 1,054 1,072  1,052  

Holandia 0,430 0,416 0,427 0,429 0,473  0,452  

Polska 1,262 1,243 1,186 1,123 1,141  1,165  

Portugalia 0,440 0,377 0,339 0,336 0,353  0,361  

Rumunia 0,683 0,741 0,730 0,700 0,652  0,675  

Słowacja 0,282 0,271 0,241 0,237 0,230  0,240  

Słowenia 0,536 0,536 0,539 0,561 0,613  0,582  

Hiszpania 0,497 0,451 0,455 0,418 0,378  0,405  

Szwecja 0,019 0,021 0,023 0,024 0,027  0,025  

Wielka Brytania 0,531 0,554 0,559 0,551 0,521  0,531  

EU-28 0,466 0,466 0,471 0,454 0,443  0,451  

 

*W czasie zgłaszania ekwiwalentu CO2: 

 ten sam współczynnik emisji powinien być stosowany przez sygnatariuszy z: Łotwy, Litwy, Francji i Szwecji 

 0,001 t ekwiwalentu CO2/MWh powinni dodać sygnatariusze z: Chorwacji, Słowacji i Luksemburga 

 0,002 t ekwiwalentu CO2/MWh powinni dodać sygnatariusze z: Austrii, Belgii, Węgier, Irlandii, Włoch, Słowenii i Hiszpanii 

 0,003 t ekwiwalentu CO2/MWh powinni dodać sygnatariusze z: Cypru, Finlandii, Malty, Holandii, Portugalii, Rumunii i Wielkiej Brytanii 

 0,004 t ekwiwalentu CO2/MWh powinni dodać sygnatariusze z: Bułgarii, Niemiec i Grecji 

 0,006 t ekwiwalentu CO2/MWh powinni dodać sygnatariusze z: Czech, Danii, Estonii i Polski 
 

b)
 Metodologia obliczeń zgodnie z: UNFCCC, 2012 (narzędzie do obliczania współczynnika emisji energii elektrycznej). Źródła obliczeń: dane 

dotyczące krajowego zużycia i krajowej produkcji energii z podziałem na nośniki energii uzyskane z Międzynarodowej Agencji Energetycznej, 

2010 Energy Statistics of OECD Countries; Międzynarodowa Agencja Energetyczna, 2010 Energy Statistics of non-OECD Countries); dane 

dotyczące intensywności emisji dwutlenku węgla dla każdego typu paliwa z IPCC, 2006 (Wytyczne dotyczące krajowych inwentaryzacji gazów 

cieplarnianych, rozdział 2 — spalanie stacjonarne); dane dotyczące każdego nośnika zgodnie z technologią wytwarzania energii elektrycznej: 

europejska baza danych na temat cyklu życia, 2013 (inwentaryzacje emisji przy wytwarzaniu energii elektrycznej). Sprawdzenie spójności 

zostało wykonane poprzez porównanie wyników z bazą EDGARv4.2 i v4.2FT2010 pod kątem emisji CO2 ze spalania paliwa (por. Emissions 

Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php patrz też Olivier i Janssens-Maenhout, 2011).  

  

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php


 

 

Kraj 
LCA [t ekwiwalentu CO2 /MWh] 

b)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Austria  0,346 0,315 0,294 0,301 0,294  0,301  

 Belgia  0,418 0,390 0,395 0,373 0,434  0,417  

 Bułgaria  0,856 0,845 0,971 0,943 0,915  0,910  

 Chorwacja  0,537 0,527 0,608 0,534 0,475  0,502  

 Cypr  1,020 1,030 1,025 1,010 1,008  1,014  

 Czechy  0,819 0,795 0,855 0,770 0,771  0,786  

 Dania  0,673 0,929 0,763 0,699 0,737  0,748  

 Estonia  1,726 1,528 1,849 1,540 1,322  1,434  

 Finlandia  0,345 0,499 0,457 0,383 0,406  0,412  

 Francja  0,157 0,141 0,146 0,139 0,148  0,147  

 Niemcy  0,709 0,707 0,729 0,707 0,678  0,692  

 Grecja  1,223 1,152 1,195 1,143 1,122  1,144  

 Węgry  0,675 0,670 0,735 0,711 0,599  0,634  

 Irlandia  0,908 0,862 0,865 0,877 0,838  0,854  

 Włochy  0,721 0,725 0,723 0,710 0,661  0,683  

 Łotwa  0,504 0,608 0,529 0,564 0,610  0,584  

 Litwa  0,212 0,165 0,163 0,150 0,180  0,177  

 Luksemburg  0,699 0,682 0,604 0,514 0,652  0,641  

 Malta  1,565 1,669 1,697 1,707 1,737  1,705  

 Holandia  0,705 0,682 0,709 0,708 0,776  0,743  

 Polska  1,262 1,241 1,182 1,115 1,125  1,153  

 Portugalia  0,887 0,769 0,690 0,684 0,720  0,734  

 Rumunia  1,064 1,146 1,123 1,079 1,008  1,043  

 Słowacja  0,406 0,379 0,335 0,327 0,318  0,334  

 Słowenia  0,580 0,581 0,582 0,600 0,668  0,631  

 Hiszpania  0,716 0,652 0,659 0,611 0,557  0,593  

 Szwecja  0,074 0,075 0,076 0,082 0,087  0,083  

 Wielka Brytania  0,642 0,669 0,678 0,670 0,631  0,644  

 EU-28  0,588 0,587 0,592 0,571 0,553  0,565  

 

d)
 Źródło współczynników emisji: europejska baza danych na temat cyklu życia (ELCD) została wykorzystana jako podstawowe źródło informacji o 

emisji w cyklu życia w powiązaniu z różnymi technologiami produkcji energii elektrycznej http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm 

(rok 2002). Dane dotyczące krajowej produkcji energii elektrycznej przy zastosowaniu różnych technologii zostały pozyskane z 

Międzynarodowej Agencji Energetycznej, 2010 (Energy statistics of OECD Countries).  

  

 

 

WAŻNE: przewidywana jest regularna aktualizacja wartości domyślnych. Najnowszą wersję można znaleźć w Bibliotece 

w witrynie Porozumienia. 

 

  

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
http://www.eumayors.eu/Library,84.html


 

 

ZAŁĄCZNIK II — KATEGORIE DZIAŁAŃ 
 

 Obszary interwencji 
 

A1 
Budynki komunalne, mieszkalne i 

usługowe, wyposażenie, urządzenia 
komunalne 

Przykładowe działania 

A11 Przegrody zewnętrza budynków 
Termiczna izolacja ścian, okien, dachów; zewnętrze 
urządzenia zaciemniające. 

A12 
Energia odnawialna do ogrzewania 
pomieszczeń i wody 

Instalacja słonecznych paneli grzewczych do ciepłej 
wody. 

A13 
Wydajność energetyczna w zakresie 
ogrzewania pomieszczeń i wody 

Ulgi podatkowe z tytułu wymiany starych kotłów na 
kotły kondensacyjne. 

A14 Energetycznie wydajne systemy oświetlenia 
Przestrzeganie przez 20 MiŚ przedsiębiorstw zasad 
Programu GreenLight Komisji Europejskiej. 

A15 
Energetycznie wydajne urządzenia 
elektryczne 

Zachęty do wymiany urządzeń domowych na nowe. 

A16 Zintegrowane działania (wszystkie powyższe) 
Modernizacja budynków mieszkalnych, połączenie 
usprawnień technicznych i rozwiązań dotyczących 
izolacji. 

A17 Technologie informacyjno-komunikacyjne 
Zastosowanie w obiektach komercyjnych inteligentnych 
liczników dla gospodarstw domowych; instalacja 
systemów zarządzania energią w budynku (BEM). 

A18 Zmiany zachowań Programy reagowania na popyt. 

A19 Inny - 

A2 Oświetlenie terenów publicznych  

A21 Wydajność energetyczna  Wymiana żarówek i świetlówek na energooszczędne. 

A23 
Zintegrowane zasilanie ze źródeł 
odnawialnych 

Instalacja oświetlenia ulicznego i drogowej sygnalizacji 
świetlnej zasilanych z odnawialnych źródeł energii. 

A24 Technologie informacyjno-komunikacyjne 
Optymalna regulacja intensywności oświetlenia w 
zależności od zmieniających się warunków 
środowiskowych. 

A25 Inny - 

A3 Przemysł   

A31 
Wydajność energetyczna procesów 
przemysłowych 

Wymiana kotłów technologicznych na bardziej wydajne 
lub dające możliwość zastosowania kogeneracji; 
wymiana silników itp.  

A32 Wydajność energetyczna budynków Wentylacja z odzyskiem ciepła 

A33 Energia odnawialna  
Wykorzystanie chłodzenia słonecznego w procesach 
przemysłowych. 

A34 Technologie informacyjno-komunikacyjne 
Instalacja systemów zarządzania energią w budynku 
(BEM). 

A35 Inny - 

A4 Transport  

A41 Czystsze i wydajniejsze pojazdy 
Niższe podatki dla właścicieli pojazdów o niższej 
emisji.  

A42 Pojazdy elektryczne (w tym infrastruktura) Wprowadzenie infrastruktury do ładowania. 

A43 
Modalne przesunięcie w stronę transportu 
publicznego 

Poprawa infrastruktury transportu publicznego, 
poprawa rozwiązań intermodalnych, Parkuj i Jedź 

A44 
Modalne przesunięcie w stronę ruchu 
pieszego i rowerowego  

Poprawa infrastruktury dla ruchu pieszego i 
rowerowego. 

A45 Współdzielenie pojazdów Wprowadzenie programów współdzielenia pojazdów. 

A46 
Poprawa logistyki i transportu towarów w 
mieście 

Poprawa połączeń kolejowych z portami. 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenli


 

 

A47 Optymalizacja sieci dróg
9
 Budowa rond w celu zmniejszenia korków. 

A48 
Opracowanie użytkowania mieszanego i w 
obszarze zamkniętym 

Wdrożenie zasad umożliwiających zatrzymanie 
eksurbanizacji w obszarach powstawania nowej 
zabudowy. 

A49 Technologie informacyjno-komunikacyjne Telepraca, zarządzanie ruchem, cyfrowe oznakowanie. 

A410 Ekologiczny styl jazdy 
Edukacja i szkolenia dla kierowców w zakresie 
oszczędniejszego stylu jazdy. 

A411 Inny - 

A5 
Lokalne wytwarzanie energii 
elektrycznej 

 

A51 Energia hydroelektryczna Tworzenie małych hydroelektrowni. 

A52 Energia wiatrowa Budowa 30 krajowych turbin wiatrowych. 

A53 Energia fotowoltaiczna Instalacje fotowoltaiczne instalowane w budynkach. 

A54 Elektrownia na biomasę 
Budowa elektrowni na biomasę drzewną (1 MW 
doprowadzanej energii cieplnej). 

A55 Kogeneracja 
Budowa zakładu wykorzystującego kogenerację i 
opalanego gazem w celu pokrycia potrzeb lokalnego 
szpitala (15 MW doprowadzanej energii cieplnej). 

A56 Inteligentne sieci 
Wprowadzenie inteligentnych sieci lub projektów 
demonstracyjnych inteligentnych sieci 

A57 Inny - 

A6 Lokalne wytwarzanie ciepła/chłodu  

A61 Kogeneracja 
Budowa zakładu na biomasę wykorzystującego zasadę 
kogeneracji do zasilania sieci 
ciepłowniczej/chłodniczej. 

A62 Ciepłownie wytwarzające ciepło i chłód 
Budowa zakładu wykorzystującego zasadę „od 
odpadów do energii” do zasilania sieci ciepłowniczej. 

A63 
Sieć ciepłownicza/chłodnicza (nowa, 
rozbudowana, remontowana) 

Renowacja istniejącej sieci ciepłowniczej. 

A64 Inny - 

A7 Inny  

A71 Regeneracja miejska 
Odbudowa terenów deindustrializowanych zgodnie z 
kryteriami zrównoważonej energii. 

A72 Gospodarka odpadami i ściekami Kampania „Zero odpadów”. 

A73 Nasadzenia drzew na terenach miejskich Kampania „Drzewo dla noworodka”. 

A74 Związane z rolnictwem i leśnictwem Zastosowanie wydajniejszych maszyn rolniczych. 

A75 Inny - 
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 Należy pamiętać, że zgodnie z kilkoma badaniami środki w tym obszarze mogą generować dodatkowy ruch i w konsekwencji 

zwiększać emisję.  



 

 

 Instrumenty polityki 

 

B1 Budynki  

B11 Zwiększenie świadomości / szkolenie 
Kampania zachęcająca do instalacji zaworów 
termostatycznych. 

B12 Zarządzanie energią 
Przyjęcie systemu zarządzania energią dla obiektów 
komunalnych. 

B13 Certyfikacja, etykietowanie energii  
Umieszczanie certyfikatów energetycznych na 
budynkach komunalnych. 

B14 Obowiązki dostawców energii 
Dystrybucja wśród mieszkańców niskoprzepływowych 
wylewek prysznicowych i aeratorów do kranów 
prowadzona przez dostawcę energii. 

B15 Podatki od energii i/lub węgla 
Obciążenie paliw wyższymi podatkami w zależności od 
zawartości węgla. 

B16 Granty i dotacje 
Ulgi podatkowe za wymianę kotłów na bardziej 
wydajne. 

B17 
Finansowanie przez podmiot zewnętrzny 
PPP 

Modernizacja socjalnych budynków mieszkaniowych 
przy współpracy z firmą usług energetycznych i 
finansowaniu przez podmiot zewnętrzny. 

B18 Zamówienia publiczne 
Kryteria efektywności energetycznej przy zakupie 
urządzeń elektrycznych. 

B19 Standardy budynków 

Wymiana okien jednoszybowych na okna dwuszybowe 
o niskim współczynniku przenikalności cieplnej w 
budynkach modernizowanych zgodnie z gminnymi 
przepisami dotyczącymi budynków. 

B110 
Przepisy w zakresie planowanie 
wykorzystania terenu 

Budowa nowych osiedli mieszkaniowych w pobliżu 
sieci ciepłowniczej. 

B111 nie dotyczy - 

B112 Inny - 

B2 Komunalne oświetlenie publiczne  

B21 Zarządzanie energią 
Wprowadzenie systemu monitoringu energii 
oświetlenia ulicznego. 

B22 Obowiązki dostawców energii Remont oświetlenia ulicznego przez dostawcę energii. 

B23 
Finansowanie przez podmiot zewnętrzny 
PPP 

Mechanizm z wykorzystaniem firmy usług 
energetycznych i finansowania przez podmiot 
zewnętrzny lub partnerstwo publiczno-prywatne w 
przypadku wymiany drogowej sygnalizacji świetlnej. 

B24 Zamówienia publiczne 
Wprowadzenie wymogów zapewnienia efektywności 
energetycznej w odniesieniu do drogowej sygnalizacji 
świetlnej. 

B25 nie dotyczy - 

B26 Inny - 

  



 

 

B3 Przemysł  

B31 Zwiększenie świadomości / szkolenie 
Publikacja najlepszych praktyk w poszczególnych 
branżach. 

B32 Zarządzanie energią Audyty energetyczne. 

B33 Certyfikacja, etykietowanie energii  
Wprowadzenie certyfikacji energetycznej dla budynków 
przemysłowych.  

B34 Normy wydajności energetycznej 
Bardziej wydajne wykorzystanie ciepła odpadowego i 
przepisy w tym zakresie. 

B35 Podatki od energii i/lub węgla 
Ulgi podatkowe dla firm inwestujących w środki 
poprawiające wydajność energetyczną. 

B36 Granty i dotacje 
Zachęty finansowe do racjonalnego użytkowania 
energii.  

B37 
Finansowanie przez podmiot zewnętrzny 
PPP 

Angażowanie firm usług energetycznych przy 
zastosowaniu finansowania przez podmiot zewnętrzny 
w celu poprawy efektywności układów sprężonego 
powietrza. 

B38 nie dotyczy - 

B39 Inny Parki ekoprzemysłowe 

B4 Transport  

B41 Zwiększenie świadomości / szkolenie 
Kampania informacyjna w celu sprawdzania 
optymalnego ciśnienia w oponach. Promowanie 
zrównoważonego transportu. 

B42 Zintegrowane opłaty i ładowanie 
Wprowadzenie zintegrowanego systemu taryfowego 
umożliwiającego korzystanie z kilku środków transportu 
na jednym bilecie. 

B43 Granty i dotacje Gminne zachęty do zakupu elektrycznych rowerów. 

B44 Opłaty za drogi Opłata za wjazd do centrów miast. 

B45 
Przepisy w zakresie planowanie 
wykorzystania terenu 

Polityka ograniczania liczby miejsc parkingowych w 
pobliżu osiedli mieszkaniowych. 

B46 
Przepisy w zakresie planowania 
transportu i mobilności 

Wprowadzenie ograniczeń przewozu towarów w 
centrach; ograniczenia prędkości. 

B47 Zamówienia publiczne 
Wprowadzenie wymogów zapewnienia efektywności 
energetycznej autobusów i pojazdów komunalnych. 

B48 Dobrowolne umowy z interesariuszami Bilety obowiązujące u większej liczby operatorów. 

B49 nie dotyczy - 

B410 Inny - 

 

 

 
  



 

 

B5 
Lokalne wytwarzanie energii 
elektrycznej 

 

B51 Zwiększenie świadomości / szkolenie 
Kampania edukacyjna na temat instalacji mikroturbin 
wiatrowych. 

B52 Obowiązki dostawców energii  
Instalacja farm fotowoltaicznych przez dostawcę 
energii. 

B53 Granty i dotacje Pomoc obywatelom w zakupie mikroturbin wiatrowych. 

B54 
Finansowanie przez podmiot zewnętrzny 
PPP 

Stworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego między 
lokalnymi władzami (51%) i prywatną firmą (49%) w 
celu budowy zakładu stosującego zasadę kogeneracji. 

B55 Standardy budynków 
Na 25% powierzchni dachów nowych budynków 
powinny być montowane panele fotowoltaiczne. 

B56 Planowanie wykorzystania terenu 

Wskazanie terenów, na których zachęca się do budowy 
instalacji wytwarzania energii (stare tereny 
przemysłowe). 
Planowanie nowych dzielnic przy uwzględnieniu 
potencjału w zakresie energii odnawialnej. 

B57 nie dotyczy - 

B58 Inny - 

B6 Lokalne wytwarzanie ciepła/chłodu  

B61 Zwiększenie świadomości / szkolenie 
Szkolenia dla branży budowlanej na temat możliwości 
zastosowania lokalnej produkcji ciepła w nowych 
budynkach. 

B62 Obowiązki dostawców energii  
Instalacja systemów sieci ciepłowniczej w ramach 
zobowiązań dostawców energii. 

B63 Granty i dotacje 
Dotacje dla obiektów mieszkalnych podłączonych do 
sieci ciepłowniczej. 

B64 
Finansowanie przez podmiot zewnętrzny 
PPP 

Stworzenie firmy usług energetycznych przez 
elektrownię cieplną w celu zbudowania małej sieci 
ciepłowniczej. 

B65 Standardy budynków 
Nowe budynki powinny mieć możliwość podłączenia do 
sieci ciepłowniczej. 

B66 
Przepisy w zakresie planowanie 
wykorzystania terenu 

Nowe osiedla mieszkaniowe w pobliżu sieci 
ciepłowniczej. 

B67 nie dotyczy - 

B68 Inny - 

B7 Inny  

B71 Zwiększenie świadomości / szkolenie 
Promowanie świadomości konieczności zmniejszenia 
wpływu na środowisko i przystosowania się do jego 
zmian poprzez warsztaty i publikacje. 

B72 Planowanie wykorzystania terenu 
Ekspansja obszarów miejskich powinna zawsze 
przewidywać minimalne wykorzystanie obszarów 
zielonych. 

B73 nie dotyczy - 

B74 Inny - 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK III — PRZYKŁADY WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH 
ZMNIEJSZENIA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 
 

Poniżej można znaleźć przykłady wskaźników, które władze gminy mogą zastosować w celu monitorowania 

postępów (listy nie są pełne):  

 

 Przykłady wskaźników i wymaganych parametrów, które nie zostały uwzględnione w szablonie 

 
Wskaźniki Wymagane parametry 

Emisja gazów cieplarnianych na jednostkę produktu 
krajowego brutto (PKB) [t CO2 lub t ekwiwalentu CO2 / 
milion euro] 

Komunalny PKB 

Intensywność energetyczna budynków [kWh/m
2
] Metry kwadratowe powierzchni budynku  

Intensywność emisji dwutlenku węgla przez transport 
[CO2/km] 

km przejechany przez transport w danej kategorii 

Wykorzystanie transportu publicznego [pkm/osobę] 
Liczba kilometrów na pasażera w transporcie 
publicznym 

Wydatki na energię w sektorze komunalnym [euro/rok] Komunalne wydatki na energię 

Wydatki na energię w sektorze mieszkaniowym 
[euro/rok] 

Cena energii dla użytkownika końcowego w branży 
mieszkaniowej dla poszczególnych nośników energii  

Udział paliwa i energii elektrycznej w przychodach 
gospodarstwa domowego [%] 

Roczne wydatki gospodarstwa domowego na 
energię; średni przychód gospodarstwa domowego 

Udział populacji bez dostępu do energii elektrycznej lub 
energii komercyjnej [%] 

Liczba osób bez dostępu do energii elektrycznej lub 
energii komercyjnej 

Dostęp do transportu publicznego [liczba] 
Liczba osób mieszkających w odległości do 0,5 km 
od transportu publicznego 

Zużycie energii pierwotnej na osobę [MWh/osobę]  Zużycie energii pierwotnej 

Emisja zanieczyszczeń powietrza z transportu 
drogowego [μg/m3 lub mg/m3] 

Emisja tlenków azotu (NOx), tlenków siarki (SOx), 
pyłu, tlenku węgla (CO). 

 

 

 Przykłady wskaźników bazujących na postępie dla każdego „obszaru interwencji” 

 

 

Obszar interwencji Wskaźnik 

Budynki komunalne – mieszkalne – 
usługowe 

  

Przegrody zewnętrza budynków 
Liczba lub powierzchnia budynków, w których wykonano 
izolację [-/m2] 

Wydajność energetyczna w zakresie 
ogrzewania pomieszczeń i wody 

Liczba wymienionych kotłów [-] 

Energetycznie wydajne systemy oświetlenia  Liczba wymienionych lamp [-] 

Energetycznie wydajne urządzenia 
elektryczne  

Liczba wymienionych urządzeń elektrycznych [-] 

Energia odnawialna do ogrzewania 
pomieszczeń i wody 

Powierzchnia zainstalowanych słonecznych paneli grzewczych 
[m2] 

Działanie zintegrowane  
Liczba lub powierzchnia budynków, w których przeprowadzono 
modernizację [-/m2] 

Branża teleinformatyczna 
Liczba budynków z zainstalowanymi inteligentnymi licznikami 
[-] / Liczba budynków z systemami domotycznymi [-] 

Zmiany zachowań 
  

Liczba uczestników w kampaniach zwiększających 
świadomość [-] / Liczba rozprowadzonych żarówek 
energooszczędnych [-] 



 

 

Komunalne oświetlenie publiczne    

Wydajność energetyczna 
Liczba konwencjonalnych drogowych sygnalizacji świetlnych 
wymienionych na LED [-] 

Zintegrowane zasilanie ze źródeł 
odnawialnych  

Zainstalowana moc ze źródeł odnawialnych (kW) 

Branża teleinformatyczna  Liczba zainstalowanych systemów zdalnego sterowania [-] 

Przemysł      

Wydajność energetyczna procesów 
przemysłowych  

Liczba wymienionych kotłów [-] 

Wydajność energetyczna budynków  Liczba wymienionych lamp [-] 

Energia odnawialna   Zainstalowana moc ze źródeł odnawialnych (kW) 

Transport gminny – publiczny – prywatny    

Czystsze i wydajniejsze pojazdy komunalne Liczba wymienionych pojazdów [-] 

Tabor gminny — zachowania poprawiające 
wydajność jazdy 

Przykład: liczba kursów względem łącznie zaplanowanych (%) 

Czystszy i bardziej wydajny transport 
publiczny  

Liczba nowych zakupionych autobusów zasilanych CNG [-] 

Infrastruktura transportu publicznego, trasy i 
częstotliwość 

Rozbudowa sieci (km) / liczba usług dziennie [-] 

Infrastruktura dla pojazdów elektrycznych  Liczba punktów ładowania [-] 

Współdzielenie pojazdów Liczba pojazdów współdzielonych i lokalizacja punktów [-] 

Ruch pieszy i rowerowy Liczba parkingów dla rowerów [-] 

Branża teleinformatyczna 
Liczba wprowadzonych dróg ze zmiennym ograniczeniem 
prędkości [-] / liczba istniejących programów telepracy [-] 

Zachowanie poprawiające wydajność jazdy 
Przykład: liczba kursów/kampanii zrealizowanych względem 
łącznie zaplanowanych (%) 

Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej    

Energia hydroelektryczna  Zainstalowana moc [MW] 

Energia wiatrowa  Zainstalowana moc [MW] 

Energia fotowoltaiczna  Zainstalowana moc [MW] 

Moc uzyskiwana z biomasy Zainstalowana moc [MW] 

Kogeneracja  Zainstalowana moc [MW] 

Lokalne wytwarzanie ciepła/chłodu    

Sieć ciepłownicza/chłodnicza (nowa, 
rozbudowana, remontowana)  

Rozbudowa sieci [km] / liczba klientów [-] 

Kogeneracja  Zainstalowana moc [MW] 

Inny    

Gospodarka odpadami  
Ilość odpadów poddanych recyklingowi [tony]/odpady 
komunalne podlegające zbiórce selektywnej (%) 

Gospodarka ściekami Liczba wymienionych pomp wody [-] 

Nasadzenia drzew na terenach miejskich  Przyrost liczby drzew [-] 

Związane z rolnictwem i leśnictwem 
  

Liczba wymienionych urządzeń rolniczych [-] / liczba 
wymienionych pomp do irygacji [-] 

 

 

 

  



 

 

ZAŁĄCZNIK IV — PRZYKŁADY WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH 
PRZYSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU 
 

Wskaźniki podane w tym załączniku stanowią jedynie źródło inspiracji. Zawarto w nim wskaźniki dotyczące 

podatności, oddziaływania i wyników. Żaden z wskaźników wymienionych poniżej nie jest obowiązkowy, a 

stanowią one raczej poglądowe przykłady. Należy pamiętać, że wskaźniki są klasyfikowane zgodnie z 

różnymi sektorami i kategoriami, jakie można znaleźć w poprzednich zakładkach niniejszego szablonu. W 

załączniku zawarto także (niepełną) listę przykładów wskaźników. Można wybrać wszelkie wskaźniki 

stosowane przez samorząd do pomiaru postępu oraz uzupełnić listę własnymi wskaźnikami — po prostu 

należy dodać lub ukryć wiersze zgodnie z potrzebami. 

 

 Wskaźniki podatności 

 

Rodzaj podatności Wskaźniki podatności Jednostka 

Klimatyczna 
Liczba dni i/lub nocy z ekstremalnymi temperaturami (w porównaniu do 
referencyjnych temperatur rocznych lub sezonowych w ciągu dnia lub 
nocy) 

Liczba dni 
i/lub nocy 

Klimatyczna Częstotliwość fal upałów lub chłodów 
Średnio 

miesięcznie 
lub rocznie 

Klimatyczna 
Liczba dni i/lub nocy z ekstremalnymi opadami (w porównaniu do 
referencyjnych opadów rocznych lub sezonowych w ciągu dnia lub 
nocy) 

Liczba dni 
i/lub nocy 

Klimatyczna Liczba kolejnych dni i nocy bez opadów 
Liczba dni 
i/lub nocy 

Społecznoekonomiczna Bieżąca populacja względem przewidywań na rok 2020, 2030 i 2050 
Liczba 

mieszkańców 

Społecznoekonomiczna 
Gęstość zaludnienia (w porównaniu do średniej krajowej lub 
regionalnej w roku X w kraju lub regionie X) 

Osób na km
2
 

Społecznoekonomiczna 

procentowy udział grup wrażliwych (np. osób starszych (65+), młodych 
(25-), jednoosobowych gospodarstw emeryckich, gospodarstw o niskim 
dochodzie, gospodarstw osób bezrobotnych) w porównaniu do średniej 
krajowej w roku X w kraju X 

% 

Społecznoekonomiczna 
Odsetek populacji zamieszkujący tereny zagrożone (np. powodzą, 
suszą, falami upałów, pożarami lasów lub gruntów) 

% 

Społecznoekonomiczna 
Odsetek obszarów niedostępnych dla służb ratunkowych i straży 
pożarnej 

% 

Fizyczna i środowiskowa Procentowa zmiana średniej rocznej lub miesięcznej temperatury % 

Fizyczna i środowiskowa Procentowa zmiana średnich rocznych lub miesięcznych opadów % 

Fizyczna i środowiskowa 
Długość sieci transportowej (np. dróg i linii kolejowych) znajdujących 
się na terenach zagrożony (np. powodzią, suszą, falami upałów, 
pożarami lasów lub gruntów) 

km 

Fizyczna i środowiskowa 
Długość linii brzegowej i/lub długość rzek, na które oddziałują 
ekstremalne warunki pogodowe i/lub erozja gleby (bez przystosowania) 

km 

Fizyczna i środowiskowa 
Odsetek terenów położonych na niewielkiej wysokości lub dużej 
wysokości 

% 

Fizyczna i środowiskowa Odsetek terenów położonych nad brzegami mórz lub rzek % 

Fizyczna i środowiskowa 
Odsetek terenów chronionych (wrażliwych ze względów ekologicznych 
i/lub kulturowych) / odsetek pokrywy leśnej 

% 

Fizyczna i środowiskowa 
Odsetek terenów (np. mieszkalnych, komercyjnych, rolniczych, 
przemysłowych, turystycznych), które są zagrożone (np. powodzią, 
suszą, falami upałów, pożarami lasów lub gruntów) 

% 

Fizyczna i środowiskowa 
Bieżące zużycie energii per capita w stosunku do przewidywań na rok 
2020, 2030 i 2050 

MWh 

Fizyczna i środowiskowa Bieżące zużycie wody per capita w stosunku do przewidywań na rok m3 



 

 

Rodzaj podatności Wskaźniki podatności Jednostka 

2020, 2030 i 2050 

Inne [proszę określić] Inne [proszę określić] 
[proszę 
określić] 

 Wskaźniki oddziaływania 

 

Narażone kategorie Wskaźniki oddziaływania Jednostka 

Budynki 
Liczba lub procent budynków (publicznych, mieszkalnych, usługowych) 
uszkodzonych przez ekstremalne warunki lub zdarzenia pogodowe 

(rocznie / w 
danym okresie) 

Transport, energia, woda, 
odpady, technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

Liczba lub procent infrastruktury związanej z transportem, energią, 
wodą, odpadami i/lub technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 
uszkodzonej przez ekstremalne warunki lub zdarzenia pogodowe 

(rocznie / w 
danym okresie) 

Planowanie 
wykorzystania terenu 

procent nieużytków, obszarów wodnych i terenów zielonych narażonych 
na ekstremalne warunki lub zdarzenia pogodowe (np. efekt miejskiej 
wyspy ciepła, powodzie, osuwiska skalne i/lub osuwiska gruntu, pożary 
lasu i/lub gruntu) 

% 

Transport, energia, woda, 
odpady, obrona cywilna i 
służby ratunkowe 

Liczba dni z przerwami w działaniu usług publicznych (np. dostaw wody 
i/lub energii, służby zdrowia, obrony cywilnej, służb ratunkowych, 
wywozu odpadów)  

- 

Transport, energia, woda, 
odpady, obrona cywilna i 
służby ratunkowe 

Średnia długość (w godzinach) przerw w działaniu służb publicznych 
(np. dostaw wody i/lub energii, transportu publicznego, służby zdrowia, 
obrony cywilnej, służb ratunkowych)  

godziny 

Zdrowie 
Liczba osób, które doznały obrażeń ciała, zostały ewakuowane lub 
przemieszczone na skutek ekstremalnych zdarzeń pogodowych (np. fal 
upałów lub chłodów) 

(rocznie / w 
danym okresie) 

Zdrowie 
Liczba zgonów na skutek ekstremalnych zdarzeń pogodowych (np. fal 
upałów lub chłodów) 

(rocznie / w 
danym okresie) 

Obrona cywilna i 
działania ratunkowe 

Średni czas reakcji (w minutach) policji, straży pożarnej, służb 
ratunkowych w przypadku ekstremalnych zdarzeń pogodowych 

Min 

Zdrowie Liczba wydanych ostrzeżeń w sprawie jakości wody % 

Zdrowie Liczba wydanych ostrzeżeń w sprawie jakości powietrza  

Środowisko i 
bioróżnorodność 

Procentowy obszar pozostający pod wpływem erozji gleby i/lub spadku 
jakości gleby 

% 

Środowisko i 
bioróżnorodność 

Odsetek utraconych siedlisk na skutek ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych 

% 

Środowisko i 
bioróżnorodność 

Procentowa zmiana liczby rodzimych gatunków % 

Środowisko i 
bioróżnorodność 

Odsetek rodzimych gatunków (zwierząt i roślin) dotkniętych chorobami 
związanymi z ekstremalnymi warunkami lub zdarzeniami pogodowymi 

% 

Rolnictwo i leśnictwo 
Odsetek strat w rolnictwie na skutek ekstremalnych warunków lub 
zdarzeń pogodowych (np. suszy, braków wody, erozji gleby) 

% 

Rolnictwo i leśnictwo 
Odsetek strat w żywym inwentarzu na skutek ekstremalnych warunków 
pogodowych 

% 

Rolnictwo i leśnictwo 
Procentowa zmiana zbiorów upraw, zmiana rocznej wydajności użytków 
zielonych 

% 

Rolnictwo i leśnictwo 
Odsetek strat w żywym inwentarzu na skutek działania szkodników i/lub 
patogenów 

% 

Rolnictwo i leśnictwo 
Procent strat w ilości pozyskiwanego drewna na skutek działania 
szkodników i/lub patogenów 

% 

Rolnictwo i leśnictwo Procentowa zmiana w składzie terenów leśnych % 

Rolnictwo i leśnictwo Procentowa zmiana w ilości usuwanej wody % 

Turystyka Procentowa zmiana ruchu turystycznego i/lub aktywności turystycznej % 



 

 

Narażone kategorie Wskaźniki oddziaływania Jednostka 

Inny 
Roczne bezpośrednie straty gospodarcze w euro (np. sektorze 
handlowym, rolniczym, przemysłowym, turystycznym) na skutek 
ekstremalnych zdarzeń pogodowych 

Euro/rok 

Inny 
Roczna kwota otrzymywanych rekompensat w euro (np. z tytułu 
ubezpieczenia) 

Euro/rok 

 Wskaźniki związane z wynikami 

 

Kategorie Wskaźniki związane z wynikami Jednostka 

Budynki 
Odsetek budynków (publicznych, mieszkalnych, usługowych) 
modernizowanych w celu poprawy odporności 

% 

Transport, energia, woda, 
odpady, technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

Odsetek infrastruktury związanej z transportem, energią, wodą, 
odpadami i/lub technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 
modernizowanej w celu zwiększenia odporności 

% 

Planowanie 
wykorzystania terenu 

Procentowa zmiana infrastruktury/obszarów terenów zielonych i 
wodnych (powierzchnia) 

% 

Planowanie 
wykorzystania terenu 

Procentowa zmiana powiązanych terenów zielonych i obszarów 
wodnych 

% 

Planowanie 
wykorzystania terenu 

Procentowa zmiana powierzchni uszczelnionych i/lub wilgotności gleby % 

Planowanie 
wykorzystania terenu 

Procentowa zmiana odpływu nadmiarowych wód deszczowych (na 
skutek zmiany infiltracji gleby) 

% 

Planowanie 
wykorzystania terenu 

Procentowa zmiana zacienienia (i powiązana z nią zmiana efektu 
miejskiej wyspy ciepła) 

% 

Planowanie 
wykorzystania terenu 

Procentowa zmiana linii brzegowej przeznaczonej do reorganizacji % 

Woda 
Procentowa zmiana strat wody (np. na skutek wycieków w systemie 
dystrybucji) 

% 

Woda 
Procentowa zmiana ilości magazynowanej wody deszczowej (do 
ponownego wykorzystania) 

% 

Odpady 
Procentowa zmiana zbieranych, przetwarzanych, utylizowanych i/lub 
palonych odpadów stałych 

% 

Środowisko i 
różnorodność 

Procentowa liczba odtworzonych siedlisk, procentowa liczba 
chronionych gatunków  

% 

Rolnictwo i leśnictwo 
Procentowa zmiana zbiorów upraw w związku ze środkami służącymi 
do przystosowania 

% 

Rolnictwo i leśnictwo Procentowa zmiana zużycia wody do celów rolniczych i irygacyjnych % 

Rolnictwo i leśnictwo Odsetek odtworzonych lasów % 

Turystyka Procentowa zmiana napływu turystów % 

Turystyka Procentowa zmiana aktywności turystycznej % 

Inny 
Procentowa zmiana kosztów rekonstrukcji związanych z ekstremalnymi 
zdarzeniami klimatycznymi 

% 

Inny 
Inwestycje w badania nad przystosowaniem się wyrażone w euro (np. 
ochrona gleby, wydajne wykorzystanie wody i/lub energii...) 
przypadające na gminę i/lub innych interesariuszy 

EUR 

Inny 
Inwestycje w edukację, systemy ochrony zdrowia i systemy ratunkowe 
wyrażone w euro przypadające na gminę 

EUR 

Inny 
Liczba wydarzeń zwiększających świadomość przeznaczonych dla 
obywateli i lokalnych interesariuszy 

- 

Inny Liczba sesji szkoleniowych dla personelu - 

Inny 
Liczba bezpośrednich beneficjentów zaangażowanych w proces 
decyzyjny w sprawie etapów pośrednich przystosowania się 
prowadzony poprzez działania służące włączeniu społeczności 

- 

  



 

 

ZAŁĄCZNIK V — SŁOWNIK NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW 
ZWIĄZANYCH Z PRZYSTOSOWANIEM 
 

 Najważniejsze terminy związane z przystosowaniem 
 

Przystosowanie 

Dostosowanie systemów naturalnych lub stworzonych przez człowieka w odpowiedzi na 
bieżące lub spodziewane bodźce klimatyczne lub ich skutki, które zapewnia ograniczenie 
szkód lub stwarza korzystne możliwości. Istnieją różnego rodzaju przystosowania, w tym 
przystosowanie zapobiegawcze, autonomiczne i planowane. 

Zagrożenie 

Prawdopodobieństwo wystąpienia naturalnego lub spowodowanego przez człowieka 
zdarzenia lub trendu fizycznego lub fizycznego oddziaływania, które może być przyczyną 
utraty życia, obrażeń ciała lub innych skutków dla zdrowia oraz szkód i strat materialnych, 
infrastrukturalnych, konsekwencji dla źródeł utrzymania, możliwości zapewnienia usług oraz 
szkód dla ekosystemów i zasobów środowiskowych. W tym szablonie termin „zagrożenie” 
zwykle odnosi się zdarzeń lub trendów fizycznych powiązanych z klimatem lub do ich 
fizycznego oddziaływania. 

Narażenie 
Obecność ludzi, środków do życia, gatunków lub ekosystemów, funkcji środowiskowych 
usług i zasobów, infrastruktury lub zasobów gospodarczych, społecznych lub kulturowych w 
miejscach zagrożonych, a przez to ich wystawienie na potencjalne straty. 

Wrażliwość 
Wrażliwość to stopień, w jakim system pozostaje pod korzystnym lub niekorzystnym 
działaniem zmienności lub zmian klimatu. 

Podatność 
Stopień, w jakim system jest narażony na negatywne skutki zmiany klimatu i niezdolny do 
radzenia sobie z nimi, wliczając w to zmienność i ekstremalność klimatu. 

Oddziaływanie 

Oddziaływanie zasadniczo odnosi się do wpływu (bez przystosowania) na życie, środki do 
życia, zdrowie, ekosystemy, gospodarkę, społeczeństwo, kulturę, usługi i infrastrukturę na 
skutek interakcji zmian klimatu lub niebezpiecznych zdarzeń klimatycznych mających 
miejsce w określonym czasie. Oddziaływanie bywa też nazywane konsekwencjami.  

Ryzyko 

Prawdopodobieństwo konsekwencji, kiedy kwestia dotyczy jakichś wartości i kiedy wynik jest 
niepewny, przy uwzględnieniu różnorodnych wartości. Ryzyko jest często wyjaśniane jako 
prawdopodobieństwo zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń lub trendów pomnożone przez 
oddziaływanie, do jakiego dojdzie w przypadku zajścia takich zdarzeń lub trendów. Ryzyko 
wynika z interakcji podatności, narażenia i zagrożenia. W tym szablonie termin „ryzyko” jest 
stosowany głównie, aby odnieść się do oddziaływania zmian klimatu.  

 

 

 Zagrożenia klimatyczne 

 

Powódź 

Przepełnienie normalnych granic strumieni lub innych zbiorników wodnych lub gromadzenie 
się wody na obszarach, które normalnie nie są zatopione. Do powodzi zaliczają się powodzie 
powodowane przez rzekę, powodzie błyskawiczne, powodzie miejskie, powodzie 
powodowane nawalnymi opadami, powodzie powodowane przez systemy kanalizacji, 
powodzie nadbrzeżne oraz powodzie powodowane przez jeziora lodowcowe. 

Susza 
Wyjątkowo sucha pogoda trwająca przez okres niezbędny do wystąpienia poważnej 
nierównowagi hydrologicznej.  

Burza 
Anomalie atmosferyczne, które mogą przejawiać się silnymi wiatrami, którym towarzyszą 
opady deszczu, śniegu lub inne opady oraz grzmoty i błyskawice. 

 
  



 

 

 Proces przystosowania 
 

Ocenach ryzyka 
klimatycznego i 

podatności (RVA) 

Określa charakter i zakres ryzyka poprzez analizę potencjalnych zagrożeń i ocenę 
podatności, która może powodować potencjalne zagrożenia lub szkody dla ludzi, mienia, 
środków utrzymania i środowiska, od których są oni zależni. Pozwala ona na identyfikację 
obszarów o kluczowym znaczeniu i dlatego stanowi źródło informacji dla podmiotów 
podejmujących decyzje. Może mieć formę pojedynczej oceny lub kilku ocen wykonywanych 
z uwzględnieniem różnych lokalnych priorytetów. Możliwe są różne formy oceny (np. ocena 
ryzyka instytucjonalnego, ocena zagrożeń, retrospektywna ocena podatności na ekstremalne 
zjawiska pogodowe). 

Strategia 
przystosowania 

Wskazuje wizję samorządu w kwestii zwiększenia przyszłej odporności na zmiany klimatu, 
określa priorytetowe obszary działania oraz mechanizmy angażowania interesariuszy, 
mobilizacji funduszy i zasobów, ciągłego monitorowania i przeglądu.  

Plan działania w 
zakresie 

przystosowania 

Definiuje konkretne działania w zakresie przystosowania wraz z ramami czasowymi i 
przydzielonymi obowiązkami, co służy przełożeniu długoterminowej strategii na działania.  

Działania (lub 
środki) 

przystosowawcze 

Technologie, procesy i działania nastawione na poprawę możliwości w zakresie 
przystosowania się (tworzenie możliwości adaptacyjnych) i minimalizację konsekwencji 
zmian klimatu, dostosowanie się do nich i ich wykorzystanie (rzeczywiste przystosowanie 
się). 

Ocena 
przystosowania 

Identyfikacja możliwości przystosowania się do zmian klimatu i ich ocena pod kątem takich 
kryteriów jak dostępność, korzyści, koszty, skuteczność, wydajność i wykonalność. 

Włączenie 
Włączenie procesów przystosowania do polityki polega na uwzględnieniu problemów 
związanych z przystosowaniem w innych realizowanych (sektorowych) politykach. 

Sprawdzenie 
umiejętności 

Proces systematycznego i obiektywnego ustalania skuteczności środków 
przystosowawczych w świetle ich celów. 

 

 Kategorie 
 

Budynki 
Pozycja ta dotyczy wszelkich (komunalnych, mieszkalnych, usługowych, publicznych, 
prywatnych) konstrukcji lub grup konstrukcji trwale zbudowanych lub wzniesionych na 
otaczającej powierzchni. 

Transport 

Pozycja ta obejmuje sieci transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i wodnego 
oraz powiązaną infrastrukturę np. drogi, mosty, centa przesiadkowe, tunele, porty i 
lotniska). Została w niej uwzględniona szeroka gama publicznych i prywatnych aktywów i 
usług, jednak wykluczono z niej wszystkie powiązane pojazdy (oraz powiązane części i 
procesy). 

Energia 

Pozycja ta odnosi się do usługi zasilania w energię i powiązanej infrastruktury 
(wytwarzanie, sieci przesyłowe i dystrybucyjne wszystkich rodzajów energii). Obejmuje 
ona węgiel, ropę naftową, naturalny gaz płynny, półprodukty rafineryjne, dodatki, produkty 
ropopochodne, gazy, palne paliwa odnawialne i odpadowe, energię elektryczną i ciepło. 

Woda 

Pozycja ta dotyczy zaopatrzenia w wodę i powiązanej infrastruktury. Obejmuje ona 
wykorzystanie wody (np. przez gospodarstwa domowe, przemysł, branżę energetyczną, 
rolnictwo itp.) oraz układy przetwarzania ścieków z kanalizacji (sanitarnej i burzowej), w 
tym kanalizacje, systemy drenażowe i instalacje uzdatniania (tj. proces przetwarzania 
wody, aby spełniała normy środowiskowe lub inne normy jakościowe oraz aby rozwiązać 
problem z nadmiarem wody deszczowej lub burzowej). 

Odpady 
Pozycja ta obejmuje działania (w tym zbieranie, przetwarzanie i utylizację) związane z 
gospodarką różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe, 
odpady komunalne oraz zanieczyszczone miejsca. 



 

 

Planowanie 
wykorzystania 
terenu 

Proces realizowany przez samorząd w celu identyfikacji różnych możliwości 
wykorzystania terenu, ich oceny i podejmowania decyzji w ich sprawie przy uwzględnieniu 
długoterminowych celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz 
konsekwencji dla różnych społeczności i grup interesów, a także późniejszego 
sformułowania i rozpowszechnienia planów lub przepisów opisujących dopuszczalne lub 
dozwolone sposoby wykorzystania. 

Rolnictwo i 
leśnictwo 

Pozycja ta obejmuje tereny klasyfikowane i/lub przeznaczone do użytku rolnego i leśnego, 
a także organizacje i branże związane z wytwarzaniem i produkcją w granicach działania 
samorządu i wokół tych granic. Uwzględnia ona także hodowlę zwierząt, rolnictwo, 
agroleśnictwo, pszczelarstwo, sadownictwo oraz inne firmy gospodarki i usług w zakresie 
rolnictwa i leśnictwa na danym terenie. 

Środowisko i 
bioróżnorodność 

Środowisko oznacza tereny zielone i obszary wodne oraz jakość powietrza z 
uwzględnieniem terenów stanowiących zaplecze obszarów miejskich;  
Bioróżnorodność oznacza zróżnicowanie życia w określonym regionie, mierzone jako 
różnorodność w ramach gatunku, pomiędzy gatunkami i różnorodność ekosystemów. 

Zdrowie 

Pozycja ta dotyczy rozkładu geograficznego dominujących patologii (alergii, zachorowań 
na raka, choroby układu oddechowego, choroby serca itd.) i wskazuje ich wpływ na 
zdrowie (biomarkery, spadek płodności, epidemie) oraz dobrostan człowieka (zmęczenie, 
stres, zespół stresu pourazowego, zgony itp.) w powiązaniu z bezpośrednią 
(zanieczyszczenie powietrza, fale upałów, susze, poważne powodzie, poziom ozonu przy 
powierzchni, hałas itp.) lub pośrednią (jakość i dostępność produktów spożywczych i 
wody, organizmy modyfikowane genetycznie itp.) jakością środowiska. 

Obrona cywilna i 
działania 
ratunkowe 

Pozycja ta dotyczy działalności obrony cywilnej i służb ratunkowych w imieniu samorządu 
lub na jego zlecenie (obrona cywilna, policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, 
działanie sanitariuszy i służb medycyny ratunkowej) i obejmuje działania zmierzające do 
zmniejszania ryzyk powodujących lokalne katastrofy i kontrolę tych ryzyk (tj. tworzenie 
możliwości, koordynację, sprzęt, planowanie działań ratunkowych itp.) 

Turystyka 

Pozycja ta dotyczy działalności osób wyjeżdżających poza zwykłe miejsce pobytu i 
pozostające tam przez czas krótszy niż rok w celach związanych z wypoczynkiem, 
prowadzeniem działalności gospodarczej i w innych celach niezwiązanych z 
wykonywaniem działalności wynagradzanej w miejscu wyjazdu. 

Inny 
Wszelkie inne sektory (np. technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), przemysł, 
finanse) 
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