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Trzecie nieodpłatne seminarium, wspierane przez UE

Handel emisjami CO2 w Polsce
Polscy przedsiębiorcy otrzymują z Unii Europejskiej po raz kolejny wspaniałą szansę uzyskania
informacji na temat handlu emisjami w aspektach ekonomicznych i technicznych. Zaraz po
zakończeniu sezonu letniego odbędzie się w Berlinie (Niemcy) częsciowo finansowane przez UE
seminarium, podczas którego polskim przedsiębiorcom zostaną przedstawione w języku polskim
różnorodne, aktualne tematy europejskiego handlu certyfikatami CO2.
Seminarium, zakwaterowanie i wyżywienie jest bezpłatne, a dojazd będzie częściowo dofinansowany.
Dwudniowe seminarium jest organizo -wane przez Emissionshändler.com®. Zainteresowani
uczestnicy mogą wziąć udział w programie na statku oraz zwiedzić miejsce pamięci.
Cel i treść dwudniowego seminarium
Celem seminarium jest poinformowanie pracowników instalacji objętych obowiązkowym programem
handlu emisjami w takich tematach jak:
•
•
•

•
•

•

Najnowsze dane dotyczące nadmiaru certyfikatów w UE oraz związanego z tym w najbliższym
czasie niebezpieczeństwa spadku cen.
Postanowienia UE odnośnie aukcji CO2 od roku 2013
Niebezpieczeństwa i ryzyka związane z oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT
oraz kradzież online certyfikatów CO2. W jaki sposób można się chronić oraz jakie są nowe
uregulowania prawne UE w odniesieniu do podatku VAT na certyfikaty CO2.
Techniczne i ekonomiczne aspekty spalania biomasy w istniejących instalacjach węglowych
oraz związane z tym oszczędności (sprzedaż) certyfikatów CO2.
Wykorzystanie instalacji do spalania biomasy oraz związana z tym kalkulacja ekonomiczna,
finansowanie nowych instalacji węglowych bez zaangażowania kapitału własnego, jak również
alternatywne pozyskanie kredytu inwestycyjnego na giełdzie certyfikatów CO2
Poszerzanie kontaktów z ważnymi politykami oraz opinią społeczną, jak również pozyskiwanie
dotacji z UE.

Na rozpoczęcie pierwszego dnia seminarium wszyscy uczestnicy, którzy do tej pory nie brali udziału
w seminariach – będą mieli możliwość podstawowego poinformowania się i poznania w zwartej
formie europejskiego handlu emisjami.
Miejsce seminarium i terminy
Seminarium odbywa się:
02.09.2010, 14:00 do 03.09.2010, 15:00
Hotel Holiday Inn ****
www.holidayinn-berlin.de
Hans-Grade-Allee 5, 12529 Berlin-Schönefeld, Niemcy
Wpis dla wyszukiwarki drogi dojazdu w Google Maps : Holiday Inn Berlin Schoenefeld
Przyjazd do Berlina w czwartek 02.09.2010 do godziny 13.30. Uczestnicy, którzy nie chcą wziąć
udziału w punkcie 1 programu mogą przyjechać odpowiednio później.
Parking poza terenem hotelu bezpłatny, na terenie hotelu (15,-€/ na dobę) uczestnicy opłacają sami w
hotelu. Dla każdego uczestnika przewidzieliśmy bezpłatny nocleg w pokoju dwuosobowym z drugim
uczestnikiem seminarium. Dla żeńskich uczestniczek seminarium obowiązuje identyczna opcja.
Jesli ktoś z uczestników chciałby skorzystać z pokoju jednoosobowego musi sam uiścić pełną opłatę
w wysokości 59€ w Emissionshändler.com®. Seminarium, wieczorne spotkanie oraz zwiedzanie w
dniu 03.09.2010 są bezpłatne. Kolacja, śniadanie, przekąska obiadowa i przerwy kawowe, jak i
napoje do posiłków, są również bezpłatne.
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Uczestnicy seminarium, język, w którym będzie prowadzone i dokumentacja do seminarium.
Seminarium jest ograniczone liczbą 80-100 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.
Tematy wykładów
1. Zarys różnych produktów handlowych CO2- produkty handlowe i rodzaje handlu
(powtórzenie z 25.02.2010)
2. Kradzież certyfikatów CO2 oraz oszustwo podatkowe w zakresie podatku VATkonsekwencje prawne
3. Nowe regulacje w prawie podatkowym Unii Europejskiej w zakresie podatku VAT dla CO2 –
metoda Reverse-Charge i jej skutki
4. Najnowsze dane UE na temat nadmiaru certyfikatów CO2 do roku 2020
5. Prognozy UE odnośnie kształtowania się cen certyfikatów CO2 do roku 2020
6. Maturityswap i sprzedaż-kupno-spot jako środek do pozyskania kredytu z ograniczonym
ryzykiem
7. Aukcje CO2 w Europie od 2013
8. Biomasa jako paliwo dla każdego zakładu
9. Miskantus Gigantus jako roślina uprawna i gotowe paliwo
10. Dotacje z Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorców
11. Finansowanie oraz korzystanie z instalacji bez zaangażowania kapitału własnego
12. W jaki sposób przedsiębiorca może poprawić swoje stosunki polityczne i społeczne
Program ramowy
• Rejs statkiem po Berlinie
• Zwiedzanie miejsca pamięci „Haus der Wannseekonferenz“
Szczegółowy program znajdziecie Państwo w załączonym terminarzu spotkania.
Warunki uczestnictwa 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 1.500 ton.
4. Uczestnik musi być członkiem zarządu przedsiębiorstwa (Prezes, Viceprezes lub
gł.księgowy/a) lub też być oficjalnym pełnomocnikiem do spraw w KASHUE.
5. Upoważnione do uczestnictwa są TYLKO I WYLACZNIE osoby z przedsiębiorstw, których
centrala lub siedziba znajduje się w Polsce i samodzielnie rozstrzyga o transakcjach prawnych
związanych z handlem emisjami. Nie robimy wyjątków!
Osoby i przedsiębiorstwa, które nie spełniają jednego lub dwóch warunków z podanych 5 punktów,
ale chciałyby pomimo tego uczestniczyć w seminarium, mogą złożyć podanie o chęć uczestnictwa i je
odpowiednio uzasadnić. Jako organizator Emissionshändler.com® zastrzega sobie prawo do
podjęcia decyzji w każdym osobnym przypadku, czy będzie możliwe uczestnictwo.
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Referenci:
Mirosław Motyka – Dyrektor ArcelorMittal Poland S.A., Dąbrowa Górnicza
Od 2009 roku jest Dyrektorem Biura Wsółpracy z Instytucjami Państwowymi /Government Relation/.
Od 2005 roku odpowiada za rozwijanie i utrzymywanie dobrych i ciągłych relacji z organami
rządowymi na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym oraz na poziomie europejskim z
organami KE w zakresie m.in. handlu emisjami, ochrony klimatu, IPPC, polityki handlowej.
Odpowiadał za przygotowanie raportów z tytułu Protokołu nr 8 do Traktatu Acesyjnego, Umowy
Prywatyzacyjnej, Ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.
W latach 2005-2008 był Dyrektorem Biura Integracji (realizacja zobowiązań wynikających z Protokołu
Nr 8 do Traktatu Akcesyjnego), członkiem Rad Nadzorczych: Polish Steel Products Londyn,
Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o., Porad-Med Sp. z o.o, Rudoport SA, Port
Północny Sp. z o.o. Był członkiem grupy roboczej Worldsteel Asscociation (dawniej IISI) ds. odpadów.
Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej od 2007 r. Od 2006 roku uczestniczy w
corocznych spotkaniach UNFCCC ds. Zmian Klimatu.
Małgorzata Nielepiec - dyrektor Emissionshändler.com® , Berlin
Od 2007 roku zamuje się intensywnie handlem emisjami w Polsce i w Niemczech. Głównym punktem
jej pracy była analiza nowych możliwości transakcji i sytuacji cenowych na międzynarodowych
giełdach CO2, a następnie zastosowanie tego w praktyce jako nowe produkty i szanse handlu na
polskim rynku. Od czerwca 2008 Pani Nielepiec przejęła w Emissionshändler.com® pozycję
Dyrektora Handlu na Polskę i jest odpowiedzialna całościowo za polski rynek.
Przed rokiem 2007 Pani Nielepiec była pełnomocnikiem dystrybucji światowego koncernu
amerykańskiego GE-General Electric dla urządzeń medycznych, rozprowadzanych w Europie
Wschodniej, szczególnie na Polskę.
Wojciech Mazurkiewicz - Prezes Zarządu AES Sp. z o.o. Toruń
Ekspert, członek Zespołu Ekspertów Towarowej Giełdy Energii S. A. w opracowaniu koncepcji i
zasad handlu biomasą na Towarowej Giełdzie Energii - Biomasa w kontraktach terminowych i
SPOT , metody określenia ceny referencyjnej dla biomasy. Zwolennik traktowania biomasy jako
paliwa strategicznego. Autor programów wielkoskalowego zastosowania biomasy dla energetyki i
ciepłownictwa systemowego oraz energetyki i ciepłownictwa rozproszonego. Obecnie zaangażowany
przy projektach lokalnych ciepłowni i elektrociepłowni biomasowych. Członek zespołu
przejęć wiodącego
Ukraińskiego
Instytutu
Badawczego
z
Kijowa
-w
projekcie
badawczym niskoenergetycznej metody produkcji krzemionki, wykorzystywanej w ogniwach
fotowoltaicznych i panelach słonecznych. AES Sp. z o.o. jest dysponentem i właścicielem plantacji
matecznych najbardziej perspektywicznej rośliny energetycznej - Miskant Energetyczny- paliwa
szczególnie dedykowanego dla nowych ,,zielonych” bloków energetycznych.
Michael Fitzke - Prokurent GETEC AG, Magdeburg
Kierownik działu w wiodącej w Niemczech firmie contractingowej odpowiedzialny za rozwój projektu
contractingowego w sektorze przemysłu.
Michael Fitzke pracuje w GETEC AG od 01.01.2000. Obecnie kieruje handlem emisjami CO2, a
uprzednio, przez wiele lat był kierownikiem projektu odpowiedzialnym za projektowanie oraz budowę
elektrociepłowni blokowych rzędu wielkosci 2,5-10 MWel.
Michael Kroehnert - Prezes GEMB mbH Przedsiębiorstwo handlowo-doradcze, Berlin
Ugruntował w 2004 własne przedsiębiorstwo handlowo-doradcze i z jego trzema przedsiębiorstwami
Emissionshändler.com, Climate Company® i Umwelt-Plakette był pierwszym niemieckim członkiem
austriackiej giełdy Energii EXAA. Od sierpnia 2006 jest również członkiem i handlowcem na
holenderskiej giełdzie APX i na dalszych giełdach CO2 w Europie. W latach 1998-2003 Michael
Kroehnert pracował w branży energetycznej i oprogramowania w szwedzkim koncernie OM (giełda
energii Nordpool) oraz był czołowym menedżerem w jednej z firm zajmujących się oprogramowaniem
dla przedsiębiorstw (SAP).
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Koszty podróży
Za powstałe koszty podróży, na uczestniczące przedsiębiorstwo (jeden lub dwóch uczestników na
firmę), będzie na życzenie dopłacona do podróży ryczałtowa suma dotacji w wysokości 50,-€.
Warunkiem jest jednak, że przedsiębiorswo otrzymuje roczny przydział certyfikatów EUA niższy od
10.000 ton.
Rozliczenie dotacji kosztów podróży nastąpi po przedłożeniu rachunku w ciągu 10 dni od ukończenia
seminarium. Wzór rachunku będzie można otrzymać na seminarium. Zapłata nastąpi w formie
przelewu przy pomocy europejskiego systemu płatniczego SEPA w ciągu 10 dni od daty wystawienia
rachunku. Polskie przedsiębiorstwa, których banki nie są włączone do systemu SEPA muszą liczyć
się z obciążeniem kosztami przelewu w wysokości do 30,-€.
Kolacja, program muzyczny i zwiedzanie miasta
Wieczorem, w pierwszym dniu seminarium w godzinach od 18.00 do 23.30 uczestnicy zaproszeni
będą na rejs wynajętym statkiem po „Starym Berlinie”. Po przyjeździe do przystani w BerlinKöpenick, na pokładzie statku otwarty będzie bufet z zimnymi i ciepłymi potrawami. Napoje oraz bufet
są dla uczestników bezpłatne.
Około godziny 19.00 statek dotrze do
„Dzielnicy Rządowej” oraz do „Starego
Berlina” w Berlin- Mitte. Miejsca godne
obejrzenia oraz historia miasta (powstanie
Berlina w roku 1237) objasniane będą
przez polskiego przewodnika.
Podczas całego czasu trwania rejsu uczestnikom towarzyszyć
będzie polska grupa muzyczna Altton. Zróżnicowany i nastrojowy
program muzyczny zachęcać będzie do tańca. Strój wieczorowy
według uznania.
Emissionshändler.com® sponsoruje ten punkt programu
angażując specjalnie na ten wieczór grupę Altton.
Przy barze pokładowym w miłej atmosferze- jak to już miało miejsce podczas poprzednich
seminariów- w dalszym ciągu prowadzone być mogą interesujące rozmowy. Powrót autokarem do
hotelu o godzinie 23.30.
W drugim dniu seminarium, po zakończeniu wykładów, o godzinie 12 nastąpi przejazd autokarem do
miejsca pamięci „Haus der Wannsee-Konferenz“. http://www.ghwk.de/poln/poln0.htm.
Po rozpoczęciu masowych mordów na Żydach w zdobytych regionach Związku Radzieckiego w
czerwcu 1941 roku, protokół Konferencji w Wannsee zawiera plan systematycznego, szeroko
zakrojonego ludobójstwa. Informacje oraz włączenie wysokiej rangi urzędników państwowych,
nawoływanie do kooperacji urzędów w przeprowdzeniu zbrodni oznaczało jednoczesnie udział całego
niemieckiego aparatu państwowego w wymordowaniu Żydów w Europie.
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Miejsce pamięci oraz edukacji historycznej „Haus der WannseeKonferenz“ informuje przede wszystkim o antysemickiej i
rasistowskiej ideologii i polityce przed i po roku 1933, jak również o
organizacji ludobójstwa podczas wojny. Materiały tekstowe i
fotografie uwidaczniają wyraźnie sposób zachowania sprawców i
obserwatorów.
Prelekcja podczas zwiedzania prowadzona będzie w języku
polskim.
Uwaga: Autobus może pomieścić tylko 80 osób. W przypadku, jeżeli na sponsorowane przez
Emissionshändler.com® zwiedzanie miejsca pamięci zgłosi się więcej niż 80 osób, będą brane pod
uwagę niestety tylko zgłoszenia pierwszych 80 osób.
Dwudniowe seminarium i program imprezowy będą jak zawsze
przeprowadzone przez Emissionshändler.com® i jego polski zespół w
składzie: Małgorzata Nielepiec, Agnieszka Modrzejewska, Bogumiła
Paluszak, Renata Radoła i Emilia Stawecka

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 24.08.2010 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 27.08.2010.
Uwaga: w przypadku wpłynięcia więcej niż 80 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 lub Pani Emilii Staweckiej.
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Formularz zgłoszeniowy na trzecie Seminarium-Handel emisjami CO2 w Polsce
FAX 0049 30 3988721 29

/

Mail do ue-seminarium@handel-emisjami.pl

Niniejszym zgłaszam/my się na trzecie bezpłatne Seminarium „Handel emisjami-CO2 w Polsce“
Pełna nazwa przedsiębiorstwa ……………………………………………………………...............………….........…..
Dokładny adres pocztowy………………………………………………………………………….…....………….........…
Numer/y instalacji (np. PL-0493-05, PL-1234-08) Przy kilku instalacjach wszystkie numery ..................................
Przydział roczny dla wszystkich instalacji w tonach ………..………………..……………
Przedsiębiorstwo posiada siedzibę i centralę w Polsce?
Gdzie decyduje się o transakcjach dotyczących handlu CO2?
w moim przedsiębiorstwie
poza Polską

Tak

Nie

Czy przedsiębiorstwo dokonało po 01.05.2008 zakupu/sprzedaży/wymiany CO2?
Jeżeli tak, zostało to zameldowane w KASHUE?
Nie
Tak

Nie

Tak

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 przydział poniżej 10.000 EUA rocznie i wnioskujemy o zwrot kosztów dojazdu w
wysokosci 50€ po przedstawieniu rachunku najpóźniej do 30.09.2010. Po tym terminie zwrot kosztów nie
będzie możliwy.
Na seminarium przyjadę/przyjedziemy 02.09.2010 o godz………: wezmę/weźmiemy udział w konferencji od
godz…………….i przenocujemy w pokoju dwuosobowym (mężczyzna/mężczyzna lub kobieta/kobieta).
Nie skorzystam/nie skorzystamy z noclegu, ponieważ będę/będziemy nocować w innym miejscu lub też
przybędziemy na konferencję dopiero 03.09.2010
Chciałbym/chcielibyśmy przenocować w pokoju jednoosobowym i poniosę/poniesiemy samodzielnie koszty
za ten nocleg w wysokości 59,-€. Proszę zarezerwować dla mnie/nas ........ pokój/pokoje jednoosobowy/we.
Koszty zostaną uiszczone do Emissionshändler.com® w ciągu 10 dni od wystawienia faktury.
Będę/będziemy uczestniczyć w zwiedzaniu „Haus am Wannsee” w dniu 03.09.2010 i po jego zakończeniu
około godz.15:30 wyjadę/wyjedziemy do Polski.
Nie będę/będziemy uczestniczyć w zwiedzaniu „Haus am Wannsee” w dniu 03.09.2010 i wyjadę/wyjedziemy
do Polski już o godz. 12:00
Ja/my spełniamy tylko 3 lub 4 z 5 warunków uczestnictwa. Ja/my mimo tego chcielibyśmy bardzo
uczestniczyć w tym seminarium. Proszę dołączyć dodatkowo na papierze firmowym pisemne
uzasadnienie dlaczego mimo to chcelibyście Państwo być uczestnikami seminarium.
Niestety, nie możemy uczestniczyć w seminarium, pomimo to jesteśmy zainteresowani osobistymi i
bezpłatnymi odwiedzinami Emissionshändler.com® w naszym przedsiębiorstwie.

…………………………………………………………………………………………………………........…......
Miejscowość, data
Pieczęć przedsiębiorstwa
Pieczęć i podpis prezesa
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