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Szkolenie „System handlu emisjami dla początkujących”  

Prelegenci:  

 Bartosz Biegaj (GHG Professional Sp. z o.o.) 

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

Szkolenie skierowane jest głównie do osób mających kontakt z systemem handlu emisjami od 

niedawna. W szczególności nowych pracowników na stanowisku ochrony środowiska lub osób 

przejmujących obowiązki po innych pracownikach. Program szkolenia nastawiony jest na 

omówienie trudnych tematów w sposób jak najbardziej uproszczony i intuicyjny, wraz z 

omówieniem przykładów prostych instalacji i najczęściej popełnianych błędów. Szkolenie 

skierowane jest również do osób wspierających proces raportowania i monitorowania emisji, a 

także kierownictwa instalacji będących w systemie EU ETS. 

Webinarium 28.04.2020 

9:00-9:30 – Powitanie, czas na rejestrację i sprawy techniczne 

9:30 -11:45   

1. Wprowadzenie do EU ETS (systemu handlu emisjami); Prelegent: Wiktor Krawczyk 

 Podstawy prawne systemu; 

 EU ETS a inne przepisy ochrony powietrza – powiązania pomiędzy zezwoleniami; 

 Harmonogram funkcjonowania uczestników systemu EU ETS; 

 Rynek uprawnień do emisji – giełdy, aukcje; 

 Rodzaje działań prowadzonych w instalacji a granice monitorowania w kontekście 
wyjścia/wejścia z/do systemu; 
 

2. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych oraz plan monitorowania; Prelegent: 
Bartosz Biegaj 

 Co to jest plan monitorowania? 

 Kategoria instalacji, klasyfikacja strumieni materiałów wsadowych, poziomy 
dokładności i instalacje o niskim poziomie emisji; 

 Współczynniki obliczeniowe – wartości domyślne lub obliczeniowe; 

 Obliczanie emisji; 

 Kiedy dokonujemy zmian planu monitorowania; 

11:45  - 12:00 Przerwa kawowa 
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12:00 -13:40   

3. Załączniki do planu monitorowania; Prelegent: Bartosz Biegaj 

 System kontroli, czyli procedury kontrolne – omówienie; 

 Systemy pomiarowe – odpowiedzialność nad układami pomiarowymi, 
zapewnienie jakości, omówienie nadzoru nad układami pomiarowymi; 

 Plan poboru próbek, korzystanie z laboratoriów, częstotliwości analiz; 

 Ocena ryzyka i ocena niepewności; 

 Omówienie najczęściej popełnianych błędów w planie monitorowania; 

4. Raportowanie w ramach systemu handlu emisjami; Prelegent: Bartosz Biegaj 

 Raport roczny na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji; 

 Raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania; 
 

13:40 – 14:00 Zabezpieczenie ryzyka związanego z handlem uprawnieniami do 

emisji w obliczu niestabilnego rynku uprawnień  

Prelegent: Wojciech Czajkowski (ACT Financial Solutions) 

14:00- 14:30 Obiad 

14:30  - 15:30  

 

5. Przydziały bezpłatnych uprawnień zgodnie z art. 10a Prelegent: Wiktor Krawczyk 

 Plan metodyki monitorowania 

 Raport o rzeczywistych lub planowanych zmianach zdolności produkcyjnej, 
zmianach poziomu działalności oraz zmianach w działaniach instalacji (CIMs, 
NIMs, Krajowa Baza); 

 Rekompensaty dla sektorów energochłonnych 

 Konsultacje indywidualne i zakończenie szkolenie 
 


