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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r. 

Nr 82),zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła 

w InstytucieOchrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie (dalej: „Instytut”), 

wykonującym zadania Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami (dalej: „KOBIZE”), kontrolę 

w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i handlu uprawnieniami do ich 

emisji w latach 2008-2012 (do 13 czerwca 2012 r.). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 26czerwca 

2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie 

pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywniez uchybieniem ocenia działalność Instytutu w skontrolowanym zakresie. 

Uchybienie polegało na wskazaniu w informacji o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu wykazu 

instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dalej: „System handlu”) 

krótszego niż wymagają tego przepisy terminu na składanie uwag i wniosków. Uchybienie to nie miało jednak 

istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. 

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń: 

1. NIK pozytywnie ocenia realizację przez KOBIZE obowiązku  prowadzenia Krajowej bazy o  emisjach gazów 

cieplarnianych i innych substancji (dalej: „Krajowej bazy”), określonego w art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia  

17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji1(dalej: „ustawa o 

                                                           
1Dz. U. Nr 130, poz. 1070 ze zm. 
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systemie zarządzania emisjami”). Krajowa baza zawierała informacje wymagane przez  

art. 6 ust. 2 pkt 1-6 ustawy o systemie zarządzania emisjami,w tym informacje o wielkościach emisji gazów 

cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające 

ze środowiska.Dane zgromadzone w Krajowej bazie pozwalały (m.in.) na prezentację całkowitej krajowej 

emisji gazów cieplarnianych, emisji dwutlenku węgla w sektorach objętych Systemem handlu oraz 

wielkościach produkcji energii elektrycznej wytworzonej w sektorze energetycznym objętym ww. Systemem 

z podziałem na poszczególne lata okresu rozliczeniowego 2008-2012. 

Stwierdzono brak w Krajowej bazie informacji o prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów 

gospodarki, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy, podlegających przekazywaniu - przez 

właściwych ministrów -  Ministrowi Środowiska (art.9 ust.1 ww.ustawy), jednakże  przyczyną powyższego 

było niewydanie przez Radę Ministrów przewidzianego art. 9 ust.3ustawy o systemie zarządzania 

emisjamirozporządzenia określającego (m.in.) zakres tych informacji. 

2. Ustalenia kontroli pozwalają na pozytywną ocenę prowadzenia przez KOBIZE Krajowego rejestru jednostek 

Kioto i uprawnień do emisji (dalej: „Krajowy rejestr”). W szczególności ustalono, że: 

− Krajowy rejestr był prowadzony w formie elektronicznej bazy danych- zgodnie z wymogiem 

art. 17 ust. 2 ustawy o systemie zarządzania emisjami, 

− jednostki Kioto i uprawnienia do emisji utrzymywane były na właściwych rachunkach, o których mowa 

w art. 17 ust. 4 i 4a ww. ustawy, 

− szczegółowe warunki otwierania, administrowania i utrzymywania rachunku prowadzącego instalację, 

której eksploatacja może spowodować emisję gazów cieplarnianych oraz osobistych rachunków 

posiadania zostały określone - zgodnie z art. 17 ust. 5 i 6 ww. ustawy  - w regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej KOBIZE. 

Ponadto, w celu dostosowania funkcjonowania Rejestru do zasad określonych w rozporządzeniu Komisji 

(UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu 

rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2 opracowano i wdrożono  szereg zabezpieczeń, w tym (m.in.): 

− strony internetowej Krajowego rejestru, 

− dostępu użytkowników do rejestru, 

− dostarczania poufnych danych dostępowych, 

− procesu otwierania rachunków i aktualizacji danych na tych rachunkach, 

− fizycznego dostępu do systemu informatycznego i integralności danych. 

                                                           
2Dz. Urz. UE L 270 z 14.10.2010 r.,str.1 
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NIK ocenia ww. zabezpieczenia jako skuteczne, gdyż pomimo szeregu incydentów (m.in. związanych z tzw. 

„pishingiem”, mającym na celu wyłudzenie poufnych danych dostępowych),nie stwierdzono żadnej udanej 

próby nieautoryzowanego dostępu do zabezpieczonej części aplikacji rejestrującej. 

3. Stwierdzono, że KOBIZE przestrzegał procedur dotyczących wydawania uprawnień do emisji określonych w  

ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych3 (dalej: 

„ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji"). 

Analiza  rachunków 10 instalacji z łącznej liczby 813 instalacji objętych Systemem handlu w 2011 r. 

wykazała, że uprawnienia na rachunki tych instalacji wydano przy zachowaniu terminu wymaganego przez 

art. 26 ust. 4 ww. ustawy (tj.do dnia 28 lutego 2011r.) oraz w liczbie zgodnej z przydzieloną w Krajowym 

planie rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu 

handlu uprawnieniami do emisji4 na 2011 r.  Analiza rachunków10 instalacji, na które wydano uprawnienia 

do emisji z krajowej rezerwy (5 instalacji nowych i 5 instalacji, w których dokonano zmiany) wykazała,  

że uprawnienia do emisji z krajowej rezerwy wydano również terminowo. Wprawdzie w przypadku 

2 instalacji uprawnienia wydano  po upływie terminu określonego w art. 26 ust. 5  ustawyo systemie handlu 

uprawnieniami do emisji, tj. po upływie 14 dni od daty otrzymania kopii ostatecznego zezwolenia 

określającego liczbę przyznanych uprawnień do emisji, jednak  wynikało to z braku rachunków 

u  prowadzących instalacje. 

4. Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o systemie zarządzania emisjamiKOBIZE przedłożył Ministrowi Środowiska  -

w lutym 2012r. - „Informacjedotyczące oszacowania potencjalnej nadwyżki jednostek przyznanej emisji 

(AAUs)”. Przy szacowaniu liczby jednostek przyznanej emisji, które mogą zostać zbyte, KOBIZE wziął pod 

uwagę, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o systemie zarządzania emisjami, informacje dotyczące m.in.: 

− przewidywanej całkowitej krajowej emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 2008-2012, 

− całkowitej rzeczywistej krajowej emisji gazów cieplarnianych dostępne za ostatni rok, 

− całkowitej rzeczywistej emisji z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji dostępne 

za ostatni rok, 

− liczby jednostek przyznanej emisji przeznaczonych do zamiany na uprawnienia do emisji przyznawane 

instalacjom w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, 

− liczby jednostek przyznanej emisji przeznaczonych do zamiany na jednostki redukcji emisji dla projektów 

wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

                                                           
3 Dz. U. Nr 122, poz. 695 
4 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248) 
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5. Opinie KOBIZE sporządzane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o systemie zarządzania emisjami, 

poprzedzającewydanie przez Ministra Środowiska listów popierających lub zatwierdzających do projektów 

wspólnych wdrożeń, były wydawane przy zachowaniu  terminów określonych  w art. 38 ust. 3 ww. ustawyw 

obowiązującej formie postanowienia. 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawyo systemie zarządzania emisjamiKOBIZEprowadził wykaz projektów 

wspólnych wdrożeń realizowanych na terenie Polski posiadających listy popierające lub zatwierdzające. 

Wykaz ten był zamieszczony na stronie internetowej KOBIZEw zakładce „JI/CDM”. 

Stwierdzono, że w 7 na 8 badanych przypadkówKOBIZE przekazał jednostki redukcji emisji uzyskane  

w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń na rachunek lub rachunki w krajowym rejestrze nabywcy  

w terminie określonym w art. 50 ust. 10 ww. ustawy (tj.w ciągu 7 dni od dnia przekazania ostatecznej decyzji 

Ministra Środowiska w sprawie zgody na przekazanie jednostek redukcji emisji). W 1 przypadku termin 

przekazania tych jednostek nabywcy wyniósł 10 dni, ale wynikało to ze wskazania w piśmie Ministerstwa 

Środowiska, na prośbę gospodarza projektu wspólnych wdrożeń, konkretnego dnia  

na dokonanie tej operacji. 

6. KOBIZE wywiązywał się z zadań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o systemie zarządzania 

emisjami, tj: 

− sporządzał raporty i prognozy dotyczące wielkości emisji (m.in. na potrzeby Konwencji Klimatycznej, 

statystyki krajowej i międzynarodowej, Ministra Środowiska), 

− opracowywał metodykę ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji lub aktywności 

oraz metodykę wyznaczania wskaźników emisji na jednostkę wyprodukowanego towaru, zużytego 

paliwa lub surowca. 

7. NIK pozytywnie ocenia działania w zakresie administrowania Systemem handlu. W szczególności 

stwierdzono, że:  

a) Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (dalej: „KASHUE” - jego zadania pełnił 

Instytut do 21.06.2011 r.), na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu 

uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji5(dalej: „ustawy  

z 22.12.2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji”), opracował w związku z decyzją Komisji Europejskiej 

z dnia 11.12.2009 r.6, projekt nowego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji. Projekt ten został 

zaakceptowany przez Komisję Europejską7. 

                                                           
5 Dz. U. Nr 281 poz. 2784 ze zm. – ustawa została uchylona z dniem 21.06.2011 r. 
6 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 11.12.2009 r. dotycząca krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 
7 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 19.04.2010 r. dotycząca krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę dnia 8 kwietnia 2010 r. zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady. 
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b) KOBIZE, na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji, opracował 

projekt wykazu instalacji objętych Systemem handlu w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 

dnia 1 stycznia 2013 r. KOBIZE zapewnił możliwość udziału społeczeństwa przy opracowywaniu  

ww. projektu, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 

 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko8w tym (m.in.) podał do publicznej wiadomości informację 

o: przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie, możliwości składania 

uwag i wniosków oraz sposobie i miejscu składania uwag i wniosków. Stwierdzono jednak uchybienie 

polegające na wskazaniu  w ww. informacji  19-dniowego terminu na składanie uwag i wniosków 

zamiast  co  najmniej   21 dni wymaganych przez art. 39 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy  Zdaniem NIK  

nie stanowią dostatecznego uzasadnienia stwierdzonego uchybienia wyjaśnienia Zastępcy kierownika 

KOBIZE, według których  zamieszczenie informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych dopiero  

1 września 2011 r. wynikało z problemów technicznych (przerwanie światłowodu).Informacja o tej samej 

treści ukazała się natomiast na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 31 sierpnia 2011 r., 

tj. 20 dni przed ostatecznym terminem na składanie uwag i wniosków. 

c) KOBIZE monitorował sposób wywiązywania się przez prowadzących instalacje z obowiązków 

związanych z uczestnictwem w Systemie handlu, w tym m.in.: 

− blokował, na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji, rachunki 

instalacji w Krajowym rejestrze w przypadku gdy prowadzący instalacje nie przedłożyli w terminie 

raportów o wielkości emisji, zweryfikowanych przez jednostki uprawnione (zablokowano 24 rachunki 

instalacji, których prowadzący nie przedłożyli w terminie raportów za 2011 r.), 

− dokonywał, na podstawie art. 62 ust. 4 ww. ustawy, oceny raportów o wielkości emisji po względem 

kompletności zawartych w nim danych, poprawności przeprowadzonych obliczeń oraz zgodności 

zawartych w nich ustaleń z m.in. zatwierdzonymi planami monitorowania wielkości emisji, 

− terminowo przekazywał właściwym wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska, na podstawie  

art. 66 ust. 2 ww. ustawy, wykazy prowadzących instalacje, którzy nie przedłożyli w wymaganym 

terminie raportów o wielkości emisji (w przypadku raportów za 2011 r. ww. wykazy objęły łącznie 169 

prowadzących instalacje, którzy nie przedłożyli w terminie raportów w ogóle lub w jednej  

z obowiązujących form), 

d) KOBIZE, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 lit. g ustawy o systemie zarządzania emisjami, udzielał 

wyjaśnień, opracowywał materiały informacyjne i szkoleniowe (m.in. słownik podstawowych pojęć 

związanych z Systemem handlu) oraz prowadził szkolenia dotyczące funkcjonowania Systemu handlu. 

                                                           
8 Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm. 
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Wybrane materiały informacyjne i wyjaśnienia KOBIZE zamieszczał na swojej stronie internetowej  

(w tym zredagował najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami). 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, 

umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwagzawartych w tym wystąpieniu. 

 


