
„Przydziały uprawnień do emisji w systemie EU ETS –  
zmiany regulacji na poziomie wspólnotowym i krajowym w 2018 i 2019 r. 

oraz bieżące problemy techniczne” 
 

Warszawa  14.06.2019             Katowice 18.06.2019      
 
 

HARMONOGRAM SZKOLENIA 
 

9:00-9:30 – Rozpoczęcie rejestracji i powitalna kawa 

 

9:30 -11:45  Regulacje wspólnotowe i krajowe dotyczące systemu EU ETS  
Prelegent: mec. Agnieszka Skorupińska (CMS Cameron Mckenna) 

 

1. Regulacje wspólnotowe dotyczące czwartego okresu rozliczeniowego ze 

szczególnym uwzględnieniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE 

w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz 

inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814  

2. Akty wykonawcze i delegowane do dyrektywy 2018/410, zwłaszcza w 
zakresie przydziału uprawnień do emisji i carbon leakage 

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw  wraz z projektem 
rozporządzenia w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o 
zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat 

4. Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 
energochłonnych 

5. Pakiet zimowy a polityka klimatyczna 

 

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa 

 

12:00– 13:00  Prelegent: Wiktor Krawczyk  

 

6. Okres rozliczeniowy 2021-2030 – ogólna informacja dot. planowanych i 

wdrażanych zmian w EU ETS 

a. Współczynniki CLEF, CSCF, LRF 

b. Różnice pomiędzy okresami 2013-2020 a 2021-2030 

c. Kryterium 15% 



7. Zmiany prawne od dnia 19.12.2018 do 20.03.2019.  

a. Zmiana rozporządzenia dot. monitorowania i raportowania emisji 

b. Zmiana rozporządzenia dot. weryfikacji 

c. Zmiana listy sektorów narażonych na ucieczkę emisji 

d. Zmiana rozporządzenia  w sprawie ustanowienia przejściowych zasad 

dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do 

emisji 

8. Wybrane zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych   

a. Zmiany w zakresie monitorowania i raportowania 

b. Zmiany w definicji dot.  eksploatacji instalacji 

c. Zakres obowiązków KOBIZE dot. weryfikacji sprawozdań 

 

13:00 – 13:15 - Zabezpieczenie ryzyka związanego z handlem uprawnieniami do 

emisji w obliczu niestabilnego rynku uprawnień  

Prelegent: Wojciech Czajkowski (ACT Financial Solutions) 

 

 

13:15 – 14:00 – Obiad 

 

14:00 – 16:30 Prelegent: Wiktor Krawczyk 

1. Podział instalacji na podinstalacje  - podobieństwa i różnice względem 

weryfikacji z roku 2011 

2. Raportowanie poziomów działalności w podziale na podinstalacje zgodnie z art. 

64 Ustawy:  

a. Przegląd zmian w działalności – termin realizacji i zakres  

b. Odpowiedzialności oraz archiwizacja zapisów 

3. Formularz NIMs – ogólna prezentacja założeń  

a. Okres odniesienia 

b. Ciepło CL , non-CL a District Heating 

4. Raport metodyki monitorowania MMP – ogólna prezentacja założeń 

a. Termin wdrożenia i zatwierdzenia 

b. Zakres wymaganych danych 

c. Wybrane powiązania z planem monitorowania 

 

16:30 – Wręczenie dyplomów i Zakończenie szkolenia  


