




Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 4 ust. 4 (nowe brzmienie): 
 
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawna staje się 
operatorem urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej w dniu dostarczenia tego 
urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej na miejsce jego użytkowania, a w 
przypadku gdy urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej wymaga instalacji - w dniu 
rozpoczęcia jego instalacji.  
 

Uzasadnienie 
Jest to również uwaga zgłoszona przez MG – z raportu z konsultacji na stronie Rządowego 
Procesu Legislacyjnego 
 
Problem jest poważny, gdyż w praktyce wszystkie instalacje będą montowane przez dowolne 
firmy, zaś tylko do napełnienia instalacji będzie potrzebny certyfikat, ponieważ wtedy osoba 
zostaje operatorem. Instalowanie nowych urządzeń jest najważniejszą kwestią w 
zapewnieniu, by z urządzenia nie było emisji gazów. Gdy jest ono niefachowo zmontowane, 
wtedy żadne zabiegi nie zapobiegną stale pojawiającym się wyciekom. Komitet Społeczno-
Ekonomiczny przy Komisji Europejskiej (EKES) z tego względu sugerował Parlamentowi 
Europejskiemu rozszerzenie certyfikacji nawet na projektujących instalacje chłodnicze. 
Sprawę odłożono do etapu kolejnej nowelizacji przepisów f-gazowych. 
 
Należy zauważyć, że z punktu widzenia poprawności funkcjonowania ustawy jest to jeden z 
najważniejszych przepisów. Zapis w projekcie jest też sprzeczny z wymogiem, o którym 
mowa w art.5 ust. 3 Rozp. 842/2006, a później w ust. 11 art. 10 Rozp. 517/2014 oraz przyjętą 
definicja instalacji (instalowania). Instalacją (instalowaniem) jest wykonanie układu 
chłodniczego lub jego części z elementów (branżowa nazwa: komponentów) niezależnie od 
potrzeby jego późniejszego napełnienia fluorowanym gazem cieplarnianym. Uprawnienie do 
instalacji (instalowania) wiąże się z koniecznością uzyskania certyfikatu. Zgodnie z projektem 
ustawy, każdy bez posiadanego certyfikatu może wykonywać prace instalacyjne nawet 
częściowe i dodatkowo operator nie może ponieść konsekwencji prawnych z tytułu 
niestosowania się do wymogów, o których mowa w w/w art., albowiem nie byłby jeszcze 
operatorem. 
 
W przypadku instalowania nikt nie odpowiada za ew. instalację przez podmiot bez 
posiadanego certyfikatu. Głównie zainteresowanym takimi pracami będzie właśnie operator, 
który jeszcze z mocy prawa obowiązków operatora miałby nie przejąć. 
 
Należy uzupełnić, że bez trudu można wskazać grupy zawodowe zainteresowane takim 
zapisem prawa, jak i zagadnienie to było przedmiotem specjalnej obserwacji ze strony 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A ponieważ konsultacje tego zagadnienia, do których 
przyznaje się wnioskodawca w tzw. „raporcie z konsultacji”, nie miały charakteru jawnego, 
stąd obecność CBA była jak najbardziej uzasadniona.  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 10 ust. 5 
 
5. Zakazuje się przekazywania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, fluorowanych gazów 
cieplarnianych osobom fizycznym i prawnym na ich własne potrzeby, z wyjątkiem 
przekazywania w ramach usługi instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń i 
ruchomych urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej i ruchomych systemów ochrony 
przeciwpożarowej, a także gaśnic i systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach 
silnikowych udokumentowanej fakturą VAT lub rachunkiem, lub − w przypadku gdy usługa 
wykonana została nieodpłatnie − oświadczeniem pisemnym, potwierdzającym wykonanie tej 
usługi. 
 

Uzasadnienie 
Nie jest zrozumiałym, dlaczego można by było przekazać fluorowane gazy osobom prawnym. 
Zakaz powinien dotyczyć również osób prawnych. 
 
  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 10 
 
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 przedsiębiorcy odpowiedni do wykonywania przez personel 
przedsiębiorcy czynności związanych z substancjami kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi albo − w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego personel wykonujący czynności 
serwisowe i naprawcze systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych – posiadający 
zaświadczenie o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1. 

 
Uzasadnienie 

Czynniki chłodnicze powinny być dostępne wyłącznie przedsiębiorstwom, a nie osobom fizycznym.    



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 19 
Rozdział 4 należy wykreślić.  
 

Uzasadnienie 
Centralny rejestr operatorów i urządzeń, w którym gromadzone są, w postaci dokumentów 
elektronicznych, Karty Urządzeń, Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz dane 
zawarte w tych kartach wykracza poza regulacje unijne i generowane są nowe, znaczne  
koszty dla operatorów.  
 
Po pierwsze, większość urządzeń lub prawie wszystkie mają pozakładane karty urządzeń w 
formie papierowej, na podstawie dotychczasowych przepisów. Operatorzy za tą czynność 
najczęściej zapłacili.  
 
Wpis do karty odbywa się w trakcie naprawy i trwa do 5 min. Teraz wpis w systemie 
elektronicznym miałby wywołać likwidację kart papierowych oraz przedłużenie czasu 
naprawy o wpis do karty prowadzonej w formie elektronicznej. Każdy serwisant będzie 
musiał jeździć ze swoim laptopem i uzyskiwać hasło dostępu od operatora. Jest to znacząca 
komplikacja nie stosowana w innych krajach unijnych. Na terenie Polski funkcjonuje wiele 
firm słowackich, czeskich, są też i portugalskie i serwisanci z tych krajów nie będą w stanie 
wykonać wpisów w centralnej bazie, lub wpisy te będą błędne. Prostsza jest sprawa wpisów 
w formie papierowej. 
 
Po drugie, centralny system informacji o urządzeniach chłodniczych będzie zbiorem 
informacji o klientach branży i stanowić może podstawowe zagrożenie dla firm, które nie 
mają dostępu do bazy. Centralny rejestr uznajemy za wyjątkowo ryzykowne działanie. 
  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 21 ust. 1 (nowe, uzupełnione brzmienie) 
 
Certyfikat dla personelu może uzyskać osoba pełnoletnia, która nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku i złożyła z wynikiem 
pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny lub egzamin dodatkowy, o którym mowa w 
art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 303/2008, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez 
jednostkę oceniającą personel. 
 

Uzasadnienie 
W kraju funkcjonuje system świadectw kwalifikacji na podstawie ustawy o substancjach 
zubożających warstwę ozonową i zakres merytoryczny egzaminów jest bardzo podobny 
(poza zagadnieniami prawnymi, które wciąż się zmieniają). Zatem nie ma potrzeby 
ponownego egzaminowania techników w całym zakresie określanym w przepisach jak i 
przymuszania ich do ponoszenia kosztów tych pełnych egzaminów.  
 
Jeśli chodzi o niezbędną wiedzę praktyczną, to jest ona całkowicie ta sama w przypadkach 
obu rodzajów gazów.  
 
Prawo europejskie daje możliwość uproszczenia egzaminów, zaś projekt krajowej ustawy 
pomija tą opcję. Serwisantów, których dotknie potrzeba uzyskania certyfikatu jest ok. 16000, 
zaś osób ze świadectwem kwalifikacji ok. 9000, a więc znaczna grupa w sposób tańszy i 
szybszy uzyskałaby prawa do certyfikatu. W ten sposób przyspieszeniu ulegnie też procedura 
nabywania ważniejszego certyfikatu dla przedsiębiorcy. 
  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 25 ust. 1 
 
Jednostką oceniającą personel mogą być jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki 
naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze, jednostki badawczo-
rozwojowe lub inne placówki naukowe oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne 
prowadzące działalność w zakresie kształcenia lub prowadzenia badań w zakresie substancji 
kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych w dziedzinie będącej przedmiotem 
egzaminów dla osób ubiegających się o certyfikat dla personelu; 
 
 

Uzasadnienie 
Jednostką oceniającą nie może być firma prowadząca działalność gospodarczą  w zakresie 
objętym wymogiem posiadania certyfikatu. Ponadto propozycja wyklucza przypadki, gdy 
egzaminy w procesie certyfikacji zdają pracownicy w swojej firmie. Podobne rozwiązanie 
było przyjęte w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową ze względu na 
założoną jakość procesu certyfikowania (wtedy świadectw kwalifikacji).  
 
  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 25 ust. 3 pkt. 3) 
 
wyznacza skład komisji egzaminacyjnej oraz wyznacza spośród członków komisji 
egzaminacyjnej przewodniczącego oraz zapewnia, aby członkami komisji egzaminacyjnej nie 
były osoby, które przeprowadziły szkolenie osoby egzaminowanej; 
 

Uzasadnienie 
Wykreślenie tego fragmentu jest istotne, gdyż w praktyce osoby egzaminowane uczestniczą 
w rozmaitych szkoleniach, które w sumie prowadzą do podniesienia kwalifikacji, w tym 
kwalifikacji w zakresie objętym certyfikacją, nawet w jakieś odległej przeszłości. W ten 
sposób eliminuje się z komisji egzaminacyjnych nauczycieli techników i akademickich, a 
przecież to oni najlepiej kwalifikują się na członków komisji egzaminacyjnej.  
 
W innym wypadku należy doprecyzować, jakich szkoleń członkowie komisji egzaminacyjnych 
nie mogli prowadzić. Trzeba mieć na względzie, że branża nie jest wielka i kandydatów na 
członków komisji egzaminacyjnej nie ma zbyt wielu. 
  



 
Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 25 ust. 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. 
 

Uzasadnienie 
Propozycja jest konsekwencją zmiany w ust. 1. 
  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 27 
 
Wykreśla się art. 27 
 

Uzasadnienie 
Prowadzenie szkoleń, w których przed przystąpieniem do egzaminu, udział nie jest 
wymagany, nie powinien podlegać jakimkolwiek ograniczeniom czy obowiązkom 
rejestrowym. Jest to ewidentna nadregulacja. Prawo unijne w tym zakresie żadnego 
obowiązku nie stawia. 
 
Dodatkowo ogranicza się prowadzenie rozmaitych szkoleń przez firmy dystrybucyjne, lub 
tematykę tych szkoleń znacząco zawęża. Kwestia sposobu zdobycia odpowiedniej wiedzy 
przez przystępującego do egzaminu powinna być jego indywidualnym wyborem. Rejestracja 
jednostek szkoleniowych i związana z tym opłata podniesie też koszt samych kursów.  
 
Jest to uregulowanie niepotrzebne. 
  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 28 ust. 1 (nowe brzmienie) 
 
Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia wzór zgłoszenia podmiotu zamierzającego 
pełnić funkcję jednostki oceniającej personel, kierując się koniecznością uwzględnienia 
zakresu informacji, jaki powinien być zawarty w zgłoszeniach. 
 

Uzasadnienie 
Jest to zmiana będąca konsekwencją propozycji poprzedniej. 
  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 30 ust. 2 dodaje się pkt. d) 
 
d) w miejscach wykonywania działalności zatrudnia wystarczającą ilość personelu 
certyfikowanego na podstawie przepisów niniejszej ustawy, do realizacji czynności, 
wymagających posiadania certyfikatu. 
 

Uzasadnienie 
Pominięto istotny warunek określany w cytowanych rozporządzeniach Komisji (pkt. a w ust. 
1 art. 8) w brzmieniu: 
Artykuł 8  
Certyfikaty dla przedsiębiorstw  
1. Jednostka certyfikująca, o której mowa w art. 10, wydaje przedsiębiorstwu certyfikat w 
odniesieniu do jednej lub większej liczby czynności, o których mowa w art. 2 ust. 2, pod 
warunkiem że przedsiębiorstwo takie spełnia następujące wymagania:  
a) zatrudnienie wystarczającej liczby personelu zdolnego do wykonywania, w spodziewanym 
wymiarze, czynności wymagających posiadania certyfikatu, certyfikowanego zgodnie z 
przepisami art. 5;  
b) dowód potwierdzający udostępnienie koniecznych narzędzi i procedur personelowi 
wykonującemu czynności wymagające posiadania certyfikatu. 
 
  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 38 ust. 2 (nowe brzmienie): 
 
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 jednostki organizacyjne szkół 
wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze, 
jednostki badawczo-rozwojowe lub inne placówki naukowe oraz stowarzyszenia naukowo-
techniczne, 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; 
[…] 
 

Uzasadnienie 
Jak w propozycji do art. 25 ust. 1. 
  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 43. (nowe brzmienie); 
Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej 
są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem 
przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski. 
1. Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej są uznawane, pod warunkiem, jeśli posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia 
dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski oraz złoży 
wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 2) p-pkt. d)  prowadzonym 
przez jednostkę certyfikującą. 
3. Do wniosku dołącza się zaświadczenie albo oświadczenie o niezawieszeniu lub 
niewycofaniu certyfikatu w kraju jego wydania oraz adres internetowy rejestru i nazwę 
jednostki, która prowadzi ten rejestr wydanych certyfikatów. 
4.  Za rozpatrzenie wniosku i wpis do rejestru jednostka certyfikująca pobiera opłatę, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 1). 
 

Uzasadnienie 
Jest to ważne uzupełnienie. W Polsce znane są przypadki drukowania we własnym 
świadectw kwalifikacji, które nie były kwestionowane przez właściwe służby kontrolne.  
 
Do weryfikacji ważności certyfikatów jest zobligowany także operator, który może ponieść 
karę administracyjną z tytułu angażowania do prac wymagających certyfikatu z niniejszej 
ustawy, podmioty i osoby bez takiego ważnego dokumentu. W tym celu tworzy się publicznie 
dostępny rejestr wydanych certyfikatów. Bez uzupełnienia tego rejestru o certyfikaty 
uzyskane w innych krajach unijnych przez personel i przedsiębiorców wykonujących prace 
wymagające certyfikatów, możliwość ich weryfikacji jest bardzo utrudniona lub wręcz 
niemożliwa. Podobne rozwiązanie przyjęto w niektórych krajach unijnych. Np. w Czechach, 
czy w Hiszpanii certyfikat zagraniczny podlega obowiązkowi wymiany na certyfikat krajowy i 
opłacie. 
 
System publicznie dostępnego rejestru certyfikatów musi być jednolity, gdyż inaczej nastąpi 
ich zwyczajne podrabianie. W innym wypadku ten rejestr traci sens. 
  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 47 
Wykreśla się  
pkt. 1),  

Uzasadnienie 
Jednostka przyjmująca wyznaczona do przyjmowania sprawozdań, może wystosować pismo 
ponaglające. W poważniejszych sprawach urzędy skarbowe przed nałożeniem kary 
przypominają pisemnie o obowiązku i to zazwyczaj jest wystarczające. 
 
  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 48. 
Wykreśla się 24) 
 

Uzasadnienie 
Jest to konsekwencja propozycji w odniesieniu do art. 27. 
 
oraz uwaga (też do tego artykułu) do: 
 
28) przyjęcie, wbrew art. 10 ust. 1, dostawy substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu 
cieplarnianego, bez zapewnienia, że dostawę taką będzie odbierała osoba fizyczna 
posiadająca certyfikat dla personelu odpowiedni do wykonywanych przez tę osobę czynności 
związanych z substancjami kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi albo − 
w przypadku osób fizycznych wykonujących czynności serwisowe i naprawcze systemów 
klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych − zaświadczenie o odbytym szkoleniu, albo 
 
Zazwyczaj karaniu podlegają dwie strony postępowania niezgodnego z prawem, i ten co 
kupuje i ten co sprzedaje. Przepis karny dotyczy wyłącznie kupujących. Nie jest to 
sprawiedliwe podejście. 
  



Poprawka do projektu ustawy (druk 907) 
Do art. 61. dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
3. W okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy jednostka certyfikująca personel 
przed wydaniem certyfikatu dla przedsiębiorców nie jest obowiązana do przeprowadzania 
kontroli, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, o ile personel wykonujący czynności, 
wymagających uzyskania certyfikatu na podstawie przepisów niniejszej ustawy,  wykonywał 
je na podstawie świadectwa kwalifikacji uzyskanego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. 
 

Uzasadnienie 
Firm, które będą składały wnioski o wydanie certyfikatu przedsiębiorcy jest w Polsce około 
4500. Ich kontrola przeprowadzona na podstawie przepisów niniejszej ustawy będzie 
olbrzymim zadaniem dla jednostki certyfikującej. Ponadto należy się liczyć z faktem, że blisko 
połowa firm nie zatrudnia personelu, którego kompetencje w jakikolwiek sposób były 
weryfikowane na egzaminie, np. na świadectwo kwalifikacji.  
 
Wydanie certyfikatu przedsiębiorcom, według propozycji, wyłącznie na podstawie deklaracji, 
bez sprawdzenia spełniania wymogów ustawowych i przy przyjęciu, że certyfikat 
przedsiębiorcy jest wydawany na czas nieokreślony, jest nieporozumieniem i narazi cały 
system certyfikacji na szwank.  
 
Równocześnie jednostka certyfikująca (UDT), z którą nie konsultowano przedmiotowych 
zadań, stwierdza, że nie może zaprzestać realizowania obecnych zadań i wymóg kontroli u 
przedsiębiorców nie będzie wykonalny. Stąd należy poszukiwać rozwiązania rozkładającego 
wymóg kontroli przedsiębiorców na okres znacznie dłuższy. UDT sugerował nawet 5 lat 
zamiast 36 miesięcy. 
 


