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z posiedzenia  Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 20 maja 2015 r. 

Nr posiedzenia: 124 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji Jadwiga Rotnicka. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 

(druk senacki nr 907, druki sejmowe nr 3106, 3353 i 3353-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Stanisław 

Hodorowicz, Andrzej Kobiak, Bogdan Pęk, Zdzisław Pupa, 

Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik 

rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec 

ze współpracownikami, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Teresa 

Warchałowska, 

 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: 

 zastępca naczelnika Wydziału Analiz Zagrożeń w Biurze 

Rozpoznawania Zagrożeń Ariadna Koniuch, 

 przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa 

i Klimatyzacji Andrzej Sokulski, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec. 

Poinformował, że ustawa ma na celu m.in. wprowadzenie obowiązku umieszczania 

etykiet w języku polskim na sprowadzanych do Polski produktach, urządzeniach, 

systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach zawierających fluorowane gazy 

cieplarniane. Ustawa zakłada utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń 

i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, w którym gromadzone będą dane 

umożliwiające identyfikację urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz ich 

operatorów. Za jej realizację, w zakresie nowych uprawnień kontrolnych, odpowiadać 

będą m.in. Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna, a także minister 

obrony narodowej. 

Marcin Korolec poinformował, że pilne uchwalenie ustawy jest konieczne z powodu 

spodziewanego jeszcze w tym półroczu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w sprawie braku krajowych przepisów odnoszących się do systemu 

certyfikacji i systemu kar w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych. 

file://SEN1/SYS/UG/BPS/KADENCJA/8kadencja/druki/900-999/907.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1BD9B5534DEEB9C3C1257DE200390A51/%24File/3106-ustawa.docx
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3353
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3353-A
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Przedstawiciel Biura Legislacyjnego wyjaśnił, że w związku z przyspieszonym trybem 

procedowania nad ustawą biuro nie przygotowało opinii na piśmie. 

W trakcie dyskusji przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa 

i Klimatyzacji Andrzej Sokulski stwierdził, że ustawa zawiera poważne błędy, które 

stanowią zagrożenie dla właściwego funkcjonowania branży chłodniczej. Do jej wad 

zaliczył m.in. to, że wykonuje ona rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, 

które zostało uchylone. Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka zapowiedziała, że 

w związku z przedstawieniem uwag i propozycji poprawek oraz brakiem opinii 

legislacyjnej komisja ponownie zajmie się rozpatrywaną ustawą na posiedzeniu w dniu 

21 maja 2015 r. 

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad ustawą. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


