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Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Druk nr 907 Z 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ŚRODOWISKA 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 21 maja 2015 r. nad ustawą  

o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 
 

 
 
 
   Przewodnicząca Komisji 
   Środowiska 
   (-) Jadwiga Rotnicka 
 
 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 
KŚ 
poparty przez 
komisję 
 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

1)  w art. 4 w ust. 4 wyrazy „zakończenia instalacji i napełnienia 

urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej substancją 

kontrolowaną lub fluorowanym gazem cieplarnianym” zastępuje się 

wyrazami „rozpoczęcia jego instalacji”; 

Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
C. Ryszki,  
J. Jackowskiego 
 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 2 i 11 należy głosować łącznie.  

 

2)  w art. 10 w ust. 5 po wyrazach „osobom fizycznym” dodaje się wyrazy 

„i osobom prawnym”; 

Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
C. Ryszki,  
J. Jackowskiego 
 

3)  w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Certyfikat dla personelu może uzyskać osoba pełnoletnia, 

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

przeciwko środowisku i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin 

teoretyczny i praktyczny lub egzamin dodatkowy, o którym mowa 

w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) 303/2008, przed komisją 

egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.”; 

Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
C. Ryszki,  
J. Jackowskiego 
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Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 10 należy głosować łącznie.  

 

4)  w art. 25: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jednostką oceniającą personel mogą być jednostki 

organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii 

Nauk, instytuty naukowo-badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe 

lub inne placówki naukowe oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne 

prowadzące działalność w zakresie kształcenia lub prowadzenia badań 

w zakresie substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów 

cieplarnianych w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminów dla osób 

ubiegających się o certyfikat dla personelu.”, 

b) skreśla się ust. 2, 

c) w ust. 5 skreśla się wyrazy „, a w przypadku podmiotu 

zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel 

będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą − 

adres wykonywania działalności”; 

Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
C. Ryszki,  
J. Jackowskiego 
 

5)  w art. 25 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) wyznacza skład komisji egzaminacyjnej oraz wyznacza spośród 

członków komisji egzaminacyjnej przewodniczącego;”; 

Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
C. Ryszki,  
J. Jackowskiego 
 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 6, 7, 9 i 12 należy głosować łącznie.  

 

6)  skreśla się art. 27; Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
C. Ryszki,  
J. Jackowskiego 
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7)  w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić 

funkcję jednostki oceniającej personel, kierując się koniecznością 

uwzględnienia zakresu informacji, jaki powinien być zawarty 

w zgłoszeniu.”; 

Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
C. Ryszki,  
J. Jackowskiego 
 

8)  w art. 30 w ust. 2 w pkt 1 w lit. c średnik na końcu zastępuje się 

przecinkiem oraz dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) w miejscach wykonywania działalności zatrudnia 

wystarczającą ilość personelu posiadającego odpowiedni 

certyfikat, do realizacji czynności wymagających posiadania 

certyfikatu;”; 

Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
C. Ryszki,  
J. Jackowskiego 
 

9)  w art. 35 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „, art. 27 ust. 9”;  Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
C. Ryszki,  
J. Jackowskiego 
 

10)  w art. 37: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Jednostkami prowadzącymi szkolenia w zakresie odzysku 

substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych 

z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych 

i uprawnionymi do wydawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu 

w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 307/2008 mogą być jednostki 

organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii 

Nauk, instytuty naukowo-badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe 

lub inne placówki naukowe oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne, 

które prowadzą działalność w zakresie systemów klimatyzacji 

Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
C. Ryszki,  
J. Jackowskiego 
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w niektórych pojazdach silnikowych lub badań w zakresie klimatyzacji 

w niektórych pojazdach silnikowych.”, 

b) w ust. 8 skreśla się wyrazy „, a w przypadku gdy podmiotem 

zamierzającym pełnić funkcję jednostki, o której mowa w ust. 2, jest 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą − adres 

wykonywania działalności”, 

c) w ust. 9, 11, 12, 13 oraz 15 skreśla się wyrazy „pkt 1–3”; 

11)  w art. 48 w pkt 19 po wyrazach „osobom fizycznym” dodaje się wyrazy 

„lub osobom prawnym”; 

Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
C. Ryszki,  
J. Jackowskiego 
 

12)  w art. 48 skreśla się pkt 24. Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
C. Ryszki,  
J. Jackowskiego 
 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


