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Szanowna Pani Marszałek, 

w odpowiedzi na interpelację posła Janusza Kowalskiego w sprawie bilansu emisji 
i uprawnień (EUA) w systemie EU ETS – nr K9INT30158 poniżej przekazuję następujące 
informacje. 

Dane historyczne na temat emisji i uprawnień w systemie EU ETS dla okresu 2013-
2020 można uzyskać w wielu publicznie dostępnych źródłach, tj.:

1. Wszystkie zagregowane dane dotyczące liczby wydawanych bezpłatnie uprawnień 
(art. 10a i 10c), liczby uprawnień sprzedawanych przez Polskę w ramach aukcji 
pierwotnych oraz wielkości historycznych emisji w systemie EU ETS, dostępne są 
na stronie Europejskie Agencji Środowiska (ang. European Environment Agency) 
w “EU Emissions Trading System (ETS) data viewer”, link: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1 .

2. Informacje na temat liczby uprawnień sprzedanych na polskich aukcjach oraz cen 
rozliczenia każdej aukcji, są dane publicznie dostępne na stronach platformy aukcyjnej 
giełdy EEX, na której Polska przeprowadza sprzedaż uprawnień. Dane te w formie pliku 
excel dostępne są pod linkiem: https://www.eex.com/en/market-data/environmental-
markets/eua-primary-auction-spot-download .

3. Kolejnym źródłem danych jest raport Komisji Europejskiej z funkcjonowania rynku 
CO2 w UE za 2020 r. opublikowany w październiku 2021 r., pt.: “REPORT FROM 
THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the 
aunctioning of the European Carbon Market in 2020 pursuant to Articles 10(5) and 
21(2) of Directive 2003/87/EC (as amended by Directive 2009/29/EC and Directive 
(EU) 2018/410)”. Z załącznika do tego raportu (link: https://ddei3-0-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2
fclima%2fsystem%2ffiles%2f2021%2d10%2fswd%5f2021%5f308%5fen.pdf&umid=8
8C02162 D709 C205 83C2 EC468DDAD04C&auth=73530b016531d266af46f8c74b6
591 ee3af4d987-bb6e77e0f14261c37af82144ce6db2cede192502) można uzyskać 
informacje o:

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1
https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/eua-primary-auction-spot-download
https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/eua-primary-auction-spot-download
https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fclima%2fsystem%2ffiles%2f2021%2d10%2fswd%5f2021%5f308%5fen.pdf&umid=88C02162%C2%A0D709%C2%A0C205%C2%A083C2%C2%A0EC468DDAD04C&auth=73530b016531d266af46f8c74b6591%20ee3af4d987-bb6e77e0f14261c37af82144ce6db2cede192502
https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fclima%2fsystem%2ffiles%2f2021%2d10%2fswd%5f2021%5f308%5fen.pdf&umid=88C02162%C2%A0D709%C2%A0C205%C2%A083C2%C2%A0EC468DDAD04C&auth=73530b016531d266af46f8c74b6591%20ee3af4d987-bb6e77e0f14261c37af82144ce6db2cede192502
https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fclima%2fsystem%2ffiles%2f2021%2d10%2fswd%5f2021%5f308%5fen.pdf&umid=88C02162%C2%A0D709%C2%A0C205%C2%A083C2%C2%A0EC468DDAD04C&auth=73530b016531d266af46f8c74b6591%20ee3af4d987-bb6e77e0f14261c37af82144ce6db2cede192502
https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fclima%2fsystem%2ffiles%2f2021%2d10%2fswd%5f2021%5f308%5fen.pdf&umid=88C02162%C2%A0D709%C2%A0C205%C2%A083C2%C2%A0EC468DDAD04C&auth=73530b016531d266af46f8c74b6591%20ee3af4d987-bb6e77e0f14261c37af82144ce6db2cede192502
https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fclima%2fsystem%2ffiles%2f2021%2d10%2fswd%5f2021%5f308%5fen.pdf&umid=88C02162%C2%A0D709%C2%A0C205%C2%A083C2%C2%A0EC468DDAD04C&auth=73530b016531d266af46f8c74b6591%20ee3af4d987-bb6e77e0f14261c37af82144ce6db2cede192502


a. sprzedanych przez Polskę uprawnieniach na aukcjach (tabela 5.1);
b. uprawnieniach sprzedanych przez Polskę na aukcjach z tytułu art. 10c (tabela 6.3).

4. Przelicznik kursu walutowego EUR/PLN dostępny jest na stronach Narodowego Banku 
Polskiego, link: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html. 

Ponadto, uprzejmie informuję, że na stronach internetowych Krajowego Ośrodka 
Bilansowania i Zarzadzania Emisjami dostępna jest publikacja „GO2’50. Klimat. 
Społeczeństwo. Gospodarka” (link: https://www.kobize.pl/pl/article/publikacja-go250-klimat-
spoleczenstwo-gospodarka/id/2086/go250-klimat-gospodarka-spoleczenstwo-numer-2-2021), 
w której to znajdują się zestawienia prognozowanego deficytu uprawnień dla Polski w latach 
2021-2030, z uwzględnieniem zmian w dyrektywie EU ETS proponowanych w pakiecie Fit for 
55 i opisem wniosków płynących z porównania deficytów dla różnych państw członkowskich.

Z poważaniem

Anna Moskwa
Minister Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych KPRM
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