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W odpowiedzi na pismo znak RM-10-132-12 z dnia 22 1ipca br. w sprawie projektu zalozen projektu 

ustawy o substancjach zubot ajqcych warslwf ozonowq oraz o niekt6rych jluorowanych gazach 

cieplarnianych, w zal<!czeniu przekazujy zmodyfikowany projekt zalozen. 

Uprzejmie informujy, iz w wyniku ponownej anal izy uwag zgloszonych przez Ministra Spraw 

Zagranicznych, wprowadzono zmiany dotyczl!ce terminu waznosci certyfikat6w dla personelu 

i przedsiybiorc6w oraz w zakresie wymogu niezbednego doswiadczenia lub wyksztalcenia dla os6b 

ubiegajl!cych siy o certyfikaty, tak aby zapisy scisle odpowiadaly zapisom Rozporz<!dzenia (WE) nr 

842/2006. 

Ze wzglydu na fakt, iz w tekscie Rozporz<!dzenia (WE) nr 842/2006 nie rna wymogu ustanowienia 

zasady ograniczonej w czasie waznosci certyfikat6w, w wyniku powt6mej analizy i konsultacji, 

wychodzct.c naprzeciw uwadze MSZ, proponujy zmiany zapis6w dotyczct.cych okresu waznosci 

certyfikat6w dla personelu i przedsiybiorstw na certyfikaty bezterminowe. Jednoczdnie chcy 

podkreslic, iz obecnie toczct. siy negocjacje majct.ce na celu zrewidowanie rozporzct.dzenia unijnego 

(COM(2012) 643 final) i wedle wszelkiego prawdopodobienstwa (oszacowanego na podstawie 

stanowisk innych panstw czlonkowskich UE oraz Parlamentu Europejskiego) wym6g terminowego 

obowil!zywania certyfikatu zostanie wpisany wprost do znowelizowanych przepis6w. 

R6wniez ze wzglydu na fakt, ze w odniesieniu do certyfi kat6w dla personelu, w przepisach unijnych 

brak jest wprost wpisanego wymogu dotyczct.cego posiadania co najmniej wyksztalcenia zasadniczego 

zawodowego lub co najmniej 3-letniej udokumentowanej praktyki w bran:Zy, to chociaz zapis ten 

znalazl siy w tresci przedmiotowego projektu zalozen w wyniku uwag organizacji branzowych, kt6re 

wziyly udzial w procesie konsultacji spolecznych, popieram propozycjy MSZ dotyczct.Cl! wykreslenia 

tego warunku. 
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W wyniku uwzgl~dnienia powyzszych propozycji, wprowadzono stosowne zmiany w przedmiotowym 

projekcie zalozen, tzn. wykreslono obowi¥ek dotycz~cy doswiadczenia lub wyksztalcenia w pkt. 

2.5.1.1 (str. 25) i pkt. 2.5.1.2 (str. 29) oraz skreslono wsz~dzie wymogi dotycz~ce termin6w wamosci 

certyfikat6w, tj. w pkt. 2.5.1 (str. 24) i pkt. 2.5.2 (str. 30). 

Jednoczesnie podtrzymuj~ swoj~ opini~ dotycz~c~ propozycji oplat za wprowadzanie na terytorium 

RP fluorowanych gaz6w cieplamianych. 

Chociaz w tekscie Rozporz~dzenia (WE) nr 842/2006 nie· rna obowi~zku nalozenia przez panstwa 

czlonkowskie oplat za fluorowane gazy cieplarniane, jednakze wiele panstw czlonkowskich 

wprowadzilo takie oplaty (m. in. Dania, Slowenia, W~gry). Nalezy r6wniez zwr6cic uwag~, ii: 

z przedmiotowego Rozporz~dzenia wynika szereg obowi~6w dla panstw czlonkowskich, min. 

w zakresie monitorowania i raportowania (prowadzenie hazy danych i rejestru, opracowywanie 

odpowiednich raport6w i analiz). Dlatego tez w celu zbilansowania koszt6w wynikaj~cych 

z wdrozenia i wypelniania przedmiotowego Rozporz~dzenia, wprowadzenie wnioskowanych oplat 

wydaje si~ konieczne. W przypadku rezygnacji z tychi:e oplat, koszty dotycz~ce wdrai:ania 

i wypelniania obowi~6w wynikaj~cych z Rozpor~dzenia (WE) nr 842/2006 kraj czlonkowski 

b~dzie zobowi~zany pokryc ze srodk6w budzetowych. Chcialbym takZe podkreslic, i:e proponowane 

oplaty za fluorowane gazy cieplarniane (uzgodnione na etapie konsultacji spolecznych) 

zast~pi~ obecnie funkcjonuj~ce oplaty za wprowadzanie substancji zuboi:aj~cych warstw~ ozonow~, 

kt6re przestan~ obowi~zywac zgodnie z propozycja zapisan~ w przedmiotowym projekcie zaloi:en. 

Srodki z oplat zostan~ r6wniez przeznaczone na finansowanie projekt6w i technologii 

umoi:liwiaj~cych przedsi~biorcom wprowadzanie zamiennik6w fluorowanych gaz6w cieplamianych, 

w ramach zadan, kt6re zostan~ okreslone w ustawie Prawo Ochrony Srodowiska, analogicznie do 

obecnie obowi~j~cych zapis6w odnosnie SZWO, znajduj~cych si~ wart. 401 c ust. 6 ustawy POS. 

W zal~czonym projekcie uwzgl~dniono r6wniez: 

1. Propozycje Ministra Gospodarki dotycz~c~ ustanowienia komitetu odwolawczego jako organu 

drugiej instancji od jednostki certyfikuj~cej, polegaj~cej na zamianie wyraz6w ,minister wlasciwy do 

spraw gospodarki" na ,komitet odwolawczy" za kazdym razem, gdy zapis dotyczy organu 

odwolawczego drugiej instancji. Jednoczesnie na stronie 31 przedmiotowego projektu zalozen dodano 

pkt. 2.5.1.3. Komitet odwolawczy wraz z opisem powolywanego komitetu- zgodnie z propozycj~ 

MG, potwierdzon~ za uzgodnion~ w pismie znak DIP-IV-4210-1/7/13, l.dz. DIP/343/13 z dnia 25 

lipca br. Zdaniem MS, zastosowanie rozwi¥a6. w zakresie trybu wydawania decyzji, analogicznych 

do funkcjonuj~cych w oparciu o przepisy ustawy o systemie zgodnosci czy ustawy Prawo 

energetyczne- takjak proponuje MG, b~dz wyrainie opartych o przepisy Kpa- zgodnie z propozycj~ 

MS, moze bye doprecyzowane na etapie projektowania ustawy, a z uwagi na koniecznosc pilnego 

procedowania z przedmiotowym projektem, co z kolei wynika z op6inienia prac transpozycyjnych, 



ostateczne rozwil!zanie odnosnie trybu podejmowania decyzji przez komitet odwolawczy, nie wp-lywa 

na zgodnosc przedmiotowego projektu z prawem Un ii Europejskiej. 

2. Uwage Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyCZI!Cl! wejscia w zycie 

nowego rozporzl!dzenia. Dlatego tez zastl!piono na stronie 8 odniesienie do Rozporzl!dzenia Ministra 

lnfrastruktury z dnia 5 lutego 2008 r. na aktualnie obowil!zujl!ce Rozporzl!dzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 20 13 r. w sprawie homologacj i typu pojazd6w 

samochodowych i przyczep oraz ich przedmiot6w wyposazenia lub czysci . 

3. Uwage Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w i Ministra Finans6w dotyCZI!Cl! utworzenia 

dodatkowych etat6w dla PSP. Wykreslono na stronie 9 zapis dotyczl!CY potrzeby utworzenia nowych 

etat6w dla PSP .(analogicznie: tozsamy zapis zostal wykres lony z pkt. 2.14 i 3.3.1 . OSR). 

Projekt zalozen uwzglydniajl!CY propozycje Ministra Gospodarki, Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Finans6w zostal uzgodniony z Ministrem Gospodarki (pismo 

znak DIP-IV-4210-117/ 13 l.dz. DlP/343/13 z dnia 25 .07.2013 r.) oraz uzyskal pozytywnl! opiniy 

Ministra Spraw Zagranicznych (pismo DPUE.920.605 .201 3/7/dk l.dz. 1128/ 12-5 z dnia 26.07.2013). 

Uprzejmie informujy, iz 26 kwietnia 2012 r. Komisja Europejska wystosowala wobec Polski zarzuty 

formalne w zwil!zku z brakiem notyfikacji krajowych srodk6w wykonawczych w odniesieniu do 

przedmiotowego rozporzl!dzenia, a w dniu 22 Iistopada 20 12 r. uzasadnionl! opiniy w tej sprawie. 

W zwil!zku z powyzszym, oraz majl!c na uwadze kon iecznosc bezzwlocznego wykonania przepis6w 

rozporzl!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE/842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 

niekt6rych fluorowanych gaz6w cieplamianych celem unikniycia skierowania przeciwko 

Rzeczypospolitej Polskiej skargi do Trybunalu Sprawiedliwosci UE z wnioskiem o nalozenie kar 

finansowych, zwracam siy z uprzejml! prosbl! o przedlozenie zall!czonego projektu zalozen do 

projektowanej ustawy o substancjach zuboiajqcych warstw? ozonowq oraz o niekt6rychjluorowanych 

gazach cieplarnianych, uwzglydniajl!cego wszystkie powyzej opisane zmiany, pod najblizsze obrady 

Rady Ministr6w. 

Zalacznik: Projekt zalozen do projektu ustawy o substancjach zubotajqcych warstw? ozonowq oraz 
o niekt6rychjluorowanych gazach cieplarnianych w wersj i z dnia I sierpnia br. 
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-----------------------------------------. 

1. Wprowadzenie 

1.1. Aktualny stan stosunk6w spolecznych w dziedzinie, kt6rej dotyczyc ma projektowana ustawa 

Substancje zubozajqce warstw~ ozonowq okreslone w zatqczniku I do rozporzqdzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 0NE) nr 1 005/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie substancji zubozajqcych 
warstw~ ozonowq (Oz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1 }, zwanego dalej ,rozporzqdzeniem 0NE) nr 
1 005/2009", byty wykorzystywane w. Polsce w ilosci rz~du nawet kilku tysi~cy ton na rok w 
nast~pujqcych zastosowaniach: 
1) jake czynniki chtodnicze w urzqdzeniach chtodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepta, zar6wno 

stacjonarnych (znajdujqcych si~ w centrach handlowych, sklepach, zaktadach przemystowych, 
magazynach, szkotach, szpitalach i wielu innych budynkach uzytecznosci publicznej), jak i 
ruchomych (znajdujqcych si~ w r6znego rodzaju pojazdach i innych srodkach transportu); 

2) jake czynniki spieniajqce do wytwarzania pianek, zwtaszcza poliuretanowych, oraz p6tprodukt6w do 
tych pianek; 

3) jake czynniki gasnicze w systemach ochrony przeciwpozarowej i gasnicach; 
4) jake gazy p~dne w aerozolach i sprayach; 
5) jake rozpuszczalniki; 
6) jake surowce w procesach chemicznych; 
7) jake czynniki utatwiajqce procesy chemiczne. 
Substancje te zostaty w wi~kszosci zastosowan zastqpione fluorowanymi gazami cieplarnianymi 
obj~tymi rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 0NE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w 
sprawie niekt6rych fluorowanych gaz6w cieplarnianych (Oz. U. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1-1), 
zwanym dalej ,rozporzqdzeniem 0NE) nr 842/2006", lub innymi zamiennikami i SCl obecnie stosowane na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jedynie do: 
1) konserwacji i serwisowania urzqdzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta - tylko 

wodorofluorow~glowodory (HCFC) pochodzqce z odzysku i poddane recyklingowi lub regenerowane 
(z ograniczeniami wynikajqcymi z rozporzqdzenia 0NE) nr 1 005/2009); 

2) konserwacji i serwisowania system6w ochrony przeciwpozarowej i gasnic - tylko halony w 
zastosowaniach majqcych charakter krytyczny, okreslonych w rozporzqdzeniu Komisji (UE) nr 
744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniajqcym rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
0NE) nr 1 005/2009 w sprawie substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq, w zakresie zastosowan 
krytycznych halon6w (Oz. U. UE nr L 218 z 19 sierpnia 2010 r.); 

3) · cel6w laboratoryjnych i analitycznych - tylko w przypadkach dozwolonych przepisami unijnymi. 
Tym niemniej duza ilosc substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq (kilka tysi~cy ton) wciqi: jest zawarta 
w produktach (np. wyrobach zawierajqcych piank~ oraz w urzqdzeniach (gt6wnie chtodniczych, 
klimatyzacyjnych i pompach ciepta), systemach ochrony przeciwpozarowej i gasnicach. Substancje te 
nie tylko niszczq warstw~ ozonowq (majq potencjat niszczenia ozonu (OOP) w granicach od kilku 
setnych (substancje HCFC) do dziesi~ciu Oeden z halon6w)), ale r6wniez wi~kszosc z nich, w 
szczeg61nosci chlorofluorow~glowodory (CFC) i HCFC, majq wysoki wsp6tczynnik ocieplenia globalnego 
(z reguty kilka tysi~cy razy wi~kszy niz dwutlenek w~gla (C02)), co powoduje, ze ich emisja powinna bye 
scisle kontrolowana, a wykorzystywanie scisle monitorowane. Obr6t tymi substancjami jest obecnie 
bardzo ograniczony i scisle regulowany przepisami rozporzqdzenia 0NE) nr 1005/2009. 
Nalezy dodac, ze opr6cz substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq okreslonych w zatqczniku I do 
rozporzqdzenia 0NE) nr 1005/2009 jake substancje kontrolowane, istniejq jeszcze inne substancje, kt6re 
taki:e niszczq warstw~ ozonowq. Olatego w rozporzqdzeniu (WE) nr 1 005/2009 wprowadzono kategori~ 
,nowych substancji" obejmujqCCl klika substancji okreslonych w zatqczniku II do rozporzqdzenia (WE) nr 
1005/2009, w stosunku do kt6rych wprowadzono pewne ograniczenia. Substancje te b~dCl r6wniez 
obj~te projektowanq ustawq. 
Fluorowane gazy cieplarniane SCl powszechnie wykorzystywane w Polsce w ilosci rz~du 3000 ton na rok 
jake: · 
1) czynniki chtodnicze w urzqdzeniach chtodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepta, zar6wno 

stacjonarnych (znajdujqcych si~ w cer:~trach handlowych, sklepach, zaktadach przemystowych, 
magazynach, szkotach, szpitalach i wielu innych budynkach uzytecznosci publicznej), jak 
i ruchomych (znajdujqcych si~ w r6znego rodzaju pojazdach i innych srodkach transportu); 

2) czynniki spieniajqce do wytwarzania pianek, zwtaszcza poliuretanowych, oraz p6tprodukt6w do tych 
pianek; 

3) czynniki gasnicze w systemach ochrony przeciwpozarowej i gasnicach; 
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4) gazy p~dne w aerozolach i sprayach; 
5) gaz izolujetCY w rozdzielnicach wysokiego napi~cia (tylko heksafluorek siarki - SFs); 
6) rozpuszczalniki; 
7) gazy izolujetce w przetw6rstwie magnezu i jego stop6w. 

Ponadto, niekt6re sposr6d fluorowanych gaz6w cieplarnianych obj~tych przepisami rozporzetdzenia 
(WE) nr 842/2006, tj. HFC - wodorofluorow~glowodory, PFC - perfluorow~glowodory i SFs -
heksafluorek siarki, majet wyjettkowo wysoki wsp6tczynnik ocieplenia globalnego (z reguty kilka tysi~cy 
lub w niekt6rych przypadkach nawet ponad dwadziescia tysi~cy razy wi~kszy niz C02), co powoduje, ze 
ich emisja powinna bye scisle kontrolowana, a wykorzystywanie scisle monitorowane. 

W sektorach: pianek, chtodnictwa i klimatyzacji oraz rozpuszczalnik6w fluorowane gazy cieplarniane 
zastetpity catkowicie lub cz~sciowo substancje kontrolowane obj~te rozporzetdzeniem (WE) nr 
1005/2009. 

Oznacza to, ze przepisami projektowanej ustawy obj~ta b~dzie ogromna liczba podmiot6w 
prowadzetcych dziatalnosc w r6znych sektorach gospodarki. Ocena skali oddziatywania projektowanej 
ustawy na te podmioty przedstawiona zostanie w punkcie 3.1 (Ocena Skutk6w Regulacji). 

1.2. Aktualny stan prawny w dziedzinie, kt6rej dotyczyc ma projektowana ustawa 

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie substancji zubozajetcych warstw~ ozonowet set: 
1) Konwencja wiedenska o ochronie warstwy ozonowej, sporzetdzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r., 

(Dz. U. z 1990 r., Nr 98, poz. 488)- ratyfikowana przez Rzeczpospolitet Polsket w dniu 25 czerwca 
1990 r.; 

2) Protok6t montrealski w sprawie substancji zubozajetcych warstw~ ozonowet, sporzetdzony w 
Montrealu dnia 16 wrzesnia 1987 r. (Dz. U. z 1990 r., Nr 98, poz. 490, 492 i 494 oraz z 2007 r., Nr 
30, poz. 190) - ratyfikowany przez Rzeczpospolitet Polsket w dniu 25 czerwca 1990 r. 

W celu wykonania postanowien ww. um6w mi~dzynarodowych wydane zostaty przepisy dotyczetce 
substancji zubozajetcych warstw~ ozonowet. W dniu 1 stycznia 2010 r. weszto w zycie rozporzetdzenie 
(WE) nr 1005/2009, kt6re uchylito rozporzetdzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubozajetcych warstw~ ozonowet (Dz. U. UE nr L 244 z 
29.9.2000, str. 1). Rozporzetdzenie (WE) nr 1005/2009 zostato zmienione rozporzetdzeniem Komisji (WE) 
nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniajetcym rozporzetdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubozajetcych warstw~ ozonowet, w zakresie zastosowan 
krytycznych halon6w (Dz. U. UE nr L 218 z ·19 .08.2010, str. 2). Zmiana ta weszta w zycie w dniu 9 
wrzesnia 2010 r. 

W celu wykonania rozporzetdzenia (WE) nr 1 005/2009 wydane zostaty nast~pujetce rozporzetdzenia 
Komisji (UE): 
1) nr 291/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nieodzownych zastosowan substancji 

kontrolowanych ir:mych niz wodorochlorofluorow~glowodory do cel6w laboratoryjnych i analitycznych 
w Unii zgodnie z rozporzetdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie 
substancji zubozajetcych warstw~ ozonowet (Dz. U. UE nr L 79 z 25.03. 2011, str. 4 ); 

2) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilosci substancji 
kontrolowanych dopuszczonych do cel6w zastosowan laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie 
z rozporzetdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1 005/2009 w sprawie substancji 
zubozajetcych warstw~ ozonowet (Dz. U. UE nr L 147 z 2 .06.2011, str. 4 ). 

Obecnie w krajowym systemie prawnym funkcjonuje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 
zubozajetcych warstw~ ozonowet (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z p6zn. zm.). Ustawa weszta w zycie 
bezposrednio po akcesji Polski do Unii Europejskiej i byta stosowana tetcznie z rozporzetdzeniem (WE) nr 
2037/2000 Parlamentu i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubozajetcych warstw~ 
ozonowet (Dz. U. UE nr L 244 z 29.09.2000, str. 1). 
Na podstawie tej ustawy wydanych zostato 9 rozporzetdzen wykonawczych oraz jedno ogtoszenie. Set to: 
1) rozporzetdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji 

kontrolowanych (Dz. U. Nr 185 poz.1911); 
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2) rozporzctdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
oznakowania produkt6w, urzctdzen i instalacji zawierajctcych substancje kontrolowane, a taki:e 
pojemnik6w zawierajctcych te substancje (Dz. I,J. Nr 195 poz. 2007); 

3) rozporzctdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru karty 
urzctdzenia i instalacji zawierajctcych substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 184 poz.1903); 

4) rozporzctdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie kontroli szczelnosci 
urzctdzen i instalacji zawierajctcych substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 195 poz.2008); 

5) rozporzctdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towych 
wymagan dla wyposazenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu dziatalnosci zwictzanej z 
substancjami kontrolowanymi (Dz. U. Nr 202 poz. 2071 ); 

6) rozporzctdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie program6w kurs6w, 
przeprowadzania egzamin6w oraz wzoru swiadectwa kwalifikacji w zakresie substancji 
kontrolowanych (Dz. U. Nr 195 poz. 2009); 

7) rozporzctdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci stawki optaty za 
substancje kontrolowane (Oz. U. Nr 13 poz. 1 07); 

8) rozporzctdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru rocznego 
sprawozdania o wysokosci naleznej optaty za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 17 poz. 157); 

9) rozporzctdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o 
wptywach z tytutu optaty za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 13 poz. 108); 

1 0) ogtoszenie Ministra Srodowiska o upowaznieniu wyspecjalizowanej jednostki na podstawie ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubozajctcych warstw~ ozonowct (Dz. Urz. MSiGIOS Nr 1, 
poz. 20). 

W zwictzku z wejsciem w zycie rozporzctdzenia 0/VE) nr 1 005/2009 niezb~dne jest uchylenie obecnie 
obowictzujctcej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubozajctcych warstw~ ozonowct i 
uchwalenie nowej ustawy, kt6ra b~dzie zawierata jedynie przepisy niezb~dne do wykonania tego 
rozporzctdzenia. 

Obecnie krajowy system prawny nie zawiera regulacji w zakresie post~powania z fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi. 
Natomiast obowictzujctce prawo Unii Europejskiej w zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych 
obejmuje nast~pujctce regulacje: 
1) rozporzctdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 0/VE) nr 842/2006 z dnia 17 maja , 2006 r. 

w sprawie niekt6rych fluorowanych gaz6w cieplarnianych (Dz. U. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1); 
2). rozporzctdzenie Komisji 0/VE) nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. okreslajctce, zgodnie 

z rozporzctdzeniem 0/VE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, format sprawozdan, kt6re 
majct bye sktadane przez producent6w, importer6w i eksporter6w niekt6rych fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych (Dz. U. UE L 332 z 18.12.2007, str. 7); 

3) rozporzctdzenie Komisji 0/VE) nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. okreslajctce, zgodnie 
z rozporzctdzeniem 0/VE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, form~ etykiet oraz 
dodatkowe wymogi dotyczctce etykietowania produkt6w i urzctdzen zawierajctcych niekt6re 
fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. UE L 332 z 18.12.2007, str. 25); 

4) rozporzctdzenie Komisji 0/VE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiajctce, zgodnie 
z rozporzctdzeniem 0/VE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, standardowe wymogi 
w zakresie kontroli szczelnosci w odniesieniu do stacjonarnych system6w ochrony przeciwpozarowej 
zawierajctcych niekt6re fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. UE L 333 z 19.12.2007, str. 4); 

5) rozporzctdzenie Komisji 0/VE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiajctce, zgodnie 
z rozporzctdzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi 
w zakresie kontroli szczelnosci w odniesieniu do stacjonarnych urzctdzen chtodniczych 
i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepta zawierajctcych niekt6re fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. UE 
L 335 z 20.12.2007, str. 10); 

6) rozporzctdzenie Komisji 0/VE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r .. ustanawiajctce, na mocy 
rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania 
i warunki dotyczctce wzajemnego uznawania certyfikacji przedsi~biorstw i personelu w odniesieniu do 
stacjonarnych urzctdzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta zawierajctcych fluorowane 
gazy cieplarniane (Dz. U. UE L 92 z 3.04.2008, str. 3); 

7) rozporzctdzenie Komisji 0/VE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiajctce, na mocy 
rozporzctdzenia 0/VE) nr 842/2006 Parlamentu Europ'ejskiego i Rady, minimalne wymagania 
i warur:lki dotyczctce wzajemnego uznawania certyfikacji przedsi~biorstw i personelu w odniesieniu do 
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stacjonarnych system6w ochrony przeciwpozarowej i gasnic zawierajC}cych niekt6re fluorowane gazy 
cieplarniane (Dz. U. UE L 92 z 3.04.2008, str.12); 

8) rozporzctdzenie Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiajC}ce, na mocy 
rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania 
i warunki dotyczctce wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonujC}cego odzysku 
fluorowanych gaz6w cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napi~cia (Dz. U. UE L. 92 z 3.04.2008, 
str. 17); 

9) rozporzctdzenie Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiajC}ce, na mocy 
rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i 
warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonujC}cego odzysku rozpuszczalnik6w na 
bazie fluorowanych gaz6w cieplarnianych z urzctdzen (Dz. U. UE L. 92 z 3.04.2008, str. 21 ); 

1 0) rozporzctdzen~e Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiajC}ce na, mocy 
rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania 
w zakresie program6w szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaswiadczen o odbytym 
szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niekt6rych pojazdach silnikowych 
system6w klimatyzacyjnych zawierajC}cych niekt6re fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. UE L 92 z 
3.04.2008, str. 25); 

11) rozporzctdzenie Komisji (WE) nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. okreslajctce, zgodnie 
z rozporzctdzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, form~ powiadamiania 
o programach szkolen i certyfikacji panstw cztonkowskich (Dz. U. UE L 92 z 3.4.2008, str. 28); 

12) dyrektyw~ (WE) 40/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczctcct emisji 
z system6w klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniajC}CC} dyrektyw~ Rady 70/156/EWG 
(Dz. U. UE L 161, 14.06.2006, str. 12). 

Z uwagi na fakt, iz substancje zubozajC}ce warstw~ ozonowct oraz fluorowane gazy cieplarniane, majC}, w 
wi~kszosci, podobne zastosowanie i mogC} bye wykorzystane w takich samych urzctdzeniach, proponuje 
si~ uregulowanie kwestii zwictzanych ze stosowaniem tych substancji w jednej ustawie. Przyj~cie 
takiego rozwictzania pozwoli na unikni~cie koniecznosci powielania zblizonych regulacji oraz utatwi 
obywatelom i przedsi~biorcom stosowanie tych przepis6w. Efektem tego b~dzie uporzctdkowanie 
regulacji dotyczC}cych produkt6w, urzctdzen i system6w funkcjonujC}cych z wykorzystaniem obu grup 
substancji i utatwienie ograniczania emisji tych substancji. Nalezy podkreslic, ze srodowiska 
reprezentujC}ce sektory gospodarcze, w kt6rych SC} wykorzystywane substancje zubozajctce warstw~ 
ozonowct i fluorowane gazy cieplarniane, w szczeg61nosci sektor chtodnictwa i klimatyzacji, 
zdecydowanie nalegajC} na mozliwie szybkct harmonizacj~ przepis6w krajowych w odniesieniu do obu 
tych rodzaj6w substancji. 

1.3. Potrzeba i eel uchwalenia projektowanej ustawy 

Niniejsze zatozenia do projektu ustawy o substancjach zubozajC}cych warstw~ ozonowct oraz o 
niekt6rych fluorowanych gazach cieplarnianych, zwanych dalej ,fluorowanymi gazami cieplarnianymi", 
majC} na celu wykonanie przepis6w rozporzctdzenia (WE) nr 1005/2009, rozporzctdzenia (WE) nr 
842/2006 oraz 12 rozporzctdzen Komisji Europejskiej, b~dC}cych przepisami wykonawczymi do 
wymienionych rozporzctdzen, a taki:e transpozycj~ do krajowego porzctdku prawnego postanowien art. 6 
ust. 3 dyrektywy (WE) nr 2006/40 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczctcej 
emisji z system6w klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniajC}cej dyrektyw~ Rady 70/156/EWG. 

Zar6wno rozporzctdzenie (WE) nr 1 005/2009 oraz rozporzctdzenie (WE) nr 842/2006, jak i 
rozporzctdzenia wykonawcze Komisji SC} stosowane bezposrednio w panstwach cztonkowskich Unii 
Europejskiej. Pewne kwestie wymagajC} jednak uregulowania w przepisach krajowych, w szczeg61nosci 
w zakresie organ6w wtasciwych do wykonania przepis6w wsp61notowych, sankcji za nieprzestrzeganie 
tych przepis6w oraz okreslenia systemu gromadzenia i przekazywania przez okreslone podmioty danych 
niezb~dnych do prowadzenia polityki umozliwiajC}cej stosowanie tych przepis6w na poziomie krajowym. 

Niezb~dne jest taki:e wprowadzenie uregulowan umozliwiajC}cych monitorowanie i kontrol~ 
wykonywania, a taki:e ocen~ przez organy administracji publicznej efektywnosci realizacji regulacji 
zar6wno Unii Europejskiej, jak i krajowych, dotyczC}cych substancji zubozajC}cych warstw~ ozonowct oraz 
fluorowanych gaz6w cieplarnianych. Ustawa o substancjach zubozajC}cych warstw~ ozonowct oraz o 
niekt6rych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z przepisami wykonawczymi b~dzie stanowita 
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wykonanie i niezb~dne uzupetnienie regulacji zawartej w rozporzctdzeniu (WE) nr 1 005/2009 oraz 
rozporzctdzeniu (WE) nr 842/2006 i rozporzqdzeniach wykonawczych Komisji, wymienionych w punkcie 
1.2 powyzej. Ponadto projektowana ustawa zastqpi dotychczasowq ustaw~ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
substancjach zubozajqcych warstw~ ozonowq. 

Natomiast dyrektywa (WE) nr 2006/40 zostata skierowana do panstw cztonkowskich i nie obowiqzuje 
podmiot6w dziatajqcych w panstwach cztonkowskich w spos6b bezposredni, musi wi~c zostac wdrozona 
do prawodawstwa panstw cztonkowskich poprzez wpr.owadzenie odpowiednich przepis6w krajowych. 
Przepisy dyrektywy obj~te zakresem kompetencji ministra wtasciwego do spraw transportu zostaty jui: 
wprowadzone do prawa krajowego w formie rozporzctdzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazd6w samochodowych i 
przyczep oraz ich przedmiot6w wyposazenia lub cz~sci (Oz. U. z 2013 r. poz. 407)., natomiast pozostaje 
do przetransponowania art. 6 ust. 3 dyrektywy obj~ty zakresem kompetencji ministra wtasciwego do 
spraw srodowiska. Transpozycja tego przepisu b~dzie stanowita element projektowanej ustawy o 
substancjach zubozajqcych warstw~ ozonowq oraz o niekt6rych fluorowanych gazach cieplarnianych. 

1.4. Mozliwosc podjQcia srodk6w alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanej 
ustawy 

Brak jakiejkolwiek alternatywy wobec uchwalenia projektowanej ustawy. Polska, jako panstwo 
cztonkowskie, jest zobowiqzana zapewnic wykonanie regulacji unijnych wymienionych w punkcie 1.2 
i w niezb~dnym zakresie wprowadzic odpowiednie unormowania krajowe. Projektowana ustawa oraz 

· odpowiednie akty wykonawcze b~dct regulowac na szczeblu krajowym wszystkie dotychczas 
wprowadzane przez Komisj~ Europejskq wymagania zwictzane z post~powaniem w zakresie substancji 
zubai:ajqcych warst'!"~ ozonowq oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych. 

1.5. Podmioty, na kt6re bQdzie oddziatywac projektowana ustawa 

Projektowana ustawa o substancjach zubozajqcych warstw~ ozonowq oraz o niekt6rych fluorowanych 
gazach cieplarnianych dotyczyc b~dzie: · 

1) podmiot6w prowadzqcych dziatalnosc gospodarczct w zakresie produkcji i ustug zwiqzanych ze 
stosowaniem substancji zubozajqcych warstw~ ozonowct oraz fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych, a taki:e z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urzctdzeniami i 
systemami, a taki:e gasnicami zawierajqcymi te substancje lub gazy lub od nich uzaleznionymi; 

2) podmiot6w uzytkujqcych produkty, urzctdzenia i systemy oraz gasnice zawierajqce te substancje 
lub gazy lub od nich uzaleznione; 

3) podmiot6w prowadzqcych szkolenia personelu, oceniajqcych i certyfikujqcych personel, 
a taki:e certyfikujqcych przedsi~biorc6w; 

4) marszatk6w wojew6dztw pobierajqcych optaty za fluorowane gazy cieplarniane; 
5) organ6w administracji rzqdowej; 
6) Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej; 
7) lnstytutu Chemii Przemystowej, jako wyspecjalizowanej jednostki; 
8) organ6w lnspekcji Ochrony Srodowiska oraz organ6w pionu kontrolno-rozpoznawczego 

Panstwowej Strazy Pozarnej. 

1.6. Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy i zr6dla ich pokrycia 

Wejscie w zycie projektowanej regulacji spowoduje skutki finansowe dla budzetu panstwa wynikajqce 
gt6wnie z obciqi:en administracyjnych. Nalezy podkreslic, ze te obciqi:enia finansowe wynikajq 
bezposrednio z koniecznosci wykonania przepis6w rozporzctdzenia (WE) 1 005/2009 oraz 
rozporzctdzenia (WE) 842/2006 i rozporzctdzen wykonawczych Komisji. 
Biorqc pod uwag~ obecnq sytuacj~ spoteczno-politycznct w kraju oraz stan budzetu panstwa zatozono, 
ze kontrole post~powania z substancjami zubozajqcymi warstw~ ozonowq oraz fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi oraz kontrole post~powania z produktami, urzqdzeniami, systemami przeciwpozarowymi, 
gasnicami oraz systemami klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, zawierajqcymi substancje 
zubai:ajqce warstw~ ozonowct oraz fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionymi, powinny 
bye przeprowadzane zgodnie z podejsciem opartym na analizie ryzyka. 
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Wydatkowanie srodk6w budzetowych b~dzie wictzac si~ ze specjalistycznym szkoleniem pracownik6w 
pionu kontrolno-rozpoznawczego Par'lstwowej Strazy Pozarnej w zakresie realizacji zadar'l wynikajc:tcych 
z projektowanej ustawy i przepis6w wsp61notowych oraz wyposazenia ich w odpowiedni sprz~t 
niezb~dny do realizacji tych zadar'l. 

W projektowanej ustawie zostanie wyznaczona wyspecjalizowana jednostka upowazmona 
do gromadzenia danych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych w zwictzku z art. 27 
rozporzctdzenia ry./E) nr 1005/2009 oraz z art. 6(4) rozporzctdzenia ry./E) nr 842/2006 przez podmioty 
prowadzctce dziatalnosc w poszczeg61nych sektorach oraz do dokonywania analizy tych danych, jak 
r6wniez do prowadzenia Centralnego Rejestru Operator6w oraz do dokonywania analizy danych w nim 
zawartych. Rejestr prowadzony b~dzie przy uzyciu system6w teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 
pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiot6w realizujqcych zadania 
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). Jednostka ta b~dzie tez realizowac zadania zwictzane z 
realizacjq biezc:tcych zalecer'l Unii Europejskiej w zakresie substancji zubozajctcych warstw~ ozonowct 
oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych. Zaktada si~, ze koszty zwictzane z dziataniami 
wyspecjalizowanej jednostki oraz utworzeniem centralnych system6w gromadzenia danych pokrywane 
b~dct ze srodk6w Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. 
Nalezy dodac, ze w projektowanej ustawie przewiduje si~ wprowadzenie optat za fluorowane gazy 
cieplarniane wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6re b~dct stanowity dodatkowe 
wptywy do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. 
Skutki finansowe projektowanej ustawy przedstawiono szczeg6towo w Ocenie Skutk6w Regulacji (OSR). 

Koszt funkcjonowania jednostki certyfikujc:tcej personel lub przedsi~biorc6w oraz jednostek oceniajqcych 
i szkolctcych nie b~dzie pokryty z budzetu par'lstwa, lecz z optat ponoszonych przez zainteresowane 
podmioty i osoby na rzecz tych jednostek w zwictzku z czynnosciami, jakie b~dct one wykonywac zgodnie 
z projektowanct ustawct na rzecz tych podmiot6w i os6b. 

2. Propozycje rozstrzygniQC 

2.1. Przepisy og61ne 

2.1.1. Zakres przedmiotowy ustawy 

Ustawa dotyczyc b~dzie substancji zubozajqcych warstw~ ozonowct wymienionych w zatctczniku I do 
rozporzctdzenia ry./E) 1005/2009, zwanych dalej ,substancjami kontrolowanymi", oraz substancji 
zubozajqcych warstw~ ozonowct, okreslonych w zatctczniku II do rozporzctdzenia ry./E) 1005/2009, 
zwanych dalej ,substancjami nowymi". 
Projektowana ustawa dotyczyc b~dzie taki:e niekt6rych fluorowanych gaz6w cieplarnianych, 
wymienionych w zatctczniku I do rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006 

Proponuje si~, aby projektowana ustawa regulowata: 
1) obowictzki podmiot6w prowadzctcych dziatalnosc gospodarczct w zakresie produkcji i ustug 

zwictzanych ze stosowaniem substancji zubozajqcych warstw~ ozonowct oraz fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych, a taki:e z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urzctdzeniami, 
gasnicami i systemami zawierajc:tcymi te substancje lub gazy lub od nich uzaleznionymi, oraz 
obowictzki podmiot6w uzytkujc:tcych produkty, urzctdzenia, gasnice i systemy zawierajc:tce te 
substancje lub gazy; 

2) zadania organ6w i jednostek wtasciwych w sprawach substancji zubozajctcych warstw~ ozonowct 
oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych oraz post~powania z produktami, urzctdzeniami, systemami 
ochrony przeciwpozarowej i gasnicami, a taki:e systemami klimatyzacji w niekt6rych pojazdach 
silnikowych, zawierajctcymi te substancje lub gazy lub od nich uzaleznionymi; 

3) sankcje za naruszenie przepis6w dotyczc:tcych substancji zubozajqcych warstw~ ozonowct i 
fluorowanych gaz6w cieplarnianych oraz produkt6w, urzctdzer'l, system6w ochrony przeciwpozarowej 
i gasnic, jak tez system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, zawierajctcych te 
substancje lub gazy lub od nich uzaleznionych; 

4) wysokosc optat za wykonywanie czynnosci przez jednostk~ certyfikujctcct personal lub 
przedsi~biorc6w; 
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5) wysokosc optat za wprowadzanie fluorowanych gaz6w cieplarnianych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2.1.2. Zakres podmiotowy ustawy 

Projektowana ustawa dotyczyc b~dzie: 
1) podmiot6w prowadzctcych dziatalnosc gospodarczct w zakresie produkcji i ustug zwictzanych ze 

stosowaniem substancji zubozajctcych warstw~ ozonowct oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych, a 
taki:e z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urzctdzeniami i systemami, a taki:e 
gasnicami zawierajctcymi te substancje lub gazy lub od nich uzaleznionymi; 

2) podmiot6w uzytkujctcych produkty, urzctdzenia i systemy oraz gasnice zawierajctce te substancje lub 
gazy lub od nich uzaleznione; 

3) podmiot6w prowadzctcych . szkolenia personelu, oceniajctcych i certyfikujctcych personel, 
a taki:e certyfikujctcych przedsi~biorc6w; 

4) marszatk6w wojew6dztw pobierajctcych optaty za niekt6re fluorowane gazy cieplarniane; 
5) organ6w administracji rzctdowej; 
6) Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej; 
7) lnstytutu Chemii Przemystowej, jako wyspecjalizowanej jednostki; 
8) organ6w lnspekcji Ochrony Srodowiska oraz organ6w pionu kontrolno-rozpoznawczego Panstwowej 

Strazy· Pozarnej. · 

2.1.3. Objasnienie podstawowych okreslen 

W dziale dotyczctcym przepis6w og61nych proponuje si~ zamieszczenie stowniczka poj~c uzywanych w 
projektowanej ustawie. 

Proponuje si~ przyjctc, ze ilekroc w ustawie jest mowa o: 
1) certyfikacie - rozumie si~ przez to dokument wydany przez jednostk~ certyfikujctcct, potwierdzajctcy, 

ze osoba lub przedsi~biorca spetnia wymagania okreslone w ustawie oraz rozporzctdzeniach Komis~ 
wymienionych w pkt. 1.2; 

2) ilosci substancji kontrolowanych lub ilosci fluorowanych gaz6w cieplarnianych zawartych w: 
a) urzctdzeniach chtodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepta - rozumie si~ przez to 

maksymalne dopuszczalne napetnienie pojedynczego obiegu czynnika chtodniczego, okreslone 
w specyfikacji technicznej producenta danego urzctdzenia, 

b) rozdzielnicach wysokiego napi~cia - rozumie si~ przez to znamionowe napetnienie 
wyodr~bnionego przedziatu gazowego, okreslone w specyfikacji technicznej producenta danej 
rozdzielnicy, · 

c) urzctdzeniach zawierajctcych rozpuszczalniki - rozumie si~ przez to maksymalne dopuszczalne 
napetnienie catego zbiornika urzctdzenia, okreslone w specyfikacji technicznej producenta 
danego urzctdzenia, 

d) systemach ochrony przeciwpozarowej - rozumie si~ przez to maksymalne napetnienie catego 
systemu ochrony przeciwpozarowej, 

e) gasnicach - rozumie si~ przez to maksymalne dopuszczalne napetnienie gasnicy, okreslone w 
specyfikacji technicznej producenta danej gasnicy; 

3) instalacji - w stosunku do urzctdzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta zawierajctcych 
substancje kontrolowane - rozumie si~ przez to tctczenie dw6ch lub wi~kszej liczby element6w lub 
obieg6w zawierajctcych bctd:Z majctcych zawierac czynnik chtodniczy w postaci substancji 
kontrolowanej, w celu zmontowania uktadu w miejscu jego eksploatacji, w tym tctczenie przewod6w 
czynnika chtodniczego uktadu w celu zamkni~cia obiegu czynnika chtodniczego, niezaleznie od 
koniecznosci napetnianie uktadu po zakonczeniu montazu; 

4) instalacji - w stosunku system6w ochrony przeciwpozarowej i gasnic zawierajctcych substancje 
kontrolowane - rozumie si~ przez to tctczenie po raz pierwszy jednego lub wi~kszej liczby zbiornik6w 
zawierajctcych lub majctcych zawierac czynnik gasniczy w postaci substancji kontrolowanej z 
przynaleznymi elementami w miejscu eksploatacji tych zbiornik6w i przynaleznych element6w, z 
wytctczeniem tych element6w, kt6re nie majct wptywu na przechowywanie czynnika gasniczego przed 
jego uwolnieniem w celu ugaszenia pozaru; 

5) konserwacji lub serwisowaniu - w stosunku do urzctdzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp 
ciepta zawierajctcych substancje kontrolowane - rozumie si~ przez to wszystkie czynnosci, z 
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wykluczeniem dokonywania odzysku i sprawdzania pod wzgl~dem wyciek6w, zwictzane z dostaniem 
si~ do obieg6w zawierajctcych lub majctcych zawierac substancje kontrolowane, zwtaszcza 
wypetnienie systemu substancjami kontrolowanymi, usuwanie jednego lub wi~kszej ilosci element6w 
obiegu lub urzctdzenia, ponowny montaz dw6ch lub wi~kszej ilosci obiegu lub urzctdzenia oraz 
naprawy nieszczelnosci; 

6) konserwacji lub serwisowaniu - w stosunku do system6w ochrony przeciwpozarowej i gasnic 
zawierajctcych substancje kontrolowane - rozumie si~ przez to wszystkie czynnosci zwictzane z 
pracami prowadzonymi na zbiornikach zawierajctcych lub majctcych zawierac czynnik gasniczy w 
postaci substancji kontrolowanej z przynaleznymi elementami w miejscu eksploatacji tych zbiornik6w 
i przynaleznych element6w, z wytctczeniem tych element6w, kt6re nie majct wptywu na 
przechowywanie czynnika gasniczego przed jego uwolnieniem w celu ugaszenia pozaru; 

7) produkcie- rozumie si~ przez to wyr6b nieb~dctCY urzctdzeniem, systemem klimatyzacji w niekt6rych 
pojazdach silnikowych, systemem ochrony przeciwpozarowej ani gasnicct, zawierajctCY substancj~ 
kontrolowanct lub fluorowany gaz cieplarniany; 

8) ruchomym urzctdzeniu - rozumie si~ przez to urzctdzenie, kt6re jest zwykle przemieszczane podczas 
eksploatacji, z wytctczeniem urzctdzeri stanowictcych systemy klimatyzacji w niekt6rych pojazdach 
silnikowych; 

9) ruchomym systemie ochrony przeciwpozarowej - rozumie si~ przez to system ochrony 
przeciwpozarowej, kt6ry jest zwykle przemieszczany podczas eksploatacji; 

10)systemie klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych - rozumie si~ przez to uktad element6w 
zawierajctCY substancj~ kontrolowanct lub fluorowany gaz cieplarniany, kt6rego celem jest obnizenie 
temperatury i wilgotnosci powietrza w kabinie pasazerskiej pojazdu, umieszczony w pojezdzie 
silnikowym kategorii M1 lub N1 klasy I, jak okreslono w pierwszej tabeli w pkt 5.3.1.4 zatctcznika I do 
dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw paristw 
cztonkowskich odnoszctcych si~ do dziatari, jakie majct bye podj~te w celu ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza przez spaliny z silnik6w o zaptonie iskrowym pojazd6w silnikowych (Dz. 
Urz. WE L 76 z 06.04.1970, z p6zn. zm.) w rozumieniu przepis6w wydanych na podstawie art. 68 
ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 
poz. 908, z p6zn. zm.) w zakresie homologacji typu pojazd6w samochodowych i przyczep; 

11) systemie ochrony przeciwpozarowej - rozumie si~ przez to stacjonarny zbiornik lub szereg 
potctczonych zbiornik6w wraz z elementami towarzyszctcymi, zainstalowanymi ze wzgl~du na 
okreslone zagrozenie pozarowe na okreslonej przestrzeni; 

12) urzctdzeniu - rozumie si~ przez to kazde zawierajctce substancje kontrolowane lub fluorowany gaz 
cieplarniany stacjonarne urzctdzenie chtodnicze, klimatyzacyjne i pomp~ ciepta, urzctdzenie b~dctce 
rozdzielnicct wysokiego napi~cia lub urzctdzenie zawierajctce rozpuszczalniki, z wytctczeniem 
system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych. W kazdym przypadku, gdy w ustawie jest 
mowa o urzctdzeniu oznacza to r6wniez instalacj~ rozumianct jako urzctdzenie podstawowe wraz z 
elementami towarzyszctcymi, w szczeg61nosci zewn~trznymi obiegami substancji kontrolowanej lub 
fluorowanego gazu cieplarnianego, zaworami, ztctczkami, przyrzctdami pomiarowymi; 

13) oddziale - rozumie si~ przez to oddziat w rozumieniu art. 5 ust 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r .. Nr 220, poz. 1447. z p6zn. zm.). 

Zaktada si~. ze regulacje dotyczctce produkt6w, urzctdzeri, system6w klimatyzacji w niekt6rych 
pojazdach silnikowych, system6w ochrony przeciwpozarowej i gasnic zawierajctcych substancje 
kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane b~dct miaty zastosowanie tak:Ze do produkt6w, urzctdzeri, 
system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, system6w ochrony przeciwpozarowej i 
gasnic, uzaleznionych od substancji kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w cieplarnianych. 

2.1.4. Operator 

Zgodnie z art. 2 ust. 6 rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006 przez operatora rozumie si~ osob~ fizycznctlub 
prawnct sprawujctcct faktycznct kontrol~ nad technicznym dziataniem urzctdzeri i system6w obj~tych tymze 
rozporzctdzeniem. Ponadto, Paristwo Cztonkowskie moze wskazac wtasciciela jako podmiot 
odpowiedzialny za zobowictzania operatora. 
Wydaje si~ zasadne, aby powyzszct definicj~ stosowac tak:Ze w odniesieniu do przedsi~biorc6w, kt6rzy 
obstugujct urzctdzenia chtodnicze lub klimatyzacyjne, pompy ciepta lub systemy ochrony 
przeciwpozarowej zawierajctce substancje kontrolowane, o kt6rych mowa w ppkt e) pkt. 26 art. 3 
rozporzctdzenia (WE) nr 1005/2009. 
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-------------------------------

Z uwagi na koniecznosc zapewnienia jednoznacznej identyfikacji operatora dla kai:dego urz~dzenia lub 
systemu ochrony przeciwpozarowej, proponuje si~ wprowadzenie w projektowanej ustawie 
nast~puj~cych rozwi~zar'l. · 
1) Wskazanie, ze sprawowanie przez operatora faktycznej kontroli nad technicznym dziataniem 

urz~dzenia lub systemu ochrony przeciwpozarowej oznacza: 
a) petny dost~p do urz~dzenia lub systemu ochrony przeciwpozarowej umozliwiaj~cy nadzorowanie 

jego element6w i ich funkcjonowania oraz mozliwosc przekazania petnego dost~pu do 
urz~dzenia lub systemu ochrony przeciwpozarowej osobom trzecim, 

b) codzienn~ kontrol~ funkcjonowania lub dziatania urz~dzenia lub systemu ochrony 
przeciwpozarowej, w tym podejmowanie decyzji o jego wt~czeniu lub wyt~czeniu, 

c) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotycz~cych modyfikacji 
urz~dzenia lub systemu ochrony przeciwpoi:~rowej, w szczeg61nosci wymiany poszczeg61nych 
element6w, zainstalowania detektora wyciek6w, podejmowanie decyzji w sprawie modyfikacji 
ilosci substancji kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w cieplarnianych zawartych w urz~dzeniu 
lub systemie ochrony przeciwpozarowej oraz decyzji dotycz~cych kontroli, w tym kontroli 
szczelnosci, b~dz naprawy urz~dzenia lub systemu ochrony przeciwpozarowej. 

Wszystkie te elementy s~ potrzebrie do tego, aby zostaty wypetnione obowi~zki natozone na 
"operator6w'' gt6wnie przez rozporz~dzenie (WE) nr 842/2006, czyli: zapobieganie wyciekom; 
spowodowanie, w jak najkr6tszym czasie, naprawy kazdego wykrytego wycieku; spowodowanie, aby 
taka naprawa byta prowadzona przez personel certyfikowany, zgodnie z harmonogramem 
okreslonym w art. 3 ust. 2 tego rozporz~dzenia; instalowanie system6w wykrywania wyciek6w; 
prowadzenie dokumentacji; spowodowanie, aby odzysk byt dokonywany przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel. 

Powyzsze przepisy, jak r6wniez niekt6re inne rozwi~zania proponowane do uregulowania w ustawie 
zostaty zaproponowane z uwzgl~dnieniem dokumentu przygotowanego przez Komisj~ Europejsk~, 
zatytutowanego ,Wskaz6wki i interpretacje Komisji Europejskiej dotycz~ce niekt6rych problem6w 
wynikaj~cych z rozporz~dzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9nia 17 maja 
2006r. w sprawie niekt6rych fluorowanych gaz6w cieplarnianych", kt6ry zawiera wskaz6wki dla 
par'lstw cztonkowskich odnosnie praktycznej interpretacji i wykonania na szczeblu krajowym 
przepis6w rozporz~dzenia (WE) nr 842/2006 i rozporz~dzer'l wykonawczych Komisji. 

2) Wskazanie, ze przepisy dotycz~ce operatora stosuje si~ r6wniei: do jednostki organizacyjnej 
nieb~d~cej osob~ prawn~. Wynika to ze specyfiki polskiego prawa, wedtug kt6rego osobami 
prawnymi nie s~ takie podmioty, jak: sp6tki osobowe, wsp61noty mieszkaniowe, par'lstwowe i 
samorz~dowe jednostki organizacyjne niemaj~ce osobowosci prawnej, w tym urz~dy obstuguj~ce 
organy administracji publicznej, oddziaty os6b prawnych, a wszystkie ww. podmioty mog~ petnic rol~ 
operatora. 

3) Przyj~cie, ze w przypadku braku mozliwosci ustalenia operatora za zobowi~zania operatora 
odpowiada wtasciciel urz~dzenia lub systemu ochrony przeciwpozarowej. Pomoze tow przypadkach 
trudnosci w ustaleniu, kto jest operatorem urz~dzenia lub systemu. 

Ze wzgl~d6w praktycznych zaktada si~, i:e operator moze zlecic osobie trzeciej, w postaci papierowej 
umowy zlecenia, sprawowanie kontroli nad technicznym dziataniem urz~dzenia lub systemu ochrony 
przeciwpozarowej. W takim przypadku operator ponosi nadal petn~ odpowiedzialnosc za wykonywanie 
obowi~zk6w wynikaj~cych z przepis6w ustawy i regulacji Unii Europejskiej. 

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieb~d~ca osob~ prawn~ stanie si~ operatorem 
urz~dzenia lub systemu ochrony przeciwpozarowej w dniu dostarczenia tego urz~dzenia lub systemu na 
miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku, gdy urz~dzenie lub system ochrony przeciwpoi:arowej 
wymaga instalacji - w dniu zakor'lczenia instalacji i napetnienia urz~dzenia lub systemu ochrony 
przeciwpozarowej substancj~ kontrolowan~ lub fluorowanym gazem cieplarnianym. 

W przypadku urz~dzer'l i system6w przeciwpozarowych pozostaj~cych we wtasciwosci Ministra Obrony 
Narodowej operatorzy powinni bye wyznaczani przez tego Ministra. W zwi~zku z tym, proponuje si~ aby 
Minister Obrony Narodowej okreslit w drodze rozporz~dzenia wykaz podmiot6w sprawuj~cych faktyczn~ 
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kontrol~ nad technicznym dziataniem urz~dzen i system6w ochrony przeciwpozarowej, zawieraj~cych 3 
kg lub wi~cej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w cieplarnianych, b~d~cych na 
wyposazeniu Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.1.5. Zakaz produkcji substancji kontrolowanych 

Rozporz~dzenie (WE) nr 1005/2009 zakazuje produkcji substancji kontrolowanych z wyj~tkiem produkcji 
i stosowania ich w charakterze substrat6w, czynnik6w utatwiaj~cych procesy chemiczne, nieodzownych 
zastosowan laboratoryjnych i analitycznych oraz sytuacji okreslonych w art. 11 tego rozporz~dzenia, a 
takZe produkcji substancji nowych, zawartych w Zat~czniku II cz~sc A do tego rozporz~dzenia, z 
wyj~tkami okreslonymi w art. 24 ust. 1. 
Nalezy takZe dodac, ze w rozumieniu rozporz~dzenia (WE) nr 1005/2009 produkcja substancji 
kontrolowanych lub nowych substancji oznacza ilosc wyprodukowanych substancji kontrolowanych lub 
nowych substancji z tym, ze nie obejmuje ona ilosci substancji odzyskanych, poddanych recyklingowi lub 
zregenerowanych, ani nieznacznych ilosci, kt6re w nieunikniony spos6b znajduj~ si~ w produktach w 
ilosciach sladowych lub s~ emitowane podczas procesu wytw6rczego. 

Proponuje si~ w projektowanej ustawie uregulowac, ze za produkcj~ substancji kontrolowanych lub 
substancji nowych nie uwaza si~ r6wniez ilosci wytworzonych mieszanin zawieraj~cych, odpowiednio, 
substancje kontrolowane lub substancje nowe, kt6re zostaty wczesniej wyprodukowane. 
Dodanie tej regulacji pozwoli na unikni~cie dwukrotnego uznania za produkcj~ tych samych ilosci 
substancji, kt6re zuzyte zostaty do wytworzenia mieszaniny. 

2.1.6. Pozostale przepisy og61ne 

2.1.6.1. OdstQpstwa od zakaz6w wynikajctcych z rozporzctdzenia (WE) nr 1005/2009 

Zgodnie z rozporz~dzeniem (WE) nr 1005/2009, na wniosek wtasciwego organu panstwa 
cztonkowskiego, Komisja Europejska moze zezwolic na odst~pstwa od przepis6w art. 5 i 6, 17(1) oraz 
Zat~cznika VI do rozporz~dzenia. 
Niezb~dne wydaje si~ okreslenie w projektowanej ustawie procedury zgtaszania przez podmioty 
wniosk6w o odst~pstwa od przepis6w rozporz~dzenia na podstawie art. 11 ust. 8, art. 12 ust 3, art. 13 
ust. 4, art. 17 ust. 3 rozporz~dzenia (WE) nr 1 005/2009 . Proponuje si~ wi~c. a by przed wyst~pieniem 
wtasciwego organu do Komisji z wnioskiem o odst~pstwo podmiot sktadat wniosek do tego organu celem 
weryfikacji, przeprowadzonej z uwzgl~dnieniem opinii wydanej przez wyspecjalizowan~ jednostk~, o 
kt6rej mowa w pkt 2.3 na podstawie analizy wniosku dokonanej przez t~ jednostk~. Proponuje si~. aby 
wtasciwym organem byt w tym przypadku minister wtasciwy do spraw srodowiska. 
Wniosek sktadany b~dzie w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej przekazywanej w systemie 
teleinformatycznym, w j~zyku polskim i angielskim. Wniosek powinien zawierac imi~ i nazwisko oraz 
podpis osoby, kt6ra go sporz~dzita oraz nast~puj~ce informacje: 
1) dat~ sporz~dzenia wniosku, 
2) przedmiot wniosku, 
3) przewidywan~ dat~ wdrozenia rozwi~zania alternatywnego oraz ilosc substancji kontrolowanej 

wnioskowanej w poszczeg61nych latach az do tej daty, 
4) odniesienie do wtasciwego artykutu rozporz~dzenia (WE) nr 1005/2009, na podstawie kt6rego 

podmiot wyst~puje z wnioskiem, 
5) dane kontaktowe podmiotu- Wnioskodawcy, 
6) szczeg6towy opis zastosowania substancji kontrolowanej, 
7) ilosc substancji kontrolowanej (w kg) wyemitowan~ w tym zastosowaniu w kazdym z dw6ch lat 

poprzedzaj~cych dat~ rozpocz~cia jej stosowania zgodnie z wnioskiem oraz kolejnych lat az do 
przewidywanej daty wdrozenia rozwi~zania alternatywnego oraz informacj~. jaki procent 
zastosowanych ilosci stanowita ta emisja w poszczeg61nych latach, 

8) opis wyposazenia, jakie zostato zainstalowane i procedur, jakie zostaty wprowadzone w celu 
ograniczenia emisji substancji kontrolowanej z zastosowania, kt6rego dotyczy wniosek, 

9) opis wyposazenia, jakie zamierza si~ zainstalowac i procedur, jakie zamierza si~ wprowadzic w 
celu ograniczenia emisji substancji kontrolowanej z zastosowania, kt6rego dotyczy wniosek, 

1 0) ilosc substancji kontrolowanej (w kg) wykorzystywanej w tym zastosowaniu w kazdym z trzech lat 
poprzedzaj~cych dat~ rozpocz~cia jej stosowania zgodnie z wnioskiem oraz kolejnych trzech lat, 

13 



11) ilosc substancji kontrolowanej (w kg) zmagazynowanej z przeznaczeniem do wykorzystania w 
zastosowaniu, kt6rego dotyczy wniosek, 

12) w przypadku, gdy zaktada si~ przyw6z substancji kontrolowanej do zastosowania, kt6rego dotyczy 
wniosek - nazw~ i dane kontaktowe uprawnionego importera; w przypadku, gdy zaktada si~. ze 
substancja kontrolowana do zastosowania, kt6rego dotyczy wniosek b~dzie produkowana - nazw~ 
i dane kontaktowe producenta oraz miejsce produkcji, 

13) ilosc substancji kontrolowanej (w kg) przeznaczonej do zaimportowania lub wyprodukowania do 
zastosowania, kt6rego dotyczy wniosek w roku ztozenia wniosku i w kolejnych trzech latach, 

14) opis problem6w technicznych, jakie nalezy rozwiqzac dla wprowadzenia rozwiqzan alternatywnych, 
zwiqzanych ze spetnieniem wymagan technicznych, bezpieczenstwem, sprawami inzynieryjnymi i 
ewentualnymi innymi przeszkodami, 

15) opis kazdego rozwiqzania alternatywnego dla substancji kontrolowanej, kt6rej dotyczy wniosek, 
kt6re albo byto sprawdzane albo jest aktualnie sprawdzane, z uwzgl~dnieniem alternatywnych 
substancji, kt6re nie Sq jeszcze dost~pne na rynku; dla kazdego z tych rozwiqzan - jego zalety i 
wady; dla kazdego rozwiqzania, jakie zostato odrzucone - szczeg6towe uzasadnienie przyczyn 
odrzucenia, 

16) dla kazdego rozwiqzania aktualnie rozwazanego - aktualny stan jego sprawdzania, prowadzonych 
badan lub wdrozenia oraz gt6wne przeszkody w jego zastosowaniu wraz z okresleniem terminu, w 
kt6rym zostanie zakonczone wdrozenie, 

17) inne informacje, kt6re mogq uzasadnic wniosek - np. uwarunkowania ekonomiczne zwiqzane z 
wnioskiem i konsekwencje nieprzyznania odst~pstwa, kt6rego dotyczy wniosek. 

Jesli wniosek dotyczytby kilku oddziat6w podmiotu, powyzsze dane w punktach 5-17 nalezy podac dla 
kazdego oddziatu oddzielnie. 
Rejestr wniosk6w prowadzony b~dzie przy uzyciu system6w teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 
pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiot6w realizujqcych zadania 
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). 
Proponuje si~. aby minister wtasciwy do spraw srodowiska, po zasi~gni~ciu opinii wyspecjalizowanej 
jednostki, m6gt w terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku wystqpic do podmiotu ubiegajqcego si~ o 
odst~pstwo od przepis6w rozporzqdzenia na podstawie art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 17 
ust. 3 rozporzqdzenia (WE) nr 1005/2009, o uzupetnienie lub wyjasnienie dotycz~ce informacji 
zawartych we wniosku oraz usuni~cie brak6w formalnych w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpatrzenia. 
Zaktada si~. ze minister wtasciwy do spraw srodowiska weryfikowatby wniosek, w terminie nie dtuzszym 
niz 30 dni od dnia ztozenia wniosku lub otrzymania uzupetnienia lub wyjasnienia, o kt6rym mowa wyzej. 
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku minister wtasciwy do spraw srodowiska wyst~powatby z 
wnioskiem o ww. odst~pstwa do Komisji Europejskiej. 
W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku, minister wtasciwy do spraw srodowiska w drodze decyzji 
administracyjnej odmawiatby wystqpienia z wnioskiem do Komisji Europejskiej o ww. odst~pstwa. 
Proponuje si~. a by minister wtasciwy do spraw srodowiska m6gt okreslic, w drodze rozporzqdzenia wz6r 
wniosku, uwzgl~dniajqc wymagania formalne przedstawione wyzej. 

Zar6wno w rozporzqdzeniu (WE) nr 1005/2009, jak i w rozporzqdzeniu (WE) nr 842/2006 oraz 
rozporzqdzeniach wykonawczych, wyst~puje poj~cie przedsi~biorstwo, podczas gdy w prawodawstwie 
polskim uzywa si~ terminu przedsi~biorca. Stqd proponuje si~ uzyc w ustawie terminu zgodnego z 
prawem krajowym i w omawianym zakresie stosowac okreslenie ,przedsi~biorca". 

Art. 13 ust. 1 rozporzqdzenia (WE) nr 1005/2009 zezwala, w drodze odst~pstwa od przepis6w art. 5 
ust. 1, dotyczqcego zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania substancji kontrolowanych, na 
wprowadzanie do obrotu i stosowanie halon6w do zastosowan krytycznych, okreslonych w zatqczniku VI 
do tego rozporzqdzenia, przez przedsi~biorc6w, kt6rzy uzyskali autoryzacj~ wtasciwego organu panstwa 
cztonkowskiego na przechowywanie halon6w do zastosowan krytycznych. 
Proponuje si~. aby minister wtasciwy do spraw srodowiska prowadzit i ogtaszat w Biuletynie lnformacji 
Publicznej list~ takich przedsi~biorc6w. Na takiej liscie mogq zostac umieszczone podmioty spetniajqce 
nast~pujqce wymagania: 
1) posiadajqce co najmniej dwuletnie doswiadczenie w dziatalnosci zwiqzanej ze stosowaniem 

gazowych srodk6w gasniczych lub obrotem takimi srodkami, 
2) posiadajqce zezwolenia na zbieranie odpad6w niebezpiecznych i ich przetwarzanie, 
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3) posiadajClce mozliwosci magazynowania halon6w w warunkach zapewniajClcych zminimalizowanie 
ich emisji do srodowiska. 

Podmiot wyst~pujClCY z wnioskiem do ministra wtasciwego do spraw srodowiska o umieszczenie na liscie 
zatClczatby do wniosku oswiadczenie o spetnieniu wymienionych wyzej warunk6w, na podstawie kt6rego 
minister wtasciwy do spraw srodowiska umieszczatby podmiot na liscie. Proponuje si~. aby minister 
wtasciwy do spraw srodowiska okresiH w drodze rozporzCldzenia dane i informacje, jakie majCl bye 
zawarte we wniosku oraz wz6r wniosku o umieszczenie na liscie podmiot6w uprawnionych do 
gromadzenia halon6w i dokonywania obrotu halonami oraz wz6r oswiadczenia o spetnianiu warunk6w 
okreslonych wyzej. 
Proponuje si~. aby wnioski byty przekazywane do ministra wtasciwego do spraw srodowiska w postaci 
papierowej oraz postaci elektronicznej przekazywanej w systemie teleinformatycznym. Rejestr wniosk6w 
prowadzony b~dzie przy uzyciu system6w teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiot6w realizujClcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
paz. 565, z p6i:n. zm.). 
W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku minister wtasciwy do spraw srodowiska umieszczatby 
podmiot na liscie ogtaszanej w Biuletynie lnformacji Publicznej, co bytoby r6wnoznaczne z autoryzacjCl 
wtasciwego organu paristwa cztonkowskiego na gromadzenie halon6w do zastosowari krytycznych. 
W przypadku niespetnienia ww. wymagari minister wtasciwy do spraw srodowiska odmawiatby wpisania 
na ww. list~. Odmowa wpisania na list~ nast~powataby w drodze decyzji administracyjnej. 

W projektowanej ustawie zaktada si~ r6wniez wprowadzenie obowiClzku rejestracji podmiot6w 
produkujClcych, stosujClcych i wprowadzajClcych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe 
substancje, o kt6rych mowa w art. 24 rozporzCldzenia (WE) 1005/2009. Celem wprowadzenia obowiClzku 
rejestracji takich podmiot6w jest uzyskanie informacji o wykorzystywaniu nowych substancji w Polsce. 
Brak tych informacji uniemozliwi wypracowanie stanowiska Polski w przypadku propozycji Komisji 
Europejskiej obj~cia nowych substancji dodatkowymi restrykcjami. 
Zaktada si~. ze podmioty, o kt6rych mowa powyzej, wyst~powatyby do ministra wtasciwego do spraw 
srodowiska z wnioskiem o wpisanie ich do rejestru podmiot6w produkujClcych, stosujClcych i 
wprowadzajClcych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje. Minister wtasciwy 
do spraw srodowiska b~dzie prowadzit i ogtaszat taki rejestr w Biuletynie lnformacji Publicznej. 
Proponuje si~ takZe, aby minister wtasciwy do spraw srodowiska m6gt okreslic, w drodze 
rozporzCldzenia, wz6r wniosku o wpisanie do rejestru podmiot6w produkujClcych, stosujClcych i 
wprowadzajClcych do obrotu nowe substancje. · 
Wnioski b~dCl przekazywane do ministra wtasciwego do spraw srodowiska w postaci papie[owej oraz 
postaci elektronicznej, przekazywanej w systemie teleinformatycznym. Rejestr wniosk6w prowadzony 
b~dzie przy uzyciu system6w teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, paz. 565, 
z p6i:n. zm.). 
Proponuje si~ takZe, aby obowiClzek rejestracji obejmowat r6wniez podmioty stosujClce substancje 
kontrolowane w charakterze substrat6w lub czynnik6w utatwiajClcych procesy chemiczne oraz 
podmiot6w prowadzClcych niszczenie substancji kontrolowanych, w rozumieniu rozporzCldzenia (WE) nr 
1005/2009. 
Zaktada si~. ze podmioty, o kt6rych mowa powyzej, wyst~powatyby do ministra wtasciwego do spraw 
srodowiska z wnioskiem o wpisanie ich do rejestru. Proponuje si~. aby minister wtasciwy do spraw 
srodowiska prowadzit i ogtaszat taki rejestr w Biuletynie lnformacji Publicznej. Proponuje si~, aby 
minister wtasciwy do spraw srodowiska m6gt okreslic, w drodze rozporzCldzenia, wz6r wniosku o 
wpisanie do rejestru podmiot6w o kt6rych mowa powyzej. 
Wnioski b~dCl przekazywane do ministra wtasciwego do spraw srodowiska w postaci papierowej oraz 
postaci elektronicznej, przekazywanej w systemie teleinformatycznym. Rejestr wniosk6w prowadzony 
b~dzie przy uzyciu system6w teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, paz. 565, 
z p6i:n. zm.). 
W przypadku uznania stosowania substancji kontrolowanych w charakterze substrat6w lub czynnik6w 
utatwiajClcych procesy chemiczne za niezgodne z zastosowaniami, o kt6rych mowa zatClczniku Ill do 
rozporzCldzenia (WE) nr 1005/2009 lub uznania technologii niszczenia substancji za niezgodnCl z 
technologiami wymienionymi w zatClczniku VII do rozporzCldzenia (WE) nr 1005/2009, minister wtasciwy 
do spraw srodowiska odmawiatby wpisania do rejestru. Odmowa wpisania do rejestru nast~powataby w 
drodze decyzji administracyjnej. 
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-----------------

Rejestr podmiot6w produkujctcych, stosujctcych i wprowadzajctcych do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje, o kt6rych mowa w art. 24 rozporzctdzenia (WE) 1005/2009 
oraz rejestracji podmiot6w stosujctcych substancje kontrolowane w charakterze substrat6W lub · 
czynnik6w ufatwiajctcych procesy chemiczne oraz podmiot6w prowadzctcych niszczenie substancji 
kontrolowanych, w rozumieniu rozporzctdzenia (WE) nr 1005/2009, prowadzone b~dct przy uzyciu 
system6w teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dziatalnosci podmiot6w realizujctcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). 

2.1.6.2. Przyjmowanie dostaw 

Zaktada si~, ze przedsi~biorca b~dzie m6gt przyjctc dostaw~ substancji kontrolowanej lub fluorowanego 
gazu cieplarnianego jezeli zapewni, ze dostaw~ takct b~dzie odbierata osoba posiadajctca certyfikat dla 
personelu odpowiedni do wykonywanych przez t~ osob~ czynnosci zwictzanych z substancjami 
kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi lub, w przypadku przedsi~biorc6w oferujctcych 
usfugi serwisowe i naprawcze system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, osoba 
posiadajctca zaswiadczenie, o kt6rym mowa w punkcie 2.6. · 

Powyzsza regulacja jest realizacjct obowictzku, jaki na panstwa czfonkowskie nakfada m. in. art. 5 ust. 4 
rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006. Przez przyj~cie dostawy substancji kontrolowanej lub fluorowanego 
gazu cieplarnianego nalezy rozumiec pisemne potwierdzenie przez upowazniony personal 
przedsi~biorcy przyj~cia pojemnik6w zawierajctcych t~ substancj~ lub gaz na stan magazynowy 
przedsi~biorcy w celu ich wykorzystania do czynnosci, wykonywanych przez personal przedsi~biorcy, 
wymagajctcych posiadania certyfikatu dla personelu lub, w przypadku systemu klimatyzacji w niekt6rych 
pojazdach silnikowych, zaswiadczenia, o kt6rym mowa w punkcie 2.6. 
Za przyj~cie dostawy nie uwaza si~ przyj~cia na stan magazynowy przedsi~biorcy urzctdzen lub 
system6w ochrony przeciwpozarowych substancji kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych odzyskanych z tych urzctdzen lub system6w ochrony przeciwpozarowej. 
Zakazuje si~ przekazywania, odpfatnie bctd:Z nieodpfatnie, substancji kontrolowanych osobom fizycznym 
na ich wfasne potrzeby, z wyjcttkiem przekazywania wodorochlorofluorow~glowodor6w w ramach usfugi 
instalacji, konserwacji lub serwisowania urzctdzen, z zastrzezeniem przepis6w art. 11 ust. 3, 4, 5, 6 i 7 
rozporzctdzenia (WE) nr 1005/2009, a takZe przekazywania halon6w w ramach ustugi instalacji, 
konserwacji lub serwisowania system6w ochrony przeciwpozarowej oraz gasnic, udokumentowanej 
fakturct VAT lub - w przypadku, gdy usfuga wykonana zostafa nieodpfatnie - oswiadczenie 
potwierdzajctce wykonanie tej usfugi. 
Ponadto zakazuje si~ przekazywania, odpfatnie bctd:Z nieodpfatnie, fluorowanych gaz6w cieplarnianych 
osobom fizycznym na ich wfasne potrzeby, z wyjcttkiem przekazywania w ramach ustugi instalacji, 
konserwacji lub serwisowania stacjonarnych i ruchomych urzctdzen, system6w ochrony 
przeciwpozarowej, a takZe gasnic i system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, 
udokumentowanej fakturct VAT lub - w przypadku, gdy usfuga wykonana zostata nieodpfatnie -
oswiadczenie potwierdzajctce wykonanie tej usfugi. 

2.1.6.3. Odzysk 

Proponuje si~ takZe uregulowanie w projektowanej ustawie, w dziale dotyczctcym przepis6w og61nych, 
ze przepisy dotyczctce odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych ze 
stacjonarnych urzctdzen i stacjonarnych system6w ochrony przeciwpozarowej oraz przyjmowania dostaw 
substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych stosuje si~ r6wniez do ruchomych 
urzctdzen i ruchomych system6w ochrony · przeciwpozarowej. Wprawdzie przepisy art. 23 ust. 2 
rozporzctdzenia (WE) nr 1 005/2009 oraz wi~kszosc przepis6w rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006 odnosi 
si~ wyfctcznie do stacjonarnych urzctdzen i system6w ochrony przeciwpozarowej, to jednak art. 22 
rozporzctdzenia (WE) nr 1 005/2009 oraz art. 4 ust. 3 rozporzctdzenia (WE) 842/2006, m6wict o odzysku 
odpowiednio substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych takZe z ruchomych 
urzctdzen i system6w ochrony przeciwpozarowej przez odpowiednio wykwalifikowany personal, czyli 
personal posiadajctCY odpowiednie certyfikaty. . 
Oznacza to, iz odzysk substancji kontrolowanyc~ i fluorowanych gaz6w cieplarnianych z urzctdzen i 
system6w znajdujctcych si~ np. na statkach oraz ich serwisowanie b~dct mogfy wykonywac jedynie 
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osoby posiadajctce odpowiednie certyfikaty do wykonywania tych czynnosci, czyli w praktyce technicy 
zatrudnieni w wyspecjalizowanych firmach serwisowych. 
Proponuje si~ tez, aby przepisy dotyczctce odzysku substancji kontrolowanych miaty zastosowanie 
r6wniez do odzysku substancji kontrolowanych z system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach 
silnikowych. W przypadku system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych przepisy dotyczctce 
dostaw substancji kontrolowanych, a takZe instalowania, serwisowania lub konserwacji takich system6w 
nie b~dct miaty zastosowania, gdyz napetnianie urzctdzen chtodniczych i klimatyzacyjnych 
chlorofluorow~glowodorami jest zakazane na mocy rozporzctdzenia 1005/2009, a 
wodorochlorofluorow~glowodor6w nie stosuje si~ do napetniania takich system6w ze wzgl~d6w 
technicznych. 

Art. 3 pkt 25 rozporzctdzenia (WE) nr 1005/2009 stanowi, ze ,regeneracja oznacza powt6rne 
przetworzenie odzyskanej substancji kontrolowanej w celu uzyskania wtasciwosci odpowiadajctcych 
wtasciwosciom substancji pierwotnej, z uwzgl~dnieniem zamierzonego zastosowania". Z uwagi na 
problemy z interpretacjct poj~cia ,wtasciwosci odpowiadajctce wtasciwosciom substancji pierwotnej," 
przez przedsi~biorc6w proponuje si~. aby minister wtasciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z · 
ministrem wtasciwym do spraw srodowiska okresiH, w drodze rozporzctdzenia, wymagania techniczne, 
jakim powinny odpowiadae regenerowane wodorofluorow~glowodory stosowane do konserwacji lub 
serwisowania urzctdzer'l chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta. 

2.1.6.4. Kontrola wyciek6w 

Art. 23 ust. 2 rozporzctdzenia (WE) 1 005/2009 naktada na operator6w obowictzek sprawdzania urzctdzer'l 
chtodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepta i system6w ochrony przeciwpozarowej pod wzgl~dem 
wyciek6w. 

Proponuje si~. aby minister wtasciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem wtasciwym do 
spraw srodowiska oraz ministrem wtasciwym do spraw wewn~trznych okreslit, w drodze rozporzctdzenia, 
szczeg6towe wymagania, jakie muszct bye spetnione przy przeprowadzaniu kontroli szczelnosci 
urzctdzer'l chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta i system6w ochrony przeciwpozarowej 
zawierajctcych 3 kg lub wi~cej substancji kontrolowanych, uwzgl~dniajctc parametry techniczne tych 
urzctdzer'l i system6w ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczer'lstwo podczas przeprowadzania 
kontroli szczelnosci. Proponuje si~ tez, aby przy formutowaniu tych wymagar'l minister kierowat si~ 
potrzebct ich zharmonizowania z wymaganiami dotyczctcymi kontroli szczelnosci ustalonymi przez 
Komisj~ Europejskct dla urzctdzer'l chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta zawierajctcych 
fluorowane gazy cieplarniane w rozporzctdzeniu Komisji nr (WE) 1516/2007 i dla system6w ochrony 
przeciwpozarowej zawierajctcych fluorowane gazy cieplarniane w rozporzctdzeniu Komisji nr (WE) 
1497/2007. 

2.1.6.5. Etykietowanie 

W przepisach og61nych projektowanej ustawy proponuje si~ r6wniez wprowadzenie przepisu, zgodnie z 
kt6rym podmioty wprowadzajctce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, urzctdzenia, systemy 
ochrony przeciwpozarowej i gasnice zawierajctce fluorowane gazy cieplarniane, a takZe pojemniki 
zawierajctce te gazy, b~dct obowictzane do umieszczenia na nich sporzctdzonej w j~zyku polskim etykiety 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 7 ust. 1 i 3 rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006 oraz art. 2 ust. 4 
rozporzctdzenia Komisji nr 1494/2007. Koniecznose wprowadzenia takiej regulacji wynika z art. 2 ust. 4 
rozporzctdzenia Komisji nr 1494/2007. Umozliwi ana identyfikacj~ towar6w zawierajctcych fluorowane 
gazy cieplarniane wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ponadto zaktada si~. ze podmiot wprowadzajctCY na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, 
urzctdzenia, systemy ochrony przeciwpozarowej oraz gasnice, zawierajctce substancje kontrolowane, a 
takZe pojemniki zawierajctce te substancje, b~dzie zobowictzany do umieszczania na nich odpowiedniej 
etykiety oraz dotctczenia instrukcji dotyczctcej ich przeznaczenia i funkcjonowania. Zaktada si~. ze 
etykiety oraz instrukcje b~dct musiaty bye sporzctdzane w j~zyku polskim. 
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Proponuje si~. aby minister wtasciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem wtasciwym do 
srodowiska m6gt okreslic, w drodze rozporzqdzenia: 
1) spos6b etykietowania produkt6w, urzqdzeri, system6w ochrony przeciwpozarowej oraz gasnic, 

zawierajqcych substancje kontrolowane, a taki:e pojemnik6w zawierajqcych takie substancje, 
uwzgl~dniajqc koniecznosc ich jednoznacznej identyfikacji; 

2) wz6r etykiety, uwzgl~dniajqc zr6znicowanie etykiety w zaleznosci od rodzaju substancji 
kontrolowanej oraz stopnia zagrozenia dla warstwy ozonowej, sktadu chemicznego, pochodzenia i 
przeznaczenia danej substancji kontrolowanej, 

biorqc pod uwag~ wymagania odnosnie etykietowania zawarte w rozporzqdzeniu 0JVE) 1 005/2009. 
Ponadto, wydaje si~ zasadne, aby minister uwzgl~dnit koniecznosc zharmonizowania wymagari 

dotyczqcych etykietowania produkt6w, urzqdzeri, system6w ochrony przeciwpozarowej oraz gasnic, 
zawierajqcych substancje kontrolowane, a taki:e pojemnik6w zawierajqcych takie substancje 
z wymaganiami dotyczqcymi etykietowania produkt6w, urzqdzeri, system6w ochrony przeciwpozarowej i 
pojemnik6w zawierajqcych niekt6re fluorowane gazy cieplarniane okreslonymi w rozporzqdzeniu Komisji 
(WE) nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r., okreslajqcym zgodnie z rozporzqdzeniem 0JVE) nr 
842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, form~ etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczqce 
etykietowania produkt6w i urzqdzeri zawierajqcych niekt6re fluorowane gazy cieplarniane. 

2.2. Obowictzek prowadzenia przez operator6w urzctdzen i system6w ochrony przeciwpo:Zarowej 
dokumentacji 

Zar6wno rozporzqdzenie (WE) nr 1005/2009, jak i rozporzqdzenie 0/VE) nr 842/2006 oraz 
rozporzqdzenia Komisji wymienione w pkt 1.2 naktadajq szereg obowiqzk6w na podmioty prowadzqce 
okreslonq dziatalnosc zwiqzanq z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w 
szczeg61nosci w zakresie kontroli wyciek6w, instalacji, konserwacji i serwisowania okreslonych 
urzqdzeri lub system6w, prowadzenia odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych z okreslonych produkt6w, urzqdzeri lub system6w oraz gasnic, a taki:e wykorzystywania 
pojemnik6w zawierajqcych substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane do cel6w 
transportu lub magazynowania. 

Rozporzqdzenie 0JVE) nr 1005/2009 w art. 23 ust. 3 oraz rozporzqdzenie 0/VE) nr 842/2006 w art. 3 ust. 
6 naktadajq na operator6w urzqdzeri chtodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepta i system6w 
przeciwpozarowych zawierajqcych 3 kg lub wi~cej, odpowiednio, substancji kontrolowanych lub 
fluorowanych gaz6w cieplarnianych obowiqzek prowadzenia dokumentacji. 

Proponuje si~. aby dokumentacj~. o kt6rej mowa powyzej, mieli obowiqzek prowadzic nie tylko 
operatorzy urzqdzeri chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta zawierajqcych 3 kg lub wi~cej 
fluorowanych gaz6w cieplarnianych (co wynika bezposrednio z rozporzqdzenia 0JVE) nr 842/2006), ale 
r6wniez operatorzy urzqdzeri b~dqcych rozdzielnicami wysokiego napi~cia i zawierajqcych 
rozpuszczalniki, zawierajqcych te gazy w ilosci 3 kg lub wi~kszej. 
Takie rozwiqzanie wydaje si~ niezb~dne dla zapewnienia petnego monitorowania post~powania 
z fluorowanymi gazami cieplarnianymi, co pozwoli na unikni~cie niekontrolowanej emisji tych gaz6w 
do srodowiska. W przypadku rozdzielnic wysokiego napi~cia oraz urzqdzeri zawierajqcych 
rozpuszczalniki, zawarte w nich gazy cieplarniane majq wyjqtkowo wysoki wsp6tczynnik ocieplenia 
globalnego (GWP) i post~powanie z tymi gazami powinno bye monitorowane. 

W przepisach krajowych nalezy okreslic spos6b prowadzenia dokumentacji, o kt6rej mowa powyzej. 
Operatorzy b~dq obowiqzani sporzqdzac i prowadzic dokumentacj~ w formie Karty Urzqdzenia lub Karty 
Systemu Ochrony Przeciwpozarowej, przy czym karty te miatyby postac elektronicznq i znajdowaty si~ w 
systemie teleinformatycznym. 
Proponuje si~. aby Karty Urzqdzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpozarowej byty oddzielne dla 
urzqdzeri i system6w zwierajqcych odpowiednio substancj~ kontrolowanq lub fluorowany gaz 
cieplarniany. Zaktada si~. ze Karty dla fluorowanych gaz6w cieplarnianych oraz dla substancji 
kontrolowanych b~dq maksymalnie zharmonizowane. Umozliwi to przedsi~biorcom tatwiejsze ich 
wypetnianie oraz zapewni czytelnosc i przejrzystosc tych Kart. 
Karty b~dq stanowity element Centralnego Rejestru Operator6w Urzqdzeri i System6w Ochrony 
Przeciwpozarowej (o kt6rym mowa w punkcie 2.4), prowadzonego przy uzyciu system6w 
teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
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dziatalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z pozn. zm.), i 
sporzqdzane b~dq w terminie 1 0 dni od dnia dostarczenia urzqdzenia lub systemu na miejsce jego 
funkcjonowania, a w przypadku, gdy urzqdzenie lub system ochrony przeciwpozarowej wymaga 
zainstalowania, w terminie 10 dni od dnia zakonczenia jego instalacji i napetnienia urzqdzenia lub 
systemu substancjq kontrolowanq lub fluorowanym gazem cieplarnianym. Nalezy w tym miejscu 
podkreslie, ze zgodnie z przepisami rozporzqdzenia(WE) nr 1 005/2009 instalowanie urzqdzen 
zawierajqcych substancje kontrolowane lub od nich uzalei:nionych b~dzie dozwolone jedynie w 
przypadku przyznania przez Komisj~ Europejskq wytqczenia na podstawie art. 11 ust. 8 rozporzqdzenia 
(WE) nr 1005/2009 lub w innych przypadkach obj~tych przepisami wymienionymi w art. 6 ust. 1 
rozporzqdzenia (WE) nr 1005/2009. 
W przypadku operator6w b~dqcych jednostkami organizacyjnymi Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, Karty Urzqdzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpozarowej b~dq prowadzone w postaci 
elektronicznej przekazywanej w systemie teleinformatycznym, ale nie b~dq stanowity elementu 
Centralnego Rejestru Operator6w. Rejestr prowadzony b~dzie przy uzyciu system6w 
teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dziatalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). 
Operatorzy b~dqcy jednostkami organizacyjnymi Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej b~dq 
obowiqzani do przekazywania sprawozdan zawierajqcych informacje o danych z prowadzonych przez 
nich w danym roku kalendarzowym Kart Urzqdzenia i Kart Systemu Ochrony Przeciwpozafowej raz w 
roku do dnia 31 stycznia roku nast~pujqcego po roku, kt6rego dane dotyczq Ministrowi Obrony 
Narodowej, kt6ry b~dzie obowiqzany do dokonania zbiorczego zestawienia otrzymanych sprawozdan i 
przestania go, w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, do wyspecjalizowanej jednostki, 
o kt6rej mowa w punkcie 2.3. do dnia 31 marca roku nast~pujqcego po roku, kt6rego, to zestawienie 
dotyczy. lnformacje o danych z Kart Urzqdzenia i Kart Systemu Ochrony Przeciwpozarowej Ochrony 
b~dq obejmowae nazw~ operatora, rodzaj urzqdzenia lub systemu ochrony przeciwpozarowej, rodzaj i 
ilose substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego w tym urzqdzeniu lub systemie 
oraz ilose tych substancji odzyskanych z tego urzqdzenia lub systemu i dodanej do tego urzqdzenia lub 
systemu w ciqgu danego roku kalendarzowego. Sprawozdania b~dq prowadzone przy uzyciu system6w 
teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dziatalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). 
Karta Urzqdzenia oraz Karta Systemu Ochrony Przeciwpozarowej powinna zawierae nast~pujqce dane: 
1) dane osoby sporzqdzajqcej i dokonujqcej wpis6w do Karty Urzqdzenia lub Karty Systemu Ochrony 

Przeciwpozarowej, dat~ sporzqdzenia Karty Urzqdzenia lub Karty Systemu Ochrony 
Przeciwpozarowej oraz dat~ dokonania kazdego kolejnego wpisu do Karty Urzqdzenia lub Karty 
Systemu Ochrony Przeciwpozarowej; 

2) nazw~ operatora, jego siedzib~ i adres; 
3) dane urzqdzenia lub systemu ochrony przeciwpozarowej; 
4) dane dotyczqce ilosci i typu substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego 

zawartego w urzqdzeniu lub systemie ochrony przeciwpozarowej w momencie sporzqdzenia Karty 
Urzqdzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpozarowej, jak r6wniez wszelkich ilosci tej substancji 
lub tego gazu dodanych i odzyskanych podczas wykonywania czynnosci okreslonych w pkt. 5 
ponii:ej; 

5) zestawienie wykonywanych czynnosci dotyczqcych instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli 
szczelnosci i koncowego unieszkodliwiania urzqdzen lub system6w ochrony przeciwpozarowej, a 
takze instalowania system6w wykrywania wyciek6w w tych urzqdzeniach lub systemach i odzysku z 
nich substancji kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w cieplarnianych, a taki:e nazw~ i siedzib~ 
podmiotu, kt6ry przeprowadzat te czynnosci, .dane os6b dokonujqcych tych czynnosci oraz dat~ 
rozpocz~cia i zakonczenia dokonywania tych czynnosci. 

Operatorzy urzqdzen lub system6w ochrony przeciwpozarowej b~dq tez zobowiqzani do zapewnienia, 
aby wpisu danych do Karty Urzqdzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpozarowej dotyczqcych 
czynnosci, o kt6rych mowa w poprzednim zdaniu, dokonywaty osoby posiadajqce certyfikat dla 
personelu uprawniajqcy do wykonywania czynnosci, kt6rych dane te dotyczq. 

Wpisy danych powinny bye dokonywane w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania 
wymienionych powyzej czynnosci, a aktualne kopie Karty Urzqdzenia lub Karty Systemu Ochrony 
Przeciwpozarowej w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym i w wydruku postaci 
papierowej powinny bye przechowywane w miejscu funkcjonowania urzqdzenia lub systemu ochrony 
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przeciwpoi:arowej. Rejestr kart prowadzony b~dzie przy ui:yciu system6w teleinformatycznych, w 
rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiot6w 
realizujctcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). 

Proponuje si~. aby minister wfasciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem wtasciwym do 
spraw gospodarki, okreslit, w drodze rozporzctdzenia, szczeg6towe dane i informacje, jakie powinny bye 
zamieszczone w Karcie Urzctdzenia, wz6r Karty Urzctdzenia oraz spos6b jej sporzctdzania i prowadzenia, 
biorctc pod uwag~: 
1) wymogi wynikajctce z art. 23 ust. 3 rozporzctdzenia (WE) nr 1005/2009 oraz art. 3 ust. 6 

rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006; 
2) specyfik~ poszczeg61nych rodzaj6w urzctdzen; 
3) koniecznose zapewnienia kompleksowej informacji o danym urzctdzeniu oraz jego operatorze; 
4) koniecznose sporzctdzania Karty Urzctdzenia i dokonywania w niej wpis6w w systemie 

teleinformatycznym, umoi:liwiajctcym gromadzenie· informacji zawartych w Karcie Urzctdzenia w 
Centralnym Rejestrze Operator6w; 

5) koniecznose zharmonizowania sposobu sporzctdzania i prowadzenia oraz wzoru Karty Urzctdzenia 
ze sposobem sporzctdzania i prowadzenia oraz wzorem Karty Systemu Ochrony Przeciwpoi:arowej. 

Proponuje si~ tei:, aby minister wfasciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem wfasciwym 
do spraw wewn~trznych, okreslif, w drodze rozporzctdzenia, szczeg6towe dane i informacje, jakie 
powinny bye zamieszczone w Karcie Systemu Ochrony Przeciwpoi:arowej, wz6r Karty Systemu Ochrony 
Przeciwpoi:arowej oraz spos6b jej sporzctdzania i prowadzenia biorctc pod uwag~: 
1) wymogi wynikajctce z art. 23 ust. 3 rozporzctdzenia (WE) nr 1005/2009 oraz art. 3 ust. 6 

rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006; 
2) specyfik~ poszczeg61nych rodzaj6w system6w ochrony przeciwpoi:arowej; 
3) koniecznosc zapewnienia kompleksowej informacji o danym systemie ochrony przeciwpoi:arowej 

oraz jego operatorze; 
4) koniecznose sporzctdzania Karty Systemu Ochrony Przeciwpoi:arowej i dokonywania w niej wpis6w 

w systemie teleinformatycznym, umoi:liwiajctcym gromadzenie informacji zawartych w Karcie 
Systemu Ochrony Przeciwpoi:arowej w Centralnym Rejestrze Operator6w; 

5) koniecznosc zharmonizowania sposobu sporzctdzania i prowadzenia oraz wzoru Karty Systemu 
Ochrony Przeciwpoi:arowej ze sposobem sporzctdzania i prowadzenia oraz wzorem Karty 
Urzctdzenia. 

Zaktada si~, i:e projektowana ustawa b~dzie nakfadae na operatora urzctdzen lub system6w ochrony 
przeciwpoi:arowej zawierajctcych 3 kg lub wi~cej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych obowictzek prowadzenia wykazu Kart Urzctdzen lub Kart System6w Ochrony 
Przeciwpoi:arowej. 
Wykazy tych kart, powinny bye przechowywane w siedzibie operatora urzctdzen lub system6w ochrony 
przeciwpoi:arowej, kt6rych te karty dotyczct. Operator b~dzie zobowictzany do ich udost~pnienia 
organom kontrolnym na ich i:ctdanie. 

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw srodowiska i ministrem 
wtasciwym do spraw wewn~trznych, okresli, w drodze rozporzctdzenia wz6r sprawozdania 
zawierajctcego informacje o danych z Kart Urzctdzenia i Kart Systemu Ochrony Przeciwpoi:arowej, jakie 
operatorzy b~dctCY · jednostkami organizacyjnymi Sif Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej b~dct 
obowictzani przekazywae Ministrowi Obrony Narodowej. 

2.3. Wyspecjalizowana jednostka 

Dla zapewnienia moi:liwosci gromadzenia i dokonywania analiz danych o wykorzystywaniu substancji 
zuboi:ajctcych warstw~ ozonowct oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych w Polsce, a taki:e realizacji 
biei:ctcych zalecen organ6w Unii Europejskiej w zakresie substancji zuboi:ajctcych warstw~ ozonowct 
oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych i monitoringu przez organy administracji rzctdowej wykonywania 
przepis6w rozporzctdzenia (WE) nr 1005/2009 oraz rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006, przepis6w 
wykonawczych Komisji oraz przepis6w ustawy przez podmioty ui:ytkujctce produkty, urzctdzenia i 
systemy zawierajctce substancje kontrolowane oraz fluorowane gazy cieplarniane oraz podmioty 
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prowadzctce dziatalnosc gospodarczct w zakresie produkcji i ustug zwictzanych ze stosowaniem 
substancji kontrolowanych oraz niekt6rych fluorowanych gaz6w cieplarnianych, oraz z ich obr'otem, a 
takZe oceny wptywu przepis6w wsp61notowych i krajowych na ograniczanie stosowania i emisji 
substancji zubozajctcych warstw~ ozonowct i fluorowanych gaz6w cieplarnianych, niezb~dne jest 
wskazanie w projekcie ustawy wyspecjalizowanej jednostki, kt6ra wykonywataby te zadania. 

Proponuje si~, aby do zadari wyspecjalizowanej jednostki nalezato: 
1) utworzenie i prowadzenie Centralnego Rejestru Operator6w Urzctdzeri i System6w Ochrony 

Przeciwpozarowej, o kt6rym mowa w punkcie 2.4. oraz wykonywanie analiz i opracowari danych 
przekazywanych do tego rejestru; Rejestr prowadzony b~dzie przy uzyciu system6w 
teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dziatalnosci podmiot6w realizujctcych zadania publiczne (Oz. U. Nr 64, poz. 565, z p6i:n. zm.); 

2) utworzenie i prowadzenie bazy danych, prowadzonej w systemie teleinformatycznym, w kt6rej 
gromadzone b~dct dane zawarte w sprawozdaniach, o kt6rych mowa w punkcie 2.7, przekazywanych 
przez podmioty prowadzctce dziatalnosc w poszczeg61nych sektorach oraz wykonywanie analiz i 
opracowari danych przekazywanych do tej bazy; 

3) realizacja biezctcych zaleceri Unii Europejskiej w zakresie substancji zubozajctcych warstw~ ozonowct 
oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych obejmujctca: 
a) analiz~ i opiniowanie materiat6w dotyczctcych substancji kontrolowanych i novJych substancji, a 

takZe fluorowanych gaz6w cieplarnianych przekazywanych i publikowanych przez Komisj~ 
Europejskctlub inne organy Unii Europejskiej, 

b) petnienie funkcji punktu kontaktowego dla podmiot6w krajowych i Komisji Europejskiej w zakresie 
rozporzctdzenia 0/VE) nr 1 005/2009 oraz rozporzctdzenia 0/VE) nr 842/2006, w tym gromadzenie 
sprawozdari przekazywanych przez podmioty zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 rozporzctdzenia 0/VE) nr 
842/2006 i zgodnie z art. 27 rozporzctdzenia 0/VE) nr 1 005/2009 oraz dokonywanie analizy danych 
w nich zawartych, a takZe gromadzenie kopii licencji udost~pnianych przez Komisj~ Europejskct 
zgodnie z art. 18 ust. 7 rozporzctdzenia 0/VE) nr 1 005/2009; 

c) opracowywanie dokumentacji dotyczctcej realizacji rozporzctdzenia 0/VE) nr 1005/2009 oraz 
rozporzctdzenia 0/VE) nr 842/2006 i rozporzctdzeri wykonawczych Komisji Europejskiej, 
wymaganej do przekazania do Komisji Europejskiej lub innych organ6w Unii Europejskiej, 

d) opracowywanie informacji, o kt6rych mowa wart. 26 ust. 1 rozporzctdzenia 0/VE) nr 1005/2009, 
wymaganych do przekazania do Komisji Europejskiej, 

e) realizacj~ innych zaleceri Unii Europejskiej w zakresie okreslonym przez ministra wtasciwego do 
spraw srodowiska. 

4) analiza i opiniowanie wniosk6w o odst~pstwa, o kt6rych mowa w punkcie 2.1.6.1. sktadanych przez 
podmioty krajowe do wtasciwego organu. 

Zaktada si~. ze finansowanie zadari wyspecjalizowanej jednostki dokonywane b~dzie ze srodk6w 
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Proponuje si~ takZe, aby minister wtasciwy do spraw srodowiska sprawowat nadz6r nad wykonywaniem 
przez wyspecjalizowanct jednostk~ zadari okreslonych powyzej. Nadz6r ten polegatby w szczeg61nosci 
na przyjmowaniu raport6w z wykonywanych zadari sktadanych przez wyspecjalizowanct jednostk~ 
ministrowi wtasciwemu do spraw srodowiska. Wyspecjalizowana jednostka b~dzie zobowictzana do 
sktadania raportu z wykonanych zadari do 31 marca roku nast~pujctcego po roku, kt6rego b~dzie 
dotyczyc raport. W przypadku, gdy dany raport bytby niepetny lub budzit zastrzezenia, minister wtasciwy 
do spraw srodowiska m6gtby zazctdac jego uzupetnienia lub udzielenia dodatkowych wyjasnieri w 
wyznaczonym przez siebie terminie. Jezeli w wyznaczonym terminie wyspecjalizowana jednostka nie 
uzupetnitaby raportu lub nie ztozyta zctdanych wyjasnieri, a takZe, jesli ztozony raport nadal budzitby 
zastrzezenia, minister wtasciwy do spraw srodowiska powinien moe zlecic imiennie upowaznionym 
pracownikom obstugujctcego go urz~du przeprowadzenie kontroli w zakresie zadari wykonywanych 
przez wyspecjalizowanct jednostk~. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli zostanct 
stwierdzone istotne uchybienia w wykonywaniu zadari przez wyspecjalizowanct jednostk~. minister 
wtasciwy do spraw srodowiska naktadatby na wyspecjalizowanct jednostk~ kar~ pieni~znct w wysokosci 
od 20 000 do 250 000 zt. Okreslenie dolnej i g6rnej wysokosci kary pieni~znej pozwoli na odpowiednie 
dostosowanie jej wysokosci do rodzaju i stopnia uchybienia w wykonywaniu zadari przez 
wyspecjalizowanct jednostk~. 
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Analizy i opracowania danych przekazywanych do Centralnego Rejestru Operator6w Urz~dzen 
i System6w Ochrony Przeciwpoi:arowej oraz do bazy danych ze sprawozdan, a taki:e analizy i 
opracowania dotycz~ce realizacji biei:~cych zalecen Unii Europejskiej w zakresie substancji 
zuboi:aj~cych warstw~ ozonow~ i fluorowanych gaz6w cieplarnianych b~d~ wykonywane przez 
wyspecjalizowan~ jednostk~ na zlecenie ministra wtasciwego do spraw srodowiska. Analizy i 
opracowania danych przekazywanych do Centralnego Rejestru Operator6w Urz~dzen i System6w 
Ochrony Przeciwpoi:arowej oraz do bazy danych ze sprawozdan b~d~ mogty bye bezptatnie 
udost~pniane organom administracji publicznej. 

Proponuje si~ jednak, aby wyspecjalizowana jednostka mogta taki:e sporz~dzac odptatnie, 
na podstawie informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Operator6w i bazie danych utworzonej w 
oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach przekazywanych w zwi~zku z art. 27 rozporz~dzenia (WE) nr 
1 005/2009 oraz art. 6 ust. 1 i 4 rozporz~dzenia (WE) nr 842/2006 przez podmioty prowadz~ce 
dziatalnosc w poszczeg61nych sektorach, inne analizy i opracowania na potrzeby organ6w administracji 
publicznej innych nii: minister wtasciwy do spraw srodowiska oraz organizacji samorz~du 

gospodarczego i organizacji pracodawc6w, przy czym analizy i opracowania sporz~dzone na zlecenie 
podmiot6w innych nii: organy administracji publicznej nie b~d~ mogty zawierac informacji 
umoi:liwiaj~cych identyfikacj~ poszczeg61nych operator6w, ani os6b, kt6re przekazaty te dan·e. 
Analizy i opracowania sporz~dzane przez wyspecjalizowan~ jednostk~ na potrzeby organ6w 
administracji publicznej innych nii: minister wtasciwy do spraw srodowiska oraz organizacji samorz~du 
gospodarczego i organizacji pracodawc6w b~d~ sporz~dzane odptatnie tj. na podstawie zawieranych z 
tymi podmiotami um6w cywilnoprawnych za wynagrodzeniem. 

Niezb~dne jest, aby wyspecjalizowana jednostka zostata okreslona w ustawie, gdyi: jedynie w takim 
przypadku b~dzie moi:na zapewnic profesjonalne i niezalei:ne od wptywu zainteresowanych podmiot6w 
funkcjonowanie proponowanego mechanizmu przekazywania i gromadzenia danych o wykorzystywaniu 
substancji zuboi:aj~cych warstw~ ozonow~ i fluorowanych gaz6w cieplarnianych oraz o urz~dzeniach i 
systemach zawieraj~cych te substancje i gazy. · 

W zwi~zku z upowai:nieniem zawartym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 
zuboi:aj~cych warstw~ ozonow~. Minister Srodowiska upowai:nit lnstytut Chemii Przemystowej im. Prof. 
lgnacego Moscickiego w Warszawie do sprawowania funkcji wyspecjalizowanej jednostki, kt6ra 
wykonuje zadania wskazane wart. 5 wymienionej ustawy. 

Proponuje si~. aby wykonywanie zadan wyspecjalizowanej jednostki ponownie powierzyc w ustawie 
lnstytutowi Chemii Przemystowej im. prof. lgnacego Moscickiego w Warszawie, kt6ry od wielu lat 
wsp6tpracuje scisle z Ministerstwem Srodowiska i Ministerstwem Gospodarki w zakresie substancji 
zuboi:aj~cych warstw~ ozonow~ i fluorowanych gaz6w cieplarnianych, wykonuj~c w ramach um6w 
zawieranych z tymi urz~dami zadania zwi~zane z realizacj~ zalecen Komisji Europejskiej w zakresie 
substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gaz6w.cieplarnianych, i posiada wiedz~ i doswiadczenie w 
tym zakresie, obejmuj~ce wszystkie sektory, w kt6rych te substancje i gazy s~ wykorzystywane. 
Ponowne powierzenie zadan lnstytutowi gwarantuje wtasciwe prowadzenie Centralnego Rejestru 
Operator6w oraz bazy danych ze sprawozdan i przeprowadzanie obiektywnej i profesjonalnej analizy 
zawartych tam danych dla potrzeb organ6w administracji publicznej. Nalei:y dodac, ze Biuro Ochrony · 
Warstwy Ozonowej i Klimatu lnstytutu Chemii Przemystowej jest obecnie punktem kontaktowym dla 
Komisji Europejskiej w. realizacji przepis6w zar6wno rozporz~dzenia (WE) nr 842/2006 dotycz~cego 
fluorowanych gaz6w cieplarnianych, jak i rozporz~dzenia (WE) nr 1005/2009 (wczesniej rozporz~dzenia 
(WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji 
zuboi:aj~cych warstw~ ozonow~ (Dz. U. UE L 244 z 29.09.2000)). Nalei:y taki:e dodac, i:e Biuro 
Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu lnstytutu Chemii Przemystowej aktualnie gromadzi w ramach 
um6w z Ministerstwem Srodowiska dane z ewidencji substancji zuboi:aj~cych warstw~ ozonow~ i 
dokonuje ich analizy, a dziatalnosc Biura w tym zakresie jest wysoko oceniana. 

2.4. Centralny Rejestr Operator6w Urzctdzeli i System6w Ochrony Przeciwpozarowej 
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W zwi~zku z koniecznosci~ gromadzenia i dokonywania analiz danych o wykorzystywaniu substancji 
kontrolowanych oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych w urz~dzeniach i systemach ochrony 
przeciwpozarowej zawieraj~cych 3 kg lub wi~cej tych substancji lub gaz6w, w projektowanej ustawie 
zaktada si~ utworzenie Centralnego Rejestru Operator6w Urz~dzen i System6w Ochrony 
Przeciwpozarowej, zawieraj~cych 3 kg lub wi~cej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych, zwanego dalej ,Centralnym Rejestrem Operator6w". 

Zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporz~dzenia 0fVE) nr 1005/2009 operatorzy urz~dzen chtodniczych, 
klimatyzacyjnych i pomp ciepta i system6w ochrony przeciwpozarowej, a taki:e zgodnie z art. 3 ust. 6 
rozporz~dzenia0fVE) nr 842/2006 operatorzy urz~dzen i system6w ochrony przeciwpozarowej 
zawieraj~cych odpowiednio substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 3 kg lub 
wi~cej 1 maj~ obowi~zek gromadzenia okreslonych w rozporz~dzeniu danych o tych urz~dzeniach i 
systemach, w tym w szczeg61nosci danych o czynnosciach wykonywanych z tymi urz~dzeniami i 
systemami przy wykorzystywaniu tych substancji i gaz6w i ich przekazywania na z~danie wtasciwych 
organ6w panstwa cztonkowskiego i Komisji Europejskiej. 

Dane te, w postaci elektronicznej prowadzonej w systemie teleinformatycznym w formie Kart Urz~dzen i 
Kart System6w Ochrony Przeciwpozarowych, b~d~ gromadzone w Centralnym Rejestrze Operator6w, i 
na ich podstawie sporz~dzane b~d~ analizy i opracowania dla potrzeb administracji publicznej i Komisji 
Europejskiej. Rejestr prowadzony b~dzie przy uzyciu system6w teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 
pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiot6w realizuj~cych zadania 
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). 

Centralny Rejestr Operator6w powinien umozliwiac identyfikacj~ urz~dzen i system6w ochrony 
przeciwpozarowej oraz ich operator6w, a taki:e rodzaju i ilosci substancji kontrolowanej lub 
fluorowanego gazu cieplarnianego zawartych w urz~dzeniu lub systemie, oraz zawierac informacje 
dotycz~ce instalacji, konserwacji i serwisowania urz~dzenia lub systemu, a taki:e kontroli wyciek6w oraz 
odzysku tych substancji lub gaz6w z urz~dzen i system6w ochrony przeciwpozarowej. 
Nalezy podkreslic, ze utworzenie takiego rejestru jest niezb~dne z punktu widzenia potrzeb administracji 
publicznej i Komisji Europejskiej, ale r6wniez b~dzie stanowic skuteczny srodek wobec operator6w 
zmuszaj~cy ich do wypetniania obowi~zk6w natozonych na nich moe~ rozporz~dzenia 0NE) nr 
1005/2009 oraz rozporz~dzenia 0fVE) nr 842/2006 i w znacznym stopniu utatwi organom lnspekcji 
Ochrony Srodowiska i organom Panstwowej Strazy Pozarnej kontrol~ przestrzegania przepis6w 
rozporz~dzenia zar6wno przez operator6w, jak i przez przedsi~biorc6w serwisuj~cych urz~dzenia i 
systemy ochrony przeciwpozarowej. 

Jak wskazano w punkcie 2.3, planuje si~ powierzyc prowadzenie Centralnego Rejestru Operator6w 
wyspecjalizowanej jednostce. 

Dane zawarte w Centralnym Rejestrze Operator6w b~d~ zabezpieczone, a dost~p do nich b~d~ miaty 
wyt~cznie osoby upowaznione, tj. osoba upowazniona przez Kierownika wyspecjalizowanej jednostki 
oraz operator urz~dzenia lub systemu ochrony przeciwpozarowej, dla kt6rego zostata sporz~dzona 
konkretna Karta Urz~dzenia lub Karta Systemu Ochrony Przeciwpozarowej, lub osoba przez niego 
upowazniona. 

Operator oraz upowazniona przez niego osoba b~d~ miaty dost~p do danych zawartych w Centralnym 
Rejestrze Operator6w dotycz~cych wyt~cznie ich urz~dzenia lub systemu. 

Minister wtasciwy do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporz~dzenia, spos6b prowadzenia 
Centralnego Rejestru Operator6w, gromadzenia w nim danych, a taki:e spos6b udost~pniania tych 
danych i spos6b ich zabezpieczenia, bior~c pod uwag~; 

1) potrzeb~ prowadzenia Centralnego Rejestru Operator6w w systemie teleinformatycznym 
i automatycznego przekazywania do niego danych w tym systemie oraz potrzeb~ zapewnienia 
mozliwosci korzystania z danych dotycz~cych podmiot6w oraz danych osobowych podmiot6w i 

1 Dotyczy to np. urzqdzeri chJodniczych w supermarketach, urzqdzeri klimatyzacyjnych w centrach handlowych 
i hotelach, duzych rozdzielnic wysokiego napi~cia, system6w ochrony przeciwpozarowej w zakJadach 
przemysJowych i duzych serwerowniach itp. 
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-------------------------, 

os6b przekazujetcych dane, 
2) koniecznosc zapewnienia ochrony danych osobowych podmiot6w i os6b przekazujetcych dane. 

2.5. Certyfikaty 

Personal wykonujetCY czynnosci okreslone w art. 2 ust. 1 rozporzetdzenia Komisji (WE) nr 303/2008, 
tj. kontrol~ szczelnosci, odzysk fluorowanych gaz6w cieplarnianych, instalacj~. konserwacj~ lub 
serwisowanie w stosunku do urzetdzen chtodniczych i klimatyzacyjnych i pomp ciepta, jest zobowietzany 
- na mocy powotanego rozporzetdzenia - do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu, o 
kt6rym mowa w art. 4 tego rozporzetdzenia. 

Personal wykonujetCY czynnosci okreslone w art. 2 ust. 1 rozporzetdzenia Komisji (WE) nr 304/2008., 
tj. kontrol~ szczelnosci, odzysk fluorowanych gaz6w cieplarnianych, instalacj~ oraz konserwacj~ lub 
serwisowanie w stosunku do system6w ochrony przeciwpoi:arowej, a taki:e odzysk fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych w stosunku do gasnic, jest zobowietzany - na mocy powotanego rozporzetdzenia - do 
posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu, o kt6rym mowa w art. 5 tego rozporzetdzenia. 

Personal wykonujetCY czynnosci okreslone w rozporzetdzeniach Komisji (WE) nr 305/2008 oraz nr 
306/2008, tj. odzysk fluorowanych gaz6w cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napi~cia oraz odzysk 
rozpuszczalnik6w na bazie fluorowanych gaz6w cieplarnianych z urzetdzen, jest zobowietzany - na 
podstawie powotanych rozporzetdzen - do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu 
wskazanego odpowiednio w rozporzetdzeniach Komisji (WE) nr 305/2008 oraz nr 306/2008. 

Ponadto, zgodnie z przepisami rozporzetdzen Komisji (WE) nr 303/2008 i nr 304/2008, przedsi~biorstwa 
zajmujetce si~ instalacjet, konserwacjet lub serwisowaniem urzetdzen chtodniczych, klimatyzacyjnych lub 
pomp ciepta, jak r6wniei: system6w ochrony przeciwpoi:arowej lub gasnic, zawierajetcych fluorowane 
gazy cieplarniane, zobowietzane set posiadac certyfikat dla przedsi~biorstw, wskazany odpowiednio w 
jednym z dw6ch wymienionych akt6w. 

Zaktada si~. i:e czynnosci, do wykonywania kt6rych konieczne jest uzyskanie certyfikatu, b~det 
wykonywane jedynie z wykorzystaniem odpowiedniego wyposai:enia technicznego. 

· Minimalne wyposai:enie techniczne odpowiednie dla ·wykonywania powyi:szych czynnosci okreslet w 
drodze rozporzetdzen - minister wtasciwy do spraw gospodarki oraz minister wtasciwy do spraw 
wewn~trznych, kai:dy w zakresie wtasciwosci. Wydajetc rozporzetdzenia ministrowie biedet kierowac si~ 
koniecznosciet zapewnienia zar6wno bezpieczenstwa os6b wykonujetcych te czynnosci, jak r6wniei: 
ochrony poszczeg61nych komponent6w srodowiska. 

Przywotane rozporzetdzenia Komisji nie precyzujet jednak szeregu kwestii zwietzanych z wydawaniem 
i uzyskiwaniem tychi:e certyfikat6w. Stetd wykonanie przepis6w wsp61notowych wymaga wprowadzenia 
odpowiedniej regulacji do porzetdku krajowego. 

2.5.1. Certyfikaty dla personelu 

Personal wykonujetcy czynnosci takie jak instalacja, konserwacja lub serwisowanie oraz sprawdzanie 
pod wzgl~dem wyciek6w w stosunku do urzetdzen chtodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepta oraz 
system6w ochrony przeciwpoi:arowej, w kt6rych wykorzystywane set fluorowane gazy cieplarniane oraz 
odzysk fluorowanych gaz6w cieplarnianych, z takich urzetdzen i system6w, a taki:e personal dokonujetCY 
odzysku fluorowanych gaz6w cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napi~cia, urzetdzen zawierajetcych 
rozpuszczalniki oraz z gasnic, jest zobowietzany do posiadania certyfikatu dla personelu. 
Proponuje si~. aby certyfikat dla personelu byt wydawany bezterminowo. 

Personal wykonujetCY czynnosci takie jak instalacja, ·konserwacja lub serwisowanie oraz sprawdzanie 
pod wzgl~dem wyciek6w w stosunku do urzetdzen chtodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepta oraz 
system6w ochrony przeciwpoi:arowej, w kt6rych wykorzystywane set substancje kontrolowane, a taki:e 
odzysku substancji kontrolowanych z takich system.6w i z urzetdzen zawierajetcych rozpuszczalniki oraz z 
gasnic jest zobowietzany do posiadania certyfikatu dla personelu odpowiedniego do wykonywania tych 
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czynnosci w odniesieniu do fluorowanych gaz6w cieplarnianych. Ustanowienie w ustawie wymogu 
posiadania certyfikatu w odniesieniu do substancji kontrolowanych w zakresie czynnosci sprawdzania 
pod wzgl~dem wyciek6w oraz odzysku stanowi spetnienie obowictzku ustanowienia przez panstwo 
cztonkowskie minimalnych wymagan kwalifikacyjnych w stosunku do tych czynnosci zawartego w art. 22 
ust. 5 oraz art. 24 ust. 3 rozporzctdzenia 1005/2009. 
Z uwagi na fakt, iz substancje kontrolowane set wykorzystywane w wi~kszosci w tych samych 
zastosowaniach, co fluorowane gazy cieplarniane, proponuje si~ aby do wykonywania danej czynnosci 
w odniesieniu do obu grup substancji wymagany byt jeden wsp61ny certyfikat. 

2.5.1.1. Warunki uzyskiwania certyfikat6w dla personelu 

Proponuje si~. aby certyfikat dla personelu mogta uzyskac osoba petnoletnia, kt6ra spetnia nast~pujqce 
warunki kwalifikacyjne: 

ztozyta z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny w jednostce oceniajqcej personel, 
przed komisjq egzaminacyjnq, powotanct przez jednostk~ oceniajctcct personel znajdujctcct si~ w 
rejestrze prowadzonym przez jednostk~ certyfikujqCq personel. 

2.5.1.2. Jednostka certyfikujctca personel, jednostki oceniajctce personel oraz podmioty 
prowadzctce szkolenia dla personelu 

Zgodnie z rozporzctdzeniami wykonawczymi do rozporzqdzenia ()NE) nr 84212006 certyfikaty dla personelu 
powinny bye wydawane przez jednostki certyfikujqce, ustanowione w krajowych przepisach ustawowych 
lub wykonawczych albo wyznaczone przez wtasciwy organ panstwa cztonkowskiego bctdz przez inne 
uprawnione organy. Jednostka certyfikujqca personel powinna ustanowic i stosowac procedury 
wydawania, zawieszania i wycofywania certyfikat6w dla personelu oraz prowadzic rejestry umozliwiajqce 
sprawdzenie statusu osoby posiadajqcej certyfikat dla personelu. W zwictzku z powyzszym wymogiem, 
a takZe z koniecznoscict zharmonizowania wymagan dla personelu wykonujqcego okreslone czynnosci 
zwictzane z substancjami kontrolowanymi oraz fluorowanymi gazami cieplarnianymi proponuje si~ 
przyj~cie powyzszych rozwictzan r6wniez w odniesieniu do substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq. 

Zaklada si,, ze jednostk' certyfikujctcct personel wskaze minister wtasciwy do spraw gospodarki, po 
zasi~gni~ciu opinii ministra wtasciwego do spraw wewn~trznych, w drodze rozporzctdzenia. Proponuje 
si~. aby funkcj~ takiej jednostki petnit podmiot spetniajqcy wymagania dla jednostki certyfikujqcej 
personel zawarte w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporzctdzenia (WE) nr 
842/2006. Wskazujqc taki podmiot minister powinien kierowac si~ potrzebct zapewnienia przez ten 
podmiot bezstronnosci i niezaleznosci jednostki certyfikujqcej, dotychczasowym doswiadczeniem 
podmiotu w certyfikacji os6b, a takZe mozliwoscict petnienia przez ten podmiot roli jednostki certyfikujqcej 
dla wszystkich sektor6w i rodzaj6w czynnosci obj~tych obowictzkiem uzyskiwania certyfikat6w dla 
personelu. 
Proponuje si~. aby jednostka certyfikujqca personel mogta pobierac optaty za: 
1) wydanie lub odnowienie certyfikatu; 
2) dokonanie wpisu do rejestru wydanych certyfikat6w; 
3) dokonanie wpisu do rejestru jednostek oceniajqcych; 
4) dokonanie wpisu do rejestru jednostek szkolqcych; 
5) rozpatrzenie zgtoszenia podmiotu o zamiarze petnienia roli jednostki oceniajqcej. 

Proponuje si~, aby g6rna wysokosc optat byta odniesiona do przeci~tnego wynagrodzenia miesi~cznego 
w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogtoszonego przez Prezesa Gt6wnego Urz~du 
Statystycznego w Dzienniku Urz~dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 5 ust. 
7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zaktadowym funduszu swiadczen socjalnych (Oz. U. z 1996 r. Nr 70, 
poz. 335, z p6zn. zm.) obowiqzujqcego w dniu ztozenia wniosku i wynosita za: 
1) wydanie lub odnowienie certyfikatu dla personelu oraz dokonanie wpisu do rejestru wydanych 

certyfikat6w dla personelu - tctcznie 3% tego wynagrodzenia; 
2) dokonanie wpisu do rejestru jednostek oceniajqcych lub dokonanie wpisu do rejestru jednostek 

szkolqcych lub modyfikacje tych wpis6w -5% tego wynagrodzenia; 
3) rozpatrzenie zgtoszenia podmiotu o zamiarze petnienia roli jednostki oceniajqcej - 70 % tego 

wynagrodzenia. 
Proponuje si~, aby jednostkowe stawki tych optat okreslone zostaty w rozporzctdzeniu ministra 
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wfasciwego do spraw gospodarki. 
Opfaty te stanowie b~dct doch6d jednostki certyfikujctcej personel i mogct bye, w szczeg61nosci, 
przeznaczane na zadania zwictzane z czynnosciami zwiqzanymi z wydawaniem certyfikat6w, 
dokonywaniem wpis6w do rejestru oraz kontrolct jednostek oceniajctcych oraz os6b, kt6rym wydane 
zostafy certyfikaty dla personelu. · 
Dow6d uiszczenia opfaty b~dzie zafctczany do wniosku o dokonanie czynnosci, kt6rej dotyczy opfata. 
Proponuje si~ tez, aby minister wfasciwy do spraw gospodarki, po zasi~gni~ciu opinii ministra 
wfasciwego do spraw wewn~trznych, m6gf wyznaczye inny podmiot do pefnienia funkcji jednostki 
certyfikujqcej personel, jesli stwierdzi, ze dotychczasowy podmiot pefnictCY takct funkcj~: 
1) nie wykonuje swoich zadan w spos6b bezstronny lub wykonuje je nienalezycie; 
2) nie spefnia wymagan zawartych w przepisach Unii Europejskiej i w przepisach projektowanej ustawy. 
Rejestr prowadzony b~dzie przy uzyciu system6w teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziafalnosci podmiot6w realizujctcych zadania publiczne (Dz. U. 
Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). 

Jednoczesnie w rozporzctdzeniach wykonawczych do rozporzctdzenia 0/VE) nr 842/2006 wprowadzono 
poj~cie ,jednostki oceniajctcej" na okreslenie podmiotu organizujctcego egzaminy dla- personelu i 
wskazano, ze jednostki takie powinny bye wyznaczane przez wfasciwy organ panstwa czfonkowskiego 
lub inne organy do tego uprawnione. · · 

Zaktada si~, ze jednostkami oceniajctcymi personel b~dCl mogfy bye podmioty, do zakresu dziafania 
kt6rych nalezy ksztafcenie lub prowadzenie badan w zakresie substancji kontrolowanych i fluorowanych 
gaz6w cieplarnianych w odniesieniu do czynnosci, kt6rych dotyczy egzamin, oraz dysponujctce 
odpowiednim wyposazeniem technicznym niezb~dnym do przeprowadzenia egzamin6w w cz~sci 
praktycznej, zgodnie ze szczeg6fowym zakresem temat6w egzaminacyjnych, a takZe osobami 
posiadajctcymi odpowiednict wiedz~ praktycznct i teoretycznct umozliwiajctcct ocen~ umiej~tnosci 
praktycznych i teoretycznych os6b przyst~pujctcych do egzaminu. Jednostki takie powinny zapewnie 
niezaleznosc i bezstronnose przeprowadzania egzamin6w. 
Jednostki takie powinny opracowae i stosowae procedury w zakresie sprawozdawczosci 
przeprowadzonych egzamin6w oraz prowadzie rejestry i dokumentowae jednostkowe ·i fctczne wyniki 
dokonywanych ocen oraz zapewnie, ze egzaminatorzy wyznaczeni do przeprowadzenia egzaminu majct 
doswiadczenie w przeprowadzaniu egzamin6w, posiadajct wiedz~ teoretycznct i praktycznct w dziedzinie 
b~dctcej przedmiotem egzaminu, a takZe zapoznali si~ z dokumentacjct egzaminacyjnct. 

Podmiot zamierzajqcy pefnie rol~ jednostki oceniajqcej personel b~dzie zobowiqzany do zgfoszenia 
takiego zamiaru do jednostki certyfikujctcej personel w terminie minimum 30 dni przed zamierzonym 
rozpocz~ciem organizowania egzamin6w. 
Zgfoszenie takie powinno zawierae nast~pujctce dane: 
1) nazw~ podmiotu, jego siedzib~ i adres lub miejsce zamieszkania i adres oraz NIP i nr wpisu do 

Krajowego Rejestru Sctdowego, jezeli podlega wpisowi do tego rejestru; 
2) zgfoszenie zamiaru pefnienia roli jednostki oceniajqcej i potwierdzenie woli pefnienia tej roli zgodnie 

z przepisami okreslonymi w niniejszej ustawie i w przepisach Unii Europejskiej. 

Jednostka certyfikujctca personel, po wizytacji jednostki oceniajqcej personel i potwierdzeniu spefnienia 
przez jednostk~ oceniajctcct personel wymagan zawartych w przepisach Unii Europejskiej oraz w 
przepisach projektowanej ustawy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgfoszenia wpisuje jednostk~ 
oceniajctcct personel do rejestru jednostek oceniajqcych personel, jaki b~dzie prowadzie na swojej 
stronie internetowej, lub odmawia dokonania takiego wpisu. Jednoczesnie zawiadamia o dokonaniu 
wpisu podmiot zamierzajctCY pefnie rol~ jednostki oceniajctcej personel. 
Rejestr listy jednostek oceniajctcych zawierajctcej nazwy tych jednostek oraz ich siedziby prowadzony 
b~dzie w formie elektronicznej przy uzyciu system6w teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziafalnosci podmiot6w realizujctcych zadania publiczne 
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.) .. 
W przypadku, gdy jednostka certyfikujqca personel stwierdzi, ze podmiot zamierzajctCY pefnie rol~ 
jednostki oceniajctcej personel nie spefnia wymagan zawartych w przepisach Unii Europejskiej oraz w 
przepisach projektowanej ustawy, odmawia dokonania wpisu w drodze decyzji administracyjnej. 
Organem wfasciwym do wydania decyzji o odmowie dokonania wpisu jest kierownik jednostki 
certyfikujctcej personel. Organem drugiej instancji w stosunku do decyzji kierownika jednostki 
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certyfikujstcej personal jestkomitet odwotawczy, o kt6rym mowa w punkcie 2.5.1.3 
Podmiot ubiegajstCY si~ o dziatanie jake jednostka oceniajstca personal b~dzie zobowistzany dotctczyc 
do zgtoszenia o zamiarze przeprowadzania egzamin6w dla os6b ubiegajstcych si~ o certyfikat dla 
personelu pisemne oswiadczenie 0 dysponowaniu odpowiednim wyposazeniem technicznym 
niezb~dnym do przeprowadzenia egzamin6w oraz osobami posiadajstcymi odpowiednict wiedz~ 
praktycznct i teoretycznct umozliwiajstcct ocen~ umiej~tnosci praktycznych i teoretycznych os6b 
przyst~pujstcych do egzaminu. 
Zaktada si~. ze jednostka certyfikujstca personal b~dzie miata obowistzek przeprowadzania okresowych 
kontroli, nie rzadziej jednak niz co trzy lata, jednostek oceniajstcych personal pod wzgl~dem zgodnosci z 
wymaganiami okreslonymi w rozporzstdzeniach wsp61notowych oraz przepisach projektowanej ustawy. 
Kontrol~ takct b~dct mogli przeprowadzac pracownicy jednostki certyfikujstcej personal, posiadajstcy 
upowaznienie kierownika tej jednostki. 
Przy przeprowadzaniu kontroli osoba taka b~dzie uprawniona do: 

1) wst~pu na teren nieruchomosci, obiektu lub ich cz~sci, na kt6rym prowadzona jest dziatalnosc 
gospodarcza; 

2) oceny jednostek oceniajstcych personal pod wzgl~dem zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w 
rozporzctdzeniach wsp61notowych oraz przepisach projektowanej ustawy; 

3) :Zctdania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przestuchiwania os6b w zakresie 
niezb~dnym dla ustalenia stanu faktycznego; 

4) zctdania okazania dokument6w i udost~pnienia wszelkich danych majstcych zwictzek z 
problematykct kontroli. 

Upowazniony do kontroli pracownik jednostki certyfikujstcej personal b~dzie uprawniony do poruszania 
si~ po terenie nieruchomosci, obiektu lub ich cz~sci, bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie 
b~dzie podlegat rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewn~trznym, kt6remu podlega 
kontrolowany personal. 
Proponuje si~. aby z czynr:~osci kontrolnych pracownik jednostki certyfikujstcej personal sporzstdzat 
protok6t, kt6rego jeden egzemplarz b~dzie dor~czat kontrolowanej jednostce oceniajstcej. 
Protok6t podpisujst pracownik jednostki certyfikujstcej i kierownik kontrolowanej jednostki oceniajstcej, 
kt6rzy moQct wniesc do protokotu umotywowane zastrzezenia i uwagi. 
W razie odmowy podpisania protokotu przez kierownika kontrolowanej jednostki oceniajstcej, pracownik 
jednostki certyfikujstcej czyni o tym wzmiank~ w protokole, a odmawiajstCY podpisu moze w terminie 
siedmiu dni przedstawic swoje stanowisko na pismie kierownikowi jednostki certyfikujstcej. 

W razie stwierdzenia przez jednostk~ certyfikujstcct personal niewypetnienia przez jednostk~ oceniajstcct 
personal wymagan okreslonych w przepisach Unii Europejskiej lub w ustawie kierownik jednostki 
certyfikujstcej personal, skresli taki podmiot z rejestru jednostek oceniajstcych personal. Skreslenie 
podmiotu z rejestru jednostek oceniajstcych personal nast~puje w drodze decyzji administracyjnej. 
Organem wtasciwym do wydania decyzji jest kierownik jednostki certyfikujstcej personal. Organem 
drugiej instancji w stosunku do decyzji kierownika jednostki certyfikujstcej personal jest komitet 
odwotawczy o kt6rym mowa w punkcie 2.5.1.3. 

Jesli, osoba posiadajstca certyfikat dla personelu zostanie prawomocnie skazana za przest~pstwo 
przeciwko srodowisku, certyfikat dla personelu podlega cofni~ciu. 
Cofni~cie certyfikatu nast~puje w drodze decyzji administracyjnej. Organem wtasciwym do podj~cia 
decyzji o cofni~ciu certyfikatu jest kierownik jednostki certyfikujstcej personal. Organem drugiej instancji 
w stosunku do decyzji kierownika jednostki certyfikujstcej personal jest komitet odwotawczy o kt6rym 
mowa w punkcie 2.5.1.3. 
Proponuje si~. aby - zgodnie z przepis~mi rozporzctdzen Komisji nr 305/2008 i 306/2008 - ustawa 
przewidywata wyjsttek dotyczstcy odzysku fluorowanych gaz6w cieplarnianych z urzstdzen b~dctcych 
rozdzielnicami wysokiego napi~cia lub zawierajstcych rozpuszczalniki, dopuszczajstc petnienie w tym 
zakresie roli jednostek oceniajstcych personal r6wniez przez podmioty b~dctce producentami lub 
uzytkownikami tych urzctdzen, bez koniecznosci spetnienia wymagan odnoszstcych si~ - w przypadku 
ubiegania si~ o status jednostki oceniajstcej - do obowictzku prowadzenia okreslonej dziatalnosci. 
Jednak:Ze podmioty te miatyby obowistzek dysponowania odpowiednim wyposazeniem technicznym 
niezb~dnym do przeprowadzenia egzamin6w w cz~sci praktycznej, zgodnie ze szczeg6towym zakresem 
temat6w egzaminacyjnych, oraz osobami posiadajstcymi odpowiednict wiedz~ praktycznct i teoretycznct 
umozliwiajstcct ocen~ umiej~tnosci praktycznych i teoretycznych os6b przyst~pujstcych do egzaminu. 
Jednostki te miatyby r6wniez obowictzek zgtaszania do jednostki certyfikujstcej personal zamiaru 
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petnienia roli jednostek oceniajctcych personel oraz podlegatyby kontroli przez jednostk~ certyfikujctcct 
personel w trybie okreslonym dla kontroli jednostek oceniajctcych personel. 

Zaklada si,, ze jednostkami prowadzctcymi szkolenia b~dct mogty bye podmioty dysponujctce 
odpowiednim wyposazeniem technicznym niezb~dnym do przeprowadzenia szkolen w cz~sci 
praktycznej, w zakresie zgodnym z zakresem temat6w egzaminacyjnych okreslonym w rozporzctdzeniu 
wydanym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem wJasciwym do 
spraw wewn~trznych. 

Podmiot zamierzajctCY petnie rol~ jednostki prowadzctcej szkolenia b~dzie zobowictzany do zgtoszenia 
'takiego zamiaru do jednostki certyfikujctcej personel w terminie minimum 30 dni przed zamierzonym 
rozpocz~ciem szkolen. 
Zgtoszenie takie powinno zawierae nast~pujctce dane: 
1) nazw~ podmiotu, jego siedzib~ i ad res lub miejsce zamieszkania i ad res oraz NIP i nr wpisu do 

Krajowego Rejestru Sctdowego, jezeli podlega wpisowi do tego rejestru; 
2) zgtoszenie zamiaru petnienia roli jednostki prowadzctcej szkolenia i potwierdzenie woli petnienia tej 

. roli zgodnie z przepisami okreslonymi w niniejszej ustawie. 
Podmiot ubiegajctCY si~ o dziatanie jake jednostka prowadzctca szkolenia b~dzie zobowictzany dotctczye 
do zgtoszenia o zamiarze przeprowadzania szkolen pisemne oswiadczenie o dysponowaniu 
odpowiednim wyposazeniem technicznym, programami szkolen i materiatami szkoleniowymi 
niezb~dnymi do przeprowadzenia szkolen oraz osobami posiadajctcymi odpowiednict wiedz~ praktycznct i 
teoretycznct gwarantujctcct prawidtowy przebieg szkolenia. 

Zaktada si~. ze ten sam podmiot b~dzie m6gt prowadzie szkolenie i bye jednostkct oceniajctcct personel, 
jesli spetni wymagania dla podmiot6w prowadzctcych szkolenie oraz jednostek oceniajctcych personel, 
pod warunkiem udokumentowania rozdzielenia obu funkcji, szczeg61nie w zakresie oceny cz~sci 
praktycznej egzaminu. 

Osoba, kt6ra odbyta szkolenie w jednostce prowadzctcej szkolenie petnictcej jednoczesnie rol~ 
jednostki oceniajctcej nie b~dzie mogta zdawae egzaminu w tej jednostce. 

Jednostka certyfikujctca personel zobowictzana b~dzie do wykonywania czynnosci wynikajctcych z 
przepis6w Unii Europejskiej, a takZe do: 
1) stosowania procedury wydawania, i wycofywania certyfikat6w dla personelu; 
2) prowadzenia rejestr6w jednostek oceniajctcych oraz jednostek szkolctcych; 
3) potwierdzenia spetnienia wymagan przez jednostk~ oceniajctcct, 
4) prowadzenia rejestr6w jednostek oceniajctcych, jednostek szkolctcych oraz wydanych i cofni~tych 

certyfikat6w, 
5) przeprowadzania okresowych kontroli jednostek oceniajctcych personel; 

Spos6b prowadzenia rejestru oraz spos6b potwierdzania spetniania wymagan okresli w drodze 
rozporzctdzenia minister wtasciwy do spraw gospodarki, kierujctc si~ dobrymi praktykami zawartymi w 
polskich normach dotyczctcych certyfikacji os6b. Rejestr prowadzony b~dzie przy uzyciu system6w 
teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dziatalnosci podmiot6w realizujctcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). 

Jednostki oceniajctce zobowictzane b~dct do: 
1) posiadania szczeg6towych zasad przygotowywania egzamin6w, w tym posiadania puli pytan 

egzaminacyjnych i jej aktualizowania, wyboru pytan egzaminacyjnych na konkretny egzamin, 
zachowania zasad tajnosci pytan; 

2) posiadania procedury przeprowadzania egzamin6w; 
3) wyznaczenia sktadu komisji egzaminacyjnej oraz wyznaczenia sposr6d cztonk6w komisji 

przewodniczctcego komisji egzaminacyjnej; 
4) zapewnienia, aby cztonkami komisji egzaminacyjnej nie byty osoby, kt6re przeprowadzity szkolenie 

osoby egzaminowanej; 
5) wydania osobie, kt6ra ztozyta egzamin z wynikiem pozytywnym, dokumentu potwierdzajctcego 

zdanie egzaminu i okreslajctcego zakres egzaminu. 
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Jednostki prowadz~ce szkolenia b~d~ zobowi~zane do opracowania program6w szkolenia zgodnie z 
zakresem tematycznym egzamin6w okreslonym w rozporz~dzeniu, o kt6rym mowa ponii:ej. 

Zaktada si~. i:e minister wtasciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw 
wewn~trznych okresli w drodze w rozporz~dzenia: 
1) wz6r pisemnego zgtoszenia podmiotu ubiegaj~cego si~ o dziatanie jako jednostka oceniaj~ca 

personel; 
2) wz6r pisemnego zgtoszenia podmiotu ubiegaj~cego si~ o dziatanie jako jednostka prowadz~ca 

szkolenia. 
Wydaj~c rozporz~dzenie minister b~dzie kierowat si~ koniecznosci~ okreslenia jednolitego zakresu 
informacji w zakresie, w jakim b~dzie dziatat podmiot. 

Zaktada si~ r6wniei:, i:e minister wtasciwy do spraw gospodarki zostanie w projektowanej ustawie 
zobowi~zany do okreslenia, w porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw wewn~trznych, w 
drodze rozporz~dzenia: 
1) minimalnych wymagari odnosnie wyposai:enia technicznego niezb~dnego do prowadzenia szkoleri i 

przeprowadzania egzamin6w, kieruj~c si~ potrzeb~ zapewnienia bezpieczeristwa os6b 
wykonuj~cych czynnosci obj~te szkoleniem oraz zapewnienia ochrony poszczeg61nych 
komponent6w srodowiska; 

2) minimalnych wymagari odnosnie wyksztatcenia i doswiadczenia praktycznego os6b 
przeprowadzaj~cych egzaminy, kieruj~c si~ potrzeb~ zapewnienia moi:liwosci wtasciwego 
sprawdzenia umiej~tnosci praktycznych i teoretycznych os6b przyst~puj~cych do egzaminu; 

3) wymagari dotycz~cych przeprowadzania egzamin6w, w tym: 
a) szczeg6towych wymagari odnosnie sktadu komisji egzaminacyjnej oraz regulaminu jej dziatania, 

kieruj~c si~ potrzeb~ zapewnienia udziatu w komisji egzaminacyjnej minimum trzeoh os6b z 
odpowiedni~ wiedz~ teoretyczn~ i doswiadczeniem praktycznym w zakresie obj~tym egzaminem 
oraz potrzeb~ zapewnienia obiektywnego dziatania komisji, 

b) sposobu organizowania i regulaminu przeprowadzania egzamin6w, w tym egzaminu 
poprawkowego, kieruj~c si~ potrzeb~ sprawnego i obiektywnego przeprowadzenia egzaminu 
oraz egzaminu poprawkowego oraz zapewnienia, aby egzaminy obejmowaty cz~sc teoretyczn~ i 
cz~sc praktyczn~. a taki:e potrzeb~ zapewnienia przez jednostk~ oceniaj~c~ wyposai:enia 
umoi:liwiaj~cego przeprowadzenie egzaminu w cz~sci praktycznej; 

. 4) szczeg6towego programu szkoleri oraz odpowiadaj~cego temu programowi zakresu tematycznego 
egzamin6w, uwzgl~dniaj~c minimalne wymagania zawarte w rozporz~dzeniach Komisji (WE) nr 
303/2008, 304/2008, 305/2008, a taki:e zapewniaj~c. i:e programy te obejm~ zagadnienia 
teoretyczne i praktyczne dotycz~ce substancji zuboi:aj~cych warstw~ ozonow~. o kt6rych mowa w 
rozporz~dzeniu (WE) nr 1 005/2009 oraz zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotycz~ce odzysku 
fluorowanych gaz6w cieplarnianych i substancji kontrolowanych z ruchomych urz~dzeri i ruchomych 
system6w ochrony przeciwpoi:arowej oraz gasnic; 

5) wzoru dokumentu potwierdzaj~cego, w celu wydania certyfikatu dla personelu, ztoi:enie egzaminu z 
wynikiem pozytywnym oraz okreslaj~cego zakres zdanego egzaminu; 

6) wzoru dokumentu potwierdzaj~cego odbycie szkolenia; 
7) wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu;. 
8) wzor6w certyfikat6w dla personelu wraz z wyszczeg61nieniem zakresu tych certyfikat6w, 

uwzgl~dniaj~c minimalne wymagania dotycz~ce wydawania certyfikat6w dla personelu zawarte w 
rozporz~dzeniach Komisji, a taki:e potrzeb~ wydawania certyfikatu w formie odpornej na zniszczenie 
karty o niewielkich wymiarach umoi:liwiaj~cej identyfikacj~ jednostki, kt6ra wydata certyfikat, rodzaju 
certyfikatu oraz jego posiadacza i terminu wai:nosci certyfikatu; 

9) wysokosci jednostkowych stawek optat za wydanie lub odnowienie certyfikatu dla personelu, 
dokonanie wpisu do rejestru wydanych certyfikat6w, dokonanie wpisu do jednostek oceniaj~cych, 
dokonanie wpisu do rejestru jednostek szkol~cych, rozpatrzenie zgtoszenia podmiotu o zamiarze 
petnienia roli jednostki oceniaj~cej, kieruj~c si~ ocen~ wysokosci ponoszonych koszt6w z 
uwzgl~dnieniem odr~bnosci i specyfiki wykonywanych czynnosci. 

Wydaj~c rozporz~dzenia minister b~dzie kierowat si~ koniecznosci~ uwzgl~dnienia minimalnych 
wymagari dotycz~cych wydawania certyfikat6w dla personelu, zawartych w rozporz~dzeniach Komisji. 
Wydaj~c rozporz~dzenia minister b~dzie r6wniei: kierowat si~ koniecznosci~ okreslenia minimalnych 
wymagari zapewniaj~cych odpowiedni poziom wiedzy, umiej~tnosci, wyposai:enia technicznego i 
przekazywanych danych gwarantuj~cy odpowiednie wykonanie obowi~zk6w przez osoby, kt6rym 
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zostanie wydany certyfikat. 

2.5.1.3. Komitet odwolawczy 
Przy kierowniku jednostki certyfikujstcej personal b~dzie dziatac komitet odwotawczy powotany po 
zasi~gni~ciu opinii kierownika jednostki certyfikujstcej przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw wewn~trznych. Komitet odwotawczy b~dzie wtasciwy do 
rozpatrywania w sprawach dotyczstcych odwotan przewidywanych projektowanct ustawst. 
Zaktada si~, ze kadencja komitetu odwotawczego b~dzie trwata 4 lata, a w sktad komitetu 
odwotawczego powinni wchodzic proporcjonalnie, w liczbie zapewniajstcej brak dominacji kt6rejkolwiek 
ze stron, osoby reprezentujstce organy administracji rzc:tdowej, stowarzyszenia i organizacje: 
pracodawc6w, gospodarcze i naukowo-techniczne, jezeli zakres ich dziatania obejmuje zadania 
zwictzane z przedmiotem odwotania. 
Minister wtasciwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw wewn~trznych 
b~dzie powotywat oraz odwotywat cztonk6w komitetu odwotawczego po zasi~gni~ciu opinii kierownika 
jednostki certyfikujstcej personal o zgtoszonych kandydatach na wniosek odpowiednich podmiot6w, 
okresli organizacj~ i tryb pracy komitetu odwotawczego. Dodatkowo minister wtasciwy do spraw 
gospodarki zatwierdzi regulamin komitetu odwotawczego nadany przez kierownika jednostki 
certyfikujstcej personel/przedsi~biorc6w po uzyskaniu opinii tego ministra. 
Obstug~ administracyjno-organizacyjnst komitetu odwotawczego b~dzie zapewniaf kierownik jednostki 
certyfikujstcej personal. 
Komitet odwotawczy finansowy b~dzie ze srodk6w jednostki certyfikujstcej. 
Tryb wydawania decyzji przez komitet odwotawczy zostanie doprecyzowany w projekcie ustawy. 

2.5.2. Certyfikaty dla przedsi~biorc6w (przedsi~biorstw) 

Przedsi~biorca prowadzctCY dziatalnosc okreslonct w rozporzctdzeniu Komisji (WE) nr 303/2008, 
tj. instalowanie, konserwacja oraz serwisowanie w odniesieniu do urzctdzen chtodniczych, 
klimatyzacyjnych i pomp ciepta, jest obowistzany posiadac certyfikat dla przedsi~biorstw, wskazany 
w tym rozporzc:tdzeniu. 

Przedsi~biorca prowadzctCY dziatalnosc okreslonct w rozporzctdzeniu Komisji (WE) nr 304/2008, 
tj. instalacj~, konserwacj~ oraz serwisowanie w odniesieniu do system6w ochrony przeciwpozarowej 
jest obowistzany posiadac certyfikat dla przedsi~biorstw, wskazany w tym rozporzc:tdzeniu. 

Certyfikaty dla przedsi~biorc6w obowic:tzywac b~dct wytstcznie dla przedsi~biorc6w prowadzctcych 
dziafalnosc w odniesieniu do stacjonarnych urzc:tdzen chtodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepfa w 
odniesieniu do system6w ochrony przeciwpozarowej zawierajstcych fluorowane gazy cieplarniane. 

Rozporzctdzenie (WE) nr 1 005/2009 nie naktada obowictzku certyfikowania przedsi~biorc6w w 
odniesieniu do substancji zubozajstcych warstw~ ozonowst. W zwictzku z powyzszym, w zatozeniach 
zrezygnowano z certyfikat6w dla przedsi~biorc6w w odniesieniu do substancji kontrolowanych, uznajstc, 
ze wprowadzenie takiego wymogu stanowitoby rozszerzenie przepis6w wsp61notowych. 

Proponuje si~. aby certyfikat dla przedsi~biorc6w byt wydawany bezterminowo na wniosek posiadacza 
po sprawdzeniu przez jednostk~ certyfikujstcct spetnienia ·przez przedsi~biorc~ wymagan okreslonych w 
przepisach Unii Europejskiej i w projektowanej ustawie. 

2.5.2.1. Warunki uzyskiwania certyfikat6w dla przedsi~biorc6w (przedsi~biorstw) 

Certyfikat dla przedsi~biorc6w b~dzie m6gt uzyskac przedsi~biorca, kt6ry spetni nast~pujstce warunki: 
1) ztozy wniosek o wydanie certyfikatu dla przedsi~biorc6w do jednostki certyfikujstcej przedsi~biorc6w, 

z deklaracjst spetnienia ponizszych warunk6w; 
2) spetnia wymagania, odpowiednio do rodzaju prowadzonej dziatalnosci, okreslone 

w rozporzc:tdzeniach Komisji nr 303/2008 lub nr 304/2008; 
3) posiada i stosuje, w gt6wnym miejscu wykonywania dziatalnosci oraz we wszystkich oddziatach, 

odpowiednio udokumentowane procedury prowadzenia dziatalnosci, okreslone w rozporzctdzeniach 
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Komisji nr 303/2008 oraz nr 304/2008; 
4) posiada, w gt6wnym miejscu wykonywania dziatalnosci oraz we wszystkich oddziatach, wdrozony 

system dokumentowania czynnosci wykonywanych w zakresie dziatalnosci, okreslonych w 
rozporz(ldzeniach Komisji nr 303/2008 oraz nr 304/2008, przez personel posiadaj(ICY odpowiedni 
certyfikat; 

5) dysponuje, w gt6wnym miejscu wykonywania dziatalnosci oraz we wszystkich oddziatach, 
minimalnym wyposazeniem technicznym, odpowiednim do zakresu prowadzonej dziatalnosci, 
okreslonym odpowiednio w rozporz(ldzeniach ministra wtasciwego do spraw gospodarki lub ministra 
wtasciwego do spraw wewn~trznych. 

Wniosek o wydanie certyfikatu dla przedsi~biorc6w powinien zawierac: 
1) nazw~ podmiotu, jego siedzib~ i adres lub miejsce zamieszkania i adres oraz NIP i nr wpisu do 

Krajowego Rejestru S(ldowego, jezeli podlega wpisowi do tego rejestru; 
2) prosb~ o wydanie okreslonego typu certyfikatu i potwierdzenie woli wykonywania dziatalnosci 

zgodnie z zakresem certyfikatu. 

Jednostka certyfikuj~ca przedsi~biorc6w 
Certyfikaty dla przedsi~biorc6w powinny bye wydawane przez jednostki certyfikuj(lce, ustanowione w 
krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych alba wyznaczone przez wtasciwy organ paristwa 
cztonkowskiego b(ldz przez inne uprawnione organy, w tym zgodnie z rozpo~dzeniami wykonawczymi 
do rozpo~dzenia Komisji (WE) nr 842/2006. 

Zaklada si~, :Ze jednostk~ certyfikuj~c~ przedsi~biorc6w wskaze minister wtasciwy do spraw 
gospodarki, po zasi~gni~ciu opinii ministra wtasciwego do spraw wewn~trznych w drodze 
rozporz(ldzenia. Proponuje si~, aby funkcj~ takiej jednostki petnit podmiot spetniaj(lcy wymagania dla 
jednostki certyfikuj(lcej wydaj(lcej certyfikaty dla przedsi~biorc6w zawarte w przepisach Unii Europejskiej 
wydanych na podstawie rozporz(ldzenia (WE) nr 842/2006. Wskazuj(lc taki podmiot minister powinien 
kierowac si~ potrzeb(l zapewnienia przez ten podmiot bezstronnosci i niezaleznosci, dotychczasowym 
doswiadczeniem podmiotu w certyfikacji przedsi~biorc6w, a takZe mozliwosci(l petnienia przez ten 
podmiot roli jednostki certyfikuj(lcej dla sektor6w i rodzaj6w dziatalnosci obj~tych obowi(lzkiem 
uzyskiwania certyfikat6w dla przedsi~biorc6w. 

Proponuje si~ tez, aby minister wtasciwy do spraw gospodarki, po zasi~gm~c1u opinii ministra 
wtasciwego do spraw wewn~trznych, wyznaczyt inny podmiot do petnienia funkcji jednostki certyfikuj~cej 
przedsi~biorc6w jesli stwierdzi, ze dotychczasowy podmiot petni~cy tak(l funkcj~: 
1) nie wykonuje swoich zadari w spos6b bezstronny lub wykonuje je nienalezycie; 
2) nie spetnia wymagari zawartych w przepisach Unii Europejskiej i w przepisach projektowanej ustawy. 

Jednostka certyfikuj(lca przedsi~biorc6w b~dzie mogta jednoczesnie petnic funkcj~ jednostki 
certyfikuj(lcej personel. 

Jednostka certyfikuj~ca przedsi~biorc6w zobowi(lzana b~dzie do wykonywania czynnosci 
wynikaj(lcych z przepis6w Unii Europejskiej, a takZe do: 
1) stosowania procedury prowadzenia rejestru wydanych, zawieszonych i cofni~tych certyfikat6w dla 

przedsi~biorc6w 
2) kazdorazowo przed wydaniem certyfikatu oraz nie rzadziej niz raz na 7 lat po wydaniu certyfikatu, 

przeprowadzania kontroli przedsi~biorcy, kt6remu rna zostac lub zostat wydany certyfikat w celu 
sprawdzenia, czy spetnia on warunki okreslone w punkcie 2.5.2.1. 

Spos6b prowadzenia rejestru oraz spos6b potwierdzania spetniania wymagari okresli w drodze 
rozporz(ldzenia minister wtasciwy do spraw gospodarki, kieruj(lc si~ dobrymi praktykami zawartymi w 
polskich normach dotycz(lcych certyfikacji os6b. 
Rejestr listy wydanych, zawieszonych i cofni~tych certyfikat6w dla przedsi~biorc6w i b~dzie prowadzony 
na stronie internetowej jednostek certyfikuj(lcych przedsi~biorc6w prowadzony b~dzie w formie 
elektronicznej przy uzyciu system6w teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiot6w realizuj~cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
paz. 565, z p6zn. zm.) .. 
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W razie stwierdzenia w wyniku kontroli przez jednostk~ certyfikujctcct przedsi~biorc6w niespetnienia 
przez przedsi~biorc~ wymagari zawartych w przepisach Unii Europejskiej i w ustawie certyfikat ten 
podlega zawieszeniu lub cofni~ciu. 
Przedsi~biorca, kt6rego certyfikat dla przedsi~biorc6w zostat zawieszony maze wystctpie z wnioskiem do 
kierownika jednostki certyfikujctcej przedsi~biorc6w o jego odwieszenie. Kierownik jednostki 
certyfikujctcej przedsi~biorc6w podejmuje decyzj~ o odwieszeniu zawieszonego certyfikatu dla 
przedsi~biorc6w po stwierdzeniu, w wyniku powt6rnej kontroli przedsi~biorcy, kt6remu zostat 
zawieszony certyfikat dla przedsi~biorc6w, przeprowadzonej nie p6zniej niz w terminie 14 dni od 
otrzymania wniosku o odwieszenie certyfikatu dla przedsi~biorc6w, ze przedsi~biorca ten dysponuje 
odpowiednim wyposazeniem technicznym. 
Jesli podczas kontroli przedsi~biorcy posiadajctcego certyfikat dla przedsi~biorc6w, kt6ry zostat juz 
wczesniej zawieszony, jednostka certyfikujctca przedsi~biorc6w stwierdzi, ze przedsi~biorca ten nie 
dysponuje odpowiednim wyposazeniem technicznym, certyfikat dla przedsi~biorc6w podlega cofni~ciu. 
Cofni~cie certyfikatu dla przedsi~biorc6w nast~puje r6wniez wtedy, gdy przedsi~biorca zostat skazany 
prawomocnym wyrokiem za przest~pstwo przeciwko srodowisku. 
Przedsi~biorca, kt6remu certyfikat dla przedsi~biorc6w zostat cofni~ty maze otrzymae ponownie 
certyfikat dla przedsi~biorc6w jedynie w przypadku powt6rnego ztozenia wniosku o wydanie certyfikatu 
dla przedsi~biorc6w na zasadach okreslonych w projektowanej ustawie. 

Zawieszenie lub cofniecie certyfikatu dla przedsi~biorc6w nast~puje w drodze decyzji administracyjnej. 
Organem wtasciwym do podj~cia decyzji o zawieszeniu lub cofni~ciu certyfikatu dla przedsi~biorc6w jest 
kierownik jednostki certyfikujctcej przedsi~biorc6w. Organem drugiej instancji w stosunku do decyzji 
kierownika jednostki certyfikujctcej przedsi~biorc6w jest komitet odwotawczy. 

Proponuje si~, aby jednostka certyfikujctca przedsi~biorc6w mogta pobierae optaty za: 
1) wydanie, wznowienie lub odnowienie certyfikatu dla przedsi~biorc6w; 
2) dokonanie wpisu do rejestru wydanych certyfikat6w dla przedsi~biorc6w. 

Proponuje si~, aby g6rna wysokose optaty byta odniesiona do przeci~tnego wynagrodzenia 
miesi~cznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogtoszonego przez Prezesa Gt6wnego 
Urz~du Statystycznego w Dzienniku Urz~dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z 
art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zaktadowym funduszu swiadczeri socjalnych (Dz. U. z 
1996 r. Nr 70, poz. 335, z p6zn. zm.), obowictzujctcego w dniu ztozenia wniosku i wynosHa: 
1) za wydanie lub odnowienie certyfikatu dla przedsi~biorc6w oraz dokon~nie wpisu do rejestru 

wydanych certyfikat6w dla przedsi~biorc6w- tctcznie 50% tego wynagrodzenia; 
2) za wznowienie certyfikatu po jego zawieszeniu oraz dokonanie wpisu do rejestru wydanych 

certyfikat6w dla przedsi~biorc6w - tctcznie 25% tego wynagrodzenia. 

Proponuje si~, aby jednostkowe stawki tych optat okreslone zostaty w rozporzctdzeniu ministra 
wtasciwego do spraw gospodarki. 

Optaty te stanowie b~dct doch6d jednostki certyfikujctcej przedsi~biorc6w i mogct bye w szczeg61nosci 
przeznaczane na zadania zwictzane z czynnosciami zwictzanymi z wydawaniem certyfikat6w, 
dokonywaniem wpis6w do rejestru oraz kontrolct przedsi~biorc6w, kt6rym majct bye wydane lub zostaty 
wydane certyfikaty dla przedsi~biorc6w. 
Dow6d uiszczenia optaty b~dzie zatctczany do wniosku o dokonanie czynnosci, kt6rej dotyczy optata. 
Przepisy projektowanej ustawy przewidujct upowaznienie dla ministra wtasciwego do spraw gospodarki 
do okreslenia w porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw wewn~trznych, w drodze 
rozporzctdzenia: 
1) wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsi~biorc6w; 
2) wzoru certyfikatu dla przedsi~biorc6w, kierujctc si~ potrzebct zapewnienia kompletnosci danych w 

certyfikacie; 
3) wysokosci jednostkowych stawek optat za wydanie lub odnowienie certyfikatu dla przedsi~biorc6w 

oraz dokonanie wpisu do rejestru wydanych certyfikat6w dla przedsi~biorc6w, kierujctc si~ ocenct 
wysokosci ponoszonych koszt6w z uwzgl~dnieniem odr~bnosci i specyfiki wykonywanych 
czynnosci. 

W zwictzku z obowictzkiem dla paristw cztonkowskich zawartym w art. 22 ust. 5 i art. 23 ust. 4 
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rozporzqdzenia (VVE) 1005/2009 niezb~dne jest tez okreslenie minimalnych wymagan kwalifikacyjnych 
dla personelu dokonujqcego odzysku substancji kontrolowanych lub przeprowadzajqcego sprawdzanie 
pod wzgl~dem wyciek6w, urzqdzen chtodniczych i klimatyzacyjnych lub pomp ciepta lub system6w 
ochrony przeciwpozarowej zawierajqcych te substancje. W zwiqzku z harmonizacjq przepis6w 
dotyczqcych fluorowanych gaz6w cieplarnianych i substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq 
proponuje si~. aby w stosunku czynnosci, o kt6rych mowa powyzej, wymagania kwalifikacyjne dla 
personelu byty takie same, jak wymagania kwalifikacyjne dla personelu, okreslone w odniesieniu do 
fluorowanych gaz6w cieplarnianych w rozporzqdzeniach Komisji, o kt6rych mowa w punkcie 2.5. 

Nie jest natomiast konieczne okreslenie minimalnych wymagan kwalifikacyjnych dla personelu 
dokonujqcego naprawy wyciek6w mimo, ze obowiqzek okreslenia takich wymagan w odniesieniu do 
substancji kontrolowanych przez panstwa cztonkowskie wynika odpowiednio z art. 22 ust. 5 i art. 23 
ust. 4 rozporzqdzenia (WE) nr 1005/2009, poniewaz definicje konserwacji lub serwisowania zawarte w 
punkcie 2.1.3. w odniesieniu do substancji kontrolowanych oraz w rozporzqdzeniach Komisji nr 
303/2008 i 304/2008 w odniesieniu do fluorowanych gaz6w cieplarnianych dotyczq wszystkich 
czynnosci, zwiqzanych z dostaniem si~ do obieg6w zawierajqcych lub majqcych zawierac substancje 
kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane ( w przypadku urzqdzen chtodniczych, klimatyzacyjnych 
i pomp ciepta) oraz ,wszystkich czynnosci zwiqzanych z pracami prowadzonymi na zbiornikach 
zawierajqcych lub majqcych zawierac czynnik gasniczy w postaci substancji kontrolowanej lub 
fluorowanego gazu cieplarnianego .... " (w przypadku system6w ochrony przeciwpozarowej). Z 
technicznego punktu widzenia wykonywanie czynnosci ,naprawy wyciek6w" jest zatem obj~te tymi 
definicjami, a wi~c zgodnie z proponowanymi przepisami ustawy b~dzie obj~te obowiqzkiem 
posiadania certyfikatu obowiqzujqcego w przypadku wykonywania czynnosci konserwacji lub 
serwisowania. 
2.6. Obowictzki podmiot6w prowadzctcych dzialalnosc zwictzanct z systemami klimatyzacji w 

niekt6rych pojazdach silnikowych, zawierajctcymi substancje kontrolowane lub fluorowane 
gazy cieplarniane oraz zasady prowadzenia szkolen w zakresie odzysku substancji 
kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w cieplarnianych z takich system6w 

W przypadku stwierdzenia wycieku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w cieplarnianych z 
systemu klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych w ilosci odbiegajqcej od normalnej, podmiot 
oferujqcy ustugi serwisowe i naprawcze tego systemu klimatyzacji samochodowej b~dzie zobowiqzany, 
przed napetnieniem systemu, do dokonania jego naprawy, zapewniajqcej odpowiednie uszczelnienie 
zapobiegajqce wyciekom. 

Przez wyciek substancji kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w cieplarnianych z systemu klimatyzacji 
w niekt6rych pojazdach silnikowych w ilosci odbiegajqcej od normalnej, rozumie si~ wyciek substancji 
kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w cieplarnianych z tego systemu w ilosci przekraczajqcej w skali 
roku 40 g dla systemu pojedynczego parownika i 60 g dla systemu podw6jnego parownika. 

Pod poj~ciem systemu podw6jnego parownika rozumie si~ system, w kt6rym jeden parownik jest 
zamontowany w komorze silnikowej pojazdu silnikowego, a drugi w innej komorze tego pojazdu, 
natomiast przez system pojedynczego parownika - kazdy inny system parownik6w w pojezdzie 
silnikowym, niz system podw6jnego parownika. 
Jednostkami prowadzqcymi szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych 
gaz6w cieplarnianych z system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych i uprawnionymi do 
wydawania zaswiadczen potwierdzajqcych ukonczenie szkolenia w zakresie odzysku substancji 
kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w cieplarnianych z system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach 
silnikowych w rozumieniu rozporzqdzenia Komisji (VVE) nr 307/2008 mogq bye podmioty, w kt6rych 
zakresie dziatalnosci jest dokonywanie napraw i przeglqd6w system6w klimatyzacji w niekt6rych 
pojazdach silnikowych albo prowadzenie badan w zakresie klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, 
i dysponujqce osobami posiadajqcymi odpowiedniq wiedz~ praktycznq i teoretyczna, umozliwiajqcq 
przeprowadzenie szkolenia, w szczeg61nosci posiadajqce udokumentowanq praktyk~. minimum 3 
miesiqce, w wykonaniu napraw i przeglqd6w system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych. 

Jednostki te powinny dysponowac materiatami szkoleniowymi oraz odpowiednim wyposazeniem 
technicznym niezb~dnym do przeprowadzenia szkolen w cz~sci praktycznej w zakresie zgodnym z 
zakresem programu szkolenia okreslonym w tym rozporzqdzeniu Komisji (VVE) 307/2008. 
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Jednostki te b~d~ obowi~zane do prowadzenia rejestru wydanych zaswiadczen oraz umieszczania tego 
rejestru w postaci elektronicznej listy na swojej stronie internetowej oraz do zgtoszenia zamiaru 
rozpocz~cia prowadzenia szkolen i wydawania zaswiadczen o odbytym szkoleniu do jednostki 
certyfikuj~cej personal, o kt6rej mowa w pkt. 2.5.1.2, w terminie minimum 30 dni przed zamierzonym 
rozpocz~ciem prowadzenia szkolen. Zaktada si~, ze tryb kontroli jednostek prowadz~cych szkolenia i 
wydaj~cych zaswiadczenia o odbytym szkoleniu b~dzie taki jak okreslono dla jednostki oceniaj~cej 
personal. Rejestr wydanych zaswiadczen prowadzony b~dzie przy uzyciu system6w 
teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dziatalnosci podmiot6w realizuj~cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). 

Jednostka certyfikuj~ca personal b~dzie obowi~zana do prowadzenia rejestru wszystkich jednostek 
wydaj~cych zaswiadczenia o odbytym szkoleniu i do przeprowadzania przed dokonaniem wpisu do 
rejestru i nast~pnie nie rzadziej niz raz na 3 lata kontroli tych jednostek w celu stwierdzenia, czy 
spetniaj~ one wymagania okreslone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach projektowanej ustawy. 
W razie stwierdzenia przez jednostk~ .certyfikuj~c~ personal niewypetnienia przez jednostk~ wydaj~c~ 
zaswiadczenia wymagan okreslonych w przepisach Unii Europejskiej i w ustawie podmiot taki nie 
zostanie wpisany do rejestru lub zostanie wykreslony z tego rejestru. 

Odmowa wpisu do rejestru lub wykreslenie z tego rejestru nast~puje w drodze decyzji administracyjnej. 
Organem wtasciwym do podj~cia decyzji o odmowie dokonania wpisu w rejestrze lub wykresleniu z 
rejestru jest kierownik jednostki certyfikuj~cej personal. Organem drugiej instancji w stosunku do decyzji 
kierownika jednostki certyfikuj~cej personal jest komitet odwotawczy. 

Proponuje si~, aby jednostka certyfikuj~ca personal mogta pobierac optaty za dokonanie wpisu do 
rejestru jednostek wydaj~cych zaswiadczenia. 

Optaty te stanowic b~d~ doch6d jednostki certyfikuj~cej personal i mog~ bye, w szczeg61nosci 
przeznaczane na . zadania zwi~zane z dokonaniem wpisu do r~jestru oraz kontrol~ jednostek 
wydaj~cych zaswiadczenia. 

Dow6d uiszczenia optaty b~dzie zat~czany do wniosku o dokonanie czynnosci, kt6rej dotyczy optata. 

Proponuje si~, aby g6rna wysokosc optat byta odniesiona do przeci~tnego wynagrodzenia 
miesi~cznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogtoszonego przez Prezesa Gt6wnego 
Urz~du Statystycznego w Dzienniku Urz~dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z 
art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zaktadowym funduszu swiadczen socjalnych (Dz. U. z 1996 
r. Nr 70, poz. 335, z p6zn. zm.), obowi~zuj~cego w dniu ztozenia wniosku i wynosita za: 
1) dokonanie wpisu do rejestru jednostek wydaj~cych zaswiadczenia lub jego zmian~ - 5% tego 

wynagrodzenia; 
2) rozpatrzenie zgtoszenia podmiotu o zamiarze petnienia roli jednostki wydaj~cej. zaswiadczenia -

70% tego wynagrodzenia. 
Jednostkowe stawki tej optaty okreslone zostan~ w rozporz~dzeniu ministra wtasciwego do spraw 
gospodarki. 

Minister wtasciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw transportu, 
okresli w drodze rozporz~dzenia: 
1) wymagania dotycz~ce wyposazenia technicznego, jakim powinna dysponowac jednostka 

prowadz~ca szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych z system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, kieruj~c si~ zakresem 
cz~sci praktycznej szkolen okreslonym w rozporz~dzeniu Komisji (WE) nr 307/2008, jak tez 
potrzeb~ zapewnienia bezpieczenstwa os6b wykonuj~cych czynnosci obj~te szkoleniem oraz 
zapewnienia ochrony poszczeg61nych komponent6w srodowiska; 

2) wz6r zaswiadczenia o odbytym szkoleniu wraz z wyszczeg61nieniem jego zakresu, uwzgl~dniaj~c 
minimalne wymagania dotycz~ce wydawania zaswiadczen zawarte w rozporz~dzeniu Komisji (WE) 
nr 307/2008; 

3) wysokosc jednostkowych stawek optaty za wpis do rejestru zaswiadczen i rozpatrzenie zgtoszenia 
podmiotu o zamiarze petnienia roli jednostki wydaj~cej zaswiadczenia, kieruj~c si~ ocen~ wysokosci 
ponoszonych koszt6w z uwzgl~dnieniem odr~bnosci i specyfiki wykonywanych czynnosci . 
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2.7. Sprawozdawczosc w odniesieniu do substancji zubo:Zaj~cych warstw~ ozonow~ oraz 
fluorowanych gaz6w cieplarnianych 

Z art. 27 rozporzqdzenia (WE) nr 1005/2009 wynika obowiqzek sktadania Komisji Europejskiej 
sprawozdar'l dotyczqcych substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq. Z przepisu tego wynika r6wniei: 
obowiqzek przestania kopii sprawozdania do wtasciwego organu par'lstwa cztonkowskiego. 
W zwiqzku z powyi:szym proponuje si~, aby kopie sprawozdar'l, o kt6rych mowa w art. 27 

. rozporzqdzenia (WE) nr 1005/2009 przekazywane byty do wyspecjalizowanej jednostki, o kt6rej mowa 
w punkcie 2.3. Zasady sktadania tych sprawozdar'l okresla powotany art. 27. 

Z art. 6 ust. 1 rozporzqdzenia (WE) nr 842/2006 wynika obowiqzek sktadania Komisji Europejskiej 
sprawozdar'l dotyczqcych fluorowanych gaz6w cieplarnianych. Z przepisu tego wynika r6wniei: 
obowiqzek przestania kopii sprawozdania do wtasciwego organu par'lstwa cztonkowskiego. 
W zwiqzku z powyi:szym proponuje si~, aby kopie sprawozdar'l, o kt6rych mowa art. 6 ust. 1 
rozporzqdzenia (WE) nr 842/2006 przekazywane byty do wyspecjalizowanej jednostki, o kt6rej mowa w 
punkcie 2.3. Zasady sktadania tych sprawozdar'l okresla powotany art. 6 ust. 1. 

Ponadto, art. 6 ust. 4 rozporzqdzenia (WE) nr 842/2006 naktada na par'lstwo cztonkowskie obowiqzek 
ustalenia systemu sktadania sprawozdar'l dla odpowiednich sektor6w, w kt6rych sq wykorzystywane 
fluorowane gazy cieplarniane. 

Obecnie zgodnie z ustawq z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboi:ajqcych warstw~ ozonowq 
podmioty ui:ywajqce substancje kontrolowane majq obowiqzek prowadzenia ewidencji tych substancji i 
przekazywania informacji w nich zawartych do wyspecjalizowanej jednostki, kt6rq, zgodnie z 
ogtoszeniem Ministra Srodowiska zamieszczonym w Biuletynie lnformacji Publicznej jest lnstytut Chemii 
Przemystowej. Analiza tych danych umoi:liwita prowadzenie przez administracj~ rzqdowq odpowiedniej 
polityki w odniesieniu do substancji kontrolowanych i wypetnianie zalecer'l Komisji Europejskiej w tym 
zakresie. 

Brak jest natomiast jakiegokolwiek mechanizmu umoi:liwiajqcego uzyskiwanie danych od podmiot6w o 
wykorzystywaniu przez nie fluorowanych gaz6w cieplarnianych, a dane takie Sq niezb~dne dla organ6w 
administracji rzqdowej w celu monitorowania zui:ycia fluorowanych gaz6w cieplarnianych 
w poszczeg61nych sektorach gospodarki i stworzenia podstaw merytorycznych dla wypracowywania 
stanowiska Polski zar6wno w Unii Europejskiej, jak i na arenie mi~dzynarodowej w kwestii ewentualnego 
wycofywania fluorowanych gaz6w cieplarnianych z poszczeg61nych zastosowar'l. Ponadto Komisja 
Europejska wymaga na biei:qco od par'lstw cztonkowskich szczeg6towych danych o wykorzystywaniu 
fluorowanych gaz6w cieplarnianych i w oparciu o te dane przedstawia nast~pnie propozycje zmian 
przepis6w lub propozycje nowych przepis6w w tym obszarze. W obecnej sytuacji brakuje moi:liwosci 
wtasciwego zweryfikowania oszacowar'l dotyczqcych wykorzystywania w Polsce fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych dokonywanych przez Komisj~ Europejskq, kt6re nie sq w wielu przypadkach wiarygodne. 
Przyktadem moi:e bye dokonane przez Komisj~ oszacowanie ilosci fluorowanych gaz6w cieplarnianych 
wykorzystywanych w par'lstwach cztonkowskich do r6i:nych zastosowar'l, na podstawie kt6rego Komisja 
zamierzata wyznaczyc dla poszczeg61nych par'lstw cztonkowskich poziomy odzysku tych substancji z 
poszczeg61nych rodzaj6w urzqdzer'l lub produkt6w. Dane zawarte w tym oszacowaniu dotyczqce Polski 
byty catkowicie niewiarygodne i nalei:ato je oprotestowac w oparciu tylko o wtasne oszacowania, gdyi: 
brak byte konkretnych danych uzyskanych od podmiot6w. 
Zaktada si~, i:e w proponowanej ustawie zostanie utworzony zharmonizowany system gromadzenia i 
przekazywania przez podmioty danych dotyczqcych zar6wno substancji zuboi:ajqcych warstw~ ozonowq 
jak i fluorowanych gaz6w cieplarnianych. 

W zwiqzku z powyi:szym zaktada si~, i:e w ustawie zostanie natoi:ony na podmioty przywoi:qce 
substancje zuboi:ajqce warstw~ ozonowq i fluorowane gazy cieplarniane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz wywoi:qce te substancje i gazy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiqzek 
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przekazywania do wyspecjalizowanej jednostki, o kt6rej mowa w punkcie 2.3, rocznych sprawozdari 
dotyczqcych substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq i fluorowanych gaz6w cieplarnianych z 
wyodr~bnieniem ilosci substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq i fluorowanych gaz6w cieplarnianych 
przywozonych na teren Unii Europejskiej i wywozonych z terenu Unii Europejskiej. Zaktada si~. ze 
obowiqzek przekazywania rocznych sprawozdari dotyczyc b~dzie takZe podmiot6w stosujqcych 
substancje zubozajqce warstw~ ozonowq lub fluorowane gazy cieplarniane, w rozumieniu definicji 
stosowania zawartej w rozporzqdzeniu (VVE) 1005/2009 (w odniesieniu do substancji kontrolowanych i 
substancji nowych) oraz w rozporzqdzeniu (VVE) 842/2006 (w C?dniesieniu do fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych) z uwzgl~dnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji 
urzqdzeri i system6w ruchomych, gasnic oraz systemow klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, 
a takZe prowadzqcych ich odzysk, recykling, regeneracj~ lub niszczenie w rozumieniu przepis6w 
rozporzqdzenia (VVE) nr 1005/2009 (w odniesieniu do substancji kontrolowanych i substancji nowych) 
oraz rozporzqdzenia (VVE) 842/2006 (w odniesieniu do fluorowanych gaz6w cieplarnianych). 
Oznacza to, iz obowiqzek przekazywania sprawozdari b~dzie dotyczyt podmiot6w stosujqcych, a nie 
uzytkujqcych substancje kontrolowane, a wiec dotyczyt b~dzie serwisant6w, kt6rzy b~dq te substancje 
stosowali w urzqdzeniach bqdz systemach ochrony przeciwpozarowej znajdujqcych si~ np. na statkach, 
a nie armator6w czy kapitan6w statk6w b~dqcych uzytkownikami tych urzqdzeri lub system6w. 

Zaktada si~. ze obowiqzek przekazywania sprawozdari dotyczyc b~dzie r6wniez podmiot6w 
przywozqcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, stacjonarne i ruchome urzqdzenia, 
stacjonarne i ruchome systemy ochrony przeciwpozarowej, gasnice, a takZe systemy klimatyzacji w 
niekt6rych pojazdach silnikowych, zawierajqce substancje zubozajqce warstw~ ozonowq lub fluorowane 
gazy cieplarniane, oraz podmiot6w dokonujqcych wywozu takich produkt6w, urzqdzeri i system6w z 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projektowany w zatozeniach system przekazywania sprawozdari w odniesieniu do fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych umozliwi realizacj~ przepisu art. 6 ust. 4 rozporzqdzenia 842/2006, kt6ry naktada na 
paristwo cztonkowskie obowiqzek sktadania sprawozdari dla poszczeg61nych sektor6w tak, aby uzyskac 
w mozliwie szerokim zakresie dane o emisji tych gaz6w, a w odniesieniu do substancji zubozajqcych 
warstw~ ozonowq umozliwi uzyskanie danych, kt6re paristwa cztonkowskie muszq przekazac Komisji 
Europejsklej w postaci informacji, o kt6rej mowa w art. 26 rozporzqdzenia 1005/2009. 

Dane o ilosci substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq i fluorowanych gaz6w cieplarniach 
zastosowanych do konserwacji i serwisowania urzqdzeri i system6w oraz gasnic funkcjonujqcych w 
poszczeg61nych sektorach pozwolq na ocen~ faktycznej emisji fluorowanych gaz6w cieplarnianych z 
tych urzqdzeri, system6w i gasnic. Dane o ilosci substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq i 
fluorowanych gaz6w cieplarnianych zawartych w poszczeg61nych rodzajach produkt6w, urzqdzeri i 
system6w oraz gasnic przywozonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej r6wniez pozwolq na 
oszacowanie potencjalnej emisji tych substancji i gaz6w z takich produkt6w, urzqdzeri i system6w. Dane 
wynikajqce ze zbilansowania ilosci substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq i fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych zmagazynowanych przez poszczeg61ne podmioty przekazujqce sprawozdania pozwolq 
na okreslenie wielkosci emisji podczas przechowywania tych substancji i gaz6w. Pozwoli to r6wniez na 
ocen~ skutk6w oddziatywania przepis6w rozporzqdzenia (WE) nr 1005/2009 oraz rozporzqdzenia (VVE) 
nr 842/2006 dotyczqcych ograniczania emisji, np. przepis6w w sprawie kontroli wyciek6w, w stosunku do 
poszczeg61nych sektor6w i poszczeg61nych rodzaj6w urzqdzeri i system6w. 

Zaktada si~. ze sprawozdania b~dq przekazywane jake formularze w postaci elektronicznej. 

Sprawozdania b~dq przekazywane przy uzyciu system6w teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne 
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.), raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni, do bazy danych 
utworzonej i prowadzonej przez wyspecjalizowanq jednostk~. o kt6rej mowa w punkcie 2.3. 

Sprawozdania obejmowac b~dq w szczeg61nosci: . 
1) rodzaj substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych, ich 
nazwy chemiczne i handlowe oraz ked CN (Nomenklatury Scalonej); 
2) ilosc kazdej substancji kontrolowanej, nowej substancji oraz kazdego z fluorowanych gaz6w 

cieplarnianych, z doktadnosciq do 1 kg: 
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a) przywiezionych z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, 
b) przywiezionych spoza terytorium Unii Europejskiej, 
c) zawartych w przywiezionych i wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktach, 

stacjonarnych i ruchomych urzctdzeniach i systemach ochrony przeciwpozarowej, gasnicach oraz 
systemach klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, 

d) zakupionych lub pozyskanych nieodptatnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
e) odzyskanych we wtasnym zakresie, 
f) wst~pnie oczyszczonych we wtasnym zakresie w ramach recyklingu, 
g) zregenerowanych we wtasnym zakresie, 
h) wywiezionych do innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, 
i) wywiezionych poza terytorium Unii Europejskiej, 
j) zawartych w wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktach, stacjonarnych i 

ruchomych urzctdzeniach i systemach ochrony przeciwpozarowej, gasnicach oraz systemach 
klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, 

k) sprzedanych lub przekazanych nieodptatnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
I) zastosowanych w poszczeg61nych sektorach z podaniem rodzaju zastosowania, 
m) poddanych zniszczeniu we wtasnym zakresie, 
n) zmagazynowanych na dzien 1 stycznia i 31 grudnia roku, kt6rego dotyczy sprawozdanie, 
o) utraconych w trakcie roku, kt6rego dotyczy sprawozdanie - z wyodr~bnieniem ilosci substancji 

kontrolowanych, nowych substancji i fluorowanych gaz6w cieplarnianych utraconych wskutek 
wycieku i z innych przyczyn. 

Podmioty b~dctce jednostkami organizacyjnymi Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej b~dct 
obowictzane raz w roku do dnia 31 stycznia roku nast~pujctcego po roku, kt6rego dane dotyczct do 
przekazania, w postaci elektronicznej przekazywanej w systemie teleinformatycznym, Ministrowi Obrony 
Narodowej sprawozdan zawierajctcych informacje jak wyzej. Minister Obrony Narodowej b~dzie 
obowictzany do dokonania zbiorczego zestawienia otrzymanych sprawozdan i przestania go, w postaci 
elektronicznej, do wyspecjalizowanej jednostki, o kt6rej mowa w punkcie 2.3. do dnia 31 marca roku 
nast~pujctcego po roku, kt6rego to zestawienie dotyczy. Sprawozdania przekazywane b~dct przy uzyciu 
system6w teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dziatalnosci podmiot6w realizujctcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). 

Zaktada si~. ze dane zawarte w bazie danych ze sprawozdan, prowadzonej w systemie 
teleinformatycznym, b~dct wykorzystywane do wykonywania przez wyspecjalizowanct jednostk~. o kt6rej 
mowa w punkcie 2.3, analiz i opracowan, przeznaczonych do wykorzystania przez organy administracji 
publicznej lub Komisj~ Europejskct. Opracowania danych przekazywanych do bazy danych ze 
sprawozdan b~dct mogty bye udost~pniane organom administracji publicznej bezptatnie. 
Opracowania sporzctdzone na zlecenie podmiot6w innych niz organy administracji publicznej b~dct 
sporzctdzane odptatnie i nie b~dct mogty zawierac informacji umozliwiajctcych identyfikacj~ 
poszczeg61nych operator6w, ani os6b, kt6re przekazaty te dane. 

W przypadku, gdy substancja kontrolowana lub nowa substancja jest zawarta w mieszaninie, w 
sprawozdaniu podaje si~ nazw~ handlowct i sktad mieszaniny w % wagowych i umieszcza si~ dahe 
dotyczctce ilosci tej mieszaniny, a nie jej poszczeg61nych sktadnik6w. 
W przypadku, gdy fluorowany gaz cieplarniany jest preparatem w rozumieniu rozporzctdzenia (WE) 
842/2006 w sprawozdaniu podaje si~ nazw~ handlowct i sktad preparatu w % wagowych i umieszcza si~ 
dane dotyczctce ilosci tego preparatu, a nie jego poszczeg61nych sktadnik6w. 
Podobnie jak w przypadku Centralnego Rejestru Operator6w wszelkie dane zawarte w bazie danych ze 
sprawozdan b~dct zabezpieczone, a dost~p do nich b~dct miaty wytctcznie osoby upowaznione. 

Minister wtasciwy do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporzctdzenia: 
1) spos6b przekazywania i gromadzenia danych; 
2) wz6r elektronicznych dokument6w stanowictcych formularze sprawozdan; 
3) spos6b zapewnienia ochrony danych osobowych podmiot6w i os6b przekazujctcych dane 
- kierujctc si~ potrzebct: 

a) zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu przekazywania sprawozdan oraz jednolitosci i 
kompletnosci danych w nich zawartych, 
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b) stworzenia moi:liwosci uzyskania z bazy danych informacji o ilosciach substancji kontrolowanych 
i nowych substancji, a taki:e fluorowanych gaz6w cieplarnianych przywiezionych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, odr~bnie z terytorium Unii Europejskiej i spoza terytorium Unii 
Europejskiej, wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odr~bnie na terytorium Unii 
Europejskiej i poza terytorium Unii Europejskiej, zmagazynowanych przez. podmioty 
przekazujqce sprawozdania oraz zastosowanych w poszczeg61nych sektorach do wytwarzania 
poszczeg61nych rodzaj6w produkt6w, stacjonarnych i ruchomych urzqdzen i system6w ochrony 
przeciwpoi:arowej, gasnic oraz system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, do 
napetniania, konserwacji lub serwisowania poszczeg61nych rodzaj6w stacjonarnych i ruchomych 
urzctdzen i system6w ochrony przeciwpoi:arowej, gasnic oraz system6w klimatyzacji w niekt6rych 
pojazdach silnikowych, a taki:e do innych cel6w okreslonych w rozporzctdzeniach wsp61notowych, 
oraz ilosci substancji kontrolowanych i nowych substancji, a taki:e fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych odzyskanych, poddanych recyklingowi, zregenerowanych i zniszczonych, na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw srodowiska i ministrem 
wtasciwym do spraw wewn~trznych, okresli, w drodze rozporzqdzenia wz6r sprawozdania 
zawierajqcego informacje 0 substancjach zuboi:ajqcych warstw~ ozonowq i fluorowanych gazach 
cieplarnianych, jakie podmioty b~dqce jednostkami organizacyjnymi Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej b~dq obowiqzane przekazywac Ministrowi Obrony Narodowej. 

Rozporzqdzenie (WE) nr 744/2010 zawiera wykaz krytycznych zastosowan halon6w dozwolonych na 
mocy rozporzqdzenia (WE) nr 1005/2009. Zgodnie z art. 26 rozporzqdzenia (WE) nr 1005/2009 Komisja 
Europejska wymaga, aby panstwa cztonkowskie przekazywaty sprawozdania o ilosci halon6w 
zainstalowanych, zastosowanych i przechowywanych do zastosowan krytycznych, srodkach podj~tych w 
zakresie redukcji ich emisji i oszacowania takich emisji, jak r6wniei: o post~pach w ocenie i stosowaniu 
r6wnowai:nych alternatyw. W zwiqzku z tym proponuje si~ natoi:enie na ui:ytkownik6w halon6w do cel6w 
krytycznych obowiqzek przekazywania, w postaci elektronicznej przekazywanej w systemie 
teleinformatycznym, sprawozdan zawierajqcych powyi:sze informacje do wyspecjalizowanej jednostki, 
kt6ra dokonywataby analizy danych w nich zawartych i przekazywataby zbiorcze sprawozdanie do 

. ministra wtasciwego do spraw srodowiska. Ui:ytkownicy halon6w do cel6w krytycznych znajdujqcych si~ 
w obiektach pozostajqcych we wtasciwosci Ministra Obrony Narodowej przekazywaliby sprawozdania do 
Ministra Obrony Narodowej, kt6ry sporzctdzatby sprawozdanie zbiorcze i przekazywatby je do 
wyspecjalizowanej jednostki. Sprawozdania przekazywane b~dq przy ui:yciu system6w 
teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dziatalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Oz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). 

Proponuje si~. aby minister wtasciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z Ministrem Obrony 
Narodowej i ministrem wtasciwym do spraw wewn~trznych, okreslit, w drodze rozporzqdzenia, wzory 
sprawozdan zawierajqcych informacje o halonach, jakie ui:ytkownicy halon6w do cel6w krytycznych 
b~dq obowiqzani przekazywac wyspecjalizowanej jednostce lub Ministrowi Obrony Narodowej. 

2.8. Oplata za fluorowane gazy cieplarniane 

Zaktada si~ wprowadzenie optaty za fluorowane gazy cieplarniane, pobieranej za wprowadzanie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fluorowanych gaz6w cieplarnianych. Optata ta b~dzie pobierana 
zar6wno za fluorowane gazy cieplarniane wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
pojemnikach, jak i za te gazy zawarte we wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
produktach, stacjonarnych i ruchomych urzqdzeniach, stacjonarnych i ruchomych systemach ochrony 
przeciwpoi:arowej, gasnicach oraz systemach klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych. 
Proponuje si~. aby wysokosc optaty za 1 kg fluorowanego gazu cieplarnianego stanowit iloczyn 0,003 zt i 
wartosci wsp6tczynnika ocieplenia globalnego (GWP) dla danego gazu, ustalonego zgodnie z 
zatqcznikiem I do rozporzqdzenia (WE) nr 842/2006. 

Proponuje si~. aby z obowictzku wnoszenia optat wytqczone zostaty podmioty wprowadzajqce na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
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1) fluorowane gazy cieplarniane wykorzystywane do produkcji wziewnych i donosowych aerozoli 
przeciwastmatycznych z odmierzonym dozowaniem; 

2) wziewne i donosowe aerozole przeciwastmatyczne z odmierzonym dozowaniem, zawierajc:tce 
fluorowane gazy cieplarniane. 

Proponuje si~ takZe, aby z obowictzku wnoszenia optat wytc:tczone zostaty r6wniez podmioty 
wprowadzajc:tce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, stacjonarne i ruchome urzctdzenia, 
stacjonarne i ruchome systemy ochrony przeciwpozarowej, gasnice oraz systemy klimatyzacji w 
niekt6rych pojazdach silnikowych, wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6re zawierajct 
niekt6re fluorowane gazy cieplarniane, za kt6rych wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
pobrana juz zostata optata oraz podmioty wprowadzajc:tce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
produkty, stacjonarne i ruchome urzctdzenia, stacjonarne i ruchome systemy ochrony przeciwpozarowej, 
gasnice oraz systemy klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, zawierajctce niekt6re fluorowane gazy 
cieplarniane, za kt6re analogiczna optata pobrana zostata w innym panstwie cztonkowskim Unii 
Europejskiej, o ile podmiot ten udokumentuje wniesienie analogicznej optaty za te gazy. 
Nalezy przy tym zauwazyc, iz sformutowanie ,wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" 
dotyczy wytctcznie kwestii, kt6rych nie reguluje lub reguluje wytctcznie og61nie rozporzctdzenie (WE) nr 
842/2006, tj. optat oraz sprawozdawczosci. 
Wprowadzenie sformutowania ,wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" pozwoli 
wyeliminowac mozliwosc unikni~cia optaty i niewywic:tzywania si~ z obowictzku sprawozdawczosci przez 
podmioty wprowadzajc:tce te gazy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem nie do 
obrotu (dalszego przekazania kolejnemu podmiotowi), lecz na uzytek wtasny, na przyktad do produkcji 
wyrob6w zawierajctcych takie gazy lub do stosujctcych te gazy w urzctdzeniach. 
Sformutowanie ,wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" nie rna na celu zastctpienia 
wyrazenia ,wprowadzanie do obrotu", o kt6rym mowa wart. 2 pkt 7 przedmiotowego rozporzctdzenia, i 
kt6re stosowane jest takZe w projekcie zatozen, lecz wyeliminowanie mozliwosci powstania luki w 
przepisach umozliwiajc:tcej unikanie optaty i niewywictzywanie si~ z obowictzku sprawozdawczosci. 
Obowictzek wnoszenia optat powstawat b~dzie na koniec roku kalendarzowego, a optaty wnoszone b~dct 
przez podmioty wprowadzajc:tce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niekt6re fluorowane gazy 
cieplarniane na odr~bny rachunek bankowy urz~du marszatkowskiego wtasciwego ze wzgl~du na 
siedzib~ danego podmiotu, do dnia 31 marca nast~pujctcego po roku, kt6rego dotyczy optata. W 
przypadku, gdy dany podmiot nie b~dzie miat siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, b~dzie on 
zobowictzany do wnoszenia optat na odr~bny rachunek bankowy Urz~du Marszatkowskiego 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

W przypadku, gdy podmiot nie uisci optaty w terminie lub wptaci zanizonct optat~. proponuje si~ aby 
marszatek wojew6dztwa ustalit w drodze decyzji wysokosc takiej optaty na podstawie wtasnych ustalen 
lub wynik6w kontroli wojew6dzkiego inspektora ochrony srodowiska lub komendanta wojew6dzkiego 
panstwowej strazy pozarnej. 

Zaktada si~. ze podmioty zobowictzane do wnoszenia optat b~dct zobowictzane do sktadania marszatkowi 
wojew6dztwa, wtasciwemu ze wzgl~du na siedzib~ danego podmiotu, rocznego sprawozdania 
o wysokosci naleznej optaty, do dnia 31 marca nast~pujctcego po roku, kt6rego dotyczy optata. W 
przypadku, gdy dany podmiot nie b~dzie miat siedziby w Polsce, b~dzie on zobowictzany do ztozenia 
sprawozdania Marszatkowi Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

W sprawach dotyczctcych optat stosowane b~dct odpowiednio przepisy dziatu Ill ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym ze uprawnienia organ6w podatkowych przystugujct 
marszatkowi wojew6dztwa, wtasciwemu ze wzgl~du na siedzib~ danego podmiotu. 

Minister wtasciwy do spraw srodowiska w porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw finans6w 
publicznych okresli, w drodze rozporzctdzenia, wz6r sprawozdania, uwzgl~dniajctc zakres niezb~dnych 
danych oraz koniecznosc rzetelnego udokumentowania podstawy obliczenia wysokosci optaty za 
fluorowane gazy cieplarniane wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Marszatek wojew6dztwa b~dzie przesytac ministrowi wtasciwemu do spraw srodowiska oraz 
Narodowemu Funduszowi Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdania zawierajc:tce 
informacje o wptywach z tytutu optat za fluorowane gazy cieplarniane, w terminie do dnia 30 kwietnia 
roku nast~pujc:tcego po roku, kt6rego dotyczy sprawozdanie. 
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Wptywy z tytuJu opJat i dodatkowych opJat za fluorowane gazy cieplarniane, powi~kszone o przychody z 
oprocentowania racnunk6w bankowych i pomniejszone o dochody urz~d6w marszaJkowskich (2%}, 
przeznaczone na koszty egzekucji naleznosci z tytuJu opJaty za fluorowane gazy cieplarniane i obsJug~ 
administracyjnct systemu tych opJat, urz~dy marszaJkowskie b~dct przekazywac odpowiednio w terminie 
do dnia 30 kwietnia i 31 grudnia roku nast~pujctcego po roku, kt6rego dotyczy obowictzek wpJaty, na 
rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Nalezy zaznaczyc, ze obecnie obowictzujct opJaty za wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej substancji zubozajctcych warstw~ ozonowct (wykorzystywanych praktycznie w tych samych 
zastosowaniach, co fluorowane gazy cieplarniane}, kt6re set gromadzone na rachunku bankowym 
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, co umozliwia realizacj~ dziaJari 
istotnych z punktu widzenia ochrony warstwy ozonowej. Jednak ze wzgl~du na to, ze zgodnie z 
rozporzctdzeniem (WE) nr 1 005/2009 obecnie obowictzuje zakaz wprowadzania do obrotu substancji 
kontrolowanych i nowych zawartych w cz~sci A ZaJctcznika II (z nielicznymi wyjcttkami) w nowej ustawie 
nie proponuje si~ kontynuacji systemu opJat w odniesieniu do substancji zubozajctcych warstw~ 
ozonowct, gdyz koszty administracyjne systemu opJat przewyzszyJyby znacznie ewentualne wpJywy. W 
przypadku fluorowanych gaz6w cieplarnianych wpJywy z opJat b~dct natomiast niepor6wnywalnie 
wi~ksze od ewentualnych koszt6w administracyjnych- patrz punkt 3.3.3. Nalezy dodac, ze w przypadku 
substancji zubozajctcych warstw~ ozonowct m6gJ bye wprowadzony system opJat za wprowadzanie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko w odniesieniu do substancji, gdyz obowictzywaJ zakaz 
wprowadzania do obrotu w Polsce urzctdzeri i produkt6w zawierajctcych te substancje, nie byte wi~c 
obaw, ze przedsi~biorcy sprowadzajctCY do Rzeczypospolitej Polskiej gotowe produkty i urzctdzenia juz 
zawierajctce te substancje byliby w lepszej sytuacji niz przedsi~biorcy wytwarzajctcy je w kraju z 
wykorzystaniem substancji obj~tych opJatami. Natomiast w przypadku fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych nie rna takiego zakazu i dlatego proponuje si~ wprowadzic opJaty za wprowadzanie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zar6wno fluorowanych gaz6w cieplarnianych zawartych w 
pojemnikach, jak i tych gaz6w zawartych w produktach, stacjonarnych i ruchomych urzctdzeniach, 
stacjonarnych i ruchomych systemach ochrony przeciwpozarowej, gasnicach, a taki:e systemach 
klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych. 

Jak wspomniano wyzej w celu unikni~cia ponoszenia podw6jnej opJaty za te same gazy, proponuje si~ 
zwolnienie z opJaty w przypadku produkt6w, stacjonarnych i ruchomych urzctdzeri, stacjonarnych i 
ruchomych system6w ochrony przeciwpozarowej, gasnic oraz system6w klimatyzacji w niekt6rych 
pojazdach silnikowych, wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla kt6rych opJata za zawarte w 
nich fluorowane gazy cieplamiane zostaJa juz wczesniej pobrana w momencie wprowadzenia tych gaz6w na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Proponowany system opJat za fluorowane gazy cieplarniane wprowadzone na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej umozliwi: 
1) finansowanie cz~sci dziaJari niezb~dnych dla wypeJniania przez Polsk~ obowictzk6w wynikajctcych 

z rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006, kt6re w innym przypadku nalezaJoby finansowac z budzetu 
paristwa, a taki:e waznych projekt6w ukierunkowanych na ograniczanie emisji fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych; . 

2) ograniczenie ilosci wprowadzanych do Polski fluorowanych gaz6w cieplarnianych oraz produkt6w, 
urzctdzeri i system6w zawierajctcych te gazy poprzez szersze wykorzystywanie przyjaznych dla 
srodowiska substytut6w tych gaz6w oraz produkt6w, urzctdzeri i system6w zawierajctcych takie 
substytuty, dla kt6rych nie b~dzie opJat. 

2.9. Organy wlasciwe w sprawie substancji zubozajc:tcych warstwQ ozonowct oraz fluorowanych 
gaz6w cieplarnianych 

Jesli przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczctce substancji zubozajctcych warstw~ ozonowct lub 
fluorowanych gaz6w cieplarnianych stanowict o wykonywaniu czynnosci przez wJasciwe organy paristwa 
czJonkowskiego, czynnosci te wykonywat b~dzie minister wJasciwy do spraw srodowiska, z wyjcttkiem 
przypadk6w okreslonych w projektowanej ustawie. 
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Do zadan ministra wtasciwego do spraw srodowiska b~dzie nalei:ec notyfikacja informacji mi~dzy 
Rzeczpospolitct Polskct a Komisjct Europejskct, w zakresie spraw obj~tych przepisami prawa Unii 
Europejskiej dotyczctcymi substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych. 

Organami wtasciwymi w sprawie certyfikacji i wydawania zaswiadczen na mocy ustawy b~dct minister 
wtasciwy do spraw gospodarki i minister wtasciwy do spraw wewn~trznych, kai:dy w zakresie swoich 
wtasciwosci. Certyfikaty lub zaswiadczenia wydane w innych panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej 
b~dct mogty bye uznane tylko wtedy, gdy posiadacz certyfikatu lub zaswiadczenia b~dzie dysponowat 
Uumaczeniem przysi~gtym certyfikatu lub zaswiadczenia na j~zyk polski. 

Zaktada si~. i:e kopie sprawozdan, o kt6rych mowa w art. 27 rozporzctdzenia (WE) nr 1005/2006 oraz w 
art. 6 ust. 1 rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006, a taki:e kopie licencji, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 7 
rozporzctdzenia (WE)1005/2009 b~dct przekazywane bezposrednio do wyspecjalizowanej jednostki, o 
kt6rej mowa w pkt. 2.3. 

2.1 0. Nadz6r i kontrola 

Kontrol~ przestrzegania przepis6w ustawy, z wytctczeniem system6w ochrony przeciwpoi:arowej oraz 
gasnic, jak r6wniei: rozporzctdzenia (JVE) nr 1 005/2009 oraz rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006, a taki:e 
rozporzctdzen wykonawczych do tych rozporzctdzen sprawowac b~dct organy lnspekcji Ochrony 
Srodowiska. 

W zakresie sprawowanej kontroli, organy lnspekcji Ochrony Srodowiska b~dct zobowictzane do: 
1) przeprowadzania kontroli post~powania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjanii i 

fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz kontroli post~powania z produktami i urzctdzeniami oraz 
systemami klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, zawierajctcymi substancje kontrolowane i 
nowe substancje oraz fluorowane gazy cieplarniane, post~pujctc zgodnie z podejsciem opartym na 
analizie ryzyka; 

2) dokonywania okresowych ocen stanu przestrzegania przepis6w dotyczctcych substancji 
kontrolowanych, nowych substancji i fluorowanych gaz6w cieplarnianych, poza przepisami 
odnoszctcymi si~ do system6w ochrony przeciwpoi:arowej oraz gasnic, zawierajctcych substancje 
kontrolowane i noWe substancje oraz fluorowane gazy cieplarniane. 

Kontrol~ przestrzegania przepis6w ustawy, rozporzctdzenia (WE) nr 1005/2009 oraz rozporzctdzenia 
(WE) nr 842/2006 dotyczctcych substancji zuboi:ajctcych warstw~ ozonowa i fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych, w odniesieniu do system6w ochrony przeciwpoi:arowej oraz gasnic, a taki:e przepis6w 
rozporzctdzen Komisji nr 1497/2007, 304/2008, 744/2010, 291/2011, sprawowac b~dct organy 
Panstwowej Strai:y Poi:arnej. 

W zakresie sprawowanej kontroli organy Panstwowej Strai:y Poi:arnej b~dct zobowictzane do: 
1) przeprowadzania kontroli post~powania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i 

fluorowanymi gazami cieplarnianymi, a taki:e systemami ochrony przeciwpoi:arowej oraz gasnicami, 
zawierajctcymi substancje kontrolowane i nowe substancje oraz fluorowane gazy cieplarniane, 
post~pujctc zgodnie z podejsciem opartym na analizie ryzyka; 

2) dokonywania okresowych ocen stanu przestrzegania przepis6w dotyczctcych substancji 
kontrolowanych, nowych substancji i fluorowanych gaz6w cieplarnianych w odniesieniu do system6w 
ochrony przeciwpoi:arowej oraz gasnic, zawierajctcych substancje kontrolowane i nowe substancje 
oraz fluorowane gazy cieplarniane. 

Kontrol~ jednostek oceniajctcych oraz jednostek wydajctcych zaswiadczenia, a taki:e przedsi~biorc6w 
posiadajctcych certyfikaty prowadzi taki:e jednostka certyfikujctca personel lub przedsi~biorc6w w trybie i 
zakresie okreslonym w projektowanej ustawie. 
Organy lnspekcji Ochrony Srodowiska oraz organy Panstwowej Strai:y Poi:arnej, w zwictzku ze 
sprawowanct kontrolct b~dct mogty i:ctdac informacji i okazania dokument6w zwictzanych z 
post~powaniem przez dany podmiot z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami oraz 
fluorowanymi gazami cieplarnianymi, a taki:e odpowiednio produktami i urzctdzeniami, systemami 
klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych oraz systemami ochrony przeciwpoi:arowej i gasnicami, 
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zawierajctcymi te substancje lub gazy, w szczeg61nosci udost~pnienia Kart Urzctdzen lub Kart System6w 
Ochrony Przeciwpoi:arowej oraz ich wykaz6w w wydruk6w postaci papierowej. 

Organy lnspekcji Ochrony Srodowiska oraz organy Panstwowej Strai:y Poi:arnej, w zwictzku ze 
sprawowanct kontrolct, b~dct mogty i:ctdae r6wniei: okazania do wglctdu pojemnik6w zawierajctcych 
substancje kontrolowane, nowe substancje i fluorowane gazy cieplarniane oraz ich udost~pnienia w celu 
sprawdzenia zgodnosci ich zawartosci z dokumentacjct, przy pomocy identyfikatora substancji 
kontrolowanych, nowych substancji i gaz6w fluorowanych lub pobrania pr6bki w celu przeprowadzenia 
odpowiedniej analizy laboratoryjnej. 
Organy lnspekcji Ochrony Srodowiska oraz organy Panstwowej Strai:y Poi:arnej podczas stosowania 
identyfikatora syntetycznych czynnik6w chtodniczych nie b~dct obowictzane do posiadania specjalnych 
dokument6w uprawniajctcych do wykonywania czynnosci z jego zastosowaniem. 

Gt6wny lnspektor Ochrony Srodowiska oraz Komendant Gt6wny Panstwowej Strai:y Poi:arnej b~dct mieli 
obowictzek przedstawiae odpowiednio ministrowi wtasciwemu do spraw srodowiska oraz ministrowi 
wtasciwemu do spraw wewn~trznych, z kopict do wiadomosci ministra wtasciwego do spraw srodowiska, 
do dnia 31 marca kai:dego roku kalendarzowego, raport w sprawie przestrzegania przepis6w 
dotyczctcych substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych w 
roku poprzednim, w zakresie swoich kompetencji. Raporty sporzctdzane oraz sktadane b~dct w postaci 
papierowej oraz w postaci elektronicznej, przekazywanej przy ui:yciu system6w teleinformatycznych, w 
rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiot6w 
realizujctcych zadania publiczne (Oz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.) .. 
Raporty b~dct mogty bye udost~pniane organom administracji publicznej. Z uwagi na zawartose. 
informacji umoi:liwiajctcych identyfikacj~ poszczeg61nych operator6w, os6b, podmiot6w, proponuje si~. 
aby raporty nie byty udost~pniane podmiotom innym nii: organy administracji publicznej. 
Art. 28 ust. 1 rozporzctdzenia (WE) nr 1005/2009 naktada na panstwa cztonkowskie obowictzek 
przeprowadzania kontroli w zakresie przywozu i wywozu substancji kontrolowanych oraz produkt6w i 
urzctdzen zawierajctcych takie substancje lub od nich uzalei:nionych. 
W zwictzku z powyi:szym, w przypadkach stwierdzenia naruszenia przez podmiot przepis6w dotyczctcych 
substancji kontrolowanych lub warunk6w okreslonych w pozwoleniu wydanym przez Komisj~ 
Europejskct, dotyczctcym substancji kontrolowanej, organy celne powinny niezwtocznie poinformowae o 
takim zdarzeniu Gt6wnego lnspektora Ochrony Srodowiska. 
Substancje kontrolowane zatrzymane przez organ celny w zwictzku z nielegalnym wprowadzeniem na 
obszar celny Wsp61noty Europejskiej b~dct podlegae cofni~ciu poza ten obszar, a w przypadku, gdy 
cofni~cie nie jest moi:liwe, substancje te traktowane b~dct jak odpady i podlegae b~dct unieszkodliwieniu 
w trybie okreslonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, na koszt osoby, na kt6rej cicti:ct 
obowictzki wynikajctce z przepis6w prawa celnego. 
W przypadku braku moi:liwosci unieszkodliwienia substancji kontrolowanej na koszt osoby, o kt6rej 
mowa powyi:ej, koszty unieszkodliwienia pokrywane b~dct ze srodk6w Narodowego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. 
Proponuje si~. aby srodki, o kt6rych mowa powyi:ej, przeznaczone na unieszkodliwienie substancji 
kontrolowanej, realizowane przez panstwowct jednostk~ budi:etowct, przekazywane byty tej jednostce 
zgodnie z art. 410c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Oz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6i:n. zm.) 
Ponadto nalei:y dodae, i:e art. 26 rozporzctdzenia (WE) nr 1 005/2009 naktada na panstwa cztonkowskie 
obowictzek przekazywania Komisji UE informacji na temat przypadk6w nielegalnego handlu, w 
szczeg61nosci tych wykrytych podczas kontroli przeprowadzanych zgodnie z art. 28 tego 
rozporzctdzenia. 
W zwictzku z powyi:szym, proponuje si~, i:e organy celne b~dct zobowictzane przedtoi:ye ministrowi 
wtasciwemu do spraw srodowiska sprawozdanie o ilosci zatrzymanej substancji kontrolowanej oraz 
terminie przekazania jej do unieszkodliwienia z podaniem nazwy i adresu podmiotu, kt6remu ta 
substancja zostata przekazana do unieszkodliwienia, a taki:e poinformowanie ministra wtasciwego do 
spraw srodowiska o wszcz~tym post~powaniu celnym kontrolowanej zwictzku z wykryciem nielegalnego 
przemieszczania substancji kontrolowanej. Sprawozdanie sporzctdzane oraz sktadane b~dzie w postaci 
papierowej oraz w postaci elektronicznej, przekazywanej przy ui:yciu system6w teleinformatycznych, w 
rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiot6w 
realizujctcych zadania publiczne (Oz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.) .. 
Sprawozdanie b~dzie mogto bye udost~pniane organom administiacji publicznej. Z uwagi na zawartose 

42 



. ' 
informacji umozliwiajqcych identyfikacj~ poszczeg61nych operator6w, os6b, podmiot6w, proponuje si~. 
aby sprawozdanie nie byto udost~pniane podmiotom innym niz organy administracji publicznej. 

Minister wtasciwy do spraw srodowiska w porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw firians6w 
publicznych okresli, w drodze rozporzctdzenia, wz6r sprawozdania z przeprowadzonych przez stuzby 
celne wyrywkowych kontroli importu (i eksportu) substancji kontrolowanych obj~tych Rozporzctdzeniem 
1 005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie substancji 
zubozajqcych warstw~ ozonowct (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1) (i produkt6w oraz urzctdzeri 
zawierajqcych takie substancje lub od nich uzaleznionych), w kt6rych stwierdzono dokonanie 
nielegalnego importu (lub eksportu)., kierujqc si~ potrzebct zapewnienia kompletnosci danych w 
sprawozdaniu. 

2.11. Kary 

Art. 29 rozporzctdzenia (WE) nr 1 005/2009 oraz art. 13 rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006 wymagajq, 
aby paristwa cztonkowskie wprowadzity do krajowych system6w prawnych kary, kt6re b~dct stosowane 
w przypadkach naruszeri przepis6w wsp61notowych oraz krajowych. Kary powinny bye skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszajqce. 
W zwictzku z tym proponuje si~ nast~pujctce administracyjne kary pieni~zne: 

1. Kar~ pieni~znct w wysokosci 3000 zt za: 
1) nieprzekazanie sprawozdari lub ich kopii, o kt6rych mowa w art. 27 ust. 1 rozporzctdzenia (WE) 

nr 1 005/2009 oraz w art. 6 ust. 1 rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006; 
2) wprowadzenie do obrotu, wbrew przepisowi art. 7 ust. 1 rozporzctdzenia (WE) nr 842/2006, 

urzctdzenia lub produktu wymienionego w art. 7 ust. 2 tego rozporzctdzenia bez odpowiedniej 
etykiety oraz instrukcji obstugi; 

3) wprowadzenie do obrotu, wbrew przepisowi art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 rozporzctdzenia (WE) nr 
1005/2009, substancji kontrolowanej bez odpowiedniej etykiety, 

4) nieetykietowanie lub nieetykietowanie w j~zyku polskim urzctdzeri, system6w ochrony 
przeciwpozarowej lub gasnic wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) niezapewnienie sporzctdzenia w terminie Karty Urzctdzenia lub Karty Systemu Ochrony 
Przeciwpozarowej dla urzctdzeri lub system6w ochrony przeciwpozarowej zawierajctcych 3 kg lub 
wi~cej fluorowanych gaz6w cieplarnianych; 

6) niezapewnienie, ze wpisu danych do Karty Urzctdzenia lub Karty Systemu Ochrony 
Przeciwpozarowej dokonuje osoba z odpowiednim certyfikatem; 

7) niezapewnienie wprowadzenia w terminie do Karty Urzctdzenia lub Karty Systemu Ochrony 
Przeciwpozarowej, odpowiednich danych; 

8) nieprzekazanie danych zawartych w Karcie Urzctdzenia lub Karcie Systemu Ochrony 
Przeciwpozarowej do Centralnego Rejestru Operator6w; 

9) nieprowadzenie wykazu kart urzctdzeri lub wykazu kart system6w ochrony przeciwpozarowej; 
1 0) nieprzechowywanie wykazu kart urzctdzeri lub wykazu kart system ow ochrony przeciwpozarowej 

w miejscu funkcjonowania tych urzctdzeri lub system6w; 
11) nieprzekazywanie lub nieprzekazywanie w terminie wyspecjalizowanej jednostce sprawozdari 

dotyczctcych substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych. 

2. Kar~ pieni~znct w wysokosci 5 000 zt za: 
1) niepoinformowanie o zamiarze prowadzenia szkoleri albo przeprowadzania egzamin6w dla os6b 

ubiegajctcych si~ o certyfikat dla personelu, a taki:e zamiarze zaprzestania prowadzenia tych szkoleri 
albo przeprowadzania egzamin6w albo wydawania certyfikat6w dla personelu, w postaci 
papierowej, jednostki certyfikujctcej w terminie 30 dni przed rozpocz~ciem pierwszego szkolenia lub 
egzaminu, albo zaprzestaniem prowadzenia szkolenia lub przeprowadzania egzamin6w; 

2) napetnienie systemu klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych przed dokonaniem naprawy 
zapewniajctcej odpowiednie uszczelnienie zapobiegajctce wyciekom fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych z tego systemu w ilosci odbiegajctcej od normalnej; 

3) nieposiadanie certyfikatu dla personelu przy wykonywaniu czynnosci wymagajctcych posiadania 
takiego certyfikatu; 
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4) dokonanie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w cieplarnianych z system6w 
klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych, bez uzyskania odpowiedniego zaswiadczenia. 

3. Kar~ pieni~zn~ w wysokosci 10 000 zt za: 
1) prowadzenie szkolen bez spetnienia wymog6w okreslonych w projektowanej ustawie dla 

podmiot6w prowadz~cych szkolenie; 
2) zadeklarowanie spetnienia warunk6w okreslonych w przepisach wsp61notowych oraz ustawie we 

wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsi~biorc6w w przypadku niespetniania takich wymagan; 
3) wydawanie zaswiadczen bez spetnienia wymog6w okreslonych w rozporz~dzeniu Komisji i 

projektowanej ustawie dla podmiot6w prowadz~cych szkolenia w celu wydania zaswiadczen; 
4) niezapewnienie, wbrew art. 23 ust. 2 rozporz~dzenia 0NE) nr 1005/2009, aby substancje 

kontrolowane zawarte w stacjonarnych urz~dzeniach chtodniczych klimatyzacyjnych i pompach 
ciepta, w tym ich obiegach lub stacjonarnych systemach ochrony przeciwpozarowej, byty 
sprawdzane pod wzgl~dem wyciek6w, zgodnie z zatozonym harmonogramem, przez personel 
posiadaj~cy odpowiednie certyfikaty; 

5) niezapewnienie wbrew przepisowi art. 22 ust. 4 rozporz~dzenia 0NE) nr 1 005/2009 oraz 
przepisom projektowanej ustawy dokonania odzysku substancji kontrolowanych zawartych w 
innych produktach i urz~dzeniach w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne i nie 
powoduje nieproporcjonalnie wysokich koszt6w przez odpowiednio wykwalifikowany personel, w 
celu zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub zniszczenia; 

6) niezapewnienie wbrew przepisowi art. 22 ust. 1 rozporz~dzenia 0NE) nr 1005/2009 dokonania 
odzysku do cel6w recyklingu, regeneracji lub zniszczenia substancji kontrolowanych; 

7) niezapewnienie, wbrew art. 3 ust. 2 rozporz~dzenia 0NE) nr 842/2006, aby fluorowane gazy 
cieplarniane zawarte w stacjonarnych urz~dzeniach chtodniczych klimatyzacyjnych i pompach 
ciepta, w tym w ich obiegach lub stacjonarnych systemach ochrony przeciwpozarowej, byty 
kontrolowane pod wzgl~dem wyciek6w, zgodnie z zatozonym harmonogramem, przez personel 
posiadaj~cy odpowiednie certyfikaty; 

8) niezainstalowanie, wbrew przepisom art. 3 ust. 3 rozporz~dzenia (WE) nr 842/2006, w 
zawieraj~cych 300 kg lub wi~cej fluorowanych gaz6w cieplarnianych: 
a) stacjonarnych urz~dzeniach chtodniczych klimatyzacyjnych i pompach ciepta, w tym ich 

obiegach, 
b) stacjonarnych systemach ochrony przeciwpozarowej zainstalowanych przed dniem 4 lipca 

2007 r. 
- systemu wykrywania wyciek6w lub, z zastrzezeniem przepis6w art. 3 ust. 4 i 5 rozporz~dzenia 
0NE) nr 842/2006, niezapewnienie, aby zainstalowany system wykrywania wyciek6w byt 
kontrolowany co najmniej raz na 12 miesi~cy w celu zapewnienia wtasciwego dziatania; 

9) niewprowadzenie, wbrew przepisowi art. 4 ust. 1 rozporz~dzenia 0NE) nr 842/2006, w zycie 
uzgodnien dotycz~cych wtasciwego odzysku fluorowanych gaz6w cieplarnianych zawartych w: 
a) stacjonarnych urz~dzeniach chtodniczych klimatyzacyjnych i pompach ciepta, 
b) stacjonarnych systemach ochrony przeciwpozarowej i gasnicach, 
c) stacjonarnych urz~dzeniach zawieraj~cych rozpuszczalniki, 
d) stacjonarnych rozdzielnicach wysokiego napi~cia 
- w celu zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub zniszczenia, przez personel posiadaj~cy 
odpowiednie certyfikaty; 

1 0) niedokonanie przez osob~ wykorzystuj~c~ pojemnik zawieraj~cy fluorowane gazy cieplarniane, 
nadaj~cy si~ lub nienadaj~cy si~ do ponownego napetnienia, kt6rego okres uzytkowania dobiega 
konca, uzgodnien w celu poprawnego odzysku wszelkich pozostatosci gaz6w jakie on zawiera, w 
celu zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub zniszczenia; 

11) niezapewnienie, wbrew przepisowi art. 4 ust 3 rozporz~dzenia 0NE) nr 842/2006 oraz przepisom 
projektowanej ustawy, dokonania odzysku fluorowanych gaz6w cieplarnianych zawartych w 
innych produktach i urz~dzeniach z uwzgl~dnieniem sprz~tu ruchomego, o ile nie stuzy on celom 
operacji wojskowych, w zakresie w jakim jest to technicznie wykonalne i nie powoduje 
nieproporcjonalnie wysokich koszt6w, przez personel posiadaj~cy odpowiednie certyfikaty, w 
celu zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub zniszczenia; 

12) niezapewnienie, wbrew przepisowi art. 4 ust. 4 rozporz~dzenia 0NE) nr 842/2006, dokonania 
odzysku do cel6w recyklingu, regeneracji lub zniszczenia fluorowanych gaz6w cieplarnianych 
przed koncowym unieszkodliwieniem urz~dzen oraz, w stosownych przypadkach, podczas ich 
serwisowania lub konserwacji; 
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13) przekazywanie, odptatnie b~dz nieodptatnie, substancji kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w 
cieplarnianych osobom fizycznym na ich wtasne potrzeby, z wyj~tkiem przekazywania w ramach 
ustugi instalacji, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych i ruchomych urz~dzen, system6w 
ochrony przeciwpozarowej, a taki:e gasnic i system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach 
silnikowych, udokumentowanej faktur~ VAT. 

4. Kar~ pieni~zn~ w wysokosci 20 000 zt za: 
1) przeprowadzanie egzamin6w bez spetnienia wymog6w okreslonych dla jednostek oceniaj~cych 

personel w rozporz~dzeniach Komisji oraz w projektowanej ustawie; 
2) nieposiadanie certyfikatu dla przedsi~biorc6w przy prowadzeniu dziatalnosci wymagaj~cej 

posiadania takiego certyfikatu; 
3) niezapewnienie, wbrew art. 5 ust. 3 rozporz~dzenia CVVE) nr 842/2006, aby odpowiedni personel 

otrzymat niezb~dny dla danego zastosowania i wykonywanej czynnosci certyfikat; 
4) przyjmowanie dostaw substancji kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w cieplarnianych bez 

zapewnienia, ze dostaw~ tak~ b~dzie odbierata osoba posiadaj~ca certyfikat dla personelu, 
odpowiedni do wykonywanych przez t~ osob~ czynnosci zwi~zanych z substancjami 
kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi lub w przypadku przedsi~biorc6w 
oferuj~cych ustugi serwisowe i naprawcze system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach 
silnikowych, osoba posiadaj~ca zaswiadczenie. 

5. Kar~ pieni~zn~ w wysokosci 30 000 zt za: 
1) wydawanie certyfikat6w bez spetnienia wymog6w okreslonych w rozporz~dzeniu Komisji i 

projektowanej ustawie dla jednostek certyfikuj~cych; 
2) stosowanie, wbrew art. 8 ust. 1 rozporz~dzenia CVVE) nr 842/2006, heksafluorku siarki lub jego 

preparat6w w procesie odlewania magnezu, a taki:e do napetniania opon pojazd6w; 
3) nieprzestrzeganie, wbrew art. 9 rozporz~dzenia CVVE) nr 842/2006, zakaz6w wprowadzania do 

obrotu produkt6w i urz~dzen wyszczeg61nionych w zat~czniku II do rozporz~dzenia CVVE) nr 
842/2006. 

Kary pieni~zne b~d~ wymierzac, w drodze decyzji administracyjnej, wojew6dzki inspektor ochrony 
srodowiska albo komendant wojew6dzki panstwowej strazy pozarnej, w zakresie swoich kompetencji. 

Wprowadzenie kar pieni~znych wydaje si~ bye skutecznym narz~dziem egzekwowania ustawowych 
obowi~zk6w natozonych na podmioty podlegaj~ce przepisom projektowanej ustawy. 

Kary pieni~zne wnoszone b~d~ na rachunek bankowy wojew6dzkiego inspektora ochrony srodowiska, 
albo komendanta wojew6dzkiego panstwowej strazy pozarnej, kt6ry wydat decyzj~. Wptywy z tytutu kar 
pieni~znych za dany rok kalendarzowy wojew6dzki inspektor oraz komendant wojew6dzki panstwowej 
strazy pozarnej przekaz~ na doch6d budzetu panstwa. 

W sprawach dotycz~cych kar pieni~znych stosowane b~d~ odpowiednio przepisy dziatu Ill ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym ze uprawnienia organ6w podatkowych przystuguj~ 
wojew6dzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska albo komendantowi wojew6dzkiemu panstwowej 
strazy pozarnej. 

Poza karami pieni~znymi proponuje si~ wprowadzenie kary grzywny albo kary ograniczenia wolnosci 
albo pozbawienia wolnosci do lat 2 dla osoby, kt6ra, wbrew zakazom lub bez dochowania warunk6w, o 
kt6rych mowa wart. 4-13, 15, 17, 20 i 24 rozporz~dzenia CVVE) nr 1005/2009, produkuje, przywozi, 
wywozi, wprowadza do obrotu, stosuje substancje kontrolowane lub substancje nowe oraz produkty, 
urz~dzenia i instalacje zawieraj~ce substancje kontrolowane. 
Jezeli sprawca czynu okreslonego powyzej dziatatby nieumyslnie, podlegatby grzywnie albo karze 
ograniczenia wolnosci. Wprowadzenie ww. kar wynika z koniecznosci implementacji przepis6w 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
srodowiska poprzez prawo karne (Dz. U. UE L 328, 06.12.2008, str. 28). Takie same kary grzywny lub 
ograniczenia wolnosci s~ obecnie zawarte w ustawie o substancjach zubozaj~cych warstw~ ozonow~ z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. 
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2.12. Zakres spraw, kt6re powinny bye przedmiotem akt6w wykonawczych wraz z okresleniem 
organ6w wlasciwych do ich wydania 

Upowaznienia dotyczctce wszelkich akt6w wykonawczych wraz z okresleniem organ6w wtasciwych do 
ich wydania okreslone zostaty w poszczeg61nych dziatach merytorycznych zatozen do projektowanej 
ustawy. 

2.13. Przepisy przejsciowe . 

2.13.1 Karta Urzctdzenia i Karta Systemu Ochrony Przeciwpozarowej. 

Operatorzy urzctdzen lub system6w ochrony przeciwpozarowej, zawierajctcych 3 kg lub wi~cej substancji 
kontrolowanych lub fluorowanych gaz6w cieplarnianych, istniejctcych w dniu wejscia w zycie niniejszej 
ustawy, b~dct zobowictzani do zapewnienia zatozenia dla kazdego takiego urzctdzenia lub systemu Karty 
Urzctdzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpozarowej, w terminie 60 dni od wejscia w zycie 
przepis6w dotyczctcych sposobu prowadzenia Kart Urzctdzenia Kart Systemu Ochrony 
Przeciwpozarowej, wydanych na podstawie projektowanej ustawy. 

Ponadto operatorzy ci b~dct zobowictzani do przekazania informacji zawartych w Karcie Urzctdzenia lub 
Karcie Systemu Ochrony Przeciwpozarowej, drogct elektronicznct, do Centralnego Rejestru Operator6w, 
w terminie 60 dni od dnia wejscia w zycie przepis6w dotyczctcych sposobu przekazywania danych z Kart 
Urzctdzenia i Kart Systemu Ochrony Przeciwpozarowej do Centralnego Rejestru Operator6w, wydanych 
na podstawie projektowanej ustawy. 

2.13.2. Certyfikaty dla przedsiQbiorcow 

Zaktada si~, ze w okresie 12 miesi~cy od weJSCia w zycie ustawy jednostka certyfikujctca przed 
wydaniem certyfikatu dla przedsi~biorc6w nie b~dzie zobowictzana do przeprovvadzania kontroli, o kt6rej 
mowa w pkt. 2.5.2.1. W takim przypadku przedsi~biorca powinien dotctczyc do wniosku o wydanie 
certyfikatu oswiadczenie o spetnianiu warunk6w okreslonych w ustawie, dotyczctcych certyfikat6w dla 
przedsi~biorc6w. Pierwsza kontrola przedsi~biorcy powinna bye przeprowadzona nie p6zniej niz przed 
uptywem 2 lat od dnia wejscia w zycia ustawy. 

2.13.3. Certyfikaty dla personelu 

Proponuje si~, aby swiadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepis6w ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o substancjach zubozajctcych warstw~ ozonowct zachowaty waznosc przez okres, na jaki zostaty 
wydane. 

2.13.4 Wplywy z oplat za substancje kontrolowane 

W projektowanej ustawie powinny zostac uregulowane dodatkowo dwie kwestie rozstrzygajctce o tym, 
ze: 
1) przychody, o kt6rych mowa wart. 401 ust. 7 pkt 7 ustawy- Prawo ochrony srodowiska, w brzmieniu 

obowictzujctcym przed dniem wejscia w zycie projektowanej ustawy, b~dct uwzgl~dniane przy 
ustalaniu wysokosci zobowictzania okreslonego w art. 401 c ust. 8 ustawy - Prawo ochrony 
srodowiska, w brzmieniu nadanym projektowanct ustawct, 

2) do optat ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 
zubozajctcych warstw~ ozonowct naleznych przed dniem wejscia w zycie projektowanej ustawy b~dct 
stosowane przepisy dotychczasowe. 

2.14. Limit wydatk6w 

1. Nalezy zaplanowac i zabezpieczyc w budzecie panstwa ok. 0,2 min zt na przeszkolenie pracownik6w 
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz zakup sprz~tu do identyfikacji i pobierania pr6bek fluorowanych 
gaz6w cieplarnianych. 
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2. W latach 2014-2023 maksymalny limit wydatk6w z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i 
Gospodarki Wodnej b~dc:tcy skutkiem finansowym wejscia w zycie niniejszej ustawy wynosi w: 

1) 2014 r. - 460 000,00 zt na zadania zwic:tzane z wytworzeniem specjalnego oprogramowania i 
zakupem sprz~tu komputerowego i standardowego oprogramowania niezb~dnych do utworzenia 
Centralnego Rejestru Operator6w i centralnej bazy danych zawartych w sprawozdaniach, o kt6rych 
mowa w punkcie 2. 7, testowanie i zapewnienie bezpieczenstwa tych system ow oraz analiz~ i 
opracowywaniem danych przekazywanych do tych centralnych system6w gromadzenia danych, 
zapewnieniem bezpieczenstwa tych system6w, realizacjc:t biezc:tcych zalecen Unii Europejskiej w 
zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych; 

2) 2015 r. - 510 OOO,OOzt na zadania zwic:tzane z obstugc:t Centralnego Rejestru Operator6w i 
centralnej bazy danych zawartych w sprawozdaniach, o kt6rych mowa w punkcie 2.7 oraz analizc:t i 
opracowywaniem danych przekazywanych do tych centralnych system6w gromadzenia danych, 
zapewnieniem bezpieczenstwa tych system6w, realizacja biezc:tcych zalecen Unii Europejskiej w 
zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych; 

3) 2016 r. - 522 750,00 zt na zadania zwic:tzane z obstugc:t Centralriego Rejestru Operator6w i 
centralnej bazy danych zawartych w sprawozdaniach, o kt6rych mowa w punkcie 2. 7 oraz analizc:t i 
opracowywaniem danych przekazywanych do tych centralnych system6w gromadzenia danych, 
zapewnieniem bezpieczenstwa tych system6w, realizacja biezc:tcych zalecen Unii Europejskiej w 
zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych; 

4) 2017 r. - 535 818,75 zt na zadania zwic:tzane z obstugc:t Centralnego Rejestru Operator6w i 
centralnej bazy danych zawartych w sprawozdaniach, o kt6rych mowa w punkcie 2. 7 oraz analizc:t i 
opracowywaniem danych przekazywanych do tych centralnych system6w gromadzenia danych, 
zapewnieniem bezpieczenstwa tych system6w, realizacja biezc:tcych zalecen Unii Europejskiej w 
zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych; 

5) 2018 r. - 549 214,22 zt na zadania zwic:tzane z obstugc:t Centralnego Rejestru Operator6w i 
centralnej bazy danych zawartych w sprawozdaniach, o kt6rych mowa w punkcie 2. 7 oraz analizc:t i 
opracowywaniem danych przekazywanych do tych centralnych system6w gromadzenia danych, 
zapewnieniem bezpieczenstwa tych system6w, realizacja biezc:tcych zalecen Unii Europejskiej w 
zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych; 

6) 2019 r. - 562 395,36 zt na zadania zwic:tzane z obstugc:t Centralnego Rejestru Operator6w i 
centralnej bazy danych zawartych w sprawozdaniach, o kt6rych mowa w punkcie 2. 7 oraz analizc:t i 
opracowywaniem danych przekazywanych do tych centralnych system6w gromadzenia danych, 
zapewnieniem bezpieczenstwa tych system6w, realizacja biezc:tcych zalecen Unii Europejskiej w 
zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych; 

7) 2020 r. - 575 892,8 5 zt na zadania zwic:tzane z obstugc:t Centralnego Rejestru Operator6w i 
centralnej bazy danych zawartych w sprawozdaniach, o kt6rych mowa w punkcie 2.7 oraz analizc:t i 
opracowywaniem danych przekazywanych do tych centralnych system6w gromadzenia danych, 
zapewnieniem bezpieczenstwa tych system6w, realizacja biezc:tcych zalecen Unii Europejskiej w 
zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych; 

8) 2021 r. - 589 714,28 zt na zadania zwic:tzane z obstugc:t Centralnego Rejestru Operator6w i 
centralnej bazy danych zawartych w sprawozdaniach, o kt6rych mowa w punkcie 2. 7 oraz analizc:t i 
opracowywaniem danych przekazywanych do tych centralnych system6w gromadzenia danych, 
zapewnieniem bezpieczenstwa tych system6w, realizacja biezc:tcych zalecen Unii Europejskiej w 
zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych; 

9) 2022 r. - 603 867,42 zt na zadania zwic:tzane z obstugc:t Centralnego Rejestru Operator6w i 
centralnej bazy danych zawartych w sprawozdaniach, o kt6rych mowa w punkcie 2.7 oraz analizc:t i 
opracowywaniem danych przekazywanych do tych centralnych system6w gromadzenia danych, 
zapewnieniem bezpieczenstwa tych system6w, realizacja biezc:tcych zalecen Unii Europejskiej w 
zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych; 

1 0) 2023 r. - 618 360,24 zt na zadania zwic:tzane z obstugc:t Centralnego Rejestru Operator6w i 
centralnej bazy danych zawartych w sprawozdaniach, o kt6rych mowa w punkcie 2. 7 oraz analizc:t i 
opracowywaniem danych przekazywanych do tych centralnych system6w gromadzenia danych, 
zapewnieniem bezpieczenstwa tych system6w, realizacja biezc:tcych zalecen Unii Europejskiej w 
zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych, 

3. Proponuje si~. aby minister wtasciwy do spraw srodowiska oraz minister wtasciwy do spraw 
wewn~trznych wprowadzili, kazdy w swoim zakresie, mechanizmy korygujc:tce w przypadku 
przekroczenia lub zagrozenia przekroczenia przyj~tego na dany rok budzetowy maksymalnego limitu 
wydatk6w w zakresie redukcji koszt6w, okreslonego w pkt 1. 
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Mechanizmy korygujCice, b~dCi polegac na: 
1) racjonalizacji wydatk6w bie:ZCicych i przysztych lnspekcji Ochrony Srodowiska; 
2) racjonalizacji wydatk6w bie:ZCicych i przysztych Panstwowej Strazy Poi:arnej. 

Racjonalizacja wydatk6w biei:qcych polegac b~dzie na zmniejszaniu lub zwi~kszaniu ilosci kontroli. 
Proponuje si~. aby szczeg6ty zakresu mechanizmu korygujCicego byty okreslone na etapie 
procedowania projektu ustawy. 

4. Zaktada si~. ze organem wtasciwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatk6w oraz wdroi:enia 
mechanizm6w korygujqcych w stosunku do zadan lnspekcji Ochrony Srodowiska b~dzie minister 
wtasciwy do spraw srodowiska, a w przypadku zadan Panstwowej Strai:y Poi:arnej - minister 
wtasciwy do spraw wewn~trznych. 

2.15. Zmiany w przepisach obowictzujctcych 

1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z p6i:n. zm.) koniecznie wydaje si~ dodanie przepis6w stanowiqcych, ze przychodami 
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej b~dq wptywy z optat ustalonych 
na podstawie przepis6w ustawy o substancjach zubozajCicych warstw~ ozonowq i niektorych 
fluorowanych gazach cieplarnianych Srodki Narodowego Funduszu, w wysokosci nie mniejszej niz 
kwota wyi:ej wymienioriych przychod6w, po pomniejszeniu o koszty obstugi tych przychod6w, 
przeznaczane b~dq na finansowanie zadan wyspecjalizowanej jednostki, a taki:e dofinansowanie 
dziatan w zakresie: 
1) odzysku, recyklingu, regeneracji i niszczenia substancji zuboi:ajqcych warstw~ ozonowq oraz 

fluorowanych gaz6w cieplarnianych oraz promocji tych dziatan; 
2) ograniczania emisji substancji zubozajqcych warstw~ ozonowCi oraz fluorowanych gaz6w 

cieplarnianych z urzqdzen, system6w ochrony przeciwpoi:arowej oraz system6w klimatyzacji 
w niekt6rych pojazdach silnikowych oraz promocji ograniczania takiej emisji; 

3) szkolen, certyfikacji, edukacji i podnoszenia swiadomosci ekologicznej w zakresie substancji 
zuboi:ajCicych warstw~ ozonOWCi oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych. 

2. Konieczne wydaje si~ dodanie w ustawie z dnia 20 lipca 1.991 r. o lnspekcji Ochrony Srodowiska 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z p6zn. zm.) przepis6w okreslajqcych, ze do zadan lnspekcji 
Ochrony Srodowiska nalei:ec b~dzie kontrola w zakresie post~powania z niekt6rymi fluorowanymi 
gazami cieplarnianymi oraz z produktami, urzqdzeniami i systemami zawierajCicymi te gazy, z 
wytCiCZe!liem system6w ochrony przeciwpozarowej i gasnic zawierajqcych te substancje. 

3. Konieczne wydaje si~ dodanie w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej 
(Dz. U. 2009 r. Nr 12, poz. 68, z p6zn. zm.) przepis6w okreslajqcych, ze do czynnosci kontrolno
rozpoznawczych dodaje si~ kontrole w zakresie post~powania z niekt6rymi fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi oraz systemami ochrony przeciwpozarowej i gasnicami je zawierajCicymi. 

4. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 
2006 r. Nr 99, poz. 692 z p6zn. zm.) niezb~dna jest zmiana przepis6w o zastosowaniu 
obowiCiZUjqcej obecnie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubozajqcych warstw~ 
ozonowq (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z p6zn. zm.) odwotujqcej si~ do rozporzqdzenia (WE) nr 
2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji 
zubozajCicych warstw~ ozonowq (Dz. Urz. WE L 244 z 29.9.2000}, kt6re zostato zamienione 
rozporzCidzeniem (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 wrzesnia 2009 r. 
w sprawie substancji zubozajqcych warstw~ ozonowCi (Dz. Urz. WE L 286 z 31.10.2009). Konieczne 
wydaje si~ dodanie w ustawie o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki aktualizacji 
przepis6w o zastosowaniu projektowanej ustawy i rozporzqdzenia (WE) nr 1005/2009. 

2.16. Termin wejscia w zycie projektowanej ustawy 

Proponuje si~. aby projektowana ustawa weszta w i:ycie po uptywie 60 dni od dnia ogtoszenia, a w 
przypadku przepis6w dotyczCicych prowadzenia szkolen, przeprowadzania egzamin6w oraz wydawania 
zaswiadczen, wydawania certyfikat6w i zaswiadczen, utworzenia centralnego rejestru operator6w oraz 
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utworzenia bazy danych przekazywanych w sprawozdaniach dotyczqcych substancji kontrolowanych i 
nowych substancji oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych po uptywie 12 miesi~cy od dnia ogtoszenia. 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboi:ajqcych warstw~ ozonowq utraci moe z 
wejsciem w i:ycie projektowanej ustawy. 
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