BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 12 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 564 )

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 oraz z 2016 r. poz. 1579 i
1948)
_____________________________
1) W zakresie swojej regulacji ustawa umożliwia wykonanie:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.);
2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 291/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nieodzownych zastosowań
substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory do celów laboratoryjnych i
analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 79 z 25.03.2011, str. 4);
3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania
ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w
Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji
zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 147 z 02.06.2011, str. 4);
[4) rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1, z późn. zm.);
5) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określającego, zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, format sprawozdań, które mają być
składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.
Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str. 7);
6) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określającego, zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę etykiet oraz dodatkowe
wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy
cieplarniane (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str. 25);]
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-2<4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz.
UE L 150 z 20.05.2014, str. 195 i Dz. Urz. UE L 297 z 15.10.2014, str. 42);
5) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r.
określającego format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
(Dz. Urz. UE L 318 z 05.11.2014, str. 5);
6) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla
produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015,
str. 39);>
7) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określającego, zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, standardowe wymogi w zakresie
kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających
niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2007, str. 4);
8) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiającego, zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, standardowe wymogi w zakresie
kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp
ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007, str. 10);
[9) rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki
dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.
Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3);]
<9) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne
wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do
stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych
samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także
certyfikacji

przedsiębiorstw

w

odniesieniu

do

stacjonarnych

urządzeń

chłodniczych,

klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z
18.11.2015, str. 28);>
10) rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki
dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych
systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz.
Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12);
[11) rozporządzenia Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki
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cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 17);]
<11)

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r.

ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014,
minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych
dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych
zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów
cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 22);>
12) rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki
wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie
fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 21);
13) rozporządzenia Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania w zakresie
programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla
personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów
klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str.
25);
[14) rozporządzenia Komisji (WE) nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określającego, zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę powiadamiania o programach
szkoleń i certyfikacji państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 28).]
<14)

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2065 z dnia 17 listopada 2015 r. określającego,

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę
powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 301 z
18.11.2015, str. 14);>
<15)

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiającego,

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe
uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych
deklaracji przez niezależnego audytora (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 1);
16) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1088/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do wniosków o licencje na
przywóz i wywóz produktów i sprzętu zawierających halony lub od nich uzależnionych do
krytycznych zastosowań w statkach powietrznych (Dz. Urz. UE L 293 z 05.11.2013, str. 29);
17) rozporządzenia Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę
ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów (Dz. Urz. UE L 218 z 19.08.2010, str. 2).>
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1. Ustawa określa postępowanie i właściwość organów w sprawach wykonywania
obowiązków wynikających z:
[1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja
2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 161 z
14.06.2006, str. 1 i Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
"rozporządzeniem (WE) nr 842/2006";]
<1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 195, z późn.
zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 517/2014”;>
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września
2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z
31.10.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009".
[2. Ustawa reguluje:
1) obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i
usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub
fluorowanych gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi substancjami i gazami oraz
produktami, urządzeniami, systemami ochrony przeciwpożarowej, gaśnicami i systemami
klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi te substancje lub gazy lub
od nich uzależnionymi, oraz obowiązki podmiotów użytkujących produkty, urządzenia,
systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice i systemy klimatyzacji w niektórych
pojazdach silnikowych, zawierające te substancje lub gazy lub od nich uzależnione,
2) zadania organów i jednostek właściwych w sprawach substancji zubożających warstwę
ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych oraz postępowania z produktami,
urządzeniami, systemami ochrony przeciwpożarowej i gaśnicami, a także systemami
klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierającymi te substancje lub gazy
lub od nich uzależnionymi
- w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniami, o których mowa w ust. 1;
3) sankcje za naruszenie przepisów dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i
fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów, urządzeń, systemów ochrony
przeciwpożarowej, gaśnic, systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych,
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lub od nich uzależnionych.]
<2. Ustawa reguluje:
1) obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
produkcji i usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę
ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych
gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi substancjami i gazami oraz
produktami i urządzeniami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich
uzależnionymi, oraz obowiązki podmiotów użytkujących produkty i urządzenia
zawierające te substancje lub gazy lub od nich uzależnione,
2) zadania organów i jednostek właściwych w sprawach substancji zubożających
warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych i pozostałych
fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zasady postępowania z produktami
i urządzeniami, zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi
– w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniami, o których mowa w ust. 1;
3) sankcje za naruszenie przepisów dotyczących substancji zubożających warstwę
ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych, pozostałych fluorowanych gazów
cieplarnianych oraz produktów i urządzeń, zawierających te substancje lub gazy
lub od nich uzależnionych.>

Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) certyfikacie - oznacza to dokument wydany przez jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, że osoba fizyczna lub przedsiębiorca spełnia wymagania określone w
ustawie;
[2) fluorowanych gazach cieplarnianych - oznacza to fluorowane gazy cieplarniane w
rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 842/2006;]
<2) fluorowanych gazach cieplarnianych – oznacza to fluorowane gazy cieplarniane
w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014;>
3) ilości substancji kontrolowanych lub ilości fluorowanych gazów cieplarnianych
zawartych w:
a) urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła - oznacza to
dopuszczalne napełnienie pojedynczego obiegu czynnika chłodniczego określone w
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przypadku jej braku - określone podczas doświadczalnego napełnienia przy pierwszej
czynności serwisowej,
[b) rozdzielnicach

wysokiego

napięcia

znamionowe

napełnienie

wyodrębnionego przedziału gazowego określone w specyfikacji

technicznej

-

oznacza

to

sporządzonej przez producenta danej rozdzielnicy,]
<b) rozdzielnicach

elektrycznych

–

oznacza

to

znamionowe

napełnienie

wyodrębnionego przedziału gazowego określone w specyfikacji technicznej
sporządzonej przez producenta danej rozdzielnicy,>
c) urządzeniach zawierających rozpuszczalniki - oznacza to dopuszczalne napełnienie
całego zbiornika urządzenia określone w specyfikacji technicznej sporządzonej przez
producenta danego urządzenia,
d) systemach ochrony przeciwpożarowej - oznacza to dopuszczalne napełnienie całego
systemu ochrony przeciwpożarowej,
e) gaśnicach - oznacza to dopuszczalne napełnienie gaśnicy określone w specyfikacji
technicznej sporządzonej przez producenta danej gaśnicy;
[4) instalacji:
a) w stosunku do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających
substancje kontrolowane - oznacza to łączenie dwóch lub większej liczby elementów
lub obiegów zawierających lub mających zawierać czynnik chłodniczy w postaci
substancji kontrolowanej w celu zmontowania układu w miejscu jego eksploatacji, w
tym łączenie przewodów czynnika chłodniczego układu w celu zamknięcia obiegu
czynnika chłodniczego, niezależnie od konieczności napełnienia układu po
zakończeniu montażu,
b) w stosunku do systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje
kontrolowane - oznacza to łączenie po raz pierwszy jednego lub większej liczby
zbiorników zawierających lub mających zawierać czynnik gaśniczy w postaci
substancji kontrolowanej z przynależnymi elementami w miejscu eksploatacji tych
zbiorników i przynależnych elementów, z wyłączeniem tych elementów, które nie mają
wpływu na przechowywanie czynnika gaśniczego przed jego uwolnieniem w celu
ugaszenia pożaru;
5) konserwacji lub serwisowaniu:
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substancje kontrolowane - oznacza to wszystkie czynności, z wyłączeniem
dokonywania odzysku i sprawdzania pod względem wycieków, związane z dostaniem
się do obiegów zawierających lub mających zawierać substancje kontrolowane,
zwłaszcza wypełnienie systemu substancjami kontrolowanymi, usuwanie jednego lub
większej liczby elementów obiegu lub urządzenia, ponowny montaż dwóch lub
większej liczby elementów obiegu lub urządzenia oraz naprawy nieszczelności,
b) w stosunku do systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje
kontrolowane - oznacza to wszystkie czynności związane z pracami prowadzonymi na
zbiornikach zawierających lub mających zawierać czynnik gaśniczy w postaci
substancji kontrolowanej z przynależnymi elementami w miejscu eksploatacji tych
zbiorników i przynależnych elementów, z wyłączeniem tych elementów, które nie mają
wpływu na przechowywanie czynnika gaśniczego przed jego uwolnieniem w celu
ugaszenia pożaru;]
<4) instalowaniu – oznacza to łączenie dwóch lub większej liczby urządzeń lub
obiegów zawierających lub mających zawierać substancję kontrolowaną, w celu
zmontowania układu w miejscu jego eksploatacji, którego wynikiem jest
złączenie przewodów gazu danego układu, niezależnie od tego, czy układ będzie
wymagał napełnienia po zakończeniu montażu – w stosunku do urządzeń
zawierających substancje kontrolowane lub zaprojektowanych tak, aby zawierać
substancje kontrolowane;
5) konserwacji lub serwisowaniu – oznacza to wszystkie czynności, z wyłączeniem
dokonywania odzysku i sprawdzania pod względem wycieków, związane z
dostaniem się do obwodów zawierających lub zaprojektowanych tak, aby
zawierać substancje kontrolowane, w szczególności dostarczeniem substancji
kontrolowanych do układu, usuwaniem jednego lub większej ilości elementów
obwodu lub urządzenia, ponownym montażem dwóch lub większej liczby
elementów obwodu lub urządzenia oraz naprawą nieszczelności – w stosunku do
urządzeń zawierających substancje kontrolowane;>
<5a) likwidacji – oznacza to ostateczne wyłączenie z eksploatacji lub użycia
produktu

lub

urządzenia

zawierających

substancje

kontrolowane

–

w odniesieniu do produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane;
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lub urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub których działanie jest
od nich uzależnione, dotyczącą części zawierającej lub zaprojektowanej tak, aby
zawierać substancje kontrolowane – w odniesieniu do produktów i urządzeń
zawierających substancje kontrolowane lub których działanie jest od nich
uzależnione;>
6) niektórych pojazdach silnikowych - oznacza to pojazdy samochodowe określone w
załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie
odniesienia nieprzekraczającej 1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy
rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg;
7) nowych substancjach - oznacza to nowe substancje w rozumieniu art. 3 pkt 10
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009;
8) oddziale - oznacza to oddział w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 i 699);
[9) operatorze - oznacza to operatora w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia (WE) nr
842/2006 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt 26 lit. e rozporządzenia (WE)
nr 1005/2009;]
<9) operatorze – oznacza to operatora w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia
(UE) nr 517/2014 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt 26 lit. e
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009;>
[10) produkcie - oznacza to wyrób niebędący urządzeniem, systemem klimatyzacji w
niektórych pojazdach silnikowych, systemem ochrony przeciwpożarowej ani
gaśnicą;]
po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:
<10a) pozostałych fluorowanych gazach cieplarnianych – oznacza to pozostałe
fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku II do rozporządzenia
(UE) nr 517/2014;
10b) produkcie lub urządzeniu – oznacza to odpowiednio produkt albo urządzenie w
rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do
substancji zubożających warstwę ozonową albo produkt albo urządzenie, o
których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014, w odniesieniu do
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cieplarnianych;>
11) przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt 26 lit. a-d
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009;
<11a)

przyczepie chłodni – oznacza to przyczepę chłodnię w rozumieniu art. 2

pkt 27 rozporządzenia (UE) nr 517/2014;>
[12) ruchomym systemie ochrony przeciwpożarowej - oznacza to system ochrony
przeciwpożarowej, który jest zwykle przemieszczany podczas eksploatacji;]
<12a)

rozdzielnicy

elektrycznej

–

oznacza

to

rozdzielnicę

elektryczną

w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia (UE) nr 517/2014;>
13) ruchomym urządzeniu - oznacza to urządzenie, które jest zwykle przemieszczane
podczas eksploatacji, z wyłączeniem urządzeń stanowiących systemy klimatyzacji w
niektórych pojazdach silnikowych;
<13a)

samochodzie ciężarowym chłodni – oznacza to samochód ciężarowy

chłodnię w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia (UE) nr 517/2014;>
14) substancjach kontrolowanych - oznacza to substancje kontrolowane w rozumieniu art.
3 pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009;
15) substancjach zubożających warstwę ozonową - oznacza to substancje kontrolowane
oraz nowe substancje;
[16) systemie klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych - oznacza to układ
elementów zawierający substancję kontrolowaną lub fluorowany gaz cieplarniany,
którego celem jest obniżenie temperatury i wilgotności powietrza w kabinie
pasażerskiej pojazdu, umieszczony w niektórych pojazdach silnikowych;
17) systemie ochrony przeciwpożarowej - oznacza to stacjonarny zbiornik lub szereg
połączonych zbiorników wraz z elementami towarzyszącymi zainstalowane ze
względu na określone zagrożenie pożarowe na określonej przestrzeni;]
<16)

systemie klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych – oznacza to

urządzenie stanowiące układ elementów zawierający substancję kontrolowaną
lub fluorowany gaz cieplarniany, którego celem jest obniżenie temperatury i
wilgotności powietrza w kabinie pasażerskiej pojazdu, umieszczony w
niektórych pojazdach silnikowych;
17) systemie ochrony przeciwpożarowej – oznacza to urządzenie przeciwpożarowe
stanowiące zbiornik lub szereg połączonych zbiorników wraz z elementami
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określonej przestrzeni;>
[18) urządzeniu - oznacza to każde stacjonarne urządzenie chłodnicze, klimatyzacyjne i
pompę ciepła, urządzenie będące rozdzielnicą wysokiego napięcia lub urządzenie
zawierające rozpuszczalniki, z wyłączeniem systemów klimatyzacji w niektórych
pojazdach silnikowych.]
<19)

tonie ekwiwalentu CO2 – oznacza to tonę ekwiwalentu CO2 w rozumieniu

art. 2 pkt 7 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.>
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniu, oznacza to również urządzenie podstawowe
wraz z elementami towarzyszącymi, w szczególności zewnętrznymi obiegami substancji
kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego, zaworami, złączkami, elementami
serwisowymi, przyrządami pomiarowymi i sterującymi.
3. Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorstwa stosuje się również

do jednostki

organizacyjnej niebędącej osobą prawną wykonującej działalność, o której mowa w art. 3
pkt 26 lit. a-d rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.
<4. Przepisy ustawy dotyczące personelu stosuje się również do:
1) osób fizycznych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 oraz
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2065 z dnia 17 listopada
2015 r. określającym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 517/2014, formę powiadamiania o programach szkoleń
i certyfikacji państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 14);
2) personelu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia
18 grudnia 2007 r. ustanawiającym zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie
kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony
przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz.
Urz. UE L 333 z 19.12.2007, str. 4), zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr
1497/2007”, oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia
2007 r. ustanawiającym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli
szczelności

w

odniesieniu

do

stacjonarnych

urządzeń

chłodniczych

i

klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy
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- 11 cieplarniane (Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007, str. 10), zwanym dalej
„rozporządzeniem (WE) nr 1516/2007”.>

[Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o produktach, urządzeniach, systemach klimatyzacji w niektórych
pojazdach silnikowych, systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach zawierających
substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionych, należy
przez to rozumieć także produkty, urządzenia, systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach
silnikowych, systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zaprojektowane tak, aby mogły
zawierać substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane lub być od nich
uzależnione.

Art. 4.
1. Operator obowiązany jest sprawować faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem
urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, polegającą na:
1) pełnym

dostępie

do

urządzenia

lub

systemu

ochrony

przeciwpożarowej,

umożliwiającym nadzorowanie jego elementów i ich funkcjonowania oraz możliwości
udostępnienia urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej osobom trzecim;
2) codziennej kontroli funkcjonowania lub działania urządzenia lub systemu ochrony
przeciwpożarowej, w tym podejmowaniu decyzji o jego włączeniu albo wyłączeniu;
3) podejmowaniu decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących
modyfikacji urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, w szczególności
wymiany

poszczególnych

elementów,

zainstalowania

detektora

wycieków,

podejmowaniu decyzji w sprawie modyfikacji ilości substancji kontrolowanych lub
fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w urządzeniu lub systemie ochrony
przeciwpożarowej oraz decyzji dotyczących sprawdzenia pod względem wycieków,
lub naprawy urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej.
2. Przepisy ustawy dotyczące operatora stosuje się również do jednostki organizacyjnej
niebędącej osobą prawną, która wykonuje czynności, o których mowa w art. 2 pkt 6
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 lub w art. 3 pkt 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr
1005/2009.
3. Operator może zlecić osobie trzeciej, w formie pisemnej, sprawowanie kontroli nad
technicznym działaniem urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej. W takim
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- 12 przypadku odpowiedzialność za sprawowanie takiej kontroli przez osobę trzecią ponosi
operator.
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

zakończenia

instalacji

i

napełnienia

urządzenia

lub

systemu

ochrony

przeciwpożarowej substancją kontrolowaną lub fluorowanym gazem cieplarnianym.
5. W przypadku braku możliwości ustalenia operatora obowiązki, o których mowa w ust. 1,
wykonuje właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej.

Art. 5.
1. Operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu
jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza Minister
Obrony Narodowej.
2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz operatorów, o
których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością zapewnienia jednoznacznej
identyfikacji operatora dla każdego urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej
będącego na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.]
<Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o produkcie lub urządzeniu uzależnionym od fluorowanych
gazów cieplarnianych lub substancji zubożających warstwę ozonową, oznacza to
produkt lub urządzenie, które nie funkcjonuje bez fluorowanych gazów cieplarnianych
lub substancji zubożających warstwę ozonową, z wyłączeniem produktów i urządzeń
wykorzystywanych do produkcji, przetwarzania, odzyskiwania, recyklingu, regeneracji
lub niszczenia fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji zubożających warstwę
ozonową.
Art. 4.
1. Operator jest obowiązany sprawować faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem
produktu lub urządzenia polegającą na:
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- 13 1) pełnym dostępie do produktu lub urządzenia umożliwiającym nadzorowanie ich
elementów i ich funkcjonowania oraz możliwości ich udostępnienia osobom
trzecim;
2) codziennej kontroli funkcjonowania lub działania produktu lub urządzenia, w
tym podejmowaniu decyzji o ich włączeniu albo wyłączeniu;
3) podejmowaniu decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących
modyfikacji produktu lub urządzenia, w szczególności wymiany poszczególnych
elementów, zainstalowania detektora wycieków, podejmowaniu decyzji w
sprawie modyfikacji ilości substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów
cieplarnianych zawartych w produkcie lub urządzeniu oraz decyzji dotyczących
sprawdzenia pod względem wycieków lub naprawy produktu lub urządzenia.
2. Przepisy ustawy dotyczące operatora stosuje się również do jednostki organizacyjnej
niebędącej osobą prawną, która wykonuje czynności, o których mowa w art. 2 pkt 8
rozporządzenia (WE) nr 517/2014 lub w art. 3 pkt 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr
1005/2009.
3. Operator może zlecić osobie trzeciej, pisemnie, sprawowanie kontroli nad
technicznym działaniem produktów lub urządzeń, a w przypadku operatorów, o
których mowa w art. 5 ust. 1, powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w ust.
1 pkt 3, właściwej w zakresie finansowym lub technicznym komórce organizacyjnej
Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną.
Operator ponosi odpowiedzialność za sprawowanie kontroli przez osobę trzecią,
komórkę

organizacyjną

Ministerstwa

Obrony

Narodowej

lub

jednostkę

organizacyjną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
staje się operatorem produktu lub urządzenia w dniu dostarczenia tego produktu lub
urządzenia na miejsce ich użytkowania, a w przypadku gdy urządzenie wymaga
instalowania – w dniu zakończenia instalowania i napełnienia urządzenia substancją
kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym. Przepis stosuje się również
do produktów lub urządzeń zawierających substancję kontrolowaną lub fluorowany
gaz cieplarniany wyłączonych z eksploatacji nieprzekazanych do unieszkodliwienia.
5. W przypadku braku możliwości ustalenia operatora, obowiązki, o których mowa w
ust. 1, wykonuje właściciel produktu lub urządzenia.
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1. Operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub
fluorowane gazy cieplarniane i będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza Minister Obrony Narodowej.
2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz operatorów, o
których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością zapewnienia jednoznacznej
identyfikacji operatora dla każdego produktu i urządzenia zawierających substancje
kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane i będących we władaniu jednostek
organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.>

Art. 6.
1. Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4 i art. 17
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, składa się do ministra właściwego do spraw
środowiska.
<1a. Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 3 oraz art. 15 ust. 4
rozporządzenia (UE) nr 517/2014, składa się do ministra właściwego do spraw
środowiska.>
[2. Wnioski sporządza się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na formularzu
według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 12, w języku polskim
wraz z tłumaczeniem wniosku na język angielski.]
<2. Wnioski sporządza się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
na formularzu według wzoru określonego:
1) w przepisach wydanych na podstawie ust. 12 – w przypadku wniosku, o którym
mowa w ust. 1,
2) zgodnie z ust. 13 – w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 1a
– w języku polskim wraz z tłumaczeniem wniosku na język angielski.>
3. [Wniosek zawiera:]
<Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4 i art.
17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, zawierają:>
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- 15 1) nazwę wnioskodawcy oraz adres i siedzibę, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - adres wykonywania działalności, numer
telefonu lub adres poczty elektronicznej lub adres strony internetowej - o ile je posiada;
2) datę sporządzenia wniosku;
3) przedmiot wniosku;
4) odniesienie do właściwego przepisu rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, na podstawie
którego składany jest wniosek.
4. W zależności od przedmiotu wniosku, wniosek zawiera także:
1) przewidywaną datę wdrożenia rozwiązania alternatywnego oraz ilość substancji
kontrolowanej, której dotyczy wniosek;
2) przewidywaną nową datę końcową lub nową datę graniczną dla wnioskowanego
zastosowania krytycznego substancji kontrolowanej;
3) przewidywaną całkowitą masę produktu zawierającego substancję kontrolowaną (w kg),
którego dotyczy wniosek, lub liczbę sztuk urządzeń zawierających substancję
kontrolowaną, których dotyczy wniosek;
4) szczegółowy opis zastosowania substancji kontrolowanej, której dotyczy wniosek;
5) ilość substancji kontrolowanej (w kg) wyemitowaną w zastosowaniu, którego dotyczy
wniosek, w każdym z dwóch lat poprzedzających datę rozpoczęcia jej stosowania zgodnie
z wnioskiem oraz w każdym z kolejnych lat aż do przewidywanej daty wdrożenia
rozwiązania alternatywnego, oraz informację, jaki procent zastosowanych ilości stanowiła
ta emisja w poszczególnych latach;
6) opis wyposażenia, jakie zostało zainstalowane, i procedur, jakie zostały wprowadzone, w
celu ograniczenia emisji substancji kontrolowanej w zastosowaniu, którego dotyczy
wniosek;
7) opis wyposażenia, jakie zamierza się zainstalować, i procedur, jakie zamierza się
wprowadzić, w celu ograniczenia emisji substancji kontrolowanej w zastosowaniu,
którego dotyczy wniosek;
8) ilość substancji kontrolowanej (w kg) wykorzystywanej w zastosowaniu, którego dotyczy
wniosek, w każdym z trzech lat poprzedzających datę rozpoczęcia jej stosowania zgodnie
z wnioskiem oraz w każdym z kolejnych trzech lat, od kiedy rozpoczęto stosowanie
substancji;
9) ilość substancji kontrolowanej (w kg) zmagazynowanej z przeznaczeniem do
wykorzystania w zastosowaniu, którego dotyczy wniosek;
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dotyczy wniosek - nazwę i dane kontaktowe importera, przez które rozumie się adres,
numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej oraz numer identyfikacji
podatkowej, o ile został nadany;
11) w przypadku gdy zakłada się, że substancja kontrolowana do zastosowania, którego
dotyczy wniosek, będzie produkowana - nazwę i dane kontaktowe producenta, przez które
rozumie się adres wykonywania działalności, numer telefonu, numer faksu, adres poczty
elektronicznej, numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, oraz miejsce
produkcji;
12) ilość substancji kontrolowanej (w kg) przeznaczonej do przywozu lub wyprodukowania
do zastosowania, którego dotyczy wniosek, w roku złożenia wniosku i w każdym z
kolejnych trzech lat;
13) w przypadku gdy zakłada się, że produkty lub urządzenia zawierające substancję
kontrolowaną, których dotyczy wniosek, będą wywiezione - przewidywaną datę (lub daty)
wywozu oraz nazwę i dane kontaktowe eksportera, przez które rozumie się adres
wykonywania działalności, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej,
numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, oraz kraj (lub kraje) przeznaczenia;
14) opis problemów technicznych, jakie należy rozwiązać dla wprowadzenia rozwiązań
alternatywnych, związanych ze spełnieniem wymagań technicznych, bezpieczeństwem,
sprawami inżynieryjnymi i ewentualnymi innymi przeszkodami;
15) opis każdego rozwiązania alternatywnego dla substancji kontrolowanej, której dotyczy
wniosek, które było sprawdzane albo jest aktualnie sprawdzane, z uwzględnieniem
alternatywnych substancji, które nie są jeszcze dostępne na rynku; dla każdego z tych
rozwiązań - jego zalety i wady; dla każdego rozwiązania, jakie zostało odrzucone szczegółowe uzasadnienie przyczyn odrzucenia;
16) dla każdego rozwiązania aktualnie rozważanego - aktualny stan jego sprawdzania,
prowadzonych badań lub wdrożenia oraz główne przeszkody w jego zastosowaniu wraz z
określeniem terminu, w którym zostanie zakończone wdrożenie;
17) inne informacje, które mogą uzasadnić wniosek.
<4a. Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 3 oraz art. 15 ust. 4
rozporządzenia (UE) nr 517/2014, zawierają:
1) nazwę wnioskodawcy oraz adres i siedzibę, a w przypadku gdy wnioskodawcą
jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą − adres wykonywania
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internetowej – o ile je posiada;
2) datę sporządzenia wniosku;
3) przedmiot wniosku;
4) odniesienie do właściwego przepisu rozporządzenia (UE) nr 517/2014, na
podstawie którego składany jest wniosek;
5) szczegółowe uzasadnienie wniosku, w szczególności wskazanie, w zależności od
przedmiotu wniosku, informacji, dlaczego w odniesieniu do:
a) produktu lub urządzenia, którego dotyczy wniosek, lub szczególnej kategorii
produktów lub urządzeń, których dotyczy wniosek, nie są dostępne rozwiązania
alternatywne lub nie można ich stosować ze względów technicznych lub
bezpieczeństwa lub zastosowanie rozwiązań, które są wykonalne technicznie,
wiązałoby się z nieproporcjonalnymi kosztami albo
b) szczególnego zastosowania produktu lub urządzenia, którego dotyczy wniosek,
nie są dostępne rozwiązania alternatywne lub nie można ich stosować ze
względów technicznych lub bezpieczeństwa lub nie można zapewnić dostaw
wodorofluorowęglowodorów bez poniesienia nieproporcjonalnych kosztów.>
[5. W przypadku gdy wniosek dotyczy kilku oddziałów wnioskodawcy, dane, o których mowa
w ust. 4 pkt 5-17, podaje się dla każdego oddziału oddzielnie.]
<5. W przypadku gdy wniosek dotyczy kilku oddziałów wnioskodawcy, dane, o których
mowa w ust. 4 pkt 5–17 i ust. 4a pkt 5, podaje się dla każdego oddziału oddzielnie.>
6. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje wniosek wyspecjalizowanej jednostce,
o której mowa w art. 16, w celu wydania opinii. Przy zasięganiu opinii przepisu art. 106
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013 r. poz. 267, z późn. zm.) nie stosuje się.
7. Wyspecjalizowana jednostka, o której mowa w art. 16, wydaje opinię w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku.
8. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii wyspecjalizowanej
jednostki, o której mowa w art. 16, może w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie, wyjaśnienie dotyczące informacji zawartych
we wniosku lub usunięcie braków formalnych w terminie 14 dni, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Po otrzymaniu uzupełnienia, wyjaśnienia lub

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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odpowiednio.
9. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii wyspecjalizowanej
jednostki, o której mowa w art. 16, weryfikuje wniosek w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia złożenia wniosku lub otrzymania uzupełnienia, wyjaśnienia lub poprawionego
wniosku.
[10. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku minister właściwy do spraw środowiska
występuje z wnioskiem o odstępstwa, o których mowa w ust. 1, do Komisji Europejskiej.
11. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku minister właściwy do spraw środowiska
odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wystąpienia z wnioskiem o odstępstwa, o
których mowa w ust. 1, do Komisji Europejskiej.]
<10. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku minister właściwy do spraw
środowiska występuje z wnioskiem o odstępstwa, o których mowa w ust. 1 i 1a, do
Komisji Europejskiej.
11. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku minister właściwy do spraw
środowiska odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wystąpienia z wnioskiem o
odstępstwa, o których mowa w ust. 1 i 1a, do Komisji Europejskiej.>
12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
wniosków, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności i
przejrzystości danych i informacji, o których mowa w ust. 3 i 4.
<13. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzory wniosków, o których mowa
w ust. 1a, w formie dokumentu elektronicznego.>

Art. 8.
1. Autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, o której mowa w art.
13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, udziela minister właściwy do spraw
środowiska poprzez wpisanie podmiotu do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
2. Autoryzacja może zostać udzielona przedsiębiorstwu lub operatorowi, który spełnia
następujące wymagania:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w działalności związanej ze stosowaniem
gazowych środków gaśniczych lub obrotem takimi środkami;
[2) posiada zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i ich przetwarzanie;]
<2) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów;>
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- 19 3) posiada możliwość magazynowania halonów w szczelnie zamkniętych opakowaniach
zabezpieczonych przed promieniami UV i wilgocią, w warunkach zapewniających
zminimalizowanie ich emisji do środowiska.
3. Wniosek o udzielenie autoryzacji zawiera dane, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1-3, i
sporządza się na formularzu według wzoru określonego w przepisach wydanych na
podstawie art. 9 ust. 8.
4. Do wniosku o udzielenie autoryzacji załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie
wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań, o
których mowa w ust. 2 pkt 3, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta
zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. (4) Wniosek o udzielenie autoryzacji oraz oświadczenia dołączane do niego składa się w
formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek w postaci
elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty potwierdzające spełnienie
wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się w kopii lub elektronicznej kopii.
Minister właściwy do spraw środowiska może żądać od przedsiębiorstwa lub operatora
przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o
których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
6. W przypadku niezłożenia dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w ust. 4,
minister właściwy do spraw środowiska odmawia udzielenia autoryzacji, w drodze decyzji
administracyjnej.
7. Minister właściwy do spraw środowiska cofa udzieloną autoryzację i wykreśla
przedsiębiorstwo lub operatora z rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w drodze decyzji
administracyjnej, w przypadku gdy przedsiębiorstwo lub operator przestały spełniać
wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3.

[Art. 10.
1. Przyjmowania dostaw substancji kontrolowanej lub 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 przedsiębiorców
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- 20 odpowiedni do wykonywania przez personel przedsiębiorcy czynności związanych z
substancjami kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi albo - w
przypadku czynności serwisowych i naprawczych systemów klimatyzacji w niektórych
pojazdach silnikowych - osoba fizyczna posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu, o
którym mowa w art. 37 ust. 1.
2. Przez przyjęcie dostawy substancji kontrolowanej lub 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
substancji kontrolowanej lub fluorowanego 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 albo nieodpłatnie, substancji kontrolowanych
osobom

fizycznym

na

ich

własne

potrzeby,

z

wyjątkiem

przekazywania

wodorochlorofluorowęglowodorów w ramach usługi instalacji, konserwacji lub
serwisowania urządzeń i ruchomych urządzeń, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 5
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, a także przekazywania halonów w ramach usługi
instalacji, konserwacji lub serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej i
ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic udokumentowanej fakturą
VAT lub rachunkiem, lub - w przypadku gdy usługa wykonana została nieodpłatnie oświadczeniem pisemnym, potwierdzającym wykonanie tej usługi.
5. Zakazuje się przekazywania,

odpłatnie albo

nieodpłatnie, fluorowanych gazów

cieplarnianych osobom fizycznym 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.

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
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ustawy dotyczące przyjmowania dostaw substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów
cieplarnianych stosuje się również do ruchomych urządzeń i ruchomych systemów ochrony
przeciwpożarowej, gaśnic oraz systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych.]

<Art. 10.
1. Nabywania substancji kontrolowanej lub 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 osoba fizyczna posiadająca certyfikat dla personelu
odpowiedni do wykonywanych przez tę osobę czynności związanych z substancjami
kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi albo – w przypadku
osoby

fizycznej

wykonującej

czynności

serwisowe

i

naprawcze

systemów

klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych − zaświadczenie, o którym mowa
w art. 37 ust. 1, lub przedsiębiorca posiadający certyfikat dla przedsiębiorców, o
którym mowa w art. 29.
2. Nabywanie substancji kontrolowanej, o którym mowa w ust. 1, może mieć miejsce
tylko w przypadku halonów wykorzystywanych do celów krytycznych lub
w przypadku uzyskania odstępstwa, o którym mowa w art. 11 ust. 8 rozporządzenia
(WE) nr 1005/2009.
3. Za nabycie nie uważa się przyjęcia substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu
cieplarnianego

przeznaczonych

do

recyklingu,

regeneracji

lub

zniszczenia,

odzyskanych z pojemników, a także z produktów i urządzeń.
4. Zakazuje się przekazywania, odpłatnie albo nieodpłatnie, substancji kontrolowanych
osobom fizycznym na

ich

własne

potrzeby,

z

wyjątkiem

przekazywania

wodorochlorofluorowęglowodorów w ramach usługi instalowania, konserwacji lub
serwisowania oraz naprawy urządzeń w przypadku uzyskania odstępstwa, o którym
mowa w art. 11 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, a także przekazywania
halonów do celów krytycznych w ramach usługi instalowania, konserwacji lub
serwisowania oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych.
5. Zakazuje się przekazywania, odpłatnie albo nieodpłatnie, fluorowanych gazów
cieplarnianych

osobom

fizycznym

na

ich

własne
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- 22 przekazywania w ramach usługi instalowania, konserwacji lub serwisowania oraz
naprawy urządzeń, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.
Art. 11.
Przepisy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 oraz art. 8 rozporządzenia (UE) nr
517/2014 dotyczące odpowiednio odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych
gazów cieplarnianych ze stacjonarnych

urządzeń, agregatów chłodniczych w

samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach oraz przepisy ustawy
dotyczące

nabywania

substancji

kontrolowanych

oraz

fluorowanych

gazów

cieplarnianych stosuje się również do ruchomych urządzeń.>

Art. 12.
[1. Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła oraz systemy ochrony
przeciwpożarowej zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych sprawdzane
są pod względem wycieków zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.
2. Urządzenia

chłodnicze,

klimatyzacyjne

i

pompy

ciepła

oraz

systemy

ochrony

przeciwpożarowej zawierające co najmniej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych
sprawdzane są pod względem wycieków zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr
842/2006.]
<1. Stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła, agregaty
chłodnicze w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach oraz
stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej, zawierające co najmniej 3 kg
substancji kontrolowanych, sprawdzane są pod względem wycieków zgodnie z art. 23
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.
2. Stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła, agregaty
chłodnicze w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach oraz
stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej, a także rozdzielnice elektryczne i
organiczne obiegi Rankine’a, zawierające co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2
fluorowanych gazów cieplarnianych sprawdzane są pod względem wycieków zgodnie
z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.>
[3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania, jakie muszą być spełnione przy przeprowadzaniu
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ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 kg
substancji kontrolowanych, kierując się potrzebą zharmonizowania wymagań z
wymaganiami dotyczącymi kontroli, zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiającym, zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, standardowe wymogi w zakresie kontroli
szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L
335 z 20.12.2007, str. 10), zwanym dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1516/2007", oraz
zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.
określającym, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady, standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do
stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane
gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2007, str. 4), zwanym dalej
"rozporządzeniem (WE) nr 1497/2007".]

Art. 13.
[1. Podmioty wprowadzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, urządzenia,
systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice, a także pojemniki zawierające:
1) substancje kontrolowane,
2) fluorowane gazy cieplarniane
- są obowiązane do umieszczenia na nich etykiety oraz dołączenia instrukcji dotyczącej
ich przeznaczenia i funkcjonowania sporządzonych w języku polskim.]
<1. Podmioty wprowadzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)

produkty i urządzenia:

a)

zawierające substancje kontrolowane lub od nich uzależnione,

b)

zawierające fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnione,

2)

pojemniki zawierające substancje kontrolowane albo fluorowane gazy
cieplarniane

– są obowiązane do umieszczenia na nich etykiety oraz dołączenia instrukcji
dotyczącej ich przeznaczenia i funkcjonowania, sporządzonych w języku
polskim.>
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- 24 [2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska może określić, w drodze rozporządzenia:
1) sposób etykietowania produktów, urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej,
gaśnic, a także pojemników zawierających substancje kontrolowane, uwzględniając
konieczność jednoznacznej identyfikacji substancji kontrolowanych,
2) wzór etykiety, uwzględniając zróżnicowanie etykiety w zależności od rodzaju
substancji kontrolowanej oraz stopnia zagrożenia dla warstwy ozonowej, składu
chemicznego, pochodzenia i przeznaczenia danej substancji kontrolowanej
- biorąc pod uwagę wymagania dotyczące etykietowania zawarte w rozporządzeniu (WE)
nr

1005/2009

oraz

uwzględniając

konieczność

zharmonizowania

wymagań

dotyczących etykietowania w odniesieniu do substancji kontrolowanych z
wymaganiami dotyczącymi etykietowania produktów, urządzeń, systemów ochrony
przeciwpożarowej

i

pojemników

zawierających

niektóre

fluorowane

gazy

cieplarniane, określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1494/2007 z dnia 17
grudnia 2007 r. określającym, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady, formę etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące
etykietowania produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy
cieplarniane (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str. 25), zwanym dalej
"rozporządzeniem (WE) nr 1494/2007".]
<Art. 13a.
1. Dowodem, o którym mowa w art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, jest
umowa na wykonanie usługi instalowania, zawierająca w szczególności dane
pozwalające na identyfikację urządzenia, które ma zostać zainstalowane, oraz:
1) informację o nazwie i numerze certyfikatu dla przedsiębiorców wykonujących
na rzecz użytkownika końcowego usługę instalowania – w przypadku gdy taka
umowa jest zawarta przez użytkownika końcowego z osobą prawną;
2) numer certyfikatu dla personelu osoby wykonującej usługę instalowania na
rzecz użytkownika końcowego – w przypadku gdy taka umowa jest zawarta
przez użytkownika końcowego z osobą fizyczną.
2. W przypadku gdy sprzedaż niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych
fluorowanymi gazami cieplarnianymi dokonywana jest na rzecz podmiotu
uprawnionego do wykonywania czynności instalowania na podstawie certyfikatu dla
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- 25 przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29, dowodem, o którym mowa w art. 11 ust.
5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, jest certyfikat dla przedsiębiorców.
3. Sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi
gazami cieplarnianymi jest obowiązany do prowadzenia rejestru sprzedanych
urządzeń oraz do przechowywania kopii dowodów, o których mowa w ust. 1 i 2,
przez 5 lat od dnia nabycia urządzenia i udostępniania ich na żądanie organom, o
których mowa w art. 45.
4. Dowodem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, jest
dokument

podpisany

przez

uprawnionego

przedstawiciela

podmiotu

wprowadzającego fluorowane gazy cieplarniane i pozostałe fluorowane gazy
cieplarniane

do

obrotu,

zawierający

oświadczenie,

że

trifluorometan

wyprodukowany jako produkt uboczny podczas procesu produkcyjnego tych gazów,
w tym podczas produkowania substratów do ich produkcji, został zniszczony lub
odzyskany w celu późniejszego zastosowania, zgodnie z najlepszymi możliwymi
technikami.
5. Producent lub importer, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 517/2014, jest obowiązany do przechowywania kopii dokumentu, o którym mowa
w ust. 4, przez 5 lat od dnia wprowadzenia fluorowanych gazów cieplarnianych lub
pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych do obrotu i udostępniania jej na
żądanie organom, o których mowa w art. 45, oraz audytorowi, o którym mowa w art.
19 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.>

Rozdział 2
[Obowiązek prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów ochrony
przeciwpożarowej]
<Obowiązek prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń>

Art. 14.
[1. Dokumentację, o której mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz art.
23

ust.

3

rozporządzenia

(WE)

nr

1005/2009,

dla

urządzeń

chłodniczych,

klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających
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- 26 co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, jak
również dla urządzeń będących rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi
fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg lub urządzeń zawierających
rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg
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 substancje kontrolowane oraz urządzeń i
systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
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 albo fluorowanego gazu
cieplarnianego zawartego w urządzeniu albo systemie ochrony przeciwpożarowej w
momencie sporządzenia karty, jak również wszelkich ilości tej substancji albo tego
gazu 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 albo fluorowanych gazów cieplarnianych, 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
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- 27 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 albo fluorowanym gazem cieplarnianym.
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

sporządzeniem

pierwszej

podmiotów
Karty

realizujących

Urządzenia

lub

zadania
Karty

publiczne.
Systemu

Przed

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.
7. W przypadku urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu
jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Karty Urządzeń oraz
Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej nie stanowią elementu Centralnego Rejestru
Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 19.
8. Operatorzy urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 7, są
obowiązani do przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej rocznych sprawozdań
zawierających informacje z prowadzonych przez nich w danym roku kalendarzowym Kart
Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w terminie do dnia 31 stycznia
roku następującego po roku, którego informacje dotyczą.
9. Sprawozdania, o których mowa w ust. 8, zawierają nazwę operatora, rodzaj urządzenia lub
systemu ochrony przeciwpożarowej, rodzaj i ilość substancji kontrolowanej lub
fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w tym urządzeniu lub systemie ochrony
przeciwpożarowej oraz ilość tej substancji lub tego gazu odzyskaną z tego urządzenia lub
systemu ochrony przeciwpożarowej i dodaną do tego urządzenia lub systemu ochrony
przeciwpożarowej, a także informacje o każdym sprawdzeniu pod względem wycieków w
danym roku kalendarzowym.]
<1. Dokumentację, o której mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz
art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, dla stacjonarnych urządzeń
chłodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła, urządzeń będących agregatami
chłodniczymi w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach,
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- 28 urządzeń będących organicznymi obiegami Rankine'a, zawierających co najmniej 3
kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych
gazów cieplarnianych, jak również dla urządzeń będących rozdzielnicami
elektrycznymi zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 5
ton ekwiwalentu CO2 lub stacjonarnych urządzeń zawierających rozpuszczalniki na
bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 5 ton ekwiwalentu
CO2, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, sporządza się w
formie Karty Urządzenia, a w przypadku urządzeń będących stacjonarnymi
systemami ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji
kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów
cieplarnianych, w formie Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.
2. Dokumentację, o której mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz
art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, operator sporządza i prowadzi
oddzielnie dla każdego urządzenia, w tym także dla wyłączonego z eksploatacji lub
użycia nieprzekazanego do unieszkodliwienia, zawierającego ilości substancji
kontrolowanych lub ilości fluorowanych gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem
art. 2 ust. 1 pkt 3.
3. Karta Urządzenia oraz Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zawierają w
szczególności:
1) dane urządzenia;
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 i adres poczty elektronicznej wszystkich osób
kontaktowych wyznaczonych przez operatora, którym został przez niego nadany
dostęp do karty, imię i nazwisko osoby, która założyła kartę, i każdej osoby,
która dokonała wpisu do karty, datę sporządzenia karty oraz datę dokonania
każdego kolejnego wpisu do karty;
3) dane dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu
cieplarnianego, a w przypadku mieszanin – dane dotyczące składu mieszaniny,
zawartych w urządzeniu w momencie sporządzenia karty, jak również wszelkich
ilości substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego
dodanych i odzyskanych podczas wykonywania czynności określonych w pkt 4,
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- 29 informacje, czy dodany gaz lub substancja zostały poddane recyklingowi lub
regeneracji, a także nazwę i adres zakładu, w którym poddano je recyklingowi
lub dokonano regeneracji, oraz – w wymaganych przypadkach – numer
certyfikatu dla personelu osoby wykonującej te czynności oraz numer
certyfikatu przedsiębiorcy zatrudniającego taką osobę;
4) zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalowania, konserwacji lub
serwisowania i kontroli szczelności, naprawy oraz naprawy nieszczelności i
likwidacji urządzenia, w tym:
a) wyniki

kontroli

szczelności,

zawierające

w

szczególności

informację

o stwierdzonych przyczynach nieszczelności, jeżeli została wykryta, naprawy
nieszczelności i ponownej kontroli szczelności zgodnie z art. 3 ust. 3
rozporządzenia (UE) nr 517/2014,
b) informacje na temat przekazania do unieszkodliwienia lub unieszkodliwiania
substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego albo likwidacji
urządzenia,
c) informacje

na

temat

instalowania

systemów

wykrywania

wycieków

w urządzeniu oraz ich kontrolowania zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr
517/2014,
d) informacje na temat odzysku z urządzenia substancji kontrolowanych albo
fluorowanych gazów cieplarnianych,
e) nazwę i siedzibę podmiotu, imię i nazwisko osoby wykonującej te czynności, a w
przypadku gdy wymagany jest certyfikat dla personelu – numer certyfikatu dla
personelu osoby wykonującej te czynności oraz datę rozpoczęcia i zakończenia
ich wykonywania;
5) jeżeli urządzenie zostało zlikwidowane – środki podjęte w celu odzyskania
i unieszkodliwienia substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów
cieplarnianych, które były zawarte w zlikwidowanym urządzeniu;
6) informację, czy został zainstalowany system wykrywania wycieków zgodny
z wymogami rozporządzenia (UE) nr 517/2014.
4. Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się w
terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce jego
funkcjonowania, a w przypadku gdy urządzenie wymaga zainstalowania – w
terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia instalowania i napełnienia substancją
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- 30 kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym. Kartę Urządzenia oraz
Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się niezależnie od tego, czy
urządzenie jest już eksploatowane w miejscu funkcjonowania, do którego zostało
dostarczone, lub w miejscu, w którym zostało zainstalowane.
5. Jeżeli z weryfikacji, o której mowa w art. 16 pkt 6, wynika, że dane zawarte w Karcie
Urządzenia oraz Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zawierają błędy,
wyspecjalizowana jednostka, o której mowa w art. 16, informuje o tym operatora.
Operator jest obowiązany do dokonania korekty w terminie 14 dni roboczych od
dnia otrzymania tej informacji.
6. Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej stanowią element
Centralnego Rejestru Operatorów, o którym mowa w art. 19, i są sporządzane w
postaci elektronicznej. Przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia oraz Karty
Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator jest obowiązany do zarejestrowania
się w Centralnym Rejestrze Operatorów poprzez wypełnienie w tym rejestrze
formularza rejestracyjnego.
7. W przypadku urządzeń będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Karty Urządzenia oraz Karty Systemu
Ochrony

Przeciwpożarowej

nie

stanowią

elementu

Centralnego

Rejestru

Operatorów, o którym mowa w art. 19.
8. Operatorzy urządzeń, o których mowa w ust. 7, są obowiązani do przekazywania
Ministrowi Obrony Narodowej rocznych sprawozdań zawierających informacje z
prowadzonych przez nich w danym roku kalendarzowym Kart Urządzenia oraz
Kart Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w terminie do dnia 31 stycznia roku
następującego po roku, którego informacje dotyczą.
9. Sprawozdania, o których mowa w ust. 8, zawierają nazwę operatora, rodzaj
urządzenia, rodzaj i ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu
cieplarnianego zawartego w urządzeniu oraz ilość tej substancji lub tego gazu
odzyskaną z urządzenia i dodaną do urządzenia w ciągu danego roku
kalendarzowego, a także informacje o każdym sprawdzeniu pod względem wycieków
w danym roku kalendarzowym oraz o likwidacji urządzenia i środkach podjętych w
celu odzyskania i unieszkodliwienia substancji kontrolowanych albo fluorowanych
gazów cieplarnianych, które były zawarte w zlikwidowanym urządzeniu.>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 31 10. Minister

Obrony

Narodowej

przygotowuje

zbiorcze

zestawienie

otrzymanych

sprawozdań, o których mowa w ust. 8, i przesyła je, w postaci elektronicznej, do
wyspecjalizowanej jednostki, o której mowa w art. 16, w terminie do dnia 31 marca roku
następującego po roku, którego to zestawienie dotyczy.
[11. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
sprawozdania, o którym mowa w ust. 8, kierując się potrzebą zapewnienia pełnego
monitorowania postępowania z substancjami kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami
cieplarnianymi.
12. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki oraz z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony
Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór Karty Urządzenia oraz wzór Karty
Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposób ich sporządzania i prowadzenia, biorąc
pod uwagę:
1) wymogi wynikające z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 oraz art. 3 ust.
6 rozporządzenia (WE) nr 842/2006;
2) specyfikę

poszczególnych

rodzajów

urządzeń

lub

systemów

ochrony

przeciwpożarowej;
3) konieczność zapewnienia kompleksowej informacji o danym urządzeniu lub systemie
ochrony przeciwpożarowej oraz jego operatorze i o osobach dokonujących wpisów
do tych kart;
4) konieczność

sporządzania

Karty

Urządzenia

lub

Karty

Systemu

Ochrony

Przeciwpożarowej i dokonywania w nich wpisów w systemie teleinformatycznym
umożliwiającym gromadzenie informacji zawartych w kartach w Centralnym
Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o którym
mowa w art. 19.]
<11. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór sprawozdania, o którym
mowa w ust. 8, w formie dokumentu elektronicznego.
12. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór Karty Urządzenia oraz wzór
Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w formie dokumentu elektronicznego.>
<13. Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się
przez ich wypełnienie w Centralnym Rejestrze Operatorów, o którym mowa w art.
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danych.
14. W przypadku gdy w urządzeniu lub systemie ochrony przeciwpożarowej substancja
kontrolowana zostanie zastąpiona fluorowanym gazem cieplarnianym albo
fluorowany gaz cieplarniany zostanie zastąpiony innym fluorowanym gazem
cieplarnianym, należy dokonać zamknięcia odpowiednio dotychczasowej Karty
Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej i sporządzić nową
Kartę Urządzenia albo Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.
15. W przypadku gdy w urządzeniu lub systemie ochrony przeciwpożarowej substancja
kontrolowana albo fluorowany gaz cieplarniany zostaną zastąpione substancją
alternatywną

niebędącą

substancją

kontrolowaną

ani

fluorowanym

gazem

cieplarnianym, należy dokonać zamknięcia odpowiednio Karty Urządzenia albo
Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.>

[Art. 15.
1. Operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej są obowiązani do
zapewnienia, aby wpisu do Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony
Przeciwpożarowej danych dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4,
dokonywały osoby posiadające certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania
czynności, których dane te dotyczą.
2. Wpisy danych są dokonywane w terminie 5 dni roboczych od dnia wykonania czynności, o
których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4.
3. Aktualna kopia Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w formie
elektronicznej jest przechowywana w miejscu funkcjonowania urządzenia albo systemu
ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.]
<Art. 15.
1. Operatorzy urządzeń są obowiązani do zapewnienia, aby wpisu do Karty Urządzenia
oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej danych dotyczących czynności i
środków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 i 5, dokonywały osoby:
1) wykonujące te czynności i posiadające, w stosownych przypadkach, certyfikat
dla personelu uprawniający do wykonywania tych czynności lub
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Przeciwpożarowej nadany przez operatora dokonujące wpisu na podstawie
protokołu dotyczącego czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4,
sporządzonego i podpisanego przez osobę wykonującą te czynności posiadającą,
w stosownych

przypadkach,

certyfikat

dla

personelu

uprawniający

do

wykonywania tych czynności.
2. Wpisy danych są dokonywane w terminie 15 dni roboczych od dnia wykonania
czynności i środków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 i 5.
3. Aktualna kopia Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w
postaci elektronicznej jest przechowywana przez operatora i zabezpieczona przed
dostępem osób trzecich.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do operatorów urządzeń będących we władaniu
jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.>

Art. 16.
Tworzy się wyspecjalizowaną jednostkę, do której zadań należy:
[1) prowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony
Przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 19;]
<1) prowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów, o którym mowa w art. 19,
w tym dokonywanie w nim zmian;>
2) sporządzanie analiz i opracowań danych:
a) przekazywanych do rejestru, o którym mowa w pkt 1,
b) zawartych w zbiorczych zestawieniach, o których mowa w art. 14 ust. 10;
3) prowadzenie bazy danych, o której mowa w art. 41 ust. 1, oraz sporządzanie analiz i
opracowań danych przekazywanych do tej bazy oraz danych zawartych w zbiorczych
zestawieniach, o których mowa w art. 40 ust. 6 i art. 41 ust. 5;
4) wykonywanie

bieżących

zaleceń

Unii

Europejskiej

w

zakresie

substancji

kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, obejmujące w szczególności:
a) analizę i opiniowanie materiałów dotyczących substancji kontrolowanych i
fluorowanych gazów cieplarnianych przekazywanych i publikowanych przez Komisję
Europejską lub inne organy Unii Europejskiej,
[b) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla podmiotów krajowych i Komisji
Europejskiej w zakresie rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz rozporządzenia (WE)
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zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz art. 27 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, a także sporządzanie analizy danych w nich
zawartych,
c) opracowywanie raportów i dokumentacji wynikających z rozporządzenia (WE) nr
842/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 i rozporządzeń wykonawczych
Komisji Europejskiej, w tym rozporządzenia (UE) nr 291/2011 z dnia 24 marca 2011
r. w sprawie nieodzownych zastosowań substancji kontrolowanych innych niż
wodorochlorofluorowęglowodory do celów laboratoryjnych i analitycznych w Unii
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 79 z 25.03.2011,
str. 4), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 291/2011", rozporządzenia (UE) nr
537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości
substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i
analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz.
UE L 147 z 02.06.2011, str. 4), wymaganych do przekazania do Komisji Europejskiej
lub innych organów Unii Europejskiej,]
<b) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla podmiotów krajowych i Komisji
Europejskiej w zakresie rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz rozporządzenia
(WE) nr 1005/2009, sporządzanie analizy danych zawartych w sprawozdaniach
przekazywanych przez podmioty zgodnie z art. 19 ust. 1–4 rozporządzenia (UE)
nr 517/2014 oraz art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,
c) opracowywanie raportów i dokumentacji wynikających z rozporządzenia (UE)
nr 517/2014, rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 i rozporządzeń wykonawczych
Komisji Europejskiej, w tym rozporządzenia Komisji (UE) nr 291/2011 z dnia 24
marca 2011 r. w sprawie nieodzownych zastosowań substancji kontrolowanych
innych niż wodorochlorofluorowęglowodory do celów laboratoryjnych i
analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
(Dz. Urz. UE L 79 z 25.03.2011, str. 4), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr
291/2011”, rozporządzenia Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w
sprawie

mechanizmu

przyznawania

ilości

substancji
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zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L
147 z 02.06.2011, str. 4), wymaganych do przekazania do Komisji Europejskiej
lub innych organów Unii Europejskiej,>
d) opracowywanie informacji, o których mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1005/2009, wymaganych do przekazania do Komisji Europejskiej;
5) opiniowanie wniosków o odstępstwa, o których mowa w art. 6 [.] <;>
<6) weryfikacja danych zawartych w Kartach Urządzenia oraz Kartach Systemu
Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14, oraz w sprawozdaniach,
o których mowa w art. 39 ust. 1.>

Art. 18.
1. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez
wyspecjalizowaną jednostkę zadań określonych w art. 16.
2. Wyspecjalizowana jednostka przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska
sprawozdanie z wykonania zadań określonych w art. 16 za rok poprzedni w terminie do
dnia 31 maja roku następnego.
3. W przypadku gdy sprawozdanie jest niepełne lub budzi zastrzeżenia, minister właściwy do
spraw środowiska może zażądać jego uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień
w wyznaczonym przez niego terminie.
4. Minister właściwy do spraw środowiska może zlecić imiennie upoważnionym
pracownikom obsługującego go urzędu przeprowadzenie kontroli wyspecjalizowanej
jednostki w zakresie wykonywanych przez nią zadań określonych w art. 16, w
szczególności w przypadku gdy w wyznaczonym terminie wyspecjalizowana jednostka
nie uzupełni sprawozdania lub nie udzieli dodatkowych wyjaśnień, a także jeśli złożone
sprawozdanie pomimo uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień budzi
zastrzeżenia.
5. Kontrolę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w
przepisach o kontroli w administracji rządowej.
6. Kierownik

wyspecjalizowanej

jednostki

jest

obowiązany

do

realizacji

pokontrolnych wydanych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
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Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 19, oraz do bazy
danych, o której mowa w art. 41 ust. 1, i danych zawartych w zbiorczych zestawieniach, o
których mowa w art. 14 ust. 10, art. 40 ust. 6 oraz art. 41 ust. 5, a także analizy i
opracowania dotyczące wykonywania bieżących zaleceń Unii Europejskiej w zakresie
substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych są wykonywane
przez wyspecjalizowaną jednostkę na zlecenie ministra właściwego do spraw środowiska.]
<7. Analizy i opracowania danych przekazywanych do Centralnego Rejestru
Operatorów, o którym mowa w art. 19, oraz do bazy danych, o której mowa
w art. 41 ust. 1, i danych zawartych w zbiorczych zestawieniach, o których mowa w
art. 14 ust. 10, art. 40 ust. 6 oraz art. 41 ust. 5, a także analizy i opracowania
dotyczące wykonywania bieżących zaleceń Unii Europejskiej w zakresie substancji
kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, są wykonywane przez
wyspecjalizowaną jednostkę na zlecenie ministra właściwego do spraw środowiska.>
8. Analizy i opracowania, o których mowa w ust. 7, mogą być bezpłatnie udostępniane
organom administracji publicznej.
[9. Wyspecjalizowana jednostka może sporządzać odpłatnie, na podstawie informacji
zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony
Przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 19, i bazie danych, o której mowa w art. 41 ust.
1, analizy i opracowania na zlecenie organów administracji publicznej innych niż minister
właściwy do spraw środowiska oraz organizacji samorządu gospodarczego i organizacji
pracodawców.
10. Analizy i opracowania sporządzone na zlecenie podmiotów innych niż organy
administracji publicznej nie mogą zawierać informacji umożliwiających identyfikację
operatorów oraz osób dokonujących wpisów w Kartach Urządzeń i Kartach Systemów
Ochrony Przeciwpożarowej, podmiotów i osób przekazujących kopie sprawozdań lub
sprawozdania, o których mowa odpowiednio w art. 39 ust. 1 lub 2.]
<9. Wyspecjalizowana jednostka może sporządzać odpłatnie, na podstawie informacji
zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów, o którym mowa w art. 19, i bazie
danych, o której mowa w art. 41 ust. 1, analizy i opracowania na zlecenie organów
administracji publicznej innych niż minister właściwy do spraw środowiska oraz
organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców.
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administracji

publicznej

nie

mogą

zawierać

informacji

umożliwiających

identyfikację operatorów oraz osób dokonujących wpisów do Kart Urządzenia
i Kart Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, podmiotów i osób przekazujących
sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 1.>

Rozdział 4
[Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej]
<Centralny Rejestr Operatorów>

Art. 19.
[1. Tworzy

się

Centralny

Rejestr

Operatorów

Urządzeń

i

Systemów

Ochrony

Przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub
fluorowanych gazów cieplarnianych, zwany dalej "Centralnym Rejestrem Operatorów".]
<1. Karty Urządzenia, Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz dane zawarte w
tych kartach gromadzi się, w postaci dokumentów elektronicznych, w Centralnym
Rejestrze Operatorów dla urządzeń, zawierających co najmniej 3 kg substancji
kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów
cieplarnianych, zwanym dalej „Centralnym Rejestrem Operatorów”.>
[2. W Centralnym Rejestrze Operatorów gromadzone są, w postaci dokumentów
elektronicznych, Karty Urządzeń, Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz dane
zawarte w tych kartach.]
[3. Dane zawarte w Centralnym Rejestrze Operatorów są zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione przez kierownika
wyspecjalizowanej

jednostki

oraz

operatorzy

urządzeń

lub

systemów

ochrony

przeciwpożarowej lub osoby przez nich upoważnione.
4. Operator urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej oraz upoważniona przez
niego osoba mają dostęp do zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów danych
dotyczących wyłącznie tego urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej.]
<3. Dane zawarte w Centralnym Rejestrze Operatorów są zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione przez
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nich upoważnione.
4. Operator urządzenia oraz upoważniona przez niego osoba mają dostęp do zawartych
w Centralnym Rejestrze Operatorów danych dotyczących wyłącznie tego
urządzenia.>
5. Dane jednostkowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) zawarte w Centralnym Rejestrze
Operatorów podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010
r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21).
6. Administratorem

danych

zawartych

w

Centralnym

Rejestrze

Operatorów

jest

wyspecjalizowana jednostka.
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów, gromadzenia w nim danych, a także
sposób udostępniania tych danych i sposób ich zabezpieczenia oraz wzór formularza
rejestracyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 6, biorąc pod uwagę:
1) potrzebę

prowadzenia

Centralnego

Rejestru

Operatorów

w

systemie

teleinformatycznym i automatycznego przekazywania do niego danych w tym
systemie oraz potrzebę zapewnienia możliwości korzystania z danych dotyczących
operatorów i osób przekazujących dane;
2) konieczność zapewnienia ochrony danych operatorów i osób przekazujących dane;
[3) potrzebę zapewnienia kompletności i przejrzystości danych operatora urządzenia albo
systemu ochrony przeciwpożarowej.]
<3) potrzebę

zapewnienia

kompletności

i

przejrzystości

danych

operatora

urządzenia oraz konieczność zapewnienia jednoznacznej identyfikacji osoby
dokonującej wpisu w Karcie Urządzenia oraz Karcie Systemu Ochrony
Przeciwpożarowej .>

Art. 20.
[1. Personel, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia
2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące
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- 39 wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do
stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających
fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3), zwanego dalej
"rozporządzeniem (WE) nr 303/2008", obowiązany jest do posiadania odpowiedniego
certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 4 tego rozporządzenia.]
<1. Personel, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE)

2015/2067

z

dnia

17

listopada

2015

r.

ustanawiającego,

zgodnie

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne
wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych
w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp
ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni,
zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw
w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp
ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015,
str. 28), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/2067”, jest obowiązany do
posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 3 tego
rozporządzenia.>
2. Personel, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2
kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego
uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych
systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy
cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12), zwanego dalej "rozporządzeniem
(WE) nr 304/2008", obowiązany jest do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla
personelu, o którym mowa w art. 4 tego rozporządzenia.
[3. Personel, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2
kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące
wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów
cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 17),
zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 305/2008", oraz w art. 1 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne
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odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (Dz.
Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 21, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr
306/2008", obowiązany jest do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu, o
którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 305/2008 albo w art. 2 rozporządzenia
(WE) nr 306/2008.
4. Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub
serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również
systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane oraz
odzysku

substancji

kontrolowanych

z

tych

urządzeń

lub

systemów

ochrony

przeciwpożarowej oraz gaśnic obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu,
o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2.]
<3. Personel, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i
warunki

dotyczące

wzajemnego

uznawania

certyfikacji

osób

fizycznych

dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji
rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź
dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych
rozdzielnic elektrycznych (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 22), zwanego dalej
„rozporządzeniem (UE) 2015/2066”, oraz w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego na mocy rozporządzenia (WE)
nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki
wzajemnego

uznawania

certyfikacji

personelu

dokonującego

odzysku

rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (Dz. Urz.
UE L 92 z 03.04.2008, str. 21, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr
306/2008”, jest obowiązany do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu,
o którym mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 2015/2066 albo w art. 2
rozporządzenia (WE) nr 306/2008.
4. Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji
lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń
chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również stacjonarnych
systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane oraz
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przeciwpożarowej oraz gaśnic jest obowiązany do posiadania certyfikatów dla
personelu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2.>
5. Personel, o którym mowa w ust. 1-4, obowiązany jest wykonywać czynności objęte
certyfikatami dla personelu, o których mowa w ust. 1-3, z wykorzystaniem
odpowiedniego wyposażenia technicznego.
[6. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące
wyposażenia technicznego, o którym mowa w ust. 5, kierując się koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa osób fizycznych wykonujących czynności objęte certyfikatami
dla personelu, o których mowa w ust. 1-3, jak również ochrony środowiska.]
<6. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wyposażenie
techniczne, o którym mowa w ust. 5, kierując się koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa osób fizycznych wykonujących czynności objęte certyfikatami dla
personelu, o których mowa w ust. 1–3, jak również ochrony środowiska.>

Art. 22.
1. Certyfikat dla personelu wydaje jednostka certyfikująca personel.
2. Certyfikat dla personelu wydawany jest bezterminowo.
3. Certyfikat dla personelu podlega cofnięciu i wykreśleniu z rejestru wydanych certyfikatów
dla personelu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. d, przez kierownika jednostki
certyfikującej personel w przypadku prawomocnego skazania osoby posiadającej ten
certyfikat za przestępstwo przeciwko środowisku.
4. Odmowa wydania certyfikatu dla personelu następuje w przypadku, gdy wnioskodawca nie
spełnia wymogów, o których mowa w art. 21 ust. 1. W przypadku odmowy wydania
certyfikatu dla personelu oraz dokonania wpisu do rejestru wydanych certyfikatów dla
personelu kierownik jednostki certyfikującej personel zawiadamia o odmowie
wnioskodawcę.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, oraz w przypadku cofnięcia certyfikatu dla
personelu i wykreślenia z rejestru wydanych certyfikatów dla personelu przysługuje
odwołanie do Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 35 ust. 1.
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wydania certyfikatu dla personelu i dokonania wpisu do rejestru wydanych certyfikatów
dla personelu lub cofnięciu certyfikatu dla personelu i wykreśleniu z rejestru wydanych
certyfikatów dla personelu, za pośrednictwem kierownika jednostki certyfikującej
personel.
7. Nadanie pisma z odwołaniem w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub w
polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do Komitetu
Odwoławczego.
8. Odwołanie rozpatruje trzyosobowy zespół, wyznaczony spośród członków Komitetu
Odwoławczego przez Przewodniczącego Komitetu Odwoławczego, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia odwołania.
9. Po rozpatrzeniu odwołania Komitet Odwoławczy:
1) stwierdza zasadność odwołania i przekazuje sprawę kierownikowi jednostki
certyfikującej personel do ponownego rozpoznania albo
2) oddala odwołanie.
10. W przypadku oddalenia odwołania przysługuje skarga do sądu administracyjnego, za
pośrednictwem Komitetu Odwoławczego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o oddaleniu odwołania. W postępowaniu przed sądem stosuje się
odpowiednio przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu.
11. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia certyfikatu dla personelu w stopniu
uniemożliwiającym jego odczytanie jednostka certyfikująca personel wydaje, na wniosek,
wtórnik certyfikatu dla personelu.
12. Osoba, która po uzyskaniu wtórnika certyfikatu dla personelu odzyskała utracony
certyfikat dla personelu, jest obowiązana zwrócić ten certyfikat do jednostki certyfikującej
personel.
<13. Osoba, która wnioskuje o zmianę danych certyfikatu dla personelu, składa wniosek
do jednostki certyfikującej personel wraz z posiadanym aktualnie certyfikatem,
którego dane mają być zmienione.>
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1. [Jednostka

certyfikująca

personel

wykonuje

czynności

wynikające

z

przepisów

rozporządzenia (WE) nr 303/2008, rozporządzenia (WE) nr 304/2008, rozporządzenia
(WE) nr 305/2008 i rozporządzenia (WE) nr 306/2008, w tym:]
<Jednostka certyfikująca personel wykonuje czynności wynikające z przepisów
rozporządzenia (UE) 2015/2067, rozporządzenia (WE) nr 304/2008, rozporządzenia
(UE) 2015/2066 i rozporządzenia (WE) nr 306/2008, w tym:>
1) ustanawia i stosuje procedurę wydawania i cofania certyfikatów dla personelu;
2) tworzy, prowadzi i udostępnia na swojej stronie internetowej:
a) rejestr jednostek oceniających personel,
b) rejestr jednostek prowadzących szkolenia,
c) rejestr jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
d) rejestr wydanych certyfikatów dla personelu;
3) ustanawia procedurę dotyczącą sprawdzania spełnienia wymagań przez jednostki
oceniające personel i jednostki prowadzące szkolenia oraz jednostki wydające
zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
2. Rejestry, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są prowadzone w postaci elektronicznej przy
użyciu systemów teleinformatycznych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Administratorem danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest
jednostka certyfikująca personel.
3. Rejestry, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c, zawierają:
1) nazwę jednostki;
2) adres i siedzibę jednostki;
3) numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub adres strony internetowej - o ile
jednostka je posiada;
4) zakres prowadzonych szkoleń lub egzaminów.
4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, zawiera:
1) numer certyfikatu dla personelu;
2) imię i nazwisko osoby, która uzyskała certyfikat dla personelu;
3) zakres certyfikatu dla personelu.
5. Rejestry, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są jawne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.
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1. Jednostka certyfikująca personel pobiera opłaty za:
1) rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu i wydanie certyfikatu dla
personelu;
2) dokonanie wpisu do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu;
3) rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji jednostki prowadzącej
szkolenia;
4) dokonanie wpisu do rejestru jednostek prowadzących szkolenia;
5) rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji jednostki oceniającej
personel;
6) dokonanie wpisu do rejestru jednostek oceniających personel;
7) wydanie wtórnika certyfikatu dla personelu [.] <;>
<8) zmianę danych certyfikatu dla personelu.>
2. Maksymalna jednostkowa wysokość opłat jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłoszonego
przez

Prezesa

Głównego

Urzędu

Statystycznego

w

Dzienniku

Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111),
obowiązującego w dniu złożenia wniosku lub dokonania zgłoszenia i wynosi za:
1) rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu, wydanie certyfikatu dla
personelu oraz dokonanie wpisu do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu łącznie 3% tego wynagrodzenia;
2) dokonanie wpisu do rejestru jednostek prowadzących szkolenia albo dokonanie wpisu
do rejestru jednostek oceniających personel - 5% tego wynagrodzenia;
3) rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji jednostki oceniającej
personel albo rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji
jednostki prowadzącej szkolenia - 70% tego wynagrodzenia.
[3. Opłata za wydanie wtórnika certyfikatu dla personelu wynosi 50 zł za każdy wydany
wtórnik.]
<3. Opłata za wydanie wtórnika certyfikatu dla personelu lub zmianę danych
certyfikatu dla personelu wynosi 50 zł za każdy wydany wtórnik lub zmieniony
certyfikat.>
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stawki opłat, kierując się oceną wysokości ponoszonych kosztów, z uwzględnieniem
odrębności i specyfiki wykonywanych czynności.
5. Opłaty stanowią dochód jednostki certyfikującej personel i są przeznaczane na zadania
związane z wydawaniem certyfikatów dla personelu, dokonywaniem wpisów do
rejestrów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2, kontrolą jednostek oceniających personel
oraz osób fizycznych, którym wydane zostały certyfikaty dla personelu, oraz
finansowanie działalności Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 35 ust. 1.
6. Dowód uiszczenia opłaty jest załączany do wniosku o dokonanie czynności, której dotyczy
opłata.
7. W przypadku odmowy wydania certyfikatu dla personelu oraz dokonania wpisu do rejestru
wydanych certyfikatów dla personelu albo odmowy dokonania wpisu do rejestru
jednostek prowadzących szkolenia albo jednostek oceniających personel opłata, o której
mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6, podlega zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia odmowy.

Art. 25.
1. Jednostką oceniającą personel może być podmiot:
1) prowadzący 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;
2) dysponujący

odpowiednim

wyposażeniem

technicznym

niezbędnym

do

przeprowadzania egzaminów w części praktycznej, zgodnie z zakresem tematycznym
egzaminów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 2;
3) zatrudniający osoby posiadające odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie
praktyczne umożliwiające ocenę umiejętności praktycznych i teoretycznych osób
przystępujących do egzaminu;
4) który uzyskał wpis do rejestru jednostek oceniających personel.
[2. Wymóg dotyczący zakresu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy
podmiotu będącego producentem lub operatorem urządzeń będących rozdzielnicami
wysokiego napięcia lub zawierających rozpuszczalniki, który może pełnić funkcję
jednostki oceniającej personel w zakresie odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z
tych urządzeń.]
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podmiotu będącego producentem lub operatorem urządzeń będących rozdzielnicami
elektrycznymi lub zawierających rozpuszczalniki, który może pełnić funkcję
jednostki

oceniającej

personel

w

zakresie

odzysku

fluorowanych

gazów

cieplarnianych z tych urządzeń.>
3. Jednostka oceniająca personel:
1) posiada procedury przygotowywania egzaminów, w tym posiada pulę pytań
egzaminacyjnych i ją aktualizuje, z uwzględnieniem zasady tajności pytań
egzaminacyjnych;
2) posiada procedury przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych;
3) wyznacza skład komisji egzaminacyjnej oraz wyznacza spośród członków komisji
egzaminacyjnej

przewodniczącego

egzaminacyjnej

nie

były

osoby,

oraz
które

zapewnia,

aby

przeprowadziły

członkami
szkolenie

komisji
osoby

egzaminowanej;
4) wydaje osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, dokument
potwierdzający złożenie egzaminu i określający zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 2;
5) opracowuje i stosuje procedury w zakresie sprawozdawczości z przeprowadzonych
egzaminów oraz prowadzi rejestr przeprowadzonych egzaminów zawierający ich
wyniki i dokumentuje, w postaci pisemnej i elektronicznej, jednostkowe i łączne
wyniki egzaminów.
4. Podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki oceniającej personel zgłasza taki zamiar w
formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej do jednostki certyfikującej
personel. Zgłoszenie w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
5. Zgłoszenie zawiera nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku podmiotu
zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel będącego osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą - adres wykonywania działalności oraz numer
identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, i numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do tego rejestru.
6. Do zgłoszenia dołącza się, w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej,
oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim wyposażeniem technicznym niezbędnym do
przeprowadzania egzaminów oraz zatrudnianiu osób posiadających odpowiednią wiedzę
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się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta
zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
7. Kierownik jednostki certyfikującej personel przed dokonaniem wpisu podmiotu do rejestru
jednostek oceniających personel zleca kontrolę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1.
8. W przypadku gdy podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki oceniającej personel
spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zgłoszenia kierownik jednostki certyfikującej personel dokonuje wpisu tego
podmiotu do rejestru jednostek oceniających personel, zawiadamiając ten podmiot o
dokonaniu wpisu.
9. W przypadku gdy podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki oceniającej personel nie
spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, kierownik jednostki certyfikującej
personel odmawia dokonania wpisu tego podmiotu do rejestru jednostek oceniających
personel, zawiadamiając ten podmiot o odmowie dokonania wpisu.
10. W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru jednostek oceniających personel,
podmiotowi, o którym mowa w ust. 9, przysługuje odwołanie do Komitetu
Odwoławczego, o którym mowa w art. 35 ust. 1. Przepisy art. 22 ust. 6-10 stosuje się.

Art. 26.
1. Jednostka certyfikująca personel jest obowiązana do przeprowadzania:
1) kontroli podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel w
zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3;
[2) nie rzadziej niż co trzy lata okresowych kontroli jednostek oceniających personel pod
względem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia (WE)
nr 303/2008, rozporządzenia (WE) nr 304/2008, rozporządzenia (WE) nr 305/2008 i
rozporządzenia (WE) nr 306/2008 oraz art. 25 ust. 1 pkt 1-3.]
<2) nie rzadziej niż co trzy lata okresowych kontroli jednostek oceniających personel
pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w art. 25 ust. 1 pkt 1–3
lub w przepisach rozporządzenia (UE) 2015/2067, rozporządzenia (WE) nr
304/2008, rozporządzenia (UE) 2015/2066 i rozporządzenia (WE) nr 306/2008.>
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upoważnienie kierownika tej jednostki.
3. Podczas przeprowadzania kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę jest uprawniona do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, w których kontrolowana
jednostka oceniająca personel prowadzi działalność podlegającą kontroli;
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w
zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego;
3) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z
zakresem przeprowadzanej kontroli.
4. Osoba przeprowadzająca kontrolę jest uprawniona do poruszania się po terenie
nieruchomości, obiektu lub ich części bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie
podlega rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym kontrolowanej
jednostki oceniającej personel.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Kierownik podmiotu kontrolowanego oraz kontrolowana osoba fizyczna, z zachowaniem
przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązani są umożliwić przeprowadzenie kontroli osobie
kontrolującej, w szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. 3.
7. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden
egzemplarz doręcza się kontrolowanej jednostce oceniającej personel.
8. Protokół podpisują pracownicy jednostki certyfikującej personel przeprowadzający
kontrolę i kierownik kontrolowanej jednostki oceniającej personel.
9. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki
oceniającej personel pracownik jednostki certyfikującej personel dokonuje o tym
wzmianki w protokole.
[10. W razie stwierdzenia naruszenia przez jednostkę oceniającą personel wymagań, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3, lub wymagań określonych w przepisach
rozporządzenia (WE) nr 303/2008, rozporządzenia (WE) nr 304/2008, rozporządzenia
(WE) nr 305/2008 i rozporządzenia (WE) nr 306/2008 kierownik jednostki certyfikującej
personel wykreśla tę jednostkę oceniającą personel z rejestru jednostek oceniających
personel, zawiadamiając tę jednostkę o wykreśleniu.]
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- 49 <10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez jednostkę oceniającą personel
wymagań określonych w art. 25 ust. 1 pkt 1–3 lub w przepisach rozporządzenia (UE)
2015/2067, rozporządzenia (WE) nr 304/2008, rozporządzenia (UE) 2015/2066 i
rozporządzenia (WE) nr 306/2008, kierownik jednostki certyfikującej personel
wykreśla tę jednostkę oceniającą personel z rejestru jednostek oceniających
personel, zawiadamiając tę jednostkę o wykreśleniu.>
11. W przypadku wykreślenia jednostki oceniającej personel z rejestru jednostek oceniających
personel przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 35
ust. 1. Przepisy art. 22 ust. 6-10 stosuje się.

Art. 28.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej
personel,
2) wzór zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej
szkolenia
- kierując się koniecznością uwzględnienia zakresu informacji, jaki powinien być
zawarty w zgłoszeniach.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do
prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, kierując się potrzebą
zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących czynności objęte szkoleniem i
egzaminem oraz zapewnienia ochrony środowiska;
2) minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego
osób przeprowadzających egzaminy oraz osób prowadzących szkolenia, kierując się
potrzebą

zapewnienia

możliwości

właściwego

sprawdzenia

umiejętności

teoretycznych i praktycznych osób przystępujących do egzaminu lub uczestniczących
w szkoleniu;
3) wymagania dotyczące przeprowadzania egzaminów, w tym:
a) wymagania dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz sposobu jej działania,
kierując się potrzebą zapewnienia udziału w komisji egzaminacyjnej co najmniej
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zakresie objętym egzaminem oraz potrzebą zapewnienia obiektywnego działania
komisji,
b) sposób organizowania i wytyczne do procedury przeprowadzania egzaminów, w tym
egzaminu poprawkowego, kierując się potrzebą sprawnego i obiektywnego
przeprowadzenia egzaminu oraz egzaminu poprawkowego oraz zapewnienia, aby
egzaminy obejmowały część teoretyczną i część praktyczną, a także potrzebą
zapewnienia przez jednostkę oceniającą personel wyposażenia technicznego
umożliwiającego przeprowadzenie egzaminu w części praktycznej;
[4) zakresy tematyczne egzaminów, uwzględniając minimalne wymagania zawarte w
rozporządzeniu

(WE)

nr

303/2008,

rozporządzeniu

(WE)

nr

304/2008,

rozporządzeniu (WE) nr 305/2008 i rozporządzeniu (WE) nr 306/2008, a także
zapewniając, że obejmą one zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące
substancji kontrolowanych oraz odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych
gazów cieplarnianych z ruchomych urządzeń, ruchomych systemów ochrony
przeciwpożarowej oraz gaśnic, a także biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia
posiadania przez personel odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności w
odniesieniu do wykonywanych czynności objętych certyfikatem dla personelu, w tym
wiedzy i umiejętności dotyczących technologii alternatywnych w stosunku do
technologii wykorzystujących substancje kontrolowane lub fluorowane gazy
cieplarniane;]
<4) zakresy tematyczne egzaminów, uwzględniając minimalne wymagania zawarte
w

rozporządzeniu

(UE)

2015/2067,

rozporządzeniu

(WE)

nr 304/2008,

rozporządzeniu (UE) 2015/2066 i rozporządzeniu (WE) nr 306/2008, a także
zapewniając, że obejmą one zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące
substancji

kontrolowanych

oraz

odzysku

substancji

kontrolowanych

i

fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych urządzeń, a także biorąc pod
uwagę konieczność zapewnienia posiadania przez personel odpowiedniego
poziomu wiedzy i umiejętności w odniesieniu do wykonywanych czynności
objętych certyfikatem dla personelu, w tym wiedzy i umiejętności dotyczących
technologii alternatywnych w stosunku do technologii wykorzystujących
substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane;>
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a) dokumentu potwierdzającego, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie
egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz określającego zakres złożonego egzaminu,
b) wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu
-

kierując się potrzebą ujednolicenia tych dokumentów i wniosków;

[6) wzory certyfikatów dla personelu wraz z wyszczególnieniem zakresu tych
certyfikatów oraz ich opisy, uwzględniając minimalne wymagania dotyczące
wydawania certyfikatów dla personelu zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008,
rozporządzeniu

(WE)

nr

304/2008,

rozporządzeniu

(WE)

nr

305/2008

i

rozporządzeniu (WE) nr 306/2008, a także potrzebę wydawania certyfikatu dla
personelu w formie odpornej na zniszczenie karty o niewielkich wymiarach,
konieczność zabezpieczenia certyfikatów przed podrobieniem lub przerobieniem oraz
potrzebę identyfikacji jednostki certyfikującej personel, rodzaju certyfikatu oraz jego
posiadacza.]
<6) wzory certyfikatów dla personelu wraz z wyszczególnieniem zakresu tych
certyfikatów oraz ich opisy, uwzględniając minimalne wymagania dotyczące
wydawania certyfikatów dla personelu zawarte w rozporządzeniu (UE)
2015/2067, rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, rozporządzeniu (UE) 2015/2066 i
rozporządzeniu (WE) nr 306/2008, a także potrzebę wydawania certyfikatu dla
personelu w formie odpornej na zniszczenie karty o niewielkich wymiarach,
konieczność zabezpieczenia certyfikatów przed podrobieniem lub przerobieniem
oraz

potrzebę

identyfikacji

jednostki

certyfikującej

personel,

rodzaju

certyfikatu oraz jego posiadacza.>

[Art. 29.
Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub
serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również
systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane,
obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców wskazany odpowiednio w
rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.]
<Art. 29.
Przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich,
polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji
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urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi
fluorowane gazy cieplarniane, jest obowiązany posiadać certyfikat dla przedsiębiorców,
o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 albo w rozporządzeniu
(WE) nr 304/2008.>

Art. 30.
1. Certyfikat dla przedsiębiorców wydaje jednostka certyfikująca przedsiębiorców.
2. Certyfikat dla przedsiębiorców może uzyskać przedsiębiorca, który:
1) [spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności, określone w
rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 albo rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, w
szczególności:]
<spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności, określone w
rozporządzeniu

(UE)

2015/2067

albo

rozporządzeniu

(WE)

nr

304/2008,

w szczególności:>
a) posiada i stosuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich
oddziałach procedury prowadzenia działalności,
b) posiada w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach
wdrożony system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel
posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu,
c) dysponuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich
oddziałach wyposażeniem technicznym

spełniającym

minimalne wymagania

odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności;
2) będąc osobą fizyczną nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie
przestępstwo nie zostały skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorcy
będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną;
3) złoży do jednostki certyfikującej przedsiębiorców wniosek o wydanie certyfikatu dla
przedsiębiorców.
3. Certyfikat dla przedsiębiorców jest wydawany bezterminowo.
4. Do wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców dołącza się oświadczenie o
spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta
zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6. Wniosek o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców zawiera:
1) nazwę wnioskodawcy;
2) adres i siedzibę, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą - adres wykonywania działalności;
3) numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, i numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego, jeżeli podlega wpisowi do tego rejestru;
[4) prośbę o wydanie określonego typu certyfikatu dla przedsiębiorców;]
<4) prośbę o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców w określonym zakresie;>
5) oświadczenie woli o wykonywaniu działalności zgodnie z zakresem certyfikatu dla
przedsiębiorców.
7. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2,
spełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, kierownik
jednostki

certyfikującej

przedsiębiorców

wydaje

przedsiębiorcy

certyfikat

dla

przedsiębiorców i dokonuje wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i
cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców, zawiadamiając tego przedsiębiorcę o
dokonaniu wpisu.
8. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2,
niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2,
kierownik jednostki certyfikującej przedsiębiorców odmawia wydania certyfikatu dla
przedsiębiorców, zawiadamiając tego przedsiębiorcę o odmowie.
9. W przypadku odmowy wydania certyfikatu dla przedsiębiorców przysługuje odwołanie do
Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 35 ust. 1. Przepisy art. 22 ust. 6-10
stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia certyfikatu dla przedsiębiorców w
stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie jednostka certyfikująca przedsiębiorców
wydaje na wniosek przedsiębiorcy wtórnik certyfikatu dla przedsiębiorców.
11. Przedsiębiorca, który po uzyskaniu wtórnika certyfikatu dla przedsiębiorców odzyskał
utracony certyfikat dla przedsiębiorców, jest obowiązany zwrócić ten certyfikat do
jednostki certyfikującej przedsiębiorców.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 54 <12. Przedsiębiorca, który wnioskuje o zmianę danych certyfikatu dla przedsiębiorców,
składa wniosek do jednostki certyfikującej przedsiębiorców wraz z posiadanym
aktualnie certyfikatem, którego dane mają być zmienione.>

Art. 31.
[1. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, wskaże, w drodze rozporządzenia, podmiot pełniący funkcję
jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz podmiot pełniący funkcję jednostki
certyfikującej personel, kierując się potrzebą zapewnienia bezstronności i niezależności
jednostki certyfikującej przedsiębiorców lub personel, dotychczasowym doświadczeniem
podmiotu w certyfikacji przedsiębiorców lub osób fizycznych, a także możliwością
pełnienia przez ten podmiot funkcji jednostki certyfikującej dla sektorów i rodzajów
działalności objętych obowiązkiem uzyskiwania certyfikatów dla przedsiębiorców oraz
koniecznością spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 i
rozporządzeniu (WE) nr 304/2008 lub możliwością pełnienia przez ten podmiot funkcji
jednostki certyfikującej personel dla wszystkich sektorów i rodzajów czynności objętych
obowiązkiem uzyskiwania certyfikatów dla personelu.]
<1. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, wskaże, w drodze rozporządzenia, podmiot pełniący
funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz podmiot pełniący funkcję
jednostki certyfikującej personel, kierując się potrzebą zapewnienia bezstronności i
niezależności

jednostki

certyfikującej

przedsiębiorców

lub

personel,

dotychczasowym doświadczeniem podmiotu w certyfikacji przedsiębiorców lub
personelu, a także możliwością pełnienia przez ten podmiot funkcji jednostki
certyfikującej

dla

sektorów

i rodzajów

działalności

objętych

obowiązkiem

uzyskiwania certyfikatów dla przedsiębiorców oraz koniecznością spełnienia
wymogów określonych w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 i rozporządzeniu (WE) nr
304/2008 lub możliwością pełnienia przez ten podmiot funkcji jednostki
certyfikującej personel dla wszystkich sektorów i rodzajów czynności objętych
obowiązkiem uzyskiwania certyfikatów dla personelu.>
2. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad jednostką certyfikującą
personel w zakresie prowadzenia działalności określonej w art. 23 ust. 1 oraz nad
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w art. 32 ust. 1.
3. Podmiot pełniący funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców może jednocześnie
pełnić funkcję jednostki certyfikującej personel.

Art. 32.
1. [Jednostka certyfikująca przedsiębiorców wykonuje czynności wynikające z rozporządzenia
(WE) nr 303/2008 oraz rozporządzenia (WE) nr 304/2008, a także:]
<Jednostka

certyfikująca

przedsiębiorców

wykonuje

czynności

wynikające

z rozporządzenia (UE) 2015/2067 oraz rozporządzenia (WE) nr 304/2008, a także:>
1) tworzy, prowadzi i udostępnia na swojej stronie internetowej rejestr wydanych,
zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców;
2) przeprowadza kontrole przedsiębiorcy, każdorazowo przed wydaniem certyfikatu dla
przedsiębiorców i nie rzadziej niż raz na 7 lat po wydaniu certyfikatu, w celu
sprawdzenia spełniania warunków określonych w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzony jest w postaci elektronicznej przy
użyciu systemów teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Administratorem danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest
jednostka certyfikująca przedsiębiorców.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1) numer certyfikatu dla przedsiębiorców;
2) nazwę przedsiębiorcy;
3) typ certyfikatu dla przedsiębiorców;
4) informację o wydaniu, zawieszeniu, odwieszeniu lub cofnięciu certyfikatu dla
przedsiębiorców.
4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest jawny, a korzystanie z niego jest bezpłatne.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przeprowadzania kontroli spełniania warunków określonych w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2,
kierując

się

potrzebą

sprawdzenia

prawidłowości

wypełniania

przedsiębiorcę obowiązków.
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1. Jednostka certyfikująca przedsiębiorców pobiera opłaty za:
1) rozpatrzenie wniosku o wydanie lub odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców i
wydanie lub odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców;
2) dokonanie wpisu lub wpisu o odwieszeniu do rejestru wydanych, zawieszonych,
odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców;
3) wydanie wtórnika certyfikatu [.] <;>
<4) zmianę danych certyfikatu dla przedsiębiorców.>
2. Maksymalna jednostkowa wysokość opłat jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłoszonego
przez

Prezesa

Głównego

Urzędu

Statystycznego

w

Dzienniku

Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, obowiązującego w dniu złożenia
wniosku i wynosi za:
1) rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wydanie certyfikatu
dla przedsiębiorców oraz dokonanie wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych,
odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców - łącznie 50% tego
wynagrodzenia;
2) rozpatrzenie wniosku o odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców, odwieszenie
certyfikatu dla przedsiębiorców oraz dokonanie wpisu o odwieszeniu w rejestrze
wydanych,

zawieszonych,

odwieszonych

i

cofniętych

certyfikatów

dla

przedsiębiorców - łącznie 25% tego wynagrodzenia.
[3. Opłata za wydanie wtórnika certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 50 zł za każdy wydany
wtórnik.]
<3. Opłata za wydanie wtórnika certyfikatu dla przedsiębiorców lub zmianę danych
certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 50 zł za każdy wydany wtórnik lub
zmieniony certyfikat.>
4. Opłaty stanowią dochód jednostki certyfikującej przedsiębiorców i są przeznaczane na
zadania związane z czynnościami wydawania certyfikatów dla przedsiębiorców,
dokonywania wpisów do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych
certyfikatów dla przedsiębiorców oraz kontrolą przedsiębiorców, którym mają być
wydane lub zostały wydane certyfikaty dla przedsiębiorców.
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opłata.
6. W przypadku odmowy wydania certyfikatu dla przedsiębiorców i dokonania wpisu do
rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla
przedsiębiorców albo odmowy odwieszenia certyfikatu dla przedsiębiorców oraz
dokonania wpisu o odwieszeniu w rejestrze wydanych, zawieszonych, odwieszonych i
cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców opłata podlega zwrotowi, w terminie 30 dni
od dnia odmowy.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, kierując się potrzebą
zapewnienia kompletności danych zawartych we wniosku;
[2) wzór certyfikatu dla przedsiębiorców i jego opis, kierując się potrzebą zapewnienia
kompletności danych zawartych w certyfikacie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
303/2008 oraz rozporządzeniem (WE) nr 304/2008, oraz potrzebą wydawania
certyfikatu dla przedsiębiorców w formie odpornej na zniszczenie i zabezpieczonej
przed podrobieniem lub przerobieniem;]
<2) wzór certyfikatu dla przedsiębiorców i jego opis, kierując się potrzebą
zapewnienia

kompletności

danych

zawartych

w

certyfikacie,

zgodnie

z rozporządzeniem (UE) 2015/2067 oraz rozporządzeniem (WE) nr 304/2008,
oraz potrzebą wydawania certyfikatu dla przedsiębiorców w formie odpornej na
zniszczenie i zabezpieczonej przed podrobieniem lub przerobieniem;>
3) wysokość jednostkowych stawek opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie albo
odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców, wydanie albo odwieszenie certyfikatu
dla przedsiębiorców oraz dokonanie wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych,
odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców, kierując się oceną
wysokości ponoszonych kosztów, z uwzględnieniem odrębności i specyfiki
wykonywanych czynności.
[8. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące
wyposażenia technicznego odpowiedniego do działalności, o której mowa w art. 29,
kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących czynności w
zakresie

instalacji,

konserwacji

lub

serwisowania
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fluorowane gazy cieplarniane, jak również zapewnienia ochrony środowiska.]
<8. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wyposażenie
techniczne, odpowiednie do działalności, o której mowa w art. 29, procedury
prowadzenia działalności oraz system dokumentowania czynności, o których mowa
w art. 30 ust. 2, kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób
wykonujących czynności w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania, a także
naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub
pomp

ciepła,

urządzeń

będących

stacjonarnymi

systemami

ochrony

przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, jak również
zapewnienia ochrony środowiska.>

Art. 37.
1. Osoba fizyczna wykonująca czynność polegającą na odzysku substancji kontrolowanych
lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach
silnikowych jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, o którym
mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady, minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki
wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do
wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych
zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str.
25), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 307/2008".
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 podmioty, które:
1) prowadzą działalność w zakresie dokonywania napraw i przeglądów systemów
klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych lub prowadzenia badań w zakresie
klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych;
2) zatrudniają osoby posiadające odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie
praktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń, w szczególności posiadające
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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;]
<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 oraz stosowania
w tych systemach alternatywnych dla fluorowanych gazów cieplarnianych
czynników chłodniczych;>
4) uzyskały wpis do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
3. Jednostki, o których mowa w ust. 2, są obowiązane do tworzenia, prowadzenia oraz
udostępniania na swojej stronie internetowej rejestrów wydanych zaświadczeń o odbytym
szkoleniu.
4. Rejestry, o których mowa w ust. 3, są prowadzone w postaci elektronicznej przy użyciu
systemów teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o

informatyzacji

działalności

podmiotów

realizujących

zadania

publiczne.

Administratorami danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 3, są jednostki
prowadzące szkolenia.
5. Rejestry, o których mowa w ust. 3, zawierają:
1) numer wydanego zaświadczenia o odbytym szkoleniu;
2) imię i nazwisko osoby, która uzyskała zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
6. Rejestry, o których mowa w ust. 3, są jawne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.
7. Podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki, o której mowa w ust. 2, jest obowiązany
zgłosić do jednostki certyfikującej personel zamiar rozpoczęcia prowadzenia szkoleń i
wydawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu, w formie pisemnej w postaci papierowej
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podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
8. Zgłoszenie zawiera:
1) nazwę podmiotu;
2) adres i siedzibę, a w przypadku gdy podmiotem zamierzającym pełnić funkcję
jednostki, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą - adres wykonywania działalności;
3) numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, i numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do tego rejestru.
9. Do zgłoszenia dołącza się, w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej,
oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ust. 2 pkt 1-3, składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie w postaci
elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej
treści:

"Jestem

świadomy

odpowiedzialności

karnej

za

złożenie

fałszywego

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
10. Kierownik jednostki certyfikującej personel przed dokonaniem wpisu podmiotu do
rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu zleca kontrolę, o której
mowa w ust. 13.
11. W przypadku spełnienia przez podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki, o której
mowa w ust. 2, wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, kierownik jednostki
certyfikującej personel, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, dokonuje wpisu
tego podmiotu do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
zawiadamiając o dokonaniu wpisu ten podmiot.
12. W przypadku gdy podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki, o której mowa w ust. 2,
nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, kierownik jednostki certyfikującej
personel odmawia dokonania wpisu do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o
odbytym szkoleniu, zawiadamiając o odmowie ten podmiot.
13. Jednostka certyfikująca personel przeprowadza kontrolę przed dokonaniem wpisu
podmiotu do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nie
rzadziej niż raz na 3 lata, w celu stwierdzenia, czy spełniają one wymagania określone w
ust. 2 pkt 1-3.
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ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.
15. W razie stwierdzenia naruszenia przez jednostkę wydającą zaświadczenia o odbytym
szkoleniu wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, kierownik jednostki certyfikującej
personel wykreśla tę jednostkę z rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym
szkoleniu, zawiadamiając tę jednostkę o wykreśleniu.
16. W przypadku odmowy wpisu do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym
szkoleniu albo wykreślenia jednostki z tego rejestru przysługuje odwołanie do Komitetu
Odwoławczego, o którym mowa w art. 35 ust. 1. Przepisy art. 22 ust. 6-10 stosuje się.
17. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu wydawane jest zgodnie ze wzorem określonym w
przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 6.

[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.
3. Obowiązek przekazywania sprawozdań, o których mowa w ust. 2, dotyczy także podmiotów:
1) stosujących substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy
cieplarniane, w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr
1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w
rozporządzeniu (WE) nr 842/2006 w odniesieniu do fluorowanych gazów
cieplarnianych, 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;
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- 62 2) prowadzących odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie substancji zubożających
warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i
nowych substancji oraz rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w odniesieniu do
fluorowanych gazów cieplarnianych;
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 lub fluorowane gazy cieplarniane, 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. 39.
1. Podmioty przywożące substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy
cieplarniane

oraz

pozostałe

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 sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym dotyczące
substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych
oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, z wyodrębnieniem ilości
substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych
oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, przywożonych spoza Unii
Europejskiej i wywożonych z Unii Europejskiej.
2. Jeżeli z weryfikacji, o której mowa w art. 16 pkt 6, wynika, że dane zawarte
w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, zawierają błędy, wyspecjalizowana
jednostka, o której mowa w art. 16, informuje o tym podmiot, który przekazał
sprawozdanie. Podmiot jest obowiązany do dokonania korekty w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania tej informacji.
3. Obowiązek przekazywania sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dotyczy także
podmiotów:
1) stosujących substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy
cieplarniane, lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane, w rozumieniu definicji
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substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzeniu (UE)
nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych lub
pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem ich
stosowania w produkcji produktów i urządzeń, instalowaniu, serwisowaniu lub
konserwacji, naprawie i likwidacji urządzeń, a także w innych procesach;
2) prowadzących odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie substancji
zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz
pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, w rozumieniu przepisów
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych
i nowych substancji oraz rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do
fluorowanych gazów cieplarnianych lub pozostałych fluorowanych gazów
cieplarnianych;
3) przywożących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty i urządzenia,
zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy
cieplarniane, lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane, oraz dokonujących
wywozu takich produktów i urządzeń 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 oraz fluorowanych gazów
cieplarnianych, ich nazwy chemiczne i handlowe;
2) ilość każdej substancji kontrolowanej, nowej substancji oraz każdego z fluorowanych
gazów cieplarnianych:
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- 64 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 fluorowanych gazów cieplarnianych
utraconych wskutek wycieku i z innych przyczyn.
4. Ilości każdej substancji lub gazu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, poza przywozem,
wywozem lub stosowaniem tych substancji lub gazów 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 lub gazów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, do celów
laboratoryjnych lub analitycznych ilości tych substancji lub gazów 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
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Narodowej roczne sprawozdania zawierające informacje, o których mowa w ust. 3.]
<1. Sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 1, stanowią element bazy danych, o
której mowa w art. 41 ust. 1, i są sporządzane w postaci elektronicznej. Przed
sporządzeniem

pierwszego

sprawozdania

podmiot

jest

obowiązany

do

zarejestrowania się w bazie danych, poprzez wypełnienie w tej bazie formularza
rejestracyjnego.
2. Sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 1, są przekazywane raz w roku do dnia
28 lutego za rok poprzedni.
3. Sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 1, zawierają:
1) rodzaj substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów
cieplarnianych i pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, ich nazwy
chemiczne i oznaczenie ASHRAE – Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów
Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji;
2) ilość każdej substancji kontrolowanej, nowej substancji oraz każdego
z fluorowanych gazów cieplarnianych i pozostałych fluorowanych gazów
cieplarnianych:
a) przywiezionych z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) przywiezionych spoza Unii Europejskiej,
c) zawartych w przywiezionych i wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej produktach i urządzeniach,
d) zakupionych lub nabytych 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 na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
i)

wywiezionych poza Unię Europejską,

j)

zawartych w wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktach i
urządzeniach,

k) sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, z wyodrębnieniem sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie do
recyklingu, regeneracji lub zniszczenia oraz do innych celów,
l)

zastosowanych w poszczególnych sektorach z podaniem rodzaju zastosowania,
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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, fluorowanych gazów
cieplarnianych lub pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych utraconych
wskutek wycieku lub z innych przyczyn.
4. Ilości każdej substancji lub gazu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, poza przywozem,
wywozem lub stosowaniem tych substancji lub gazów do celów laboratoryjnych lub
analitycznych oraz produkcją, przywozem i wywozem produktów i urządzeń, 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 lub gazów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, do celów
laboratoryjnych lub analitycznych ilości tych substancji lub gazów 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. W przypadku produkcji, przywozu i
wywozu produktów i urządzeń ilość każdej substancji lub gazu zawartej w 1 kg masy
produktu lub w 1 sztuce urządzenia 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. 1, 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.
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rozporządzenia (WE) nr 842/2006, w sprawozdaniu podaje się nazwę handlową i
procentowy skład wagowy preparatu oraz dane dotyczące ilości tego preparatu.]
<8. W przypadku gdy fluorowany gaz cieplarniany lub pozostały fluorowany gaz
cieplarniany jest mieszaniną w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 517/2014, w
sprawozdaniu podaje się oznaczenie ASHRAE – Amerykańskiego Stowarzyszenia
Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji i procentowy skład wagowy
mieszaniny oraz dane dotyczące ilości tej mieszaniny.>

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".]
<1. Dane zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 39 ust. 1, przekazywane
przez podmioty prowadzące działalność w poszczególnych sektorach, gromadzi się w
bazie danych, zwanej 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,
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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 fluorowanych gazów cieplarnianych odzyskanych,
poddanych

recyklingowi,

zregenerowanych

i

zniszczonych

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.]
<3a. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone odrębnie dla każdego podmiotu
przekazującego sprawozdanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1.
3b. Zapisywanie danych, o których mowa w ust. 1, w systemie następuje po
zatwierdzeniu ich kompletności i poprawności przez osobę przekazującą dane.
3c. Do czasu zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 3b, system umożliwia tymczasowe
zapisanie danych, o których mowa w ust. 1, przez osobę przekazującą dane, oraz ich
modyfikację i uzupełnianie.
3d. Dane podmiotów i osób przekazujących sprawozdania, o których mowa w art. 39
ust. 1, są zabezpieczone przed:
1) działaniem

osób

lub

oprogramowania,

których

celem

jest

uzyskanie

nieuprawnionego dostępu do bazy lub dokonywanie nieuprawnionej zmiany
danych w bazie;
2) utratą danych w bazie spowodowaną w szczególności awarią zasilania lub
zakłóceniami w sieci zasilającej.
3e. Dane podmiotów i osób przekazujących sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust.
1, są chronione przez zastosowanie mechanizmów:
1) ochrony przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności przez zastosowanie
zapory sieciowej;
2) ochrony przed oprogramowaniem złośliwym, w szczególności przez zastosowanie
oprogramowania antywirusowego;
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zapasowych danych;
4) zapewnienia poufności danych, w szczególności przez przechowywanie danych w
formie zaszyfrowanej;
5) rozliczalności działań związanych z dostępem do danych;
6) reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem danych, w szczególności
mechanizmów:
a) monitorowania aktualności wdrożonych zabezpieczeń,
b) wykrywania incydentów,
c) podejmowania działań związanych z wyjaśnianiem zaistniałych incydentów,
d) przywracania systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane dane, do
stanu niezakłóconego funkcjonowania po zaistniałym incydencie.
3f. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej określi wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 1, oraz wzór
sprawozdania, o którym mowa w art. 40 ust. 5, w formie dokumentu
elektronicznego.>
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. (13) 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 formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej, w
terminie do dnia 28 lutego za rok poprzedni. Sprawozdania w postaci elektronicznej
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym
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zestawienie sprawozdań i przekazuje je do wyspecjalizowanej jednostki, w postaci
elektronicznej, do dnia 31 marca za rok poprzedni.
6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego
sposobu przekazywania danych o ilościach poszczególnych halonów zawartych w
poszczególnych rodzajach sprzętu i poszczególnych rodzajach obiektów, a także o
ilościach

poszczególnych

halonów

zastosowanych

i

zmagazynowanych

do

poszczególnych zastosowań krytycznych i działaniach, jakie są podejmowane przez
użytkowników w celu zastosowania technologii alternatywnych.

Art. 45.
[1. Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy, rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, z
zastrzeżeniem ust. 5, i rozporządzenia (WE) nr 842/2006, z wyłączeniem przepisów
dotyczących systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic, certyfikacji i zaświadczeń,
kontrolę przestrzegania przepisów rozporządzenia (UE) nr 291/2011, rozporządzenia
(WE) nr 1494/2007, rozporządzenia (WE) nr 1516/2007, kontrolę w zakresie posiadania
wymaganych

certyfikatów

wynikających

z

rozporządzenia

(WE)

nr

303/2008,

rozporządzenia (WE) nr 305/2008 i rozporządzenia (WE) nr 306/2008 oraz kontrolę w
zakresie posiadania wymaganych zaświadczeń wynikających z rozporządzenia (WE) nr
307/2008 sprawują organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
2. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska kontrolują postępowanie z substancjami
kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, z
zastrzeżeniem ust. 4, oraz postępowanie z produktami, urządzeniami oraz systemami
klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane,
nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane.
3. Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy, rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 oraz
rozporządzenia (WE) nr 842/2006, z wyłączeniem przepisów dotyczących certyfikacji i
zaświadczeń i z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1 i 2, a także kontrolę przepisów rozporządzenia
(WE) nr 1497/2007 i rozporządzenia (WE) nr 1494/2007 oraz kontrolę w zakresie
posiadania wymaganych certyfikatów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 304/2008,
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- 71 dotyczących systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic, sprawują organy
Państwowej Straży Pożarnej.
4. Organy

Państwowej

kontrolowanymi,

Straży

nowymi

wykorzystywanymi

w

Pożarnej

substancjami

ochronie

kontrolują
i

postępowanie

fluorowanymi

przeciwpożarowej,

a

gazami

także

z

substancjami
cieplarnianymi

systemami

ochrony

przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe
substancje lub fluorowane gazy cieplarniane.]
<1. Kontrolę:
1) przestrzegania

przepisów

ustawy,

rozporządzenia

(WE)

nr

1005/2009,

z zastrzeżeniem ust. 5, rozporządzenia (UE) nr 517/2014, z wyłączeniem
przepisów dotyczących systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic, certyfikacji
i zaświadczeń, rozporządzenia (UE) nr 291/2011, rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę
etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane
(Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 39), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE)
2015/2068”, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia
30 października 2014 r. określającego format i sposób składania sprawozdania, o
którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 318
z 05.11.2014, str. 5), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 1191/2014”, oraz
rozporządzenia (WE) nr 1516/2007,
2) w zakresie posiadania wymaganych certyfikatów wynikających z rozporządzenia
(UE) 2015/2067, rozporządzenia (UE) 2015/2066 oraz rozporządzenia (WE) nr
306/2008,
3) przestrzegania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879
z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe uzgodnienia
dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń
chłodniczych,

klimatyzacyjnych

i

pomp

ciepła

napełnionych

wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego
audytora (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 1), zwanego dalej
„rozporządzeniem (UE) 2016/879”,
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w

zakresie

posiadania

wymaganych

zaświadczeń

wynikających

z rozporządzenia (WE) nr 307/2008
– sprawują organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
2. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska kontrolują postępowanie z substancjami
kontrolowanymi, nowymi substancjami, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i
pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz postępowanie z produktami i
urządzeniami, zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje, fluorowane
gazy cieplarniane lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Kontrolę:
1) przestrzegania

przepisów

ustawy,

rozporządzenia

(WE)

nr

1005/2009,

rozporządzenia (UE) nr 517/2014, z wyłączeniem przepisów dotyczących
certyfikacji i zaświadczeń oraz z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1 i 2, rozporządzenia
(WE) nr 1497/2007, rozporządzenia (UE) nr 1191/2014 oraz rozporządzenia
(UE) 2015/2068,
2) w zakresie posiadania wymaganych certyfikatów wynikających z rozporządzenia
(WE) nr 304/2008, dotyczących systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic
– sprawują organy Państwowej Straży Pożarnej.
4. Organy Państwowej Straży Pożarnej kontrolują postępowanie z substancjami
kontrolowanymi, nowymi substancjami, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i
pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie
przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami
zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje, fluorowane gazy
cieplarniane lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane.>
5. Kontrolę w zakresie zastosowań krytycznych halonów w odniesieniu do poszczególnych
kategorii sprzętu lub obiektu wymienionych w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr
1005/2009 wykonują:
1) dla kategorii 1-3 i 7 oraz dla kategorii 4 i 8 w odniesieniu do statków powietrznych i
obiektów o przeznaczeniu wojskowym - Minister Obrony Narodowej lub organy
przez niego wskazane;
2) dla kategorii 4 w odniesieniu do cywilnych statków powietrznych i kategorii 6 organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
3) dla kategorii 5, 8 w odniesieniu do obiektów o przeznaczeniu innym niż wojskowe i
kategorii 9 - organy Państwowej Straży Pożarnej.
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udzielenia informacji i okazania dokumentów związanych z postępowaniem przez dany
podmiot z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami oraz fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, a także odpowiednio produktami i urządzeniami, systemami klimatyzacji
w niektórych pojazdach silnikowych albo systemami ochrony przeciwpożarowej i
gaśnicami, zawierającymi te substancje lub gazy, w szczególności udostępnienia Kart
Urządzeń lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.
7. Organy, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, w związku ze sprawowaną kontrolą mogą żądać
okazania do wglądu pojemników zawierających substancje kontrolowane, nowe
substancje i fluorowane gazy cieplarniane oraz ich udostępnienia w celu sprawdzenia
zgodności ich zawartości z dokumentacją, przy pomocy identyfikatora syntetycznych
czynników chłodniczych i przeciwpożarowych lub przez pobranie próbki w celu
przeprowadzenia odpowiedniej analizy laboratoryjnej.]
<6. Organy, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, w związku ze sprawowaną kontrolą mogą
żądać udzielenia informacji i okazania dokumentów związanych z postępowaniem
przez dany podmiot z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami,
fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz pozostałymi fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, a także odpowiednio produktami i urządzeniami zawierającymi te
substancje lub gazy, w szczególności udostępniania Kart Urządzeń lub Kart
Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.
7. Organy, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, w związku ze sprawowaną kontrolą mogą
żądać okazania do wglądu pojemników zawierających substancje kontrolowane,
nowe substancje, fluorowane gazy cieplarniane i pozostałe fluorowane gazy
cieplarniane oraz udostępniania tych pojemników w celu sprawdzenia zgodności ich
zawartości z dokumentacją, za pomocą identyfikatora lub przez pobranie próbki w
celu przeprowadzenia odpowiedniej analizy laboratoryjnej.>
8. Organy, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, podczas stosowania identyfikatora syntetycznych
czynników chłodniczych i przeciwpożarowych nie są obowiązane do posiadania
specjalnych

dokumentów

uprawniających

do

wykonywania

czynności

z

jego

zastosowaniem.
9. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz kontrolowana osoba fizyczna zatrudniona w takiej jednostce, z zachowaniem
przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
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Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organom Państwowej Straży Pożarnej w związku ze
sprawowaną kontrolą.
[10. Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej przedstawiają odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw środowiska albo
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z kopią do wiadomości ministra
właściwego do spraw środowiska, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego,
sprawozdanie z przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych,
nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych w roku poprzednim, w
zakresie swoich kompetencji.]
<10. Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej przedstawiają odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw
środowiska albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z kopią do
wiadomości ministra właściwego do spraw środowiska, do dnia 31 marca każdego
roku kalendarzowego, sprawozdanie z przestrzegania przepisów dotyczących
substancji kontrolowanych, nowych substancji, fluorowanych gazów cieplarnianych i
pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych w roku poprzednim, w zakresie
swoich kompetencji.>
11. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 10, obejmuje:
1) informację o liczbie podmiotów skontrolowanych w roku, którego dotyczy
sprawozdanie;
2) wykaz nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli z podziałem na kategorie:
[a) kategoria 1 - brak realizacji lub naruszenie obowiązków niezwiązanych z
bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, takich jak nieprowadzenie lub
niewłaściwe prowadzenie dokumentacji, niesporządzenie Karty Urządzenia lub Karty
Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, nieprzekazywanie danych do Karty Urządzenia
lub Kart Systemu Ochrony Przeciwpożarowej do Centralnego Rejestru Operatorów
lub nieprzekazywanie sprawozdań do bazy danych, nieetykietowanie lub niewłaściwe
etykietowanie urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic,
b) kategoria 2 - naruszenie obowiązków związanych z bezpośrednim oddziaływaniem na
środowisko, takich jak wykonywanie czynności wymagających certyfikatu bez jego
posiadania, niezapewnienie dokonywania odzysku lub przeprowadzania kontroli
szczelności, przeprowadzanie kontroli szczelności niezgodnie z wymaganiami,
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nieprzeznaczone do zastosowań krytycznych, gromadzenie halonów bez posiadania
autoryzacji,]
<a) kategoria 1 – brak realizacji lub naruszenie obowiązków niezwiązanych
z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, takich jak: nieprowadzenie lub
niewłaściwe prowadzenie dokumentacji, niesporządzenie lub niesporządzenie w
terminie Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej,
nieprzekazywanie lub nieprzekazywanie w terminie danych do Karty
Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej lub ich korekt do
Centralnego Rejestru Operatorów lub nieprzekazywanie lub nieprzekazywanie
w terminie sprawozdań lub ich korekt do bazy danych lub do Komisji
Europejskiej, nieetykietowanie lub niewłaściwe etykietowanie pojemników,
produktów i urządzeń, nierejestrowanie się w elektronicznym rejestrze
kontyngentów na wprowadzanie wodorofluorowęglowodorów do obrotu zgodnie
z przepisami art. 17 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,
b) kategoria

2

–

oddziaływaniem

naruszenie
na

obowiązków

środowisko,

takich

związanych
jak:

z

bezpośrednim

wykonywanie

czynności

wymagających certyfikatu bez jego posiadania, niezapewnienie dokonywania
odzysku lub przeprowadzania kontroli szczelności, przeprowadzanie kontroli
szczelności niezgodnie z wymaganiami, użytkowanie systemów ochrony
przeciwpożarowej lub gaśnic zawierających halony nieprzeznaczone do
zastosowań krytycznych, gromadzenie halonów bez posiadania autoryzacji,
stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych do celów zabronionych na mocy
art. 13 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, niezastosowanie się do ograniczeń w
zakresie wprowadzania do obrotu, a także sprzedaży i nabywania fluorowanych
gazów cieplarnianych oraz produktów i urządzeń zawierających fluorowane
gazy cieplarniane lub od nich uzależnionych, określonych w art. 11 i art. 14–16
rozporządzenia (UE) nr 517/2014,>
c) kategoria 3 - bezpośrednie zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami
w postępowaniu z substancjami kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, takimi jak niedokonanie odzysku substancji kontrolowanych lub
fluorowanych gazów cieplarnianych z pojemników przed ich unieszkodliwieniem;
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- 76 3) informacje o działaniach pokontrolnych podjętych przez Inspekcję Ochrony
Środowiska lub Państwową Straż Pożarną w roku, którego dotyczy sprawozdanie;
4) informacje o skuteczności działań pokontrolnych podjętych przez Inspekcję Ochrony
Środowiska lub Państwową Straż Pożarną w roku poprzedzającym rok, którego
dotyczy sprawozdanie;
5) charakterystykę podmiotów skontrolowanych w roku, którego dotyczy sprawozdanie,
z podziałem na grupy podmiotów:
a) grupa I - podmioty stosujące substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane
gazy cieplarniane,
[b) grupa II - operatorzy urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających
substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane,
c) grupa III - podmioty dokonujące obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową
lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi lub produktami, urządzeniami, systemami
ochrony przeciwpożarowej, gaśnicami lub systemami klimatyzacji w niektórych
pojazdach silnikowych zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową lub
fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi;]
<b) grupa II – operatorzy urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub
fluorowane gazy cieplarniane,
c) grupa III – podmioty dokonujące obrotu substancjami zubożającymi warstwę
ozonową

lub

fluorowanymi

gazami

cieplarnianymi,

lub

pozostałymi

fluorowanymi substancjami lub produktami i urządzeniami zawierającymi
substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, lub
pozostałe fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi;>
6) podsumowanie i wnioski.
12. Organy, o których mowa w ust. 5, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw
środowiska, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, sprawozdanie z kontroli, o
której mowa w ust. 5, w roku poprzednim, w zakresie swoich kompetencji.

[Art. 46.
1. Organy Krajowej Administracji Skarbowej kontrolują przywóz i wywóz substancji
zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów,
urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje
kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionych.
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- 77 2. Substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane zatrzymane
przez organ celny w związku z nielegalnym wprowadzeniem na obszar celny Wspólnoty
Europejskiej podlegają cofnięciu poza ten obszar, a w przypadku gdy cofnięcie nie jest
możliwe, te substancje lub gazy traktowane są jak odpady i podlegają unieszkodliwieniu w
trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.
21, z późn. zm.) na koszt osoby, na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa
celnego.
3. W przypadku braku możliwości unieszkodliwienia substancji zubożających warstwę
ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych na koszt osoby, o której mowa w ust. 2,
koszty unieszkodliwienia pokrywane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Środki, o których mowa w ust. 3, przeznaczone na unieszkodliwienie substancji
zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych realizowane
przez państwową jednostkę budżetową, są przekazywane tej jednostce zgodnie z art. 410c
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, z późn. zm.).
5. Organy Krajowej Administracji Skarbowej przedkładają ministrowi właściwemu do spraw
środowiska, do dnia 31 marca roku następnego, sprawozdanie zawierające:
1) raport z przypadków zatrzymania substancji kontrolowanej w danym roku
kalendarzowym, w tym:
a) roczne dane o ilości zatrzymanej substancji kontrolowanej oraz terminie przekazania
jej do unieszkodliwienia, z podaniem nazwy i adresu podmiotu, któremu ta substancja
została przekazana do unieszkodliwienia,
b) roczne zestawienie wszczętych i zakończonych postępowań w stosunku do osób, które
dokonały nielegalnego przywozu lub wywozu substancji kontrolowanej;
2) informację o przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym szkoleniach i
działaniach promocyjnych, wspomagających ograniczenie nielegalnego przywozu lub
wywozu substancji kontrolowanych.
6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym
mowa w ust. 5, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności danych zawartych w
sprawozdaniu.]
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- 78 <Art. 46.
1. Organy Krajowej Administracji Skarbowej kontrolują przywóz i wywóz substancji
zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz
produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy
cieplarniane lub od nich uzależnionych.
2. Substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, a także
produkty i urządzenia zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub
fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnione zatrzymane przez organ celny
w związku z nielegalnym wprowadzeniem na obszar celny Unii Europejskiej
podlegają cofnięciu poza ten obszar, a w przypadku gdy cofnięcie nie jest możliwe –
towary te są traktowane jako odpady i podlegają unieszkodliwieniu w trybie
określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.
1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785) na koszt osoby, na której ciążą obowiązki
wynikające z przepisów prawa celnego.
3. W przypadku braku możliwości unieszkodliwienia substancji zubożających warstwę
ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, a także pozostałych towarów
wymienionych w ust. 2, na koszt osoby, o której mowa w ust. 2, koszty
unieszkodliwienia pokrywane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Środki, o których mowa w ust. 3, przeznaczone na unieszkodliwienie substancji
zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, a także
pozostałych towarów wymienionych w ust. 2, realizowane przez państwową
jednostkę budżetową, są przekazywane tej jednostce zgodnie z art. 410c ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519,
785, 898 i 1089).
5. Organy Krajowej Administracji Skarbowej przedkładają ministrowi właściwemu do
spraw środowiska, do dnia 31 marca roku następnego, sprawozdanie zawierające:
1) raport z przypadków zatrzymania substancji kontrolowanej, a także produktu
lub urządzenia zawierających taką substancję lub od niej uzależnionych, w
danym roku kalendarzowym, w tym:
a) roczne dane o ilości zatrzymanej substancji kontrolowanej, a także o ilości
zatrzymanego produktu i urządzenia zawierających taką substancję lub od niej
uzależnionych, oraz o terminie przekazania ich do unieszkodliwienia,
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urządzenie zostały przekazane do unieszkodliwienia,
b) roczne zestawienie wszczętych, kontynuowanych i zakończonych postępowań w
stosunku do osób, które dokonały nielegalnego przywozu lub wywozu substancji
kontrolowanej, a także produktu lub urządzenia zawierających taką substancję
lub od niej uzależnionych;
2) informację o przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym szkoleniach i
działaniach

promocyjnych,

wspomagających

ograniczenie

nielegalnego

przywozu lub wywozu substancji kontrolowanych, a także produktów i urządzeń
zawierających taką substancję lub od niej uzależnionych.
6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określi wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5,
w formie dokumentu elektronicznego.>

Art. 47.
Administracyjną karę pieniężną w wysokości od 600 do 3000 zł wymierza się za:
[1) nieprzekazanie w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1005/2009, lub jego kopii albo sprawozdania, o którym mowa w art. 6 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 842/2006, lub jego kopii;
2) wprowadzenie do obrotu, wbrew art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 842/2006,
urządzenia lub produktu wymienionego w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia, albo
wprowadzenie do obrotu, wbrew art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,
pojemnika bez odpowiedniej etykiety lub instrukcji obsługi;
3) wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew art. 13 ust. 1, pojemnika,
produktu lub urządzenia bez etykiety w języku polskim albo bez instrukcji w języku
polskim;
4) wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew art. 13 ust. 1, systemu
ochrony przeciwpożarowej lub gaśnicy bez etykiety w języku polskim albo bez instrukcji w
języku polskim;
5) niesporządzenie w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 5, Karty Urządzenia dla
urządzenia zawierającego co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych
gazów cieplarnianych;
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- 80 6) niesporządzenie w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 5, Karty Systemu Ochrony
Przeciwpożarowej dla systemu ochrony przeciwpożarowej zawierającego co najmniej 3
kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych;]
<1) nieprzekazanie w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia
(WE) nr 1005/2009, albo sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia
(UE) nr 517/2014;
2) wprowadzenie do obrotu, wbrew art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,
urządzenia lub produktu albo, wbrew art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1005/2009, pojemnika bez odpowiedniej etykiety;
3) wprowadzenie, wbrew art. 13, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojemnika,
produktu lub urządzenia bez etykiety w języku polskim albo bez instrukcji w języku
polskim albo wprowadzenie produktu lub urządzenia niezgodnie z art. 12 ust. 1, 2
lub 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 albo z art. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2068;
4) wprowadzenie, wbrew art. 13, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu
ochrony przeciwpożarowej lub gaśnicy bez etykiety w języku polskim albo bez
instrukcji w języku polskim albo wprowadzenie produktu lub urządzenia niezgodnie
z art. 12 ust. 1, 2 lub 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 albo z art. 2 rozporządzenia
(UE) 2015/2068;
5) niesporządzenie w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 4, Karty Urządzenia lub
jej korekty w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 5;
6) niesporządzenie w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 4, Karty Systemu
Ochrony Przeciwpożarowej lub jej korekty w terminie, o którym mowa w art. 14 ust.
5;>
7) niezapewnienie, wbrew art. 15 ust. 1, dokonania wpisu danych do Karty Urządzenia przez
osobę posiadającą odpowiedni certyfikat dla personelu;
8) niezapewnienie, wbrew art. 15 ust. 1, dokonania wpisu danych do Karty Systemu
Ochrony Przeciwpożarowej przez osobę posiadającą odpowiedni certyfikat dla personelu;
9) niedokonanie w terminie, o którym mowa w art. 15 ust. 2, wpisu danych do Karty
Urządzenia;
10) niedokonanie w terminie, o którym mowa w art. 15 ust. 2, wpisu danych do Karty
Systemu Ochrony Przeciwpożarowej;
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- 81 [11) nieprzekazanie w terminie, o którym mowa w art. 40 ust. 2, wyspecjalizowanej jednostce
sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 2, dotyczącego substancji kontrolowanych
albo nowych substancji albo fluorowanych gazów cieplarnianych;]
<11)

nieprzekazanie w terminie, o którym mowa w art. 40 ust. 2, wyspecjalizowanej

jednostce sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 1, lub nieprzekazanie korekty
tego sprawozdania w terminie, o którym mowa w art. 39 ust. 2;>
12) niezłożenie, wbrew art. 9 ust. 1, wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust.
1, przez przedsiębiorstwo produkujące, stosujące lub wprowadzające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje do zastosowania w charakterze substratów lub
do celów laboratoryjnych i analitycznych, zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr
1005/2009, albo niepoinformowanie przez takie przedsiębiorstwo, wbrew art. 9 ust. 6, o
zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9 ust. 1;
13) niezłożenie, wbrew art. 9 ust. 1, wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust.
1, przez przedsiębiorstwo stosujące substancje kontrolowane w charakterze substratów,
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, lub przedsiębiorstwo prowadzące
niszczenie substancji kontrolowanych, zgodnie z art. 22 i załącznikiem VII do
rozporządzenia

(WE)

nr

1005/2009,

albo

niepoinformowanie

przez

takie

przedsiębiorstwo, wbrew art. 9 ust. 6, o zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której
mowa w art. 9 ust. 1;
[14) wykonanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 303/2008,
bez posiadania wymaganego certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 4
rozporządzenia (WE) nr 303/2008, albo wykonanie czynności, o których mowa w art. 1
rozporządzenia (WE) nr 305/2008, bez posiadania wymaganego certyfikatu dla personelu,
o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 305/2008, albo wykonanie czynności, o
których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 306/2008, bez posiadania wymaganego
certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 306/2008;]
<14)

wykonanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE)

2015/2067, bez posiadania wymaganego certyfikatu dla personelu, o którym mowa w
art. 4 rozporządzenia (UE) 2015/2067, albo wykonanie czynności, o których mowa w
art. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2066, bez posiadania wymaganego certyfikatu dla
personelu, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2066, albo wykonanie
czynności, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 306/2008, bez

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 82 posiadania wymaganego certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 2
rozporządzenia (WE) nr 306/2008;>
15) wykonanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 304/2008,
bez posiadania wymaganego certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 4
rozporządzenia (WE) nr 304/2008;
16) wykonanie czynności, o których mowa w art. 20 ust. 4, bez posiadania wymaganego
certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i 2, w odniesieniu do substancji
kontrolowanych niebędących halonami;
17) wykonanie czynności, o których mowa w art. 20 ust. 4, bez posiadania wymaganego
certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i 2, w odniesieniu do halonów;
18) niedokonanie naprawy, o której mowa w art. 36 ust. 1, przed napełnieniem systemu
klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych;
19) wykonanie czynności, o których mowa w art. 37 ust. 1, bez posiadania zaświadczenia o
odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 307/2008 [.] <;>
<20)

niewypełnienie obowiązków określonych w art. 1 ust. 1 lub 2, art. 2 lub art. 4

rozporządzenia (UE) 2016/879.>

Art. 48.
Administracyjną karę pieniężną w wysokości od 4000 do 10 000 zł wymierza się za:
1) niezapewnienie, wbrew art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, dokonania
odzysku do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia halonów;
2) niezapewnienie, wbrew art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, dokonania
odzysku do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia substancji kontrolowanych
niebędących halonami;
3) niezapewnienie, wbrew art. 22 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, dokonania
odzysku lub zniszczenia substancji kontrolowanych niebędących halonami zawartych w
innych produktach i urządzeniach niż określone w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1005/2009, w zakresie, w jakim jest to osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu
widzenia, w celu zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub zniszczenia;
4) niezapewnienie, wbrew art. 22 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, dokonania
odzysku lub zniszczenia halonów zawartych w innych produktach i urządzeniach niż
określone w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, w zakresie, w jakim jest to
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recyklingu, regeneracji lub zniszczenia;
5) niezapewnienie

sprawdzenia

pod

względem

wycieków

stacjonarnych

urządzeń

chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane
oraz ich obiegów w terminach, o których mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1005/2009;
6) niezapewnienie sprawdzenia pod względem wycieków stacjonarnych systemów ochrony
przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane w terminach, o których mowa
w art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009;
[7) niezapewnienie sprawdzenia pod względem wycieków

stacjonarnych urządzeń

chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy
cieplarniane oraz ich obiegów w terminach, o których mowa w art. 3 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 842/2006;
8) niezapewnienie sprawdzenia pod względem wycieków stacjonarnych systemów ochrony
przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane w terminach, o których
mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006;
9) niezainstalowanie, wbrew art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, w
stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła, w tym w
ich obiegach, zawierających co najmniej 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych,
systemów wykrywania wycieków;
10) niezapewnienie w terminie, o którym mowa w art. 3 ust. 3 albo ust. 4 albo ust. 5
rozporządzenia

(WE)

nr

842/2006,

kontroli

systemów

wykrywania

wycieków,

zainstalowanych w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i
pompach ciepła, w tym w ich obiegach, zawierających co najmniej 300 kg fluorowanych
gazów cieplarnianych;
11) niezainstalowanie, wbrew art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, w
stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 300 kg
fluorowanych gazów cieplarnianych systemów wykrywania wycieków;
12) niezapewnienie w terminie, o którym mowa w art. 3 ust. 3 albo ust. 4 albo ust. 5
rozporządzenia

(WE)

nr

842/2006,

kontroli

systemów

wykrywania

wycieków

zainstalowanych w stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej zawierających co
najmniej 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych;
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uzgodnień dotyczących właściwego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych
zawartych w:
a) stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła,
b) stacjonarnych urządzeniach zawierających rozpuszczalniki,
c) stacjonarnych rozdzielnicach wysokiego napięcia,
d) systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach - w celu zapewnienia ich recyklingu,
regeneracji lub zniszczenia, przez personel posiadający odpowiedni certyfikat;
14) niezapewnienie, wbrew art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, wykonania przez
osobę wykorzystującą pojemnik zawierający fluorowane gazy cieplarniane, którego okres
użytkowania dobiega końca, uzgodnień w celu poprawnego odzysku wszelkich
pozostałości gazów, jakie on zawiera, w celu zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub
zniszczenia;
15) niezapewnienie, wbrew art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, dokonania
odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w innych produktach i
urządzeniach niż określone w art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia, z uwzględnieniem sprzętu
ruchomego, o ile nie służy on celom operacji wojskowych, w zakresie, w jakim jest to
osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, przez odpowiednio
wykwalifikowany personel w celu zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub
zniszczenia;]
<7) niezapewnienie wykonania kontroli szczelności, o których mowa w art. 4
rozporządzenia (UE) nr 517/2014, albo niespełnienie wymogów kontroli, o których
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1516/2007, z wyłączeniem stacjonarnych systemów
ochrony przeciwpożarowej;
8) niezapewnienie wykonania kontroli szczelności albo niespełnienie wymogów kontroli,
o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1516/2007, w odniesieniu do
stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy
cieplarniane w terminach, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr
517/2014;
9) niezapewnienie, wbrew art. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, zainstalowania
systemów wykrywania wycieków, z wyłączeniem stacjonarnych systemów ochrony
przeciwpożarowej;
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nr 517/2014, kontroli systemów wykrywania wycieków, z wyłączeniem stacjonarnych
systemów ochrony przeciwpożarowej;
11) niezapewnienie, wbrew art. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, zainstalowania w
stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy
cieplarniane w ilości 500 ton ekwiwalentu CO2 lub większej systemów wykrywania
wycieków;
12) niezapewnienie w terminie, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (UE)
nr 517/2014,

kontroli

systemów

wykrywania

wycieków

zainstalowanych

w stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane
gazy cieplarniane w ilości 500 ton ekwiwalentu CO2 lub większej;
13) niezapewnienie, wbrew art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, dokonania
właściwego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych;
14) niezapewnienie, wbrew art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, dokonania
odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych;
15) niezapewnienie, wbrew art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, dokonania
odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych;>
[16) niezapewnienie, wbrew art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, dokonania
odzysku do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia fluorowanych gazów
cieplarnianych przed końcowym unieszkodliwieniem urządzeń oraz podczas ich
serwisowania lub konserwacji;]
17) przekazanie, wbrew art. 10 ust. 4, substancji kontrolowanych niebędących halonami
osobom fizycznym na ich własne potrzeby;
18) przekazanie, wbrew art. 10 ust. 4, halonów osobom fizycznym na ich własne potrzeby;
19) przekazanie, wbrew art. 10 ust. 5, fluorowanych gazów cieplarnianych osobom
fizycznym na ich własne potrzeby;
20) niezapewnienie sprawdzenia pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń
chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy
cieplarniane oraz ich obiegów przez personel, o którym mowa w art. 20 ust. 1, albo
zawierających substancje kontrolowane oraz ich obiegów przez personel, o którym mowa
w art. 20 ust. 4;
21) niezapewnienie sprawdzenia pod względem wycieków stacjonarnych systemów ochrony
przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane przez personel, o którym
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którym mowa w art. 20 ust. 4;
22) niezapewnienie, wbrew art. 20 ust. 4, dokonania odzysku substancji kontrolowanych
niebędących halonami zawartych w innych produktach i urządzeniach niż określone w art.
22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 przez personel posiadający odpowiedni
certyfikat;
23) niezapewnienie, wbrew art. 20 ust. 4, dokonania odzysku halonów zawartych w innych
produktach i urządzeniach niż określone w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1005/2009 przez personel posiadający odpowiedni certyfikat;
24) prowadzenie szkolenia dla osób fizycznych ubiegających się o certyfikat dla personelu,
bez uzyskania wpisu do rejestru jednostek prowadzących szkolenia, o którym mowa w art.
27 ust. 8;
25) wydanie zaświadczenia bez uzyskania wpisu do rejestru jednostek wydających
zaświadczenia o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 11;
[26) niezapewnienie, wbrew art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, aby personel
posiadał niezbędny dla danego zastosowania i wykonywanej czynności certyfikat, z
wyłączeniem systemów ochrony przeciwpożarowej;
27) niezapewnienie, wbrew art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, aby personel
posiadał niezbędny dla danego zastosowania i wykonywanej czynności certyfikat w
zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej;
28) przyjęcie, wbrew art. 10 ust. 1, dostawy substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu
cieplarnianego, bez posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców odpowiedniego do
wykonywanych przez personel przedsiębiorcy czynności związanych z substancjami
kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi albo - w przypadku czynności
serwisowych i naprawczych systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych bez posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu;]
<26)

niezapewnienie, wbrew art. 10 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, aby

podmiot, któremu zleca się wykonanie czynności, o której mowa w art. 10 ust. 1 tego
rozporządzenia,

posiadał

certyfikat

niezbędny

dla

danego

zastosowania

i

wykonywanej czynności, z wyłączeniem systemów ochrony przeciwpożarowej;
27) niezapewnienie, wbrew art. 10 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, aby
podmiot, któremu zleca się wykonanie czynności, o której mowa w art. 10 ust. 1 tego
rozporządzenia, posiadał certyfikat w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej;
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cieplarnianego lub, wbrew art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,
fluorowanego gazu cieplarnianego, bez posiadania certyfikatu dla personelu
odpowiedniego

do

wykonywanych

czynności

związanych

z substancjami

kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi albo − w przypadku
czynności serwisowych i naprawczych systemów klimatyzacji w niektórych
pojazdach silnikowych – bez posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu;>
29) przeprowadzenie egzaminu bez uzyskania wpisu do rejestru jednostek oceniających
personel, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4;
30) prowadzenie działalności bez posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców, o którym
mowa w art. 29, z wyłączeniem systemów ochrony przeciwpożarowej;
31) prowadzenie działalności bez posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców, o którym
mowa w art. 29, w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej [.] <;>
<32)

sprzedaż, wbrew art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, fluorowanego

gazu cieplarnianego, bez upewnienia się zgodnie z wymogiem określonym w art. 13a
ust. 1, że kupujący posiada certyfikat dla personelu odpowiedni do wykonywanych
czynności związanych z fluorowanymi gazami cieplarnianymi albo − w przypadku
czynności serwisowych i naprawczych systemów klimatyzacji w niektórych
pojazdach silnikowych – zaświadczenie o odbytym szkoleniu, albo że jest podmiotem
zatrudniającym taką osobę;
33) nieprowadzenie, wbrew art. 13a ust. 3 oraz wbrew art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE)
nr

517/2014,

dokumentacji

dotyczącej

nabywców

fluorowanych

gazów

cieplarnianych.>

[Art. 49.
Administracyjną karę pieniężną w wysokości od 6000 do 30 000 zł wymierza się za:
1) zastosowanie, wbrew art. 8 ust. 1 lub 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006,
heksafluorku siarki lub jego preparatów w procesie odlewania magnezu lub do
napełnienia opon pojazdów;
2) wprowadzenie do obrotu, wbrew art. 9 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, produktów
i urządzeń wyszczególnionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 842/2006, z
wyłączeniem

systemów

ochrony

przeciwpożarowej

perfluorowęglowodory;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

i

gaśnic

zawierających

- 88 3) wprowadzenie do obrotu, wbrew art. 9 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, systemów
ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających perfluorowęglowodory.]

<Art. 49.
Administracyjną karę pieniężną w wysokości od 6000 do 30 000 zł wymierza się za:
1) zastosowanie, wbrew art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,
heksafluorku siarki;
2) wprowadzenie do obrotu, wbrew art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,
produktów i urządzeń wymienionych w załączniku III do tego rozporządzenia,
z wyłączeniem stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej;
3) wprowadzenie do obrotu, wbrew art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,
produktów i urządzeń wymienionych w załączniku III do tego rozporządzenia,
w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej;
4) sprzedaż, wbrew art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, niehermetycznie
zamkniętych urządzeń bez dowodu spełniającego wymagania określone w art. 13a
ust. 1 i 2;
5) wprowadzenie, wbrew art. 16 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, do obrotu
fluorowanych gazów cieplarnianych bez uprzedniego uzyskania kontyngentu na
wprowadzanie wodorofluorowęglowodorów do obrotu lub przekroczenie ilości
przyznanych w kontyngencie;
6) stosowanie, wbrew art. 13 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, fluorowanych
gazów cieplarnianych;
7) niewypełnienie

obowiązku

rejestracyjnego

określonego

w

art.

17

ust.

1

rozporządzenia (UE) nr 517/2014;
8) nieprowadzenie, wbrew art. 13a ust. 3, rejestru sprzedanych niehermetycznie
zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi;
9) nieprzedstawienie, wbrew art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, organom
celnym w chwili wprowadzania fluorowanych gazów cieplarnianych do obrotu
dowodu określonego w art. 13a ust. 4;
10) wprowadzenie do obrotu, wbrew art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,
urządzeń

chłodniczych,

klimatyzacyjnych

wodorofluorowęglowodorami

bez

lub

uprzedniego

pomp

ciepła

uzyskania

napełnionych

upoważnienia

wykorzystanie kontyngentu zgodnie z art. 18 ust. 2 tego rozporządzenia;
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zgodności lub niezapewnienie weryfikacji dokumentacji i deklaracji zgodności przez
niezależnego audytora.>

Art. 51.
[1. Administracyjne kary pieniężne za czyny określone w art. 47 pkt 1-3, 5, 7, 9, 11-14, 16, 18
i 19, art. 48 pkt 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13-17, 19, 20, 22, 24-26 i 28-30 oraz w art. 49 pkt 1 i 2
wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.]
<1. Administracyjne kary pieniężne za czyny określone w art. 47 pkt 1–3, 5, 7, 9, 11–14,
16, 18–20, art. 48 pkt 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13–15, 17, 19, 20, 22, 24–26, 28–30, 32 i 33 oraz
art. 49 pkt 1, 2 i 4–11 wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki
inspektor ochrony środowiska.>
2. Administracyjne kary pieniężne za czyny określone w art. 47 pkt 4, 6, 8, 10, 15 i 17, w art.
48 pkt 1, 4, 6, 8, 11, 12, 18, 21, 23, 27 i 31 oraz w art. 49 pkt 3 wymierza, w drodze
decyzji administracyjnej, właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej.
3. Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 47-49, wnosi się odpowiednio na
rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska albo właściwego
organu Państwowej Straży Pożarnej. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód
budżetu państwa.
4. W sprawach dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 4750, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 i 699), z tym że uprawnienia organów
podatkowych

przysługują

odpowiednio

wojewódzkiemu

inspektorowi

ochrony

środowiska albo właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej albo ministrowi
właściwemu do spraw środowiska.
5. Przy ustalaniu wysokości administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 47-49,
uwzględnia się rodzaj i zakres naruszenia, w tym jego wpływ na środowisko,
dotychczasową działalność podmiotu, który popełnił naruszenie, w zakresie objętym
przepisami ustawy oraz skutki naruszenia.
6. Jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń
lub okoliczności, którym podmiot popełniający naruszenie nie mógł zapobiec, właściwy
organ odstępuje od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej i umarza postępowanie.
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upłynęły 3 lata.
Art. 70.
1. [W latach 2015-2024 maksymalny limit wydatków dla Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej
ustawy wynosi 5 728 000,00 zł, w tym w:]
<W latach 2015–2024 maksymalny limit wydatków dla Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie
niniejszej ustawy wynosi 5 805 000,00 zł, w tym w:>
1) 2015 r. - 660 000,00 zł;
2) 2016 r. - 510 000,00 zł;
[3) 2017 r. - 523 000,00 zł;]
<3) 2017 r. – 600 000,00 zł;>
4) 2018 r. - 536 000,00 zł;
5) 2019 r. - 549 000,00 zł;
6) 2020 r. - 562 000,00 zł;
7) 2021 r. - 576 000,00 zł;
8) 2022 r. - 590 000,00 zł;
9) 2023 r. - 604 000,00 zł;
10) 2024 r. - 618 000,00 zł.
2. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o
którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok
budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy
część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca proporcjonalnie na
okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona:
1) po pierwszym kwartale - co najmniej o 20%,
2) po dwóch kwartałach - co najmniej o 15%,
3) po trzech kwartałach - co najmniej o 10%
- minister właściwy do spraw środowiska stosuje mechanizm korygujący polegający na
wstrzymaniu wydatków.
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USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.
1688)
Art. 2.
1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:
1) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903,
1250 i 1427) w zakresie:
a) przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
b) przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz
przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości
emisji i jej wpływu na stan środowiska,
c) przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym
stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników
statków żeglugi śródlądowej,
d) eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
e) przestrzegania

przepisów

o

gospodarce

opakowaniami

oraz

odpadami

opakowaniowymi,
f) przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
[g) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z niektórymi
fluorowanymi gazami cieplarnianymi, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015
r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), oraz z produktami, urządzeniami i
systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi te
substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, z wyłączeniem systemów ochrony
przeciwpożarowej i gaśnic zawierających te substancje,]
<g) postępowania

z

substancjami

zubożającymi

warstwę

ozonową

oraz

z

fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. poz. 881, z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. …),
oraz z produktami i urządzeniami zawierającymi te substancje lub gazy lub od
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zawierających te substancje lub gazy,>
h) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i
organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806), w zakresie
wymagań określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej albo w zgodach na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie
zmodyfikowanych do środowiska w zakresie postępowania z odpadami, w tym
powstającymi

podczas

zamkniętego

użycia

organizmów

genetycznie

zmodyfikowanych oraz po zakończeniu zamierzonego uwolnienia organizmów
genetycznie zmodyfikowanych do środowiska,
i) przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
j) przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z
wyjątkiem przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688),
k) przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem przestrzegania
przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9,
art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 i
1688);
1a) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250);
2) prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności:
a) opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska,
b) koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
c) gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego
monitoringu środowiska,
d) przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu
środowiska,
e) opracowywanie raportów o stanie środowiska,
f) udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym
koordynacja współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23
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Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 13);
3) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem
wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania
ze środowiska;
4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich
skutków;
5) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
6) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353, 831, 961 i 1250);
7) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;
8) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;
9) wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu
odpadów;
10) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 oraz z 2014 r. poz. 1101);
11) kontrola wyrobów

wprowadzonych do

obrotu lub

oddanych do użytku,

podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub
innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;
12) wykonywanie zadań z zakresu:
a) ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1203),
b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów,

zmieniającego

dyrektywę

1999/45/WE

oraz

uchylającego

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
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93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z
późn. zm.),
c) rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.),
d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca
2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE
L 204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.),
e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008,
str. 1, z późn. zm.)
- w zakresie zagrożeń dla środowiska;
12a) wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki
podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L
295 z 12.11.2010, str. 23);
13) wykonywanie zadań dotyczących przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów
ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542) w zakresie emisji
gazów cieplarnianych objętych systemem oraz szacowanie wielkości emisji gazów
cieplarnianych z instalacji lub z operacji lotniczej, o którym mowa w art. 87 ust. 4 i
art. 88 ust. 1 tej ustawy;
13a) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
14) wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii
występujących w środowisku;
15) prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych;
16) prowadzenie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych;
17) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i
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społecznymi;
17a) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250);
17b) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do
zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 1340)
oraz wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność
użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego
dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału
korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (Dz. Urz. UE L 150 z
20.05.2014, str. 59) i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1866 z dnia
13 października 2015

r. ustanawiającego

szczegółowe zasady wykonania

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 w odniesieniu do
rejestru kolekcji, monitorowania zgodności użytkowników i najlepszych praktyk (Dz.
Urz. UE L 275 z 20.10.2015, str. 4);
18) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
2. Zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje minister
właściwy do spraw środowiska.
3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz.
1204 i 1321)

Art. 23.
1. W celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż
Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia.
2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane na podstawie:
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2) art. 269 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013
r. poz. 1232, z późn. zm.), w zakresie zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej;
3) zlecenia starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym;
4) polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli;
5) zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy
Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie
ochrony przeciwpożarowej;
6) zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia
życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych
rozmiarach lub naruszenia środowiska, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z
późn. zm.);
7) wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na
terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.
3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane w zakresie:
1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym;
3) oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
4) ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w
art. 269 oraz art. 269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska;
5) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez
jednostki ochrony przeciwpożarowej;
6) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń;
7) wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru
oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;
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informacji

niezbędnych

do

wykonania

analizy

poważnej

awarii

przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład;
[9) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi
gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubożających

warstwę

ozonową

oraz

o

niektórych

fluorowanych

gazach

cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a
także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje
kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich
uzależnionymi.]
<9) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi
gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi
w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U.
poz. 881, z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. …), wykorzystywanymi w
ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz
gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi.>
4. Prawo

do

przeprowadzania

czynności

kontrolno-rozpoznawczych

mają

strażacy

upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
5. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane przez inne osoby
upoważnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
6. Strażacy, o których mowa w ust. 4, w przypadku naruszenia:
1) przepisów przeciwpożarowych lub
2) przepisów art. 250 ust. 1, 4, 5, 8 i 9, art. 251 ust. 1, 5-8, art. 252 ust. 1, art. 253 ust. 1,
art. 254 ust. 1, art. 255 ust. 1 i 2, art. 256-258, art. 261 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2-5,
art. 261a ust. 1 i 2, art. 262, art. 263 lub art. 264 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej lub prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
- mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.
7. Czynności

kontrolno-rozpoznawcze

mogą

być

przeprowadzane

po

doręczeniu

kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 7
dni, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, przynajmniej na 3 dni - przed
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przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, jeżeli:
1) powzięto informację o możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzania
zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru, lub
poważnej awarii przemysłowej;
2) przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych jest niezbędne w celu
dokonania ustaleń w zakresie określonym w ust. 3 pkt 7 i 8.
8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, powinno zawierać:
1) określenie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych;
2) oznaczenie organu przeprowadzającego czynności kontrolno-rozpoznawcze;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko, określenie stanowiska służbowego strażaka upoważnionego do
przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz numer jego legitymacji
służbowej;
5) imię i nazwisko oraz określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości innej osoby
upoważnionej do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych;
6) oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi i miejsca ich
przeprowadzenia;
7) informacje o zakresie przedmiotowym czynności kontrolno-rozpoznawczych;
8) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
9) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub
funkcji;
10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
9. W chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych upoważnieni do
przeprowadzania tych czynności, zwani dalej "kontrolującymi", okazują kontrolowanemu:
strażak - legitymację służbową, a inna osoba - dokument tożsamości.
10. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności
kontrolno-rozpoznawczych, a w tym:
1) udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych
czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej;
2) umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w
stosunku do których mają być przeprowadzone czynności;
3) zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności;
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5) zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie
i miejsce do przechowywania dokumentów;
6) udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w
zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności.
11. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią
one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są:
1) komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo
przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja
Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Graniczna;
2) obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe
korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych.
12. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego
przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o
ochronie przeciwpożarowej. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w
regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego.
13. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący
sporządza protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez
niego upoważniona.
14. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do
protokołu przed jego podpisaniem.
15. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego albo osobę, o której mowa
w ust. 14, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole.
16. Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo
komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Kopię protokołu
kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.
17. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych;
2) sposób sporządzania i zakres protokołów z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
3) warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione
do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych;
4) zakres

właściwości

komendantów

Państwowej

Straży

Pożarnej

odnośnie

upoważniania strażaków do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych;
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oraz wzory zestawień tych wyników.
Rozporządzenie powinno umożliwiać właściwą realizację czynności kontrolnorozpoznawczych oraz ich dokumentację.

USTAWA z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz.
U. z 2015 r. poz. 434 i 881, z 2016 r. poz. 1954 oraz z 2017 r. poz. 32, 785 i 1215)

Art. 1.
Do zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki stosuje się:
1) postanowienia

następujących

umów

międzynarodowych,

wraz

ze

zmianami

obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej,
podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób:
a) Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki,
1973 r., sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem
uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r.
Nr 17, poz. 101) oraz Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26
września 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), zwanej dalej "Konwencją
MARPOL",
b) Konwencji

o ochronie środowiska morskiego obszaru

Morza Bałtyckiego,

sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz.
346), zwanej dalej "Konwencją Helsińską 1992",
c) Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych
substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29
grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46), zwanej dalej "Konwencją o
zatapianiu",
d) Międzynarodowej

konwencji

w

sprawie

kontroli

szkodliwych

systemów

przeciwporostowych na statkach, podpisanej w Londynie dnia 5 października 2001 r.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 134, poz. 851), zwanej dalej "Konwencją AFS";
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- 101 [1a) odpowiednio przepisy art. 20 i art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. U. poz. 881), w zakresie eksploatacji na statkach urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych,

rozdzielnic

wysokiego

napięcia

oraz

systemów

ochrony

przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy
cieplarniane, w przypadku gdy niniejsza ustawa nie stanowi inaczej;]
<1a)

odpowiednio przepisy art. 20 i art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881, z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.
…), w zakresie eksploatacji na statkach urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych,
rozdzielnic elektrycznych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic
zawierających substancje kontrolowane, fluorowane gazy cieplarniane lub pozostałe
fluorowane gazy cieplarniane, w przypadku gdy niniejsza ustawa nie stanowi
inaczej;>

Art. 4.
W rozumieniu niniejszej ustawy:
1) statek - oznacza urządzenie pływające używane w środowisku morskim, w tym również
wodoloty, poduszkowce, statki podwodne oraz umocowane i pływające platformy
wiertnicze;
1a) statek rybacki - oznacza statek wyposażony lub wykorzystywany handlowo do łowienia
ryb lub innych żyjących w morzu organizmów;
1b) statek sportowy - oznacza statek bez względu na napęd, wykorzystywany w celach
sportowych lub rekreacyjnych;
2) armator - oznacza osobę, która przy użyciu własnego lub cudzego statku prowadzi
działalność w środowisku morskim we własnym imieniu;
3) kapitan - oznacza osobę kierującą pracą na statku;
4)

substancja kontrolowana - oznacza substancję kontrolowaną w rozumieniu art. 3 pkt 4
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września
2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z
31.10.2009, str. 1, z późn. zm.);

5) paliwo żeglugowe - oznacza każde ropopochodne paliwo płynne przeznaczone do użycia
lub używane na statku, w tym paliwo określone normą przenoszącą normę ISO 8217;
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- 102 6) substancje zanieczyszczające - oznacza substancje objęte załącznikami I (olej) i II
(szkodliwe substancje ciekłe) do Konwencji MARPOL;
[7) fluorowane gazy cieplarniane - oznaczają fluorowane gazy cieplarniane w rozumieniu
art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17
maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L
161 z 14.06.2006, str. 1, z późn. zm.);]
<7) fluorowane

gazy

cieplarniane

–

oznaczają

fluorowane

gazy

cieplarniane

w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str.
195, z późn. zm.);>
8) system obiegu paliwa na statku - oznacza system dystrybucji, filtracji i oczyszczania
paliwa, a także dostarczania paliwa ze zbiorników paliwowych do urządzeń spalania
paliwa;
9) THETIS-EU - oznacza unijny system informacji, opracowany i obsługiwany przez
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego, zwaną dalej "EMSA", będący platformą
do raportowania i wymiany informacji o wynikach kontroli przeprowadzanych zgodnie z
przepisami: niniejszej ustawy, ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych
urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. poz.
1361, z 2004 r. poz. 959, z 2005 r. poz. 1683 oraz z 2010 r. poz. 1508), decyzji
wykonawczej Komisji (UE) 2015/253 z dnia 16 lutego 2015 r. ustanawiającej zasady
dotyczące pobierania próbek i sprawozdawczości na podstawie dyrektywy Rady
1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (Dz. Urz. UE L 41 z
17.02.2015, str. 55), zwanej dalej "decyzją 2015/253", oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu
morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 55,
z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/757", wykorzystującą informacje z
systemów SafeSeaNet.

[Art. 13a.
Czynności polegające na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów
cieplarnianych ze znajdujących się na statkach urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych,
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- 103 systemów ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnic wysokiego napięcia oraz gaśnic w celu
regeneracji, recyklingu lub unieszkodliwienia tych substancji lub gazów wykonywane są przez
członka załogi statku posiadającego co najmniej dyplom oficera mechanika wachtowego lub
przez osobę posiadającą certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych, albo przez przedsiębiorcę zatrudniającego taką osobę.

Art. 13b.
Do dnia 31 stycznia każdego roku dyrektorzy urzędów morskich przedstawiają Głównemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska raport w sprawie oceny stanu przestrzegania w roku
poprzednim przepisów dotyczących stosowania oraz eksploatacji urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych, rozdzielnic wysokiego napięcia oraz systemów ochrony przeciwpożarowej i
gaśnic zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane na
statkach.]

<Art. 13a.
Czynności polegające na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów
cieplarnianych

ze

znajdujących

się

na

statkach

urządzeń

chłodniczych,

klimatyzacyjnych, systemów ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnic elektrycznych oraz
gaśnic w celu zapewnienia regeneracji, recyklingu lub unieszkodliwienia tych substancji
lub gazów wykonywane są przez członka załogi statku posiadającego co najmniej
dyplom oficera mechanika wachtowego lub osobę posiadającą certyfikat dla personelu,
o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, albo przez
przedsiębiorcę zatrudniającego taką osobę.
Art. 13b.
Do dnia 31 stycznia każdego roku dyrektorzy urzędów morskich przedstawiają
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska raport w sprawie oceny stanu
przestrzegania w roku poprzednim przepisów dotyczących stosowania oraz eksploatacji
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, rozdzielnic elektrycznych oraz systemów
ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje kontrolowane lub
fluorowane gazy cieplarniane na statkach.>
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Jeżeli armator statku, nie wykonując ciążących na nim z mocy prawa obowiązków lub łamiąc
ustanowione prawem zakazy:
1) przewozi ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające, nie przekazując informacji, o
których mowa w art. 10a,
[2)

dopuszcza do wykonywania przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień, o
których mowa w art. 13a, odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów
cieplarnianych z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, rozdzielnic wysokiego
napięcia oraz systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic w celu zapewnienia ich
regeneracji, recyklingu lub zniszczenia,

3)

nie wypełnia obowiązku przekazywania w terminie rocznych sprawozdań, o których
mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, do
wyspecjalizowanej jednostki,]

<2) dopuszcza do wykonywania przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień, o
których mowa w art. 13a, odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych
gazów cieplarnianych z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, rozdzielnic
elektrycznych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic w celu zapewnienia
ich regeneracji, recyklingu lub zniszczenia,
3) nie wypełnia obowiązku przekazywania w terminie rocznych sprawozdań, o których
mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, do
wyspecjalizowanej jednostki,>
4)

nie podejmuje wszelkich wykonalnych środków ostrożności w celu zapobiegania
wszelkim wyciekom i emisjom substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów
cieplarnianych oraz ich minimalizowania,

5) (uchylony),
6) użytkuje instalację lub urządzenie zawierające substancje kontrolowane w sposób
niezapobiegający emisji substancji kontrolowanych do środowiska oraz nie przeprowadza
sprawdzenia szczelności tych urządzeń,
7) stosuje lub stosuje ponownie na statku związki cynoorganiczne, które działają jak
biocydy,
8) eksploatuje statek, na którego kadłubie występują związki cynoorganiczne,
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- 105 9) eksploatuje statek, z którego emitowane są do powietrza:
a) substancje zubożające warstwę ozonową,
b) tlenki azotu,
c) fluorowane gazy cieplarniane,
10) (uchylony)
- podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 SDR.
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