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Jakby nas nie było –
to i tak trzeba by nas utworzyć…
Wstęp − jak to się zaczęło
i po co …?
25-lecie istnienia Instytutu Ochrony Środowiska zbiega się z 5 rocznicą rozpoczęcia działalności przez Krajowego Administratora Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji – KASHUE.
Ta struktura została utworzona w IOŚ mocą rozporządzenia Ministra Środowiska, jako wykonanie dyspozycji zawartej w ustawie z dnia 22
grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji.
Koncepcja mechanizmu ekonomicznego jako
sposobu na wspomaganie redukcji emisji nie była
światową czy europejską nowością, ale w Polsce,
mimo wcześniejszych prób, nie było w tym zakresie doświadczeń. W roku 2000, w aktualizacji
Polityki Ekologicznej Państwa, znalazła się często cytowana teza, że:
ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami jest najbardziej czułym kierunkiem
działań w sferze ochrony środowiska, ponieważ na nim koncentruje się uwaga przemysłu i społeczności lokalnych, ze względu na bezpośrednie oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie pracowników i mieszkańców, a także uwaga rządów
państw i całej społeczności międzynarodowej, ze względu na przenoszenie tych zanieczyszczeń na dalekie odległości, oddziaływanie na zmiany klimatu i wywoływanie
niekorzystnych procesów w stratosferze.

Przyjmując tę tezę jako rekomendację Minister Środowiska, w roku 2005, właśnie w jednostce badawczo-rozwojowej – Instytucie Ochrony Środowiska − zadecydował się ulokować KASHUE.
Nie było to jednak działanie doraźne tylko początek realizacji przemyślanej strategii, która powinna pozwolić na uporządkowanie sposobu realizacji działań w zakresie ochrony powietrza w Polsce. Mimo wielu zawirowań i przeciwności – realizacja założonego celu zmierza we właściwym
kierunku, którym jest zapewnienie wysokowykwalifikowanego zaplecza merytorycznego. Posiadanie takiej specjalistycznej kadry pozwoli na
przygotowywanie zarówno kompleksowych, jak
i szczegółowych analiz, raportów czy propozycji
rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych w obszarze ochrony powietrza i klimatu
w Polsce. Doświadczenia innych zespołów działających w Instytucie mogą także taki proces przyspieszyć. A jaki ma być finał – oczywiście w podsumowaniu…

Krok 1: zaczęło się od KASHUE…
KASHUE to od roku 2006 struktura czuwająca nad prawidłowym funkcjonowaniem wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych. Tu zbiegają się krajowe nitki systemu: opracowanie przydziałów uprawnień
dla prawie tysiąca przedsiębiorstw uczestniczących w systemie w Polsce, tu trafiają raporty rocz-
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ne wskazujące na wielkość emisji CO2 i tu wreszcie jest prowadzony rejestr uprawnień, w którym
są zgromadzone informacje o transakcjach pomiędzy uczestnikami systemu. To w tym rejestrze są
dokonywane roczne rozliczenia emisji poszczególnych podmiotów uprawnieniami (EUA – European Union Allowances).

w dyspozycji NFOŚiGW. I te gwarancje finansowe to jeden z bardzo ważnych elementów stabilizacji zaplecza merytorycznego w tym obszarze.

Handel uprawnieniami do emisji dwutlenku
węgla został utworzony w państwach Unii Europejskiej w roku 2005, jako narzędzie, które miało pomóc krajom wspólnoty w wywiązaniu się
ze zobowiązań redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych w Protokole z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Trudno dziś jednoznacznie ocenić, co legło u podstaw podjęcia
takiej decyzji. Polska weszła do Unii Europejskiej dopiero od 1 maja 2004 r. i nie uczestniczyła w spotkaniach politycznych Unii, a więc
nie mogła współtworzyć koncepcji całego systemu. Dlatego dziś, po 5 latach, mamy do systemu wiele zastrzeżeń i wątpliwości. Nie zmienia
to jednak naszego podejścia do realizacji wszystkich zadań związanych z jego funkcjonowaniem
dziś i w przyszłości, a przede wszystkim do konieczności dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Najważniejszym na starcie funkcjonowania
KASHUE zadaniem było wydanie uprawnień do
emisji gazów cieplarnianych na lata 2005 i 2006,
rozliczenie emisji i uprawnień za rok 2005 oraz
opracowanie i przedstawienie już w połowie
2006 r. do Komisji Europejskiej projektu Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na drugi okres
rozliczeniowy 2008−2012. Wszystkie te zadania
wykonano zgodnie z regułami i wymaganiami prawa międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego. Był to okres „szybkiego uczenia się” młodej ekipy ekspertów, którzy stali się pracownikami
IOŚ i w przeważającej liczbie pracowali ze sobą
po raz pierwszy. W strukturach KASHUE od początku znalazł się też zespół Krajowego Centrum
Inwentaryzacji Emisji (KCIE), utworzony w IOŚ
w roku 2000.
Zadania te, niektóre dodatkowo uszczegółowione, były następnie przedmiotem rozliczania się
z działań KASHUE w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Ochrony Środowiska.
Dzięki temu porozumieniu od początku mamy zabezpieczone finansowanie ze środków będących

Końcówka prac nad KPRU-2 miała miejsce
na początku roku 2008. Tak jak poprzednio, Komisja Europejska zdecydowanie obcięła liczbę
uprawnień, na jakie mogły liczyć krajowe instalacje w tym rozdaniu (2008−2012). Trzeba więc
było dokonać istotnych cięć, które nie podobały się zarówno energetyce, jak i ciepłownictwu,
a jeszcze bardziej operatorom instalacji technologicznych. To był także kolejny etap ankietyzacji przedsiębiorstw, sięgania po dodatkowe informacje.
Rok 2008 był także pierwszym rokiem obowiązywania dwóch istotnych dla naszego kraju
pułapów emisji:
1) krajowego pułapu emisji gazów cieplarnianych ustalonego dla Polski w ramach Protokołu z Kioto,
2) sektorowych, dla dużych źródeł spalania, pułapów emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych źródeł spalania, czyli kotłów
o mocy od 50 MWt zaangażowanych w produkcję energii elektrycznej oraz ciepła.
W tym zakresie właśnie kierowano w stronę
KASHUE nowe oczekiwania. Kierownictwo Ministerstwa Środowiska, wskazując IOŚ i ustalając zakres jego działań, wymusiło zmiany w dotychczasowej strukturze organizacyjnej i eksperckiej, nastawionej dotąd tylko na gazy cieplarniane. To spowodowało przygotowanie nowej koncepcji działania i określenie listy zadań
wzajemnych powiązań nie tylko w odniesieniu
do gazów cieplarnianych, ale także innych substancji, ważnych z punktu widzenia jakości powietrza i bilansów krajowych. Dla danych historycznych dysponowaliśmy już narzędziami
i wskaźnikami bilansowania emisji gazów cieplarnianych, jakie wynikają z zasad obowiązujących w Konwencji Klimatycznej. Pojawiło się
także nowe zadanie, tj. określanie wielkości limitu jednostek przyznanej emisji (AAU - Assigned Amount Unit), jakie nasz kraj może sprzedać w handlu międzynarodowym innym państwom, które mają problemy z wypełnieniem
swoich zobowiązań ustanowionych protokołem
z Kioto do przywołanej Konwencji.
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Krok 2: nowe wyzwania, nowe
zadania – przejściowy rok 2008 …

Jakby nas nie było – to i tak trzeba by nas utworzyć…
Natomiast pozostałe, tylko te najważniejsze
substancje, były bilansowane zgodnie z zasadami
obowiązującymi dla Konwencji w sprawie Transgraniczego Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości (LRTAP). Równolegle, na podstawie nowych wymagań Unii Europejskiej wdrażano w kraju E-PRTR, czyli Europejski Rejestr
Uwolnienia i Transferu Zanieczyszczeń, który
w zakresie ochrony powietrza obejmuje 61 substancji. W tym kontekście pojawił się problem
stworzenia jednolitego, spójnego i wiarygodnego
systemu zbierania, gromadzenia i raportowania
danych o emisjach wszystkich substancji, w powiązaniu także z funkcjonującym w Polsce od
20 lat systemem opłat ekologicznych. I to wyzwanie podjął zespół pracowników KASHUE.
Opracowano założenia międzynarodowego systemu handlu jednostkami Kioto, dziś wspomagając także rządowe negocjacje międzynarodowe
w tym zakresie. Z udziałem pracowników KASHUE powstały założenia dotyczące koniecznych do wprowadzenia regulacji prawnych.

Krok 3: no i jesteśmy także
KOBiZE…
Od początku roku 2009 trwały bardzo intensywne i wspomagane przez nas prace nad ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, które zakończyły się jej uchwaleniem 17 lipca 2009 r. Na
tej podstawie w Instytucie Ochrony Środowiska powołano do życia KOBiZE, czyli Krajowy
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
W trakcie prac parlamentarnych, podczas dyskusji
plenarnej w Senacie RP i pojawiających się pytań
ze strony senatorów odnoszących się do powołania IOŚ jako realizatora zadań KOBiZE, Minister
Środowiska argumentował:
Ta instytucja już istnieje. Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, czyli popularne KASHUE,
jest jednostką wyodrębnioną w IOŚ
i otrzymuje teraz dodatkowe zadania. Nic
więcej. Nie potrzeba zatrudniać dodatkowych ludzi. Nie potrzeba również wsparcia budżetowego. Jeśli chodzi o system
opłat i kar, główny mechanizm jednostek Kioto będzie w Narodowym Funduszu, tak jak dotychczas. Krótko mówiąc,
KASHUE może to przejąć nawet od jutra,
bo jest do tego przygotowane.

Było to dla nas, pracowników wyzwaniem
i wielką szansą na ugruntowanie eksperckiej pozycji jako zaplecza dla administracji rządowej i samorządowej. I sprostaliśmy temu.
Rok 2009 przyniósł nam także Pakiet Energetyczno-Klimatyczny, czyli zestaw regulacji
w zakresie wspólnotowego pułapu emisji gazów cieplarnianych w systemie handlu i poza
nim. Pierwsze wykazy zadań i ich adresatów
zdefiniowaliśmy i przekazaliśmy takie informacje do administracji rządowej jeszcze zanim kluczowe akty prawne Pakietu zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Dziś zajmujemy się „swoimi” zadaniami i współpracujemy w
uzgodnieniach z Komisją Europejską, jakie przed
ostatecznym wdrożeniem Pakietu w Polsce prowadzą resorty środowiska, gospodarki i spraw
zagranicznych.
W obowiązującym nas teraz Porozumieniu
trójstronnym... zakres tylko najważniejszych działań KOBiZE obejmuje:
1) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania
i prognozowania emisji, w tym prowadzenie
Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji;
2) prowadzenie Krajowego rejestru jednostek
Kioto;
3) opiniowanie wniosków o wydanie listu popierającego oraz wniosków o wydanie listu zatwierdzającego realizację projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
4) prowadzenie wykazu projektów wspólnych
wdrożeń realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadających listy popierające lub listy zatwierdzające;
5) prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów dotyczących
osiągniętych efektów związanych z redukcją
emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji lub
projektów wspólnych wdrożeń oraz sporządzanie raportów z oceny dokumentacji projektowej;
6) sporządzanie raportów i prognoz dotyczących
wielkości emisji;
7) opracowywanie metodyki ustalania wielkości
emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji lub aktywności oraz metodyki wyznaczania wskaźników emisji na jednostkę wyprodukowanego towaru, zużytego paliwa lub surowca;
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Rys. 1.	Schemat organizacyjny KASHUE i KOBiZE

Rys. 2. Schemat wymagań Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji

8) opracowywanie wskaźników emisji na jednostkę wyprodukowanego towaru, zużytego
paliwa lub surowca.
Wraz z powołaniem KOBiZE należało określić zasady realizacji zadań wpisanych wprost
jako nasze obowiązki do ustawy o systemie zarządzania. I tak się stało poprzez nową organizację i zakres obowiązków poszczególnych zespołów i pracowników. Obecną strukturę organizacyjną KOBiZE przedstawiono na rysunku 1.
W ramach tej struktury realizuje się wszystkie
zadania KOBiZE.
Na liście zadań znajduje się prognozowanie
emisji oraz programy redukcji emisji. Jest to bardzo duże wyzwanie, z którym w Polsce jeszcze
się nie mierzyliśmy. Próbą generalną w tym zakresie może być opracowanie koncepcji merytorycznej oraz założeń do regulacji prawnych
w zakresie redukcji emisji dwutlenku siarki
i tlenków azotu dla dużych źródeł spalania. Będzie to próba wdrożenia ekonomicznego mechanizmu wymuszania i wspomagania redukcji emisji ze źródeł produkujących energię elektryczną
i ciepło w Polsce.
Schemat, jak sobie wyobrażamy ogólne wymagania systemu ilustruje rysunek 2.
Istotnym przełomem było włączenie przedstawiciela KOBiZE i KASHUE do składu stałych
członków kierownictwa resortu środowiska. Traktujemy to jako uznanie dla jakości realizowanych
przez nas dotychczasowych zadań i zobowiązanie
do prowadzenia wszystkich prac na najwyższym
poziomie. A jednocześnie możemy reagować, czy
otrzymywać zadania „natychmiast”. Odpowiedzialność i profesjonalizm zobowiązuje…

Podsumujmy – i co dalej …?

30

Pięć lat naszej działalności KASHUE należy
podzielić na trzy etapy:
1) „rozruch”, czyli lata 2006−2007, kiedy ukształtowała się przeważająca część kadry KASHUE, liczącej dziś około 70 osób,
2) „dojrzewanie”, czyli okres 2008−2010 i czas
na zaprogramowanie sposobu działania dla
nowych wyzwań
oraz
3) „reforma”, czyli stan na dziś i prace nad reorganizacją oraz zaprogramowaniem działań
doraźnych (w tym także na czas naszej Prezydencji) oraz perspektywy na następne 5 lat,
czyli okres stabilizacji i zakończenia reform
wewnętrznych.
W roku 2010 rozpoczęły się analizy, co dalej, w jakim kształcie organizacyjnym i z jaką perspektywą mają działać obie struktury: KASHUE
i KOBiZE. Zbiega się to dziś z podjęciem w resorcie środowiska prac nad koncepcją reorganizacji służb i jednostek zajmujących się ochroną
środowiska, w tym Państwowej Agencji Ochrony
Środowiska.
Dodatkowo, zgodnie z zapisami przyjętego
w lutym 2011 r. przez Radę Ministrów projektu
ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (przygotowanej przy
istotnym udziale także naszych ekspertów), KOBiZE ma przejąć wszystkie obowiązki delegowane dotąd do KASHUE. A więc rok 5-lecia istnienia
KASHUE będzie rokiem zmian, mamy nadzieję,
że ostatecznych.

