
 

 

 

Druk nr 3353–A  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 
 
 
 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
 
 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  
I  LEŚNICTWA   

 
 

o  rządowym projekcie ustawy o substancjach 
zubożających warstwę ozonową oraz  
o niektórych fluorowanych gazach 
cieplarnianych (druk nr 3106) 
 

 
Sejm na 92. posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3353 do Komisji Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w 

drugim czytaniu. 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu 

poprawek na posiedzeniu w dniu 14 maja 2015 r. 

wnosi: 
 
 

W ys ok i  S e j m    raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 2 w ust. 1 skreślić pkt 4; 
– KP SLD 

– odrzucić 

 
 
 
 



 
 
2) w art. 4 ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną 
staje się operatorem urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej w dniu 
dostarczenia tego urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej na miejsce jego 
użytkowania, a w przypadku gdy urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej 
wymaga instalacji – w dniu rozpoczęcia jego instalacji.”; 

– KP PiS 

– odrzucić  

3) skreślić art. 7–9; 
– KP SLD 

– odrzucić 

4) art. 10 nadać brzmienie: 
„Art. 10. 1. Przyjmowania dostaw fluorowanego gazu cieplarnianego w celu 

wykonywania czynności wymagających posiadania certyfikatu dla 
personelu, o którym mowa w art. 20, lub zaświadczenia o odbytym 
szkoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1, może dokonywać 
przedsiębiorca posiadający certyfikat dla przedsiębiorcy odpowiedni do 
wykonywania przez personel przedsiębiorcy czynności związanych z  
fluorowanymi gazami cieplarnianymi albo − w przypadku przedsiębiorcy 
zatrudniającego personel wykonujący czynności serwisowe i naprawcze 
systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych – posiadający 
zaświadczenie o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1. 

2. Przez przyjęcie dostawy fluorowanego gazu cieplarnianego rozumie się 
pisemne potwierdzenie przyjęcia pojemników zawierających tę substancję 
lub gaz na stan magazynowy przedsiębiorcy. 

3. Za przyjęcie dostawy nie uważa się przyjęcia na stan magazynowy 
przedsiębiorcy gazu cieplarnianego przeznaczonych do recyklingu, 
regeneracji lub zniszczenia, odzyskanych z pojemników, urządzeń lub 
systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów 
ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w 
niektórych pojazdach silnikowych. 

4. Zakazuje się przekazywania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, fluorowanych 
gazów cieplarnianych osobom fizycznym lub prawnym na ich własne 
potrzeby, z wyjątkiem przekazywania w ramach usługi instalacji, 
konserwacji lub serwisowania urządzeń i ruchomych urządzeń, systemów 
ochrony przeciwpożarowej i ruchomych systemów ochrony 
przeciwpożarowej, a także gaśnic i systemów klimatyzacji w niektórych 
pojazdach silnikowych udokumentowanej fakturą VAT lub rachunkiem, 
lub − w przypadku gdy usługa wykonana została nieodpłatnie − 
oświadczeniem pisemnym, potwierdzającym wykonanie tej usługi.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 4 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 5. 
 
5) w art. 10 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Zakazuje się przekazywania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, fluorowanych gazów 
cieplarnianych osobom fizycznym i prawnym na ich własne potrzeby, z wyjątkiem 



przekazywania w ramach usługi instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń i 
ruchomych urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej i ruchomych systemów 
ochrony przeciwpożarowej, a także gaśnic i systemów klimatyzacji w niektórych 
pojazdach silnikowych udokumentowanej fakturą VAT lub rachunkiem, lub − w 
przypadku gdy usługa wykonana została nieodpłatnie − oświadczeniem pisemnym, 
potwierdzającym wykonanie tej usługi.”; 

– KP PiS 

– odrzucić  

6) art. 11 nadać brzmienie 
„Art. 11. Art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 oraz art. 4 rozporządzenia (WE) 

nr 842/2006 dotyczące odzysku substancji kontrolowanych oraz 
fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych urządzeń i 
stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy ustawy 
dotyczące przyjmowania dostaw fluorowanych gazów cieplarnianych 
stosuje się również do ruchomych urządzeń i ruchomych systemów 
ochrony przeciwpożarowej, gaśnic oraz systemów klimatyzacji w 
niektórych pojazdach silnikowych.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

7) w art. 14:  
a) ust. 1–6 nadać brzmienie: 

„1. Dokumentację, o której mowa w art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1005/2009, dla urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz 
systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji 
kontrolowanych  sporządza się w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu 
Ochrony Przeciwpożarowej. 

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, prowadzi się oddzielnie dla urządzeń i 
systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancję kontrolowaną. 

3. Karta Urządzenia oraz Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zawierają: 
1) dane urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej; 
2) nazwę operatora, jego adres i siedzibę oraz numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany, a w przypadku operatora będącego osobą 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą − adres wykonywania 
działalności, a także imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty 
elektronicznej osoby kontaktowej wyznaczonej przez operatora oraz imię i 
nazwisko osoby wypełniającej i dokonującej wpisów w karcie, datę 
sporządzenia oraz datę dokonania każdego kolejnego wpisu; 

3) dane dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej zawartej w 
urządzeniu albo systemie ochrony przeciwpożarowej w momencie 
sporządzenia karty, jak również wszelkich ilości tej substancji dodanych i 
odzyskanych podczas wykonywania czynności określonych w pkt 4; 

4) zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalacji, konserwacji 
lub serwisowania, kontroli szczelności i przekazania do końcowego 
unieszkodliwiania albo końcowego unieszkodliwiania urządzenia albo 
systemu ochrony przeciwpożarowej oraz instalowania systemów 
wykrywania wycieków w tym urządzeniu albo systemie ochrony 
przeciwpożarowej i odzysku z nich substancji kontrolowanych, a także 
nazwę i siedzibę podmiotu, który wykonał te czynności, i dane, w tym 
imię, nazwisko, numer certyfikatu dla personelu wykonującego te 
czynności oraz datę rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania. 



4. Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator 
sporządza i prowadzi oddzielnie dla każdego urządzenia albo systemu ochrony 
przeciwpożarowej. 

5. Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się 
w terminie 10 dni od dnia dostarczenia urządzenia albo systemu ochrony 
przeciwpożarowej na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku gdy 
urządzenie albo system ochrony przeciwpożarowej wymaga zainstalowania – w 
terminie 10 dni od dnia zakończenia jego instalacji i napełnienia substancją 
kontrolowaną.  

6. Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej stanowią 
element Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony 
Przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 19, i są sporządzane w postaci 
elektronicznej w trybie bezpośredniego połączenia z tym rejestrem za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. Przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia lub Karty 
Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator jest obowiązany do 
zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów 
Ochrony Przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 19, poprzez wypełnienie w 
tym rejestrze formularza rejestracyjnego.”.  

b) po ust. 6 dodać ust. 6a w brzmieniu:   
„6a. Operatorzy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, w tym 

ich obiegów, oraz systemów ochrony przeciwpożarowej, w których 
wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane prowadzą zapisy zawierające: 

1) informację o ilości i typie zainstalowanych fluorowanych gazów 
cieplarnianych, wszelkich ilości dodanych i ilości odzyskanych podczas 
serwisowania, konserwacji i końcowego unieszkodliwienia; 

2) nazwę przedsiębiorstwa, które przeprowadziło serwis lub konserwację, lub 
konserwatora, który przeprowadził serwis lub konserwację; 

3) daty i wyniki działań kontroli pod względem wycieków; 
4) daty i wyniki działań kontroli funkcjonowania systemów wykrywania 

wycieków, w przypadków urządzeń lub systemów ochrony 
przeciwpożarowej wykorzystujących w jednym układzie 300 kg lub więcej 
fluorowanych gazów.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 8. 
 

8) skreślić rozdział 4; 
– KP PiS 
– KP SLD 

– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 8 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 18 i 19. 
 

9) w art. 21 ust. 1 nadać 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 303/2008, przed komisją 
egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.”; 

– KP PiS 

– odrzucić  

10) w art. 25: 
a) w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„Jednostką oceniającą personel mogą być:”, 
b) w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii 
Nauk, państwowe instytuty badawcze, instytuty naukowo-badawcze, jednostki 
badawczo-rozwojowe 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, pod warunkiem uzyskania upoważnienia ministra właściwego do 
spraw środowiska;”, 

c) po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
wniosku o wydanie upoważnienia dla podmiotu zamierzającego pełnić funkcję 
jednostki oceniającej personel, kierując się koniecznością uwzględnienia zakresu 
informacji, jaki powinien być zawarty we wniosku.”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

11) w art. 25 ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. Zgłoszenie zawiera nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres oraz numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany, i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 
jeżeli podmiot podlega wpisowi do tego rejestru. 

– KP PiS 

– odrzucić  

12) w art. 35 po ust. 5 dodać ust. 5a i 5b w brzmieniu: 
„5a. Kandydaci na członków Komitetu Odwoławczego powinni wykazać się wiedzą i 

doświadczeniem w dziedzinie substancji zubożających warstwę ozonową oraz 
niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, w szczególności związanych z 
zawieszeniem, cofnięciem oraz odmową odwieszenia certyfikatu oraz odmową 
dokonania wpisu do rejestrów, o których mowa w ust. 1. 

5b. Szczegółowe kryteria odnoszące się do członka Komitetu Odwoławczego 
przedstawione zostaną w rozporządzeniu wydawanym przez ministra właściwego do 
spraw środowiska. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w tym 
rozporządzeniu: 

1) warunki i tryb wyboru członków Komitetu Odwoławczego; 
2) wzór dokumentów; 
3) szczegółowe wymagania dotyczące doświadczenia i wiedzy kandydata na 

członka Komitetu Odwoławczego.”; 
– KP PiS 

– odrzucić  

13) w art. 37 ust. 2 nadać 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, państwowe instytuty badawcze, instytuty naukowo-badawcze, jednostki 
badawczo-rozwojowe lub inne placówki naukowe oraz stowarzyszenia naukowo-
techniczne, które: 

1) prowadzą działalność w zakresie systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach 
silnikowych lub badań w zakresie klimatyzacji w niektórych pojazdach 
silnikowych; 

2) zatrudniają osoby posiadające odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie 
praktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń, w szczególności posiadające 
udokumentowaną co najmniej 3-miesięczną praktykę w wykonywaniu napraw 
i przeglądów systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych; 

3) dysponują materiałami szkoleniowymi oraz odpowiednim wyposażeniem 
technicznym niezbędnym do prowadzenia szkoleń w części praktycznej w 
zakresie tematycznym zgodnym z zakresem programu szkolenia określonym w 
rozporządzeniu (WE) nr 307/2008, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących 
odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z 
systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych; 

4) uzyskały wpis do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym 
szkoleniu.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

14) art. 39–41 nadać brzmienie: 
„Art. 39. 1. Kopie sprawozdań, o których mowa w art. 27 ust. 1–7 rozporządzenia 

(WE) nr 1005/2009 oraz w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, 
przekazywane są do wyspecjalizowanej jednostki, w terminie do dnia 31 
marca roku następnego. 

2. Podmioty przywożące substancje zubożające warstwę ozonową lub 
fluorowane gazy cieplarniane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wywożące te substancje lub gazy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przekazują do bazy danych, o której mowa w art. 41 ust. 1, roczne 
sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową lub 
fluorowanych gazów cieplarnianych, z wyodrębnieniem ilości substancji 
zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych 
przywożonych spoza terytorium Unii Europejskiej i wywożonych z 
terytorium Unii Europejskiej. Obowiązek składania sprawozdań w 
odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych dotyczy wyłącznie 
podmiotów produkujących, importujących i wywożących powyżej jednej 
tony rocznie fluorowanych gazów cieplarnianych. 

3. Obowiązek przekazywania sprawozdań, o których mowa w ust. 2, dotyczy 
także podmiotów: 

1) stosujących substancje zubożające warstwę ozonową, w rozumieniu 
definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w 
odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji, z 
uwzględnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu 
lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, 
ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic 
lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a 
także w innych procesach; 



2) prowadzących odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie 
substancji zubożających warstwę ozonową w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji 
kontrolowanych i nowych substancji; 

3) przywożących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, 
stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy 
ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w 
niektórych pojazdach silnikowych, zawierające substancje zubożające 
warstwę ozonową, oraz dokonujących wywozu takich produktów, 
urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic, a także 
systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych z 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 40. 1. Sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2, są przekazywane w formie 
formularzy mających postać dokumentów elektronicznych, w trybie 
bezpośredniego połączenia z bazą danych, o której mowa w art. 41 ust. 1, 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. Przed sporządzeniem pierwszego 
sprawozdania podmiot jest obowiązany do zarejestrowania się w bazie 
danych, o której mowa w art. 41 ust. 1, poprzez wypełnienie w tej bazie 
formularza rejestracyjnego. 

2. Sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2, są przekazywane raz w 
roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni. 

3. Sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2, zawierają: 
1) rodzaj substancji kontrolowanych, nowych substancji,  ich nazwy 

chemiczne i handlowe; 
2) ilość każdej substancji kontrolowanej, nowej substancji oraz: 

a) przywiezionych z innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, 

b) przywiezionych spoza terytorium Unii Europejskiej, 
c) zawartych w przywiezionych i wytworzonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej produktach, stacjonarnych i ruchomych 
urządzeniach i systemach ochrony przeciwpożarowej, gaśnicach 
oraz systemach klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, 

d) zakupionych lub pozyskanych nieodpłatnie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) odzyskanych we własnym zakresie, 
f) wstępnie oczyszczonych we własnym zakresie w ramach 

recyklingu, 
g) zregenerowanych we własnym zakresie, 
h) wywiezionych do innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, 
i) wywiezionych poza terytorium Unii Europejskiej, 
j) zawartych w wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

produktach, stacjonarnych i ruchomych urządzeniach i systemach 
ochrony przeciwpożarowej, gaśnicach oraz systemach klimatyzacji 
w niektórych pojazdach silnikowych, 

k) sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

l) zastosowanych w poszczególnych sektorach z podaniem rodzaju 
zastosowania, 



m) poddanych zniszczeniu we własnym zakresie, 
n) zmagazynowanych na dzień 1 stycznia i 31 grudnia roku, którego 

dotyczy sprawozdanie, 
o) utraconych w trakcie roku, którego dotyczy sprawozdanie – z 

wyodrębnieniem ilości substancji kontrolowanych, nowych 
substancji i utraconych wskutek wycieku i z innych przyczyn. 

4. Ilości każdej substancji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, poza przywozem, 
wywozem lub stosowaniem tych substancji do celów laboratoryjnych lub 
analitycznych, podaje się z dokładnością do 0,1 kg, przyjmując, że 
wartości do 49 g zaokrągla się w dół, a wartości od 50 g zaokrągla się w 
górę. W przypadku przywozu, wywozu lub stosowania substancji, o 
których mowa w ust. 3 pkt 2, do celów laboratoryjnych lub analitycznych 
ilości tych substancji podaje się z dokładnością do 0,001 kg, przyjmując, 
że wartości do 0,49 g zaokrągla się w dół, a wartości od 0,50 g zaokrągla 
się w górę. 

5. Podmioty, o których mowa w art. 39 ust. 2, będące jednostkami Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, raz w roku, w terminie do dnia 31 
stycznia roku następującego po roku, którego dotyczą dane, przekazują, w 
postaci elektronicznej, Ministrowi Obrony Narodowej roczne 
sprawozdania zawierające informacje, o których mowa w ust. 3. 

6. Minister Obrony Narodowej przygotowuje zbiorcze zestawienie 
sprawozdań, o których mowa w ust. 5, i przesyła je, w postaci 
elektronicznej, do wyspecjalizowanej jednostki do dnia 31 marca roku 
następującego po roku, którego to zestawienie dotyczy. 

7. W przypadku gdy substancja kontrolowana lub nowa substancja jest 
zawarta w mieszaninie, w sprawozdaniu podaje się nazwę handlową i 
procentowy skład wagowy mieszaniny oraz dane dotyczące ilości tej 
mieszaniny. 

8. W przypadku gdy fluorowany gaz cieplarniany jest preparatem w 
rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 842/2006, w sprawozdaniu podaje się 
nazwę handlową i procentowy skład wagowy preparatu oraz dane 
dotyczące ilości tego preparatu. 

Art. 41. 1. Tworzy się bazę danych, w której gromadzone są dane zawarte w 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 39 ust. 2, przekazywanych przez 
podmioty prowadzące działalność w poszczególnych sektorach, zwaną 
dalej „bazą danych”. 

2. Wszelkie dane zawarte w bazie danych, o której mowa w ust. 1, są 
zabezpieczone, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione przez 
kierownika wyspecjalizowanej jednostki. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem 
Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych 
określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób gromadzenia danych zawartych w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 39 ust. 2, 

2) sposób zapewnienia ochrony danych podmiotów i osób 
przekazujących sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2, 

3) wzór dokumentu elektronicznego stanowiącego formularz 
sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 2, oraz wzór 
sprawozdania, o którym mowa w art. 40 ust. 5 

– kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu 
przekazywania sprawozdań oraz jednolitości i kompletności danych w 
nich zawartych, stworzenia możliwości uzyskania z bazy danych 



informacji o ilościach substancji kontrolowanych i nowych substancji, a 
także fluorowanych gazów cieplarnianych przywiezionych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, odrębnie z terytorium Unii Europejskiej i 
spoza terytorium Unii Europejskiej, wywiezionych z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, odrębnie na terytorium Unii Europejskiej i 
poza terytorium Unii Europejskiej, zmagazynowanych przez podmioty 
przekazujące sprawozdania oraz zastosowanych w poszczególnych 
sektorach do wytwarzania poszczególnych rodzajów produktów, 
stacjonarnych i ruchomych urządzeń i systemów ochrony 
przeciwpożarowej, gaśnic oraz systemów klimatyzacji w niektórych 
pojazdach silnikowych, do napełniania, konserwacji lub serwisowania 
poszczególnych rodzajów urządzeń i systemów ochrony 
przeciwpożarowej i ruchomych urządzeń i systemów ochrony 
przeciwpożarowej, gaśnic oraz systemów klimatyzacji w niektórych 
pojazdach silnikowych, a także w innych procesach, oraz ilości 
substancji kontrolowanych i nowych substancji, a także odzyskanych, 
poddanych recyklingowi, zregenerowanych i zniszczonych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice 
zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009, przekazują do wyspecjalizowanej 
jednostki sprawozdania zawierające informacje o ilościach halonów 
zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub obiektach na dzień 31 
grudnia roku objętego sprawozdaniem, zastosowanych w tych rodzajach 
sprzętu lub obiektach i wyemitowanych z nich w ciągu roku objętego 
sprawozdaniem oraz zmagazynowanych na dzień 31 grudnia roku objętego 
sprawozdaniem, a także informacje o postępie w zastępowaniu halonów i 
działaniach podjętych w celu ograniczenia emisji halonów, w postaci 
elektronicznej, do dnia 28 lutego za rok poprzedni. 

5. Podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice 
zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009, będące na wyposażeniu jednostek 
organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przekazują do 
Ministra Obrony Narodowej sprawozdania, o których mowa w ust. 4, w 
postaci pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w 
terminie do dnia 28 lutego za rok poprzedni. Minister Obrony Narodowej 
przygotowuje zbiorcze zestawienie sprawozdań i przekazuje je do 
wyspecjalizowanej jednostki, w postaci elektronicznej, do dnia 31 marca 
za rok poprzedni.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

15) art. 43 nadać brzmienie: 
„Art. 43. 1. Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich 

Unii Europejskiej są uznawane, pod warunkiem, jeśli posiadacz certyfikatu 
lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub 
zaświadczenia na język polski oraz złoży wniosek o wpis do rejestru, o 
którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. d prowadzonym przez jednostkę 
certyfikującą. 

2. Do wniosku dołącza się zaświadczenie albo oświadczenie o 
niezawieszeniu lub niewycofaniu certyfikatu w kraju jego wydania oraz 



adres internetowy rejestru i nazwę jednostki, która prowadzi ten rejestr 
wydanych certyfikatów. 

3. Za rozpatrzenie wniosku i wpis do rejestru jednostka certyfikująca pobiera 
opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 15 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 16. 
 

16) art. 43 nadać brzmienie: 
,,Art. 43. Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich 

Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub 
zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub 
zaświadczenia na język polski i zachowują ważność na okres, jaki 
określono w oryginale.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

17) w art. 47 skreślić pkt 1; 
– KP SLD 

– odrzucić 

18) art. 60 nadać brzmienie: 
„Art. 60. 1. Centralny Rejestr Operatorów oraz bazę danych tworzy się najpóźniej w 

terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
2. Kierownik wyspecjalizowanej jednostki zamieszcza na stronie 

internetowej wyspecjalizowanej jednostki informację o utworzeniu 
Centralnego Rejestru Operatorów oraz bazy danych, niezwłocznie po ich 
utworzeniu. 

3. Operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, 
zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych, 
zainstalowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są 
obowiązani do zapewnienia sporządzenia dla każdego takiego urządzenia 
lub systemu Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony 
Przeciwpożarowej, w terminie 60 dni od dnia utworzenia Centralnego 
Rejestru Operatorów.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 18 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 19. 
 

19) w art. 60: 
a) ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających 
co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów 
cieplarnianych, zainstalowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
są obowiązani do zapewnienia sporządzenia dla każdego takiego urządzenia lub 
systemu Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, w 
terminie 120 dni od dnia utworzenia Centralnego Rejestru Operatorów.”, 

 



b) po ust. 3 dodać ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. W uzasadnionych przypadkach Komitet Odwoławczy może na wniosek 

operatora przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 3.”. 
– KP PiS 

– odrzucić 

 
 

 Warszawa, dnia 14 maja 2015 r.  
 

 
 
                 Sprawozdawca                Przewodniczący Komisji 
 
 
             /-/Grażyna Ciemniak                /-/Stanisław Żelichowski 


	1) w art. 2 w ust. 1 skreślić pkt 4;
	– KP SLD
	2) w art. 4 ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną staje się operatorem urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej w dniu dostarczenia tego urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej na miejsce jego użytkowan...

	3) skreślić art. 7–9;
	– KP SLD
	4) art. 10 nadać brzmienie:
	„Art. 10. 1. Przyjmowania dostaw fluorowanego gazu cieplarnianego w celu wykonywania czynności wymagających posiadania certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 20, lub zaświadczenia o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1, może doko...
	2. Przez przyjęcie dostawy fluorowanego gazu cieplarnianego rozumie się pisemne potwierdzenie przyjęcia pojemników zawierających tę substancję lub gaz na stan magazynowy przedsiębiorcy.
	3. Za przyjęcie dostawy nie uważa się przyjęcia na stan magazynowy przedsiębiorcy gazu cieplarnianego przeznaczonych do recyklingu, regeneracji lub zniszczenia, odzyskanych z pojemników, urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządz...
	4. Zakazuje się przekazywania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, fluorowanych gazów cieplarnianych osobom fizycznym lub prawnym na ich własne potrzeby, z wyjątkiem przekazywania w ramach usługi instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń i ruchomych ...


	– KP SLD
	– odrzucić
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 4 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 5.

	5) w art. 10 ust. 5 nadać brzmienie:
	„5. Zakazuje się przekazywania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, fluorowanych gazów cieplarnianych osobom fizycznym i prawnym na ich własne potrzeby, z wyjątkiem przekazywania w ramach usługi instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń i ruchomych u...

	6) art. 11 nadać brzmienie
	„Art. 11. Art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 oraz art. 4 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 dotyczące odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych urządzeń i stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarow...

	– KP SLD
	– odrzucić
	7) w art. 14:
	a) ust. 1–6 nadać brzmienie:
	„1. Dokumentację, o której mowa w art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, dla urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych  sporządza się...
	2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, prowadzi się oddzielnie dla urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancję kontrolowaną.
	3. Karta Urządzenia oraz Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zawierają:
	1) dane urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej;
	2) nazwę operatora, jego adres i siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, a w przypadku operatora będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą − adres wykonywania działalności, a także imię i nazwisko, numer tel...
	3) dane dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej zawartej w urządzeniu albo systemie ochrony przeciwpożarowej w momencie sporządzenia karty, jak również wszelkich ilości tej substancji dodanych i odzyskanych podczas wykonywania czynności ok...
	4) zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności i przekazania do końcowego unieszkodliwiania albo końcowego unieszkodliwiania urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej oraz instalow...

	4. Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator sporządza i prowadzi oddzielnie dla każdego urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej.
	5. Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się w terminie 10 dni od dnia dostarczenia urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku gdy urządzenie albo system ochrony prze...
	6. Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej stanowią element Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 19, i są sporządzane w postaci elektronicznej w trybie bezpośredniego p...

	b) po ust. 6 dodać ust. 6a w brzmieniu:
	„6a. Operatorzy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, w tym ich obiegów, oraz systemów ochrony przeciwpożarowej, w których wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane prowadzą zapisy zawierające:
	1) informację o ilości i typie zainstalowanych fluorowanych gazów cieplarnianych, wszelkich ilości dodanych i ilości odzyskanych podczas serwisowania, konserwacji i końcowego unieszkodliwienia;
	2) nazwę przedsiębiorstwa, które przeprowadziło serwis lub konserwację, lub konserwatora, który przeprowadził serwis lub konserwację;
	3) daty i wyniki działań kontroli pod względem wycieków;
	4) daty i wyniki działań kontroli funkcjonowania systemów wykrywania wycieków, w przypadków urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej wykorzystujących w jednym układzie 300 kg lub więcej fluorowanych gazów.”;



	– KP SLD
	– odrzucić
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 8.

	8) skreślić rozdział 4;
	– KP PiS
	– KP SLD
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 8 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 18 i 19.

	9) w art. 21 ust. 1 nadać 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. ...

	10) w art. 25:
	a) w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
	„Jednostką oceniającą personel mogą być:”,

	b) w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, państwowe instytuty badawcze, instytuty naukowo-badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia lub prowadzenia badań w zakresie substancji kontrolowany...

	c) po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie upoważnienia dla podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel, kier...


	– KP PiS
	11) w art. 25 ust. 5 nadać brzmienie:
	„5. Zgłoszenie zawiera nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres oraz numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do tego rejestru.

	12) w art. 35 po ust. 5 dodać ust. 5a i 5b w brzmieniu:
	„5a. Kandydaci na członków Komitetu Odwoławczego powinni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, w szczególności związanych z zawieszeniem, cofnięciem ...
	5b. Szczegółowe kryteria odnoszące się do członka Komitetu Odwoławczego przedstawione zostaną w rozporządzeniu wydawanym przez ministra właściwego do spraw środowiska. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w tym rozporządzeniu:
	1) warunki i tryb wyboru członków Komitetu Odwoławczego;
	2) wzór dokumentów;
	3) szczegółowe wymagania dotyczące doświadczenia i wiedzy kandydata na członka Komitetu Odwoławczego.”;


	13) w art. 37 ust. 2 nadać 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 rozumien...
	1) prowadzą działalność w zakresie systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych lub badań w zakresie klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych;
	2) zatrudniają osoby posiadające odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń, w szczególności posiadające udokumentowaną co najmniej 3-miesięczną praktykę w wykonywaniu napraw i przeglądów systemów klim...
	3) dysponują materiałami szkoleniowymi oraz odpowiednim wyposażeniem technicznym niezbędnym do prowadzenia szkoleń w części praktycznej w zakresie tematycznym zgodnym z zakresem programu szkolenia określonym w rozporządzeniu (WE) nr 307/2008, z uwzglę...
	4) uzyskały wpis do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu.”;


	– KP PiS
	14) art. 39–41 nadać brzmienie:
	„Art. 39. 1. Kopie sprawozdań, o których mowa w art. 27 ust. 1–7 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 oraz w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, przekazywane są do wyspecjalizowanej jednostki, w terminie do dnia 31 marca roku następnego.
	2. Podmioty przywożące substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywożące te substancje lub gazy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują do bazy danych, o której mowa ...
	3. Obowiązek przekazywania sprawozdań, o których mowa w ust. 2, dotyczy także podmiotów:
	1) stosujących substancje zubożające warstwę ozonową, w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji, z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji...
	2) prowadzących odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie substancji zubożających warstwę ozonową w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji;
	3) przywożących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające substancje...


	Art. 40. 1. Sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2, są przekazywane w formie formularzy mających postać dokumentów elektronicznych, w trybie bezpośredniego połączenia z bazą danych, o której mowa w art. 41 ust. 1, za pośrednictwem systemu telei...
	2. Sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2, są przekazywane raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni.
	3. Sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2, zawierają:
	1) rodzaj substancji kontrolowanych, nowych substancji,  ich nazwy chemiczne i handlowe;
	2) ilość każdej substancji kontrolowanej, nowej substancji oraz:
	a) przywiezionych z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
	b) przywiezionych spoza terytorium Unii Europejskiej,
	c) zawartych w przywiezionych i wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktach, stacjonarnych i ruchomych urządzeniach i systemach ochrony przeciwpożarowej, gaśnicach oraz systemach klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych,
	d) zakupionych lub pozyskanych nieodpłatnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
	e) odzyskanych we własnym zakresie,
	f) wstępnie oczyszczonych we własnym zakresie w ramach recyklingu,
	g) zregenerowanych we własnym zakresie,
	h) wywiezionych do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
	i) wywiezionych poza terytorium Unii Europejskiej,
	j) zawartych w wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktach, stacjonarnych i ruchomych urządzeniach i systemach ochrony przeciwpożarowej, gaśnicach oraz systemach klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych,
	k) sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
	l) zastosowanych w poszczególnych sektorach z podaniem rodzaju zastosowania,
	m) poddanych zniszczeniu we własnym zakresie,
	n) zmagazynowanych na dzień 1 stycznia i 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie,
	o) utraconych w trakcie roku, którego dotyczy sprawozdanie – z wyodrębnieniem ilości substancji kontrolowanych, nowych substancji i utraconych wskutek wycieku i z innych przyczyn.

	4. Ilości każdej substancji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, poza przywozem, wywozem lub stosowaniem tych substancji do celów laboratoryjnych lub analitycznych, podaje się z dokładnością do 0,1 kg, przyjmując, że wartości do 49 g zaokrągla się w dół, a...
	5. Podmioty, o których mowa w art. 39 ust. 2, będące jednostkami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, raz w roku, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczą dane, przekazują, w postaci elektronicznej, Ministrowi Obr...
	6. Minister Obrony Narodowej przygotowuje zbiorcze zestawienie sprawozdań, o których mowa w ust. 5, i przesyła je, w postaci elektronicznej, do wyspecjalizowanej jednostki do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego to zestawienie dotyczy.
	7. W przypadku gdy substancja kontrolowana lub nowa substancja jest zawarta w mieszaninie, w sprawozdaniu podaje się nazwę handlową i procentowy skład wagowy mieszaniny oraz dane dotyczące ilości tej mieszaniny.
	8. W przypadku gdy fluorowany gaz cieplarniany jest preparatem w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 842/2006, w sprawozdaniu podaje się nazwę handlową i procentowy skład wagowy preparatu oraz dane dotyczące ilości tego preparatu.

	Art. 41. 1. Tworzy się bazę danych, w której gromadzone są dane zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 39 ust. 2, przekazywanych przez podmioty prowadzące działalność w poszczególnych sektorach, zwaną dalej „bazą danych”.
	2. Wszelkie dane zawarte w bazie danych, o której mowa w ust. 1, są zabezpieczone, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione przez kierownika wyspecjalizowanej jednostki.
	3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
	1) sposób gromadzenia danych zawartych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 39 ust. 2,
	2) sposób zapewnienia ochrony danych podmiotów i osób przekazujących sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2,
	3) wzór dokumentu elektronicznego stanowiącego formularz sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 2, oraz wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 40 ust. 5
	– kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu przekazywania sprawozdań oraz jednolitości i kompletności danych w nich zawartych, stworzenia możliwości uzyskania z bazy danych informacji o ilościach substancji kontrolowanych i no...

	4. Podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009, przekazują do wyspecjalizowanej jednostki sprawozdania zawierające informacje o...
	5. Podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009, będące na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej ...


	– KP SLD
	15) art. 43 nadać brzmienie:
	„Art. 43. 1. Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, pod warunkiem, jeśli posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język po...
	2. Do wniosku dołącza się zaświadczenie albo oświadczenie o niezawieszeniu lub niewycofaniu certyfikatu w kraju jego wydania oraz adres internetowy rejestru i nazwę jednostki, która prowadzi ten rejestr wydanych certyfikatów.
	3. Za rozpatrzenie wniosku i wpis do rejestru jednostka certyfikująca pobiera opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1.”;


	– KP PiS
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 15 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 16.

	16) art. 43 nadać brzmienie:
	,,Art. 43. Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski i zachowują wa...

	– KP SLD
	17) w art. 47 skreślić pkt 1;
	– KP SLD
	18) art. 60 nadać brzmienie:
	„Art. 60. 1. Centralny Rejestr Operatorów oraz bazę danych tworzy się najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
	2. Kierownik wyspecjalizowanej jednostki zamieszcza na stronie internetowej wyspecjalizowanej jednostki informację o utworzeniu Centralnego Rejestru Operatorów oraz bazy danych, niezwłocznie po ich utworzeniu.
	3. Operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych, zainstalowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązani do zapewnienia sporządzenia dla każdego takiego urządz...


	– KP SLD
	– odrzucić
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 18 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 19.

	19) w art. 60:
	a) ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, zainstalowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązani do zapewnienia ...

	b) po ust. 3 dodać ust. 3a w brzmieniu:
	„3a. W uzasadnionych przypadkach Komitet Odwoławczy może na wniosek operatora przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 3.”.


	– KP PiS

