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„Nowelizacja ustawy o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych” 

HARMONOGRAM SZKOLENIA 

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

9:30 -11:45  Regulacje wspólnotowe i krajowe dotyczące systemu 
EU ETS  

Prelegent: Wiktor Krawczyk (GHG Professional Sp. z o.o.) 

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

2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji 2018/2067 – zmiany dla 
weryfikatorów i Operatorów 

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

4. Zmiany klimatu a rolnictwo - Kodeks dobrej praktyki rolniczej w 
zakresie ograniczania emisji amoniaku 

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa 

12:00– 13:15  Prelegent: Wiktor Krawczyk  

Katowice 17.09.2019     Warszawa 9.10.2019

www.dlaenergetyki.pl



                                  ThinkPro Maciej Czech, ul. Rosoła 9/21 02-796 Warszawa tel. 22 118 
47 17 
                                                 

5. Okres rozliczeniowy 2021-2030 – ogólna informacja wdrażanych 
zmian w EU ETS 

a. Współczynniki CLEF, CSCF, LRF 
b. Różnice pomiędzy okresami 2013-2020 a 2021-2030 
c. Kryterium 15% a znaczące zwiększenie zdolności 

produkcyjnych 
6. Wybrane zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych   
a. Zmiany w zakresie monitorowania i raportowania 
b. Zmiany związane z przydziałem bezpłatnych uprawnień 
c. Plan metodyki monitorowania 
d. Zmiany w definicji dot.  eksploatacji instalacji 
e. Zmiany w zakresie wniosków o zatwierdzenie planu 

monitorowania 
f. Zmiany zezwoleń a znaczące zwiększenie zdolności 

produkcyjnych 
g. Zakres obowiązków KOBIZE dot. weryfikacji sprawozdań 

13:15 – 14:00 – Obiad 

14:00 – 16:00 Prelegent: Wiktor Krawczyk 

1. Podział instalacji na podinstalacje  i jego konsekwencje dla 
Operatora 

2. Plan metodyki monitorowania MMP – ogólna prezentacja założeń 

a. Termin wdrożenia, złożenia wniosku i zatwierdzenia 

b. Proces zatwierdzenia przez Organ w tym wydawanie opinii 
przez Krajowy ośrodek 

c. Zakres wymaganych danych 

d. Wybrane powiązania z planem monitorowania 

e. Opis prowadzonego nadzoru nad układami pomiarowymi 

f. Zmiany w planie metodyki monitorowania 

g. Zmiana istotna w rozumieniu art. 9 ust. 5 

www.dlaenergetyki.pl



                                  ThinkPro Maciej Czech, ul. Rosoła 9/21 02-796 Warszawa tel. 22 118 
47 17 
                                                 

3. Raportowanie poziomów działalności w podziale na podinstalacje 
zgodnie z art. 64 Ustawy oraz MMP:  

a. Przegląd zmian w działalności – termin realizacji i zakres  
b. Odpowiedzialności oraz archiwizacja zapisów 

16:00 – Konsultacje indywidualne i zakończenie szkolenia. 
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