
Program szkolenia 

"Monitorowanie i raportowanie emisji w systemie EU ETS w 2022 i 

2023 roku.” 

 
Prelegenci: Przemysław Chrzan i Wiktor Krawczyk 
 
Szkolenie online 27.01.2023 
 
Godz. 9:30 – Rozpoczęcie szkolenia 
 
9:30- 13:00 (przerwy co ok 1,5h) 

 
 
Prelegent: Przemysław Chrzan 
 

1.  Ogólne zasady przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji 
 

● Historyczny poziom działalności 

● Benchmarki 

● Carbon leakage 

● Zasady przydziału bezpłatnych uprawnień dla instalacji nowych 
 

 

2. Zasady dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji 
 

● Średni poziom działalności 

● Inne parametry dostosowania przydziału 

● Efektywność energetyczna w dostosowaniu przydziału 

● Raport o poziomach działalności 
 

3. Elektroniczny raport dotyczący poziomów działalności (ALC) 
 

● Omówienie funkcjonowania krajowej bazy w zakresie raportowania 
poziomów działalności 

● Zasady nadawania uprawnień i podpisywania raportu 

● Ogólne omówienie realizacji weryfikacji raportu 

● Szczegółowe omówienie elektronicznego raportu 

● Nowe zasady składania raportu 

● Zakończenie weryfikacji – jak potwierdzić przekazanie raportu wraz 
ze sprawozdaniem do KOBIZE 

● Czy i jak przesyłamy kopie raportu i sprawozdania do Organu? 
 
 
4. Druga faza obecnego okresu EU ETS 

● Składanie raportów o Danych podstawowych w 2024 r. 

● Reforma ETS po 2026 (fit for 55) 

● Zmiany w zakresie ETS 

● Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2 (CBAM) 



 

 
 
 
 

Godz. 13:30 – 15:30 
Prelegent: Wiktor Krawczyk 

 

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

2021-2030 - 
 

6. Zmiany prawne w tym zmiana ustawy o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji   
 

● USTAWA z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych  oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1047) 

 

7. Istotna zmiana Planu Monitorowania (PM) – (wyjaśnienie zmian obejmujące 

prezentację zmienionych zapisów w nowym formularzu planu monitorowania) 

 

● definicja istotnej zmiany 

● ocena adekwatności planu metodyki monitorowania 

● aktualizacja katalogu zmian istotnych planu monitorowania 

● „istotne zmiany” wynikające ze zmiany rozporządzenia 

● terminy zgłaszania zmian 

● prowadzenie wymogu wskazywania daty obowiązywania poszczególnych 
wersji planu monitorowania 

● raportowanie udoskonaleń PM i PMM 

 

8. Biomasa w systemie handu uprawnieniami do emisji 

● Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

● Zmiany w planie monitorowania 

● Wytyczne KE dot. biomasy 

 

10. EU ETS a rekompensaty dla sektorów energochłonnych – informacja 

ogólna 

 

 

Godz. 15:30 – Pytania/odpowiedzi i konsultacje 
Godz. 16:00 zakończenie szkolenia 

 



 


