W dniu 10 lipca 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881)
wprowadzająca nowe obowiązki w branży chłodniczo – klimatyzacyjnej. Ustawa reguluje obowiązki
uczestników rynku SZWO i F-gazów w Polsce.
Zgodnie z art. 19 ww. Ustawy powołany do życia został Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i
Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Sposób prowadzenia ww. Rejestru został określony w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru
Operatorów i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 12.01.2016 r. poz. 56).
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i
wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia (Dz.
U. z dnia 18.01.2016 r. poz. 73) został określony w załączniku nr I wzór Karty Urządzenia, a w
załączniku nr II wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.
Obowiązek założenia Karty Urządzenia spoczywa na „Operatorze” i odnosi się do wszystkich urządzeń
zawierających co najmniej 3 kg SZWO lub F-gazów. Każde nowe urządzenie powinno otrzymać swoją
„Kartę” w ciągu 10 dni od jego dostarczenia lub instalacji, zaś urządzenie istniejące w ciągu 60 dni od
powstania Rejestru czyli do dnia 14 marca 2016 r. Wpisów do „Kart” mogą dokonywać osoby
legitymujące się odpowiednim Certyfikatem Personalnym. Operatorzy mogą dokonać rejestracji
urządzeń na stronie internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w
Warszawie –www.cro.ichp.pl
Ustawa wprowadza obowiązek posiadania 2 rodzajów Certyfikatów tzw. Certyfikatu dla
przedsiębiorców, który powinna posiadać firma wykonawcza prowadząca działalność w zakresie
instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń, a także tzw. Certyfikatu dla personelu dla osób
wykonujących czynności serwisowe z F-gazami.
Jednocześnie przypomina się, że zadaniem Operatora pozostaje kontrola pod względem wycieków z
urządzeń zawierających co najmniej 3 kg SZWO lub fluorowanych gazów cieplarnianych:
- od 3 kg do mniej niż 30 kg: kontrola raz na 12 miesięcy,
- od 30 kg do mniej niż 300 kg: kontrola raz na 6 miesięcy,
- od 300 kg: kontrola raz na 3 miesiące.
Wpis do Karty Urządzenia z każdej przeprowadzonej czynności powinien być dokonany w ciągu 5 dni
roboczych od dokonania ww. czynności.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt. 2 i art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 881) podmioty prowadzące 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,
zobowiązane są do przekazywania sprawozdań raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni.
Ww. Ustawa wprowadza szereg pieniężnych kar administracyjnych, zarówno dla operatorów jak i
przedsiębiorców (pełen wykaz kar zawiera art. 47 ww. Ustawy).

