
 
 

Program szkolenia: Zmiany w IV okresie systemu EU ETS  i zmiany w ustawie o handlu 
uprawnieniami, fundusz innowacyjny i modernizacyjny" 
 
Termin: 20.05.2021 (g.9:30-16:00) 
 
Godz. 9:10-9:30 – Rejestracja na platformie Click Meeting 
 
 
Prowadzący: Wiktor Krawczyk – Audytor wiodący EU ETS (GHG Professional) 
             Bartosz Biegaj – Audytor wiodący EU ETS (GHG Professional) 
 
Godz. 9:30 – Rozpoczęcie szkolenia (przerwy 10-15 min co 1,5h) 

Godz. 9:30 – 11:15 

1. Podsumowanie ostatniej weryfikacji raportów rocznych emisji okresu 2013-2020 oraz 
pierwszej weryfikacji raportów dot. poziomów działalności okresu 2021-2030  

2. Zmiany wprowadzane Ustawą o systemie handlu emisjami w 2021 roku  
o zmiany wynikające z Ustawy z dnia 18.11.2020 o doręczeniach elektronicznych  

3. Zmiany w prawie obowiązujące w roku 2021 będące konsekwencją wcześniejszych aktów 
prawnych  

o zmiany dot. raportowania i monitorowania - aktualizacja rozporządzenia 
2018/2066 - rozporządzenie 2020/2085 

o zmiany dot. weryfikatorów - aktualizacja rozporządzenia 2018/2067 - 
rozporządzenie 2020/2084 

Godz.  11:15-11:30 
Godz. 11:30 -13:30 

4. Zmiany powodujące konieczność zmiany planu monitorowania  

o zmiany w zakresie biomasy 
o wprowadzenie poziomów dokładności dla frakcji biomasy; 
o wprowadzenie nowych zasad dotyczących monitorowania emisji z mocznika 

stosowanego w procesach odazotowania paliw; 
o modyfikacja zasad dotyczących przenoszenia CO2 i N2O między instalacjami; 
o zmiany w metodyce monitorowania emisji (wynikające z rozporządzenia 

2020/2085 zatwierdzane przez właściwe organy powinny obowiązywać od 1 
stycznia 2021 r. 

 

 



 

5. Istotna zmiana Planu Monitorowania (PM) 

o definicja istotnej zmiany 
o aktualizacja katalogu zmian istotnych planu monitorowania 
o „istotne zmiany” wynikające ze zmiany rozporządzenia 
o terminy zgłaszania zmian 
o zmiana formularza PM - porównanie formularzy 
o prowadzenie wymogu wskazywania daty obowiązywania poszczególnych wersji 

planu monitorowania.  

6. Istotna zmiana Planu Metodyki Monitorowania (PMM) 

o definicja istotnej zmiany 
o terminy zgłaszania zmian 

Godz: 13:30-14:00 - przerwa 

Godz. 14:00-15:30 

7. Raport dot. udoskonaleń PM i PMM 

o formularz dot. udoskonaleń 
o termin składania formularza do Organu 
o zatwierdzanie zmian przez Organ 

8. Fundusz modernizacyjny i innowacyjny - nowe możliwości obniżenia kosztów 
uczestnictwa w EU ETS  

9. Fundusz innowacyjny - projekty dużej i małej skali - kryteria kwalifikacji  
10. Fundusz innowacyjny - monitorowanie, raportowanie i weryfikacja projektów  

Godz. 15:30 - 16:00 Sesja pytań i odpowiedzi 
Godz. 16:00 – Zakończenie szolenia 
 


