
 

 

 

Druk nr 1706–A    

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 

 

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

 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  

I LEŚNICTWA  

 

 

o rządowym projekcie  ustawy o zmianie ustawy 

o substancjach zubożających warstwę ozonową 

oraz o niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1647) 
 

Sejm na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1706 do  

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia 

wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu 

wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017 r. 

wnosi: 

W y s o k i  S e j m  raczy następujący wniosek i poprawki: 

odrzucić projekt ustawy 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

1) w art. 1 w pkt 7, art. 10 nadać brzmienie: 

„Art. 10. 1. Nabywania fluorowanego gazu cieplarnianego może dokonywać: 

a) w celu wykonywania czynności wymagających posiadania certyfikatu dla 

personelu, o którym mowa w art. 20 - przedsiębiorca posiadający certyfikat dla 

przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29,  



 

b) w celu wykonania czynności serwisowych i naprawczych systemów klimatyzacji w 

niektórych pojazdach silnikowych – przedsiębiorca zatrudniający osoby posiadające 

zaświadczenia o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1.  

2. Nabywanie substancji kontrolowanej jest niedozwolone z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009.  

3. Zbywca fluorowanych gazów cieplarnianych prowadzi dokumentację, która 

zawiera: 

a)  gdy nabywca deklaruje cel nabycia określony w ust. 1 pkt a numer certyfikatu dla 

przedsiębiorców, zbywany rodzaj i  ilość fluorowanych gazów cieplarnianych oraz 

datę zbycia,  

b) gdy nabywca deklaruje cel nabycia określony w ust. 1 pkt b dane rejestrowe 

nabywcy,  wiążące pisemne oświadczenie nabywcy: w jakim celu nabywa daną ilość 

fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zatrudnianiu osób posiadających 

zaświadczenia o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1, zbywany rodzaj i 

ilość fluorowanych gazów cieplarnianych i datę zbycia,  

c) gdy nabywca deklaruje inny cel nabycia niż określony w ust. 1 dane rejestrowe 

nabywcy oraz wiążące pisemne oświadczenie nabywcy w jakim celu nabywa daną 

ilość fluorowanych, zbywany rodzaj i ilość fluorowanych gazów cieplarnianych i datę 

zbycia. 

4. Zbywca fluorowanych gazów cieplarnianych jest obowiązany do prowadzenia 

rejestru zbytych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz do przechowywania kopii 

dokumentacji, o której mowa w ust. 3, przez 5 lat od dnia zbycia i udostępniania ich 

na żądanie organom, o których mowa w art. 45. 

5. Zakazuje się zbywania, odpłatnie albo nieodpłatnie, fluorowanych gazów 

cieplarnianych osobom fizycznym z wyjątkiem zbywania: 

a)  na cele prowadzonej działalności gospodarczej, 

b) w ramach usługi instalowania, konserwacji lub serwisowania oraz naprawy 

urządzeń.”; 

 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

 

 



 

2) w art. 1 w pkt 10,  w art. 13a ust. 1 nadać brzmienie: 

„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 

informację o nazwie i numerze certyfikatu dla przedsiębiorców wykonujących na 

rzecz użytkownika końcowego usługę instalowania.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 2 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr  3. 

 

3) w art. 1 w pkt 10, w art. 13a w ust. 1 w pkt 1 na końcu dodać wyrazy: 

„lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

4) w art. 1 w pkt 12 w lit b, w art. 14 ust. 11 i 12 nadać brzmienie: 

„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 z 

uwzględnieniem tego, że osobą kontaktową mogą być także przedsiębiorcy oraz 

konieczność wpisania ich danych kontaktowych oraz numeru certyfikatu dla 

przedsiębiorców, gdy wpisu dokonuje osoba zatrudniona przez takiego przedsiębiorcę lub 

będąc nim sporządziła protokół oraz wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w 

formie dokumentu elektronicznego.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

Uwaga: Poprawki nr 4 i 8 należy rozpatrywać łącznie. 

5) w art. 1 w pkt 13, art. 15 nadać brzmienie: 

„Art. 15. 1. Operatorzy urządzeń są obowiązani do zapewnienia, aby wpisu do Karty 

Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej danych dotyczących 

czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 i 5, dokonywały osoby wykonujące 

te czynności i posiadające, w stosownych przypadkach, certyfikat dla personelu 

uprawniający do wykonywania tych czynności lub  

2. Wpisy danych są dokonywane w terminie 15 dni roboczych od dnia wykonania 

czynności, 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; na żądanie podmiotu posiadającego certyfikat 

wyspecjalizowana jednostka, o której mowa w art. 16 zapewnia  w sposób zdalny 

wgląd do treści wpisu widniejącej w danej karcie urządzenia dokonany z powołaniem 

się na numer certyfikatu tego podmiotu; w wypadku stwierdzenia przez właściciela 

certyfikatu, że bezprawnie użyto jego certyfikatu lub że treść wpisu nie odpowiada 

protokołowi określonemu w ust. 1 pkt. 2) certyfikowany podmiot zawiadamia o tym 

wyspecjalizowaną jednostkę, o której mowa w art. 16, która anuluje zakwestionowany 

wpis zawiadamiając o tym operatora urządzenia, a w wypadku pozyskania informacji 

o nieuprawnionym użyciu certyfikatu do dokonania wpisu zawiadamia organy 

ścigania oraz operatora urządzenia. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do operatorów urządzeń będących we władaniu 

jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

6) w art. 1 w pkt 17 w lit. d, w ust. 7 pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) potrzebę zapewnienia kompletności i przejrzystości danych operatora urządzenia oraz 

konieczność zapewnienia jednoznacznej identyfikacji podmiotu dokonującego wpisu w 

Karcie Urządzenia oraz Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, a także zapewnienia 

weryfikacji treści dokonanego wpisu przez podmiot, którego numer certyfikatu został 

wykorzystany do dokonania wpisu, w sposób zdalny albo poprzez przesłanie pocztą 

elektroniczną treści dokonanego wpisu wraz z istotnymi danymi pozwalającymi na 

identyfikację operatora i urządzenia, którego wpis do karty urządzenia dotyczy”; a także 

zapewnienia weryfikacji treści dokonanego wpisu przez przedsiębiorcę, którego numer 

certyfikatu został wykorzystany do dokonania wpisu, w sposób zdalny albo poprzez 

przesłanie pocztą elektroniczną treści dokonanego wpisu wraz z istotnymi danymi 

pozwalającymi na identyfikację operatora i urządzenia, którego wpis do karty urządzenia 

dotyczy;”; 

 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

Uwaga: Poprawki nr 6 i 7 należy głosować łącznie. 



 

 

7) w art. 1 w pkt 17 w lit. d, w ust. 7 dodać pkt 4 w brzmieniu: 

„4) potrzebę zapewnienia procedury niezbędnej do wykonania zapisów art. 15. 

dotyczących modyfikacji błędnego wpisu w karcie urządzenia lub wpisu dokonanego 

bezprawnie z wykorzystaniem numeru certyfikatu nie należącego do danej osoby”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

8) w art. 1 w pkt 17 w lit. d, w ust. 7 dodać pkt 5-7 w brzmieniu: 

„5) potrzebę zapewnienia możliwości dokonywania wpisów do kart urządzeń 

podmiotom, które posiadają zdolność do bycia pełnomocnikami operatora jako osobom 

kontaktowym, w szczególności przedsiębiorcom jako osobom kontaktowym; 

6) potrzebę zapewnienia indywidualnych kont umożliwiających zdalne dokonywanie 

wpisów do kart urządzeń oraz zapewnienia operatorowi możliwości udzielania i cofania 

dostępu do wszystkich, niektórych lub poszczególnych kart urządzeń lub ich elementów 

podmiotom, które posiadają certyfikat dla personelu lub dla przedsiębiorców oraz 

indywidualne konta umożliwiające zdalne dokonywanie wpisów do kart urządzeń; 

7) potrzebę zapewnienia tego, że adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej nie jest 

przypisany do obsługi jednej karty urządzenia lub jednego operatora lecz może być 

wykorzystywany do obsługi nieograniczonej kart urządzeń i do nieograniczonej liczby 

operatorów. ”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

9) w art. 1 w pkt 23,  w lit. b w art. 26 ust. 10 nadać brzmienie: 

„10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez jednostkę oceniającą personel w 

sposób istotny 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.”; 

 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

 



 

10) w art. 1 dodać pkt 23a w brzmieniu: 

„23a) w art. 27 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. W razie stwierdzenia naruszenia przez jednostkę prowadzącą szkolenia w 

sposób istotny wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, kierownik 

jednostki certyfikującej personel wykreśla tę jednostkę prowadzącą szkolenia z 

rejestru jednostek prowadzących szkolenia, zawiadamiając tę jednostkę o 

wykreśleniu.”;”; 

 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

11) w art. 1 w pkt 24, w art. 28 w ust. 2 pkt 6 nadać brzmienie: 

„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 oraz to, że dotychczas wydane certyfikaty dla personelu w 

sytuacjach, gdzie już istnieje upoważnienie do obsługi stacjonarnych urządzeń 

powinny zawierać uzupełnienie dotyczące także uprawnienia do obsługi 

agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach 

chłodniach bez konieczności przystąpienia do kolejnego egzaminu, 

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;”; 

 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

Uwaga: Poprawki nr 11 i 15 należy głosować łącznie. 

 

12) w art. 1 dodać pkt 28a w brzmieniu: 

„28a) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kierownik jednostki certyfikującej przedsiębiorców zawiesza certyfikat dla 

przedsiębiorców i dokonuje wpisu w rejestrze wydanych, zawieszonych, 

odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców w razie stwierdzenia w 



 

wyniku kontroli, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, niespełnienia przez 

przedsiębiorcę w sposób istotny warunków, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 

2.”;”; 

 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

13) w art. 1 w pkt 36,  w lit. c w art. 47 pkt 14 nadać brzmienie: 

„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. 20;”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

14) w art. 1 w pkt 37 lit. d nadać brzmienie: 

 „d) w pkt 31 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 32-36w brzmieniu:  

„32) zbycie fluorowanych gazów cieplarnianych, wbrew art. 10 ust. 5, 

podmiotowi nie będącemu przedsiębiorcą, 

33) zbycie fluorowanych gazów cieplarnianych w celu określonym art. 10 ust. 

1 pkt a) podmiotowi nieposiadającemu certyfikatu dla przedsiębiorców,  

34) zbycie fluorowanych gazów cieplarnianych w celu określonym art. 10 ust. 

1 pkt b) podmiotowi, który nie oświadczy, że zatrudnia osoby posiadające 

zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

35) nieprowadzenie, wbrew art. 13a ust. 3, dokumentacji dotyczącej nabywców 

fluorowanych gazów cieplarnianych.”; 

36)  nieprowadzenie, wbrew art. 10 ust. 2b dokumentacji dotyczącej 

nabywców fluorowanych gazów cieplarnianych.”;”; 

 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

 

 

 



 

15) skreślić art. 9 

 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r. 

 

 

                 Sprawozdawca                              Przewodniczący Komisji  

                

                            

           /-/Wojciech Skurkiewicz                 /-/Stanisław Gawłowski 


