
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Środowiska 

nr posiedzenia: 69 

data posiedzenia: 18 lipca 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 

o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk 

senacki nr 564, druki sejmowe nr 1647, 1706 i 1706-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Zdzisław Pupa. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Adam Gawęda, Maciej Łuczak, Marian Poślednik, Krystian Probierz, Zdzisław Pupa, 

Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Jerzy Wcisła, Alicja Zając, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Środowiska: 

sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek ze 

współpracownikami, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca techniczny w Departamencie Środowiska Alicja Gruszecka, 

„Krajowe Forum Chłodnictwa” Związek Pracodawców: 

dyrektor biura Grzegorz Gontarz, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 

 

Ad 1. 
 

 Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli na ujednolicenie i dostosowanie przepisów 

krajowych do przepisów UE, dotyczących m.in. rozszerzenia zakresu certyfikacji i sankcji za 

nieprzestrzeganie przepisów w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). 

W efekcie zostaną ujednolicone obowiązki m.in. nakładane na operatorów urządzeń 

chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz systemów przeciwpożarowych (zawierających 

fluorowane gazy cieplarniane) oraz osób fizycznych wykonujących czynności wymagające 

posiadania certyfikatu dla personelu. Do najistotniejszych zmian należą: rozszerzenie 

obowiązku certyfikacyjnego w odniesieniu do powiększonego katalogu urządzeń, modyfikacja 

obowiązku dotyczącego etykietowania, zmiana zakresu prowadzonej dokumentacji. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Paweł Sałek omówił procedowaną ustawę 

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński przedstawił opinię w sprawie 



 

 

ustawy wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Przewodniczący komisji Zdzisław Pupa zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Czesław Ryszka. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 564 A). 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


