www.handel–emisjami.pl
4. nieodpłatne seminarium, wspierane przez UE

Handel emisjami CO2 w Polsce
Z udziałem gościa specjalnego Panią Agnieszką Sosnowską
Również w roku 2011 polscy przedsiębiorcy otrzymają od UE pierwszorzędną szansę, aby uzyskać
zarówno kupieckie, jak i techniczne informacje związane z tematyką handlu emisjami.
Dokładnie przed rozpoczęciem letnich wakacji odbędzie się w Katowicach (Polska), częściowo
dotowane seminarium, podczas kórego przedsiębiorcom zostaną przedstawione w języku polskim
różne, aktualne tematy związane z europejskim handlem emisjami CO2.
Seminarium to jest dla operatorów małych instalacji oraz dla klientów Emissionshändler.com®
bezpłatne (dalsze szczegóły w dalszej części tekstu oraz w formularzu zgłoszeniowym), nocleg oraz
koszty dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
2-dniowe seminarium zorganizowane przez Emissionshändler.com® zawiera również, dla
zainteresowanych uczestników, program wieczorny.
Cel oraz tematyka 2- dniowego seminarium
Seminarium ma na celu przekazanie pracownikom polskich instalacji podlegających obowiązkowemu
handlowi emisjami informacji dotyczących trzeciego okresu rozliczeniowego 2013-2020, w
szczególności dotyczących składania w lecie 2011 wniosków o przydział certyfikatów. W związku z
tym, że obliczanie ilości przydziałów odbywać się będzie na podstawie benchmarkingu UE, przy czym
dużą rolę odgrywać będzie wydajność techniczna instalacji, polskim operatorom przedstawione
zostaną informacje, w jaki sposób jest ona obliczana oraz jakie ewentualne alternatywy są możliwe.
Na początku pierwszego dnia seminarium wszyscy uczestnicy, którzy nie brali udziału w ostatnim
seminarium UE - będą mieć możliwość zapoznania się z podstawami handlu emisjami i w
kompaktowej formie handlu uprawnieniami do emisji w UE.
Miejsce seminarium i terminy
Seminarium odbywa się:
16.06.2011, 11.30 do 17.06.2011, 16.00
Angelo Hotel Katowice Centrum****

40-086 Katowice, ul. Sokolska 24
Przyjazd nastąpi w czwartek 16.06.2011 do godziny 12. Uczestnicy nie będący zainteresowani
punktem 01 programu przyjeżdżają odpowiednio później.
Koszty parkingu na posesji hotelu oraz koszty noclegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
Pokój jednoosobowy w hotelu angelo kosztuje ca. 230- 350 zł, a inne hotele w pobliżu mogą być
tańsze. Każdy z uczestników jest samodzielnie odpowiedzialny za nocleg. Dotowani uczestnicy* nie
ponoszą kosztów związanych z seminarium, przerwami „kawowymi“, obiadem, imprezą wieczorną
łącznie z bufetem, muzyką przygrywającą do tańca. Zarówno napoje podczas seminarium, napoje do
posiłków, jak również napoje alkoholowe podczas wieczornej gali są bezpłatne. (*dotowani uczestnicy
- dalsze szczegóły w warunkach uczestnictwa oraz w formularzu zgłoszeniowym)
Uczestnicy seminarium, język, w którym będzie prowadzone i dokumentacja do seminarium.
Seminarium jest ograniczone liczbą 120 osób i jest skierowane do osób podejmujących decyzje
handlowe w przedsiębiorstwie (Prezes, Viceprezes), kierownik księgowości (gł. księgowy) oraz do
osób odpowiedzialnych za emisje CO2 w danym przedsiębiorstwie, które są zgłoszone w KASHUE.
Poprzez fakt wsparcia UE dla tego seminarium, zostały nałożone na nie bardzo ścisłe normy
uczestnictwa, bliższe informacje w warunkach uczestnictwa.
Seminarium odbywa się w języku polskim i niemieckim, niemieckie części wykładów będą
symultanicznie tłumaczone na język polski. Każdy z uczestników otrzyma po ukończonym
seminarium certyfikat udziału, teczkę z dokumentami informacyjnymi w języku polskim, która może
być wykorzystana we własnym przedsiębiorstwie. Rozpowrzechnianie i kopiowanie tych dokumentów
jest zabronione.
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Tematy wykładów
1. Zarys różnych produktów handlowych CO2- produkty handlowe i rodzaje handlu
(powtórzenie z 03.09.2010)
2. Nowelizacja polskiego prawa handlu emisjami z 22.12.2004
3. Wnioski na bezpłatne przydziały 2013- 2020
4. Wspieranie i finansowanie „zielonych projektów“
5. Aktualne pytania prawne dotyczące handlu emisjami w latach 2013- 2020
6. Projekty CDM/JI oraz zastosowanie CER/ERU w 2 i 3 okresie rozliczeniowym
7. Przedstawicielstwo KE w Polsce
8. Nowe regulacje w UE w zakresie podatku VAT dla CO2 w Polsce
9. Jak zbudowany jest system przydziałów – jakie są 53 Benchmarki UE?
10. Czynniki redukujące bezpłatne przydziały
11. Jak wylicza się bezpłatny przydział
12. Aukcje CO2 w Europie od 2013
13. Prognozy UE odnośnie kształtowania się cen certyfikatów CO2 do roku 2020
14. Weryfikacja wniosków o przydział do KASHUE
15. Finansowanie oraz korzystanie z nowej instalacji bez zaangażowania kapitału własnego
Szczegółowy program znajdziecie Państwo w załączonym terminarzu spotkania.
Warunki uczestnictwa dla dotowanych uczestników* w 5 punktach
Z racji tego, że seminarium wspierane jest środkami z UE, obowiązują następujące warunki
uczestnictwa:
1. Uczestnik musi być zatrudniony od przynajmniej 6 miesięcy u operatora instalacji
zarejestrowanego w Polsce (prosimy o udokumentowanie czasu zatrudnienia)
2. Uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby z jednego przedsiębiorstwa
3. Upoważnione do uczestnictwa są tylko osoby z przedsiębiorstw, których roczne przydziały
certyfikatów CO2 w latach 2008- 2012 są wyższe niż 500t do maksymalnie 5.000t.
4. Uczestnik musi być członkiem zarządu przedsiębiorstwa (Prezes, Viceprezes, Gł.Księgowy/a
lub Kier. Dz. Finans-Ks.) lub też być oficjalnym pełnomocnikiem zarejestrowanym w KASHUE.
5. Upoważnione do uczestnictwa są TYLKO I WYŁĄCZNIE osoby z przedsiębiorstw, których
centrala lub siedziba znajduje się w Polsce i samodzielnie rozstrzygają o transakcjach
związanych z handlem emisjami. Nie robimy wyjątków!
Uczestnicy, którzy spełniają wszystkie punkty 1-5 uczestniczą bezpłatnie
Osoby oraz przedsiębiorstwa, które spełniają warunki 1+2 oraz 4+5, ale nie spełniają warunku 3,
ponieważ ich przydział roczny jest wyższy niż 5.000 t, jednak w roku 2011 przeprowadzili transakcję
handlową z Emissionshändler.com®, będą przez Emissionshändler.com® dotowani i w związku z tym
również nie są zobowiązani do uiszczenia opłaty za udział w seminarium.
Osoby oraz przedsiębiorstwa, które spełniają warunki 1+2 oraz 4+5, ale nie spełniają warunku 3, oraz
w latach 2010/2011 nie przeprowadzili transakcji handlowej z Emissionshändler.com®, nie będą
dotowani i w związku z tym zobowiązani będą do dokonania zniżkowej lub pełnej opłaty.
Osoby oraz przedsiębiorstwa, które nie spełniają wymienionych wcześniej warunków 1+2 oraz 4+5, a
pomimo tego chcą wziąć udział w seminarium, mogą wystąpić z wnioskiem zawierającym
uzasadnienie. Osoby te po dokonaniu opłaty mogą ewentualnie zostać zakwalifikowane do udziału w
seminarium. Emissionshändler.com® jako organizator decyduje w każdym przypadku z osobna, czy
udział jest możliwy, czy też nie.
Zniżkowa opłata za udział w seminarium wynosi 390 zł. za osobę i jest obowiązująca dla
wszystkich przedsiębiorstw, które spełniają warunki 1+2+4+5, po pisemnym wyrażeniu zgody
przez Emissionshändler.com®.
Pełna opłata za udział w seminarium wynosi 5.800 zł. za osobę i może zostać wniesiona przez
każdą osobę, która spełniać musi conajmniej punkty 1+4 warunków uczestnictwa.
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Opłata za udział w seminarium
Uczestnicy, którzy zgodnie z warunkami uczestnictwa, nie będą dotowani i w związku z tym
zobowiązani są do wniesienia zniżkowej lub pełnej opłaty w wysokości odpowiednio 390 zł lub 5.800
zł., muszą to uczynić do dnia zamknięcia przyjmowania zgłoszeń, tj. do 08.06.2011.
Opłata dokonana będzie w EURO (100 Euro) za pomocą europejskiego przelewu SEPA lub za
pomocą przelewu zagranicznego przy czym wszystkie jego koszty pokrywa zleceniodawca.
Polskie przedsiębiorstwa, których banki nie są włączone do systemu SEPA muszą liczyć się z
obciążeniem kosztami przelewu w wysokości do 30,-€.
Wieczorny bufet z programem muzycznym i tańcem
Wieczorem pierwszego dnia seminarium w godzinach od 20.00 do 24.00 uczestnicy zaproszeni będą
do dużego bufetu wieczornego, połączonego z muzyką i tańcem.
Od godziny 20.00 w sali bankietowej hotelu angelo będzie dla wszystkich uczestników seminarium
rozstawiony zimny i gorący bufet, do których wszelkiego rodzaju napoje będą mogły być wybierane
według uznania. W pierwszej części wieczoru uczestnikom stworzona będzie okazja do zawarcia
kontaktów, omówienia informacji i wrażeń z seminarium, zadawania pytań oraz do
niezobowiązującego wejścia w kontakt z referentami oraz innymi uczestnikami seminarium.

Druga, nieformalna część wieczoru naznaczona będzie muzyką, tańcem i
humorem. Wieczornej imprezie towarzyszyć będzie polski zespół muzyczny.
Zróżnicowany i nastrojowy program muzyczny zachęcać będzie do tańca.
Garderoba wieczorowa według uznania.
Ten punkt programu sponsorowany jest przez Emissionshändler.com®,
który również pokrywa koszty specjalnie na ten wieczór zaangażowanej
grupy muzycznej Platinium, jak i koszty wszystkich napojów (również
alkoholowych) do godziny 24.00.

Dwudniowe seminarium i program imprezowy będą jak zawsze
przeprowadzone przez Emissionshändler.com® i jego polski zespół w
składzie: Małgorzata Nielepiec, Agnieszka Modrzejewska i Renata Radoła.

Zgłoszenie i potwierdzenie zgłoszenia
Zgłoszenia na seminarium prosimy przesyłać faxem na numer 0049 30 3988721 29 lub na adres ueseminarium@handel-emisjami.pl najpóźniej do 08.06.2011 do godziny 18:00. Po tym terminie nie
będą przyjmowane żadne zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać tylko i wyłącznie przy użyciu
formularza przeznaczonego do tego celu „Zgłoszenie na Seminarium - handel emisjami CO2 w
Polsce”. Formularz należy przefaksować lub przesłać zeskanowany e-mailem. Każde
przedsiębiorstwo wypełnia jeden formularz dla jednego lub dwóch uczestników.
Przedsiębiorstwa i uczestnicy, którzy spełniają wszystkie 5 warunków uczestnictwa, otrzymają
najpóźniej w ciągu 5 dni po zameldowaniu e-mailowe potwierdzenie zameldowania.
Przedsiębiorstwa i uczestnicy, którzy spełniają tylko 3 lub 4 warunki uczestnictwa, otrzymają emailowe potwierdzenie uczestnictwa lub odmowę do najpóźniej 08.06.2011.
Uwaga: w przypadku wpłynięcia więcej niż 120 zgłoszeń na seminarium, będą one potwierdzane
według kolejności zgłoszenia.
Telefoniczne zapytania związane z seminarium prosimy kierować tylko pod numerem 0049 30 398
8721 33 – do Pani Agnieszki Modrzejewskiej.
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Formularz zgłoszeniowy na 4. Seminarium – handel emisjami CO2 w Polsce
FAX 0049 30 3988721 29

/

Mail na adres: ue-seminarium@handel-emisjami.pl

Niniejszym zgłaszam/my udział w czwartym Seminarium „Handel emisjami-CO2 w Polsce“
Moja/nasza pełna nazwa firmy …………………………………………………………………………..…..
Kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer …………………………………………………………………………
Numer/y instalacji (np. PL-0493-05, PL-1234-08) Przy kilku instalacjach wszystkie numery! ......................
Przydział roczny dla instalacji lub łączna ilość przydziałów w tonach na rok dla wszystkich instalacji …………..
Przedsiębiorstwo posiada siedzibę i centralę w Polsce?
Gdzie zapadają decyzje o transakcjach dotyczących handlu CO2? w moim przedsiębiorstwie

Tak

Nie

poza Polską

Czy przedsiębiorstwo dokonało w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2010 zakupu/sprzedaży/wymiany
certyfikatów CO2 u Emissionshändler.com®? Nie
Tak (kiedy po raz ostatni?....................)
Czy przedsiębiorstwo dokonało w okresie od 01.01.2011 do 08.06.2011 zakupu/sprzedaży/wymiany
certyfikatów CO2 u Emissionshändler.com®? Nie
Tak (kiedy po raz ostatni?....................)
Uczestnik 1: Imię i nazwisko ..................................................……………….………………………..............……….
Funkcja w firmie i od kiedy zatrudniony/a na stałe..……..………………….……………………………………............
Telefon……………..…………. Fax………………..………… Adres mailowy….……………………………….............
Uczestnik 2: Imię i nazwisko ………………………………………………..………………………………….................
Funkcja w firmie i od kiedy zatrudniony/a na stałe ..……..………………….……………………………………...........
Telefon……………..…………. Fax………………..………… Adres mailowy….…………………………….................
Posiadam/posiadamy jako przedsiębiorstwo instalacje, których łączny przydział roczny wynosi 500 do
5.000t EUA i wezmę/weźmiemy bezpłatny udział w seminarium jako przedsiębiorstwo dotowane
Przeprowadziłem/przeprowadziliśmy w roku 2011 transakcję z Emissionshändler.com® i wezmę/weźmiemy
bezpłatny udział w seminarium jako przedsiębiorstwo dotowane
Ja/my przeprowadzilismy z Emissionshändler.com® od 2008-2011 transakcję lub spełniamy punkty 1,2,4,5
warunków uczestnictwa w związku z tym będziemy przedsiębiorstwem częściowo dotowanym i skorzystamy
z seminarium za opłatą tylko 390 zł. Emissionshändler.com® potwierdzi na mail w ciągu 5 dni po otrzymaniu
zgłoszenia, że mogę/możemy korzystać ze zniżki za udział w seminarium.
Z 5 warunków uczestnictwa spełniam/spełniamy tylko punkty 1+4, mimo to chcę/chcemy wziąć udział w
seminarium po dokonaniu pełnej opłaty w wysokości 5.800 zł.
Nie spełniam/spełniamy warunków uczestnictwa zawartych w punktach 1,2,4,5, mimo to chcę/chcemy wziąć
udział w seminarium. Przesyłam oddzielnie pisemne uzasadnienie, dlaczego pomimo to
powinienem/powinniśmy wziąć udział w seminarium.
Nie będę/nie będziemy brać udziału w obiedzie w dniu 16.06.2011 w godzinach od 13.10 -14.15 lecz
dojedziemy później.
Nie będę/nie będziemy brać udziału w wieczornej imprezie w dniu 16.06.2011.
Niestety, nie możemy wziąć udziału w seminarium, jesteśmy jednak zainteresowani osobistym, bezpłatnym
spotkaniem z Emissionshändler.com® w naszym przedsiębiorstwie
Uwaga: Koszty parkingu na posesji hotelu oraz koszty noclegu pokrywają wszyscy uczestnicy we własnym zakresie.

……………………………………………………………………………………………………………..……
Miejscowość, data
pieczęć przedsiębiorstwa
podpis (Prezes)
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