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Warszawa, dnia 20 maja 2015 r.  

Opinia do ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych 

(druk nr 907) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa ma na celu wykonanie przepisów 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”, 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.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem (WE) nr 842/2006”, oraz 12 rozporządzeń Komisji Europejskiej, będących 

przepisami wykonawczymi do wymienionych rozporządzeń, a także transpozycję do 

krajowego porządku prawnego art. 6 ust. 3 dyrektywy 2006/40/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w 

pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz. Urz. UE L 161 

z 14.06.2006, str. 12), zwanej dalej „dyrektywą 2006/40/WE”. 

Zarówno rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 842/2006, 

jak i rozporządzenia wykonawcze Komisji są stosowane bezpośrednio w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. Pewne kwestie wymagają jednak uregulowania 

w przepisach krajowych, w szczególności w zakresie organów właściwych do wykonania 

przepisów wspólnotowych, sankcji za nieprzestrzeganie tych przepisów oraz określenia 
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systemu gromadzenia i przekazywania przez określone podmioty danych niezbędnych do 

prowadzenia polityki umożliwiającej stosowanie tych przepisów na poziomie krajowym.  

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy niezbędne jest także wprowadzenie 

uregulowań umożliwiających monitorowanie i kontrolę wykonywania, a także ocenę przez 

organy administracji publicznej efektywności realizacji regulacji zarówno Unii Europejskiej, 

jak i krajowych, dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych 

gazów cieplarnianych. Ustawa z dnia 15 maja 201 5r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zwana w dalszej części opinii 

także „ustawą”, wraz z przepisami wykonawczymi będzie stanowiła wykonanie i niezbędne 

uzupełnienie regulacji zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 oraz rozporządzeniu 

(WE) nr 842/2006 i rozporządzeniach wykonawczych Komisji. Ponadto projektowana ustawa 

zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436). 

Podkreślenia wymaga, że jakkolwiek rozporządzenie (WE) nr 842/2006 utraciło moc, 

zgodnie z art. 26 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 195, z późn. zm.) 

z dniem 1 stycznia 2015 r., stanowi ono nadal podstawę systemu certyfikacji w odniesieniu 

do fluorowanych gazów cieplarnianych. Niewdrożenie tego rozporządzenia uniemożliwia 

wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 517/2014, na mocy którego – obok obowiązków 

wynikających z rozporządzenia (WE) nr 842/2006 – ustanowiono nowe obowiązki. 

Ponadto w chwili obecnej brak jest nowych rozporządzeń wykonawczych do rozporządzenia 

(WE) nr 517/2014, co nie pozwala na właściwe opracowanie ustawy zapewniającej 

wykonanie tego rozporządzenia.  

Jednocześnie w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy podnosi się, że w czerwcu 

2014 r. Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na 

podstawie art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), skargę przeciwko 

Polsce (sprawa C-303/14), w związku z brakiem powiadomienia Komisji o wprowadzeniu 

systemu certyfikacji oraz sankcji, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) 

nr 842/2006 i rozporządzeniach wykonawczych Komisji. Bez przyjęcia projektowanej 

regulacji nie jest możliwe uniknięcie niekorzystnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości, zaś 

w sytuacji wydania wyroku stwierdzającego naruszenie nie jest możliwe wykazanie 
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wykonania tego wyroku, co doprowadziłoby do wszczęcia przez Komisję postępowania o 

nałożenie kar na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE. 

W zakresie dotyczącym substancji zubożających warstwę ozonową ustawa zastąpi 

obecnie obowiązującą ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową. Natomiast kwestie dotyczące wykorzystania fluorowanych gazów 

cieplarnianych oraz użytkowania produktów, urządzeń i systemów zawierających te gazy, 

zostaną uregulowane w polskim systemie prawnym po raz pierwszy. 

Pochodząca z przedłożenia rządowego ustawa zawiera regulacje odnoszące się do 

personelu i przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji i usług 

związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych 

gazów cieplarnianych.  

Proponowane przepisy regulują również działania związane z obrotem tymi 

substancjami i gazami oraz produktami, urządzeniami, gaśnicami i systemami zawierającymi 

je lub od nich uzależnionymi. 

Ustawa reguluje m.in.: 

– bardzo istotny dla wszystkich podmiotów krajowy system certyfikacji, 

– system krajowej sprawozdawczości dotyczącej stosowania substancji zubożających 

warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów), 

– organy kontrolne w zakresie przepisów dotyczących SZWO i F-gazów, tj. organy 

Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, Ministra Obrony 

Narodowej lub organy przez niego wskazane; 

– wprowadzone administracyjne kary pieniężne, które będą wymierzać, w drodze decyzji 

administracyjnej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo komendant 

wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, każdy w zakresie swoich kompetencji. 

Wprowadzenie kar pieniężnych wydaje się być skutecznym narzędziem egzekwowania 

ustawowych obowiązków nałożonych na podmioty podlegające przepisom projektowanej 

ustawy. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Poza 

karami pieniężnymi wprowadza się kary grzywny albo kary ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2 dla osoby, która, wbrew zakazom lub bez dochowania 

warunków, o których mowa w art. 4–13, art. 15, art. 17, art. 20 i art. 24 rozporządzenia 

(WE) nr 1005/2009, produkuje, przywozi, wywozi, wprowadza do obrotu, stosuje 

substancje kontrolowane lub substancje nowe oraz produkty, urządzenia i instalacje 
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zawierające substancje kontrolowane. Jeżeli sprawca czynu określonego powyżej 

działałby nieumyślnie, podlegałby grzywnie albo karze ograniczenia wolności, 

– finansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej działań prowadzonych w ramach ustawy tj. działania wyspecjalizowanej 

jednostki, utworzenie systemów gromadzenia danych, szkolenia pracowników PSP, 

zakup sprzętu do identyfikacji i poboru próbek, działań dotyczących unieszkodliwiania 

substancji kontrolowanych. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów 

odnoszące się do: przyjmowania dostaw, obowiązku posiadania certyfikatu dla personelu 

i certyfikatu dla przedsiębiorców, wymogu posiadania przez personel zaświadczenia 

o odbytym szkoleniu oraz część przepisów wprowadzających administracyjne kary pieniężne, 

które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz przepisów odnoszących 

się do obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów oraz 

również części przepisów we zakresie administracyjnych kar pieniężne, które wejdą w życie 

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r. pochodziła 

z przedłożenia rządowego.  

Pierwsze czytanie ustawy na posiedzeniu Sejmu RP, odbyło się w dniu 18 lutego 2015 r. 

Następnie ustawę skierowano do prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa.  

W wyniku prac Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 

przygotowano i przyjęto poprawki, które miały na celu uproszczenie i doprecyzowanie 

przepisów oraz przyspieszenie wdrożenia przepisów wykonawczych, w szczególności: 

– wprowadzono udogodnienia dla podmiotów występujących o uzyskanie wymaganych 

przepisami ustawy wpisów do rejestrów prowadzonych przez ministra właściwego do 

spraw środowiska. Przyjęto istotne uproszczenie dla przedsiębiorstw którym udzielono 

autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw 

produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium RP nowe substancje 

oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz 

przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych. Dzięki 
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wprowadzonym modyfikacjom zastąpiono trzy rejestry odnoszące się do ww. 

przedsiębiorstw jednym rejestrem,  

– zmniejszono liczbę rozporządzeń wykonawczych do ustawy z 26 do 20, celem 

usprawnienia i przyśpieszenia ich. Wprowadzono m.in. poprawkę dotyczącą wydania 

jednego zamiast dwóch rozporządzeń określających wymogi w zakresie sprawdzania pod 

względem wycieków urządzeń i systemów zawierających F-gazy lub SZWO. Zastąpiono 

trzy rozporządzenia jednym, określającym wzory wniosków – o wpis do rejestru 

i o udzielenie autoryzacji, 

– uproszczono system kar pieniężnych dla przedsiębiorców i personelu, poprzez 

zmniejszenie liczby artykułów odnoszących się do kar i ich pogrupowanie, dzięki czemu 

przepisy karne stały się bardziej czytelne, 

– obniżono wysokości kar pieniężnych z 5 tys. na 3 tys. zł. i z 20 tys. na 10 tys. zł.,  

– do ustawy wprowadzono m.in. miarkowanie wysokości nakładanych kar, odstąpienie od 

ich wymierzenia oraz określono termin ich przedawnienia, 

– zmodyfikowano katalog przepisów dla których odroczono terminy wejścia w życie i 

podzielono je na dwie grupy – przepisy obowiązujące po 3 lub po 6 miesiącach od dnia 

ogłoszenia ustawy. Do pierwszej grupy zaliczono przepisy odnoszące się do: 

przyjmowania dostaw, obowiązku posiadania certyfikatu dla personelu i certyfikatu dla 

przedsiębiorców, wymogu posiadania przez personel zaświadczenia o odbytym szkoleniu 

oraz część przepisów karnych. W drugiej grupie znalazły się przepisy odnoszące się do 

obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów oraz 

również część przepisów karnych, 

– uwzględniono poprawki wynikające z uwag Głównego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, np. dotyczące wskazania konkretnych administratorów danych w ustawie, 

nie upublicznienia niektórych danych, czy doprecyzowania niektórych pojęć i danych 

używanych w ustawie. 

Ponadto należy podkreślić, iż w związku z dyskusją, która miała miejsce na posiedzeniu 

Komisji w dniu 23 kwietnia br., Minister Środowiska zwrócił się do Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych o ponowną analizę zgodności proponowanych przepisów z prawem Unii 

Europejskiej i ewentualną potrzebą ich notyfikacji oraz do Ministerstwa Gospodarki o opinię 

nt. ewentualnego wymogu notyfikacji technicznej.  



– 6 – 

Minister Spraw Zagranicznych w odpowiedzi z dnia 6 maja 2015 r. stwierdził, iż ustawa 

nie zawiera norm ani przepisów technicznych, które skutkowałyby koniecznością dokonania 

notyfikacji przez Komisję Europejską – przed zakończeniem prac nad ustawą – na zasadach i 

w trybie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Potwierdził 

również, iż przedłożona ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, w tym 

w szczególności z dyrektywą 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 

1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów 

technicznych. Ponadto w opinii z dnia 7 maja 2015 r. Ministra Gospodarki (pełniącego 

funkcję Koordynatora krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych) ustawa nie 

zawiera przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE, a więc nie wymaga 

notyfikacji zgodnie z procedurą ustanowioną tą dyrektywą. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 8 ust. 4 

Na podstawie art. 8 ust. 4 do wniosku o udzielenie autoryzacji załącza się oświadczenie 

o spełnianiu stosownych wymagań. Wskazane oświadczenie składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W przepisie wskazano, że 

naruszenie przepisu zagrożone jest karą za złożenie fałszywych zeznań, oraz że zawarta 

w oświadczeniu klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

Należy podkreślić, że art. 233 Kodeksu karnego (K.k.) typizuje dwa różne przestępstwa. 

Pierwszym jest złożenie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 K.k.) natomiast drugim jest złożenie 

fałszywego oświadczenia (art. 233 § 6 K.k.). 

Ponieważ odpowiedzialnością karną jest zagrożone złożenie fałszywego oświadczenia, 

co znajduje swoje odzwierciedlenie w brzmieniu klauzuli zawartej w oświadczeniu, to przepis 

powinien odnosić się konsekwentnie do odpowiedzialności za złożenie fałszywego 

oświadczenia, a nie fałszywych zeznań. 

Propozycja poprawki: 

w art. 8 w ust. 4 użyte dwukrotnie wyrazy „fałszywych zeznań” zastępuje się wyrazami 

„fałszywego oświadczenia”. 
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W przypadku przyjęcia tej propozycji poprawki analogicznych zmian należy dokonać 

w następujących przepisach niniejszej ustawy: art. 21 ust. 5, art. 25 ust. 6, art. 27 ust. 4, 

art. 30 ust. 5 i art. 37 ust. 9; 

 

2) art. 8 ust. 5 w zakresie zdania drugiego, został sformułowany niezgodnie z zasadami 

składni języka polskiego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 8 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do wniosku dołącza się kopie w formie papierowej lub elektronicznej dokumentów 

potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.”; 

 

3) art. 10 ust. 1  

W art. 10 ust. 1 występuje (dwukrotnie) odesłanie, w zakresie zaświadczenia o odbytym 

szkoleniu, do art. 37 ust. 1 ustawy. Należy zauważyć, iż przepis art. 37 ust. 1 w kwestii 

odnoszącej się do przedmiotowego zaświadczenia o odbytym szkoleniu posługuje się 

odesłaniem do 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. 

Odesłanie zawarte w art. 10 ust. 1 narusza § 157 Zasad Techniki Prawodawczej 

ponieważ odsyła do przepisu zawierającego odesłanie do innych przepisów. 

Propozycje poprawek: 

 

1) w art. 10 w ust. 1 wyrazy „o którym mowa w art. 37 ust. 1, może dokonywać” zastępuje 

się wyrazami „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 
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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”, może dokonywać” oraz wyrazy „o którym mowa w art. 37 ust. 1” zastępuje 

się wyrazami „o którym mowa w art. 3, rozporządzenia (WE) nr 307/2008”; 

2) w art. 37 w ust. 1 skreśla się wyrazy „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””; 

4) art. 32 ust. 5 

Zgodnie z wytyczną z art. 32 ust. 5 minister właściwy do spraw gospodarki wydając 

rozporządzenie określające sposób przeprowadzania kontroli spełniania warunków 

określonych w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2, kierować się ma „potrzebą sprawdzenia prawidłowości 

wypełniania nałożonych na przedsiębiorcę obowiązków”. Wytycznej tej postawić można 

zarzut pozorności. Odsyła bowiem do uwzględnienia takich okoliczności, które ze swojej 

istoty muszą być brane pod uwagę przez uzyskującego upoważnienie. Potrzeba sprawdzenia 

prawidłowości wypełniania nałożonych na przedsiębiorcę stanowi istotę kontroli, i jako 

nierozerwalnie związana z charakterem materii przekazanej do uregulowania, musi być brana 

pod uwagę przez właściwego ministra, nawet jeśli wskazówki takie nie znalazłby się wprost 

w przepisie upoważniającym. 

Należy pamiętać, że poprawne wytyczne są warunkiem konstytucyjności upoważnienia, 

a co za tym idzie również wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych; 

5) art. 33 ust. 3 pkt 2 

Przepis art. 33 ust. 3 pkt 2 został sformułowany w sposób sugerujący, iż kierownik 

jednostki certyfikującej przedsiębiorców cofa „certyfikat dla przedsiębiorców” jeżeli 

przedsiębiorca będący osobą wchodzącą w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą 

prawną został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku. 
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Trudno to uznać za zgodne z intencją prawodawcy. W związku z tym, mając na uwadze 

redakcję przepisu art. 30 ust. 2 pkt 2, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 33 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przedsiębiorca będący osobą fizyczną został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną przez niego 

działalnością albo za takie przestępstwo zostały skazane osoby wchodzące w skład 

organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

niebędącą osobą prawną;” 

6) art. 54–59 

W aktach prawnych zmienianych w art. 54–59 nieprawidłowo przywołany został tytuł 

niniejszej ustawy. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 54, w lit. g wyrazy „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” zastępuje się wyrazami 

„o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych”; 

2) w art. 55, w pkt 9 wyrazy „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 

o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” zastępuje się wyrazami 

„o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych”; 

3) w art. 56: 

– w pkt 1, w pkt 1a, 

– w pkt 4, w art. 13a, 

– w pkt 5 w lit. a, w pkt 3 

– wyrazy „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych” zastępuje się wyrazami „o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych”; 
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4) w art. 57 w pkt 1, w pkt 9b wyrazy „o substancjach zubożających warstwę ozonową 

oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” zastępuje się wyrazami „o 

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych”; 

5) w art. 58, w lit. g wyrazy „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” zastępuje się wyrazami „o 

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych”; 

6) w art. 59, w pkt 2 wyrazy „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” zastępuje się wyrazami „o 

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych”. 

 

Ze względu na ograniczony czas na zapoznanie się z materią przedmiotowej ustawy 

niniejsza opinia nie stanowi wyczerpującej i kompleksowej oceny tej ustawy. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 


