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Warszawa, ).5' lipca 2013 r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrow
Kancelaria Prezesa Rady
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nawiqzaniu do pisma Ministra Srodowiska z dnia 25 czerwca 2013 roku (znak

MZK-0230-37/24729/12) odnosnie przedlozonego Radzie Ministr6w projektu zaloteft do

ustawy o substancjach zubotajqcych warstwf ozonowq oraz o niektorych fluorowanych
gazach cieplarnianych w zabtczeniu przekazuj ~ uwagi.
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Do wiadomosci:
Pan Marcin Korolec, Minister Srodowiska

Mlnlsterstwo Go~podarkl
PI Trzech Krzy;(y 3/5
00-507 Warszawa

tel ·>48 22 693 50 00
fax +4S 22 693 40 46

email mg@mg.gov.pl
web www.mggovpl
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Uwagi do ,Projektu zafoiel'l do projektu Ustawy o substancjach zuboza]ctcych warstwE; ozonow<t oraz o
niekt6rych fluorowanych gazach cieplarnianych" - wersja z dnia 20 czerwca 2013 r.

Uwasa og61na 1:
Projekt zatoien zaktada, ie organem wtasciwym do wydania decyzji o odmowle dokonanla wpisu
b~dzie kierownik jednostki certyflkujctcej personel a orga nem drugiej instancji w stosunku
do
decyzjl kle rownlka jednostki certyfikuj(lcej personel b~d z le minister wta5ciwy do spraw gospodarki.

Proponuje sit: odstClpienle od proponowanej praktykl rozpoznawanla odwotar\ I zas~plenle go
lnstytucjct komitetu odwofawczego przy klerow nlku jecfnostkl certyflkuJctcej co wydatnie wpfynie na
odclqzenle organ6w administracji, odformallzowanle I zmnlejszenle koszt6w Skarbu Panstwa w
szczeg61no~ci w dzlale wtajclwym dla mlnlstra wta,clw eao do spraw gospodarki.
Taka praktyka przy skali czynno~cl jednostki certyflkuJctcej osoby (oraz dalej przedsl«=biorc6w) jest juz
stosowana I okre~lona w lnnych przeplsar;h prawnych. Podobmt praktykt: naleiy zastosowac tam
gdtie to wfaklwe I odpowlednle w tekkle projektu zatoi en tj w przypadkach:
1) stwierdzenia przez jednostk~ certyflkujQ~ personel nlewypefnienla przez jednostkE: ocen iajtjC<J
personel wymagar'l okreslonych w przepisach Unii Europejskiej tub w ustawie,
2) zawieszenie tub cofnlecle certyflkatu dla przedsl~blo rc6w,
3) stwierdzenia przez jednostk'= certyfl kuj~tcct personel nlewypetnienia pr:2ez jednostk'=
prowadzqcq szkolenla wymagan okreslonych w przepisach Unii Europejskiej i w ustawie, i nie
wpisania rejestru lub wykre~lenia z rejestru.
Proponuje sl~, aby od odmowy wyznaczenia jako jednostki ocenlaJctcej personel b~dzie przystugiwac
odwotanie do Kom itetu odwofawczego dziatajctcego przy kierowniku jednostki certyfikujC~cej personel.
Komitet b~dzie - po zasi~gnit:clu oplnil kierownlka jednost ki certyfikujC~cej, powotany przez ministra
wfasciwego do spraw gospodarki w porozumieniu z mlnistrem wtasclwym do spraw wewn~t rznych .
Komitet bt:dzie wtasciwy do rozpatrywania w sprawach dotyczqcych odwofan przewidywanych
···
projektowcmCI ustawi\. -·
· ·· ·· ·• ' "" · · ·-- · · · ....
Zaktada siE:, ie kadencja Komltetu b~dzle t rwata 4 lata, a w sktad Komitetu powinni wchodzic
proporcjonalnie, w liczbie zapewniajqcej brak dominacjl kt6rejkolwiek ze stron, osoby
reprezentujctce organy admlnistracji rzctdowej, stowarzyszenia I organizacje: pracodawc6w,
gospodarcze i naukowo-techniczne, jeieli zakres ich dziatania obejmuje zadania zwictzane z
przedmiotem odwotania.
Minister wtasciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem wfasciwym do spraw
wewn~trznych b~dzie powotywaf oraz odwotywaf czto nk6w Kom itetu po zasi~gniE;ciU opinii
kierownika jednostki certyfikujttcej personel o zgfoszonych kandydatach, na wniosek odpowiednich
podmiot6w, okresli organlzacj~ I tryb pracy Komit etu. Dodatkowo minister wfasciwy do spraw
gospodarki zatwierdzi regulamln Komitetu nadany przez kierownika jednostki certyfikujijcej personel
/przedsi~bi orc6w po uzyskaniu opinli tego ministra.
Obstug~ administracyjno-organlzacyjnct Komitetu b~d zie zapewniat kierownik j ednostki certyflku]ctcej
personel.
Odwotania bE;d<t musiaty bye wnoszone do Komlt etu w terrnlnie 14 dn i od dnia otrzymania
zawiadomienia o odmowie dokonania przez jed nostk~ ce rtyflkujctca personel odpowiedniej czynnosci
przewidywanych projektowanq ustawq.
Przewiduje siE:, ie odwotania b~dzie rozpatrywat co najmnlej trzyosobowy zesp6t, wyznaczony
spo~r6d cztonk6w Komitetu przez jego przewodniczijcego, w terminie nie dtuiszym nli 30 dni od dnia
dorE:czenia odwotania.
Po rozpatrzeniu odwotanla Komitet b~dzie stwierdzat zasadno~c odwotania i przekaie spraw~
kierownikowi jednostki certyfikujctcej personel do ponownego rozpoznanla, alba oddali odwotanie.
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przystugiwac skarga do Sqdu

administracyjnego, za po~rednictwem kierown lka jednostki certyfikujttcej personel/przedsl~biorc6w w
terminie 30 dni od dnla dor~czenia zawladomienia o oddaleniu odwotania.
post~powanlu przed sctdem b~dtt stosowane odpowlednlo przeplsy o zaskarzaniu decyzjl

w

administracyjnych.

Uwaga og61na 2:
Zapisane w projekcie zafoten wysoko~l opfat mog(t nie bye adekwatne do zakresu zadan przyszfej
jednostki certyfikujctcej personel (np. za potwlerdzanle oswladczer'l o zamiarze prowadzenia okreslonej
dziatalnosci, przeprowadzanla kontroll taklej dzlatalnoscl, prowadzenia publlcznle dost«:pnych rejestr6w
jako witryny marketlngowej dla prowadzenia w wlt:kszoscl przez prywatne podmloty dziafalnosci
gospodarczeJ) oraz jednostki certyflkuJctcej przedsi~blorc6w, a w szczeg61nosci niedookre~lenia okres6w
waznosci potwierdzen wydanych przez jednostk~ certyfl kujctca personel jednostek oceniajctcych,
jednostek prowadZCICYCh szkolenla oraz jednostek szko iC~cych. Nlezbf:dne jest zatem urealnienle w/w
wysokosci optat .

Uwagl szczeg6towe

I

Ad. 1.5. p. 3:
Proponuje sl~ nast~puJctce brzmlenie:

" 3) jednostek: szkolqcych I prowadzqcych szkolenla personelu, oceniajqcych personel, a takie
podmlotu wyznaczonego jako jednostka certyflku}qca personel i przedsi~biorc6w"
Ad.1.6.:
Niezb~dne jest m.ln. okreslenie:

1) optat za eg:!aminy llch zr6znlcowanle wobec rotnych kategorii i zakres6w,
2) optat za egzamln poprawkowy dla os6b ubiegaj~cych sl~ o wydanle certyflkatu,
3) optat za kontrole jednostek ocenlaj(tcych oraz jednostek prowadz(tcych szkolenia personelu.
Brak powyiszego moie prowadzlc , w dtutszej perspe ktywie, do finansowanla okreslonych czynnosci ze
srodk6w innych nii z optat ponoszonych przez za lnteresowane podmioty i osoby na necz tych
jednostek w zwlctzku z czynno~ciami. Ponadto naleiy zwr6clc uwagEt, ze nle uwzgl~dniono w skutkach
finansowych projektowanej ustawy opfat ponoszonych przez zainteresowane podmioty i osoby na
rzecz jednostki certyfikuj~cej personellub przeds1Etblorc6w, jednostek oceniaj<tcych.

Ad. 2.5.1.:
Nlezbf:dne jest tak jak to byto proponowa ne w projekcle zafozen w wersjl ze stycznla 2013r
przywr6cenie okresu watnoscl certyfikatu dla persone lu na 5 lat.
Analiza lstnlejqcych I wdrozonych w innych panstwach cztonkowskich UE wykazuje, ie certyflkaty Sq
wydawane na okres od maksimum 5 lat (np. Szwecja, Niemcy) lub .tez 2 fat (np. Belgia). W niekt6rych
panstwach zafoiono nawet obowit~zek corocznego poswiadczanla o waznosci przez udokumentowanie
clqgtokl wykonywanych czynnosci.

Ad. 2.5.1.2.:

1) W zaplsle w rozdz. 2.5.1.2. (3. akaplt na st r. 25) dotyczctcvm opfat za czynnosci jednostki
certyfikujctcej personel nle uwzgl~dnlo no optaty za rozpatrzenle wnlosku o zamlarze petnienia roli
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jednostki szkol~cej, wobec takiej samej procedury dotyczqcej jednostki prowadzijcej szkolenie ,o
czym mowa w rozdz. 2.6 (7.akapit na str. 34). Wysoko~e takich optat odnlesiona do przeci~tnego
wynagrodzenia miesi~cznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogtoszonego przez
Prezesa Gt6wnego Urz~du Statystycznego w Dzienniku Urz~dowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski", zgodnle z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zaktadowym funduszu
swiadcze~ socjalnych (Oz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z p6in. zm.), obowiijzujctcego w dniu
ztozenla wniosku, powinna bye okreslona odpowiednlo do wysokoscl rozpatrzenie zgtoszenia
podmiotu o zamiarze petnienia roli jednostkl oceniajctcej tj. do 70% tego wynagrodzenia.
2)

Ponadto zapis w akapicle 5 na str. 26 dotyczctcv wyznaczenla lnnego podmiotu do petnienia
funkcji jednostki certyflkuj~cej personel, w przypadku gdy podmlot petniC~CY takot funkcj~ nie
wykonuje swoich zadan w spos6b bezstronny lub wykonuje je nlenalezycie lub nie spetnia
wymagan zawartych w przepisach Unll Europejsklej i w przepisach projektowanej ustawy wydaje
si~ bye zb~dny. Zaktadajijc, ie minister wskate jako taki podmiot jednostk~ nadzorowanot lub
podlegtij, to b~zie miat odpowiednle narz~dzia organizacyjno-kontrolne wobec takiej jednostki,
aby nie dopusclc do wymienlonych sytuacji.

3) Zapis w akaplcle 6 na str.26 zaczynaJctcvm si-: od st6w: ,)ednoczesnie w rozporzqdzeniach
wykonawczych do rozporzqdzenio (WE) nr 842/2006, [... ]" proponuje sl~ uzupetnit o zdanie:
, W art. 11 ust. 1 rozporzqdzer'l (WE) nr 303/2008 I nr 304/2008 oroz w ort. 6 ust. 1
rozporzqdzenla nr 305/2008, stwlerdzono, ie zadanla jednostkl oceniojqcej personel
moie wykonywat jednostka certyflkujqca personel co oznoczo, ie taka bt:dzie mogla
wykonywac takie zodanla pod warunkiem zachowanlem warunk6w jak dla jednostki
oceniajqcej."
4)

Niezb~dne jest uzupetnlenle akapicie 7 na str. 26, w kt6rym niedookre~lono Jakie jednostki
mogct petnit zadanla oraz wymagania jakle powinny spetniae. Maj~c na wzgh:dzie wymagania
zawarte Polskich Normach, dobr~ praktyk-: w zakresle potwierdzania takich kompetencji oraz
okreslone w odr~bnych przepisach prawnych (np. ustawa Prawo Energetyczne), proponuje sl~
okreslic, ze jednostkaml oceniajctcvmi personel bt:dct mogty bye:
· -a} podmioty, ·ktare zgodnie z przepisami odr~ bnymi~ w szczeg61nO'Sci -ustawy·n systemie
oswlaty oraz ustawy o promocjl zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzq
ksztatcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych;
b) stowarzyszenla naukowo- technlczne lub organizacje zrzeszajqce pracodawc6w;
c) podmioty stosujqce lub dokonuJt~ce obrotu substancjami kontrolowanymi oraz
produktaml, urzitdzeniami I lnstalacjam i zawierajctcymi odpowlednio substancje
kontrolowane lub fluorowane gazy ciepla rniane
jeiell ich statuty lub zakresy dziatania zawierajct postanowlenia dotyczqce ich zaangaiowania
w ochron~ srodowlska naturalnego oraz edukacjl w zakresie zagadnie~ dotyczqcych
srodowiska oraz lnstalowanla, konserwacji i serwlsowanla urzctdzen i system6w, w kt6rych
stosowane s~ substancje kontrolowane lub fl uorowane gazy cleplarniane a taki.e odzysk I
niszczenla takich substancjllub gaz6w cleplarn ianych oraz, zapewnlaJctce:
odpowiednle wyposazenie techniczne n lezb~dne do przeprowadzenla egzaminu
praktycznego, zgodnle z minimalnymi wymaganlaml w zakresie umiejE:tnosci i wiedzy
okre~lonymi w rozporzitdzeniu wydanym na podstawie przepis6w projektowanej
ustawy przez minlstra wtasclwego do spraw gospodarkl w porozumieniu z ministrem
wtaklwym do spraw wewn~trznych, a t akze
osoby posladaj~ce ~a5clwe kompetencje w zakresie przeprowadzanego egzaminu,
kt6re b~dct mogty bye powotane do pefnienla funkcje egzaminator6w, cztonk6w
komlsjl egzaminacyjnej.

Jednoczesnle proponuje si~, aby wyznaczenle jako jednostki oceniajijcej personei i wpis do
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rejestru takich jednostek byty wazne 5 lat od daty potwierdzenia spefnienia wymagan
zawartych w przepisach odpowlednich rozporz1:1dzen i w projektowanej ustawie.

w

S)

akaplcie 8 na str.26 nle przewldzlano, ze za przeprowadzenie egzaminu jednostka
oceniaJctca personel b~dzle poblerac opfaty w zaleznosci od zakresu egzaminu, kategorii oraz
typu i wielkosci urzctdzer'l oraz rodzaju wykonywanych czynnokl w celu ubieganla sit'; o
certyflkat odpowlednio:
a) dla kategoril, typ6w i wielkosci urzitdzen oraz rodzaju wykonywanych czynnosci, o
kt6rych mowa w art. 4 ust. 2 rozporzctdzenla (WE) nr 303/2008;
b) w zakresle stacjonarnych system6w ochro ny ppoi:. dla wykonywanych czynnoki, o
kt6rych wart. 2 ust. 1 rozporzetdzenia (WE) nr 304/2008;
c) w zakresle czynnosci odzysku, o kt6rym mowa art. 2 ust. 1 pkt b rozporz<tdzenia (WE)
nr 304/2008 w odnleslenlu do gasnlc;
d) w zakresle odzysku fluorowanych gaz6w cieplarnfanych z rozdzielnic wysokiego
napl~cfa albo w zakresle odzysku rozpuszczalnlk6w na bazie fluorowanych gaz6w
cieplarnlanych z urzctdzer'l, o kt6rych mowa odpowiednlo wart. 1 rozporzctdzenia
(WE) nr 305/2008 albo w art. 1 rozporzi:ldzenfa (WE) nr 306/2008.

6)

Proponuj~ sl~ tresc akapitu 5 na str. 27 w nast~,puJ1:1cvm brzmlenlu:
,Zakfada sf~, te jednostka certyflkujqca petsonel b~dzie przeprowadzafa co najmmeJ raz w
okresie wainosci wyznaczenia okresowq kontrol~ jednostek oceniojqcych personel majqc no
wzgl~dzie
potwlerdzenle zgodno~cl z wymaganiaml okre~lonymi w odpowiednich
rozporzqdzeniach Komisjl oraz przeplsach projektowanej ustawy.
Zaklada, ie wyznaczenle jako jednostkl ocenia]qcej persone/ oraz wpis do rejestru jednostek
oceniajqcych personel b~dq waine przez okres 5 fat i na wniosek podmiotu, w kt6rym
wyznaczona zostala jednostka oceniaj qca personel b~dzie mogfo bye odnowlone na kolejny
okres pod warunklem wykazania spefnlania przez podmiot wymagarf okreslonych w przeplsach
odpowiednich rozporzqdzen Komisj/ oroz projektowanej ustawy.
Jednostka certyfikujqca personel przy rozpatrywanlu wniosku podmiotu ubiegajqcego sl~ o
odnowienie wyznoczenia powinno mlec no wzglt:dzle wynlkl kontroli okresowej
· przeprowadzonef ' w czasie wainoscl wyznaczenla oraz sprawozdr.mia z przeprowodzonych ·
egzamin6w.
Wniosek podmiotu o odnowienie wyznaczenia podmiotu jako jednostkl ocenlojqcej personel
oraz wpls do rejestru powinlen bye zloi ony do jedn ostkl certyfikujqcej personel co najmnlej 60
dni przed upfywem plerwotnle wydanego wyznaczenia w trybie jak pierwotnie potwlerdzonego
wyznaczenia."

7)

W zapisle ostatnlego akapitu na str. 27 dotyczC~cego cofnl~cla certyfikatu dla personelu w
wyniku prawomocnego skazania za przest~pstwo przeciwko srodowisku nie powinna mlet
zastosowania procedura adminlstracyjna. Ponadto zapis ten jak i !nne dotyczqce stosowania
certyfikatu dla personelu nle przewlduJctlnnych okolicznosci dotyczqcych cofni~cia certyflkatu
jak np. stosowania go niezgodnie z zakresem, uiyczanla osobom trzecim i innym zfym
praktykom okre~lonych w Polsklch Normach oraz dobrych praktykach certyflkacjl os6b.

Ad.2.6.:
1) W zaplsfe 2. akapitu na stronie 34 dotyczi(cym zobowi~zania jednostki certyflkuji(cej personel
do przeprowadzanla kontroli jednostek wydaJctcvch zaswladczenie proponuje sl~, aby zapis 3
lata zast'lpic wyrazeniem , nle rzadzlej nii: raz w czasle watno~cl wplsu do rejestru" .
Ponadto czynnosci kontroll dokonywane przez jednostk~ certyflkujctCCl personel bez okreslenia
wai:nosci wplsu oraz wysokoscl odpowiednlej opfaty za przeprowadzenie takiej czynnosci jest
nie wtasciwe. Powoduje to, ie takle czyn nosci b~dq musiaty byt flnansowane przez jednostkf;
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certyfikuJctei~ personet na jej koszt (bowtem koszt rozpatrzenia zgtoszenia nie moze bye
podstaw~ do finansowanla takich czynnokl ko ntrolnych). Proponuje si~, aby wyznaczenie jako
jednostki wydaj(l.cej za~wiadczenia I wpls do rejestru takich jednostek byty .waine piP,C lat od
daty potwierdzenia spefnienla wymaga n zawa rtych w projektowanej ustawie.

2j Zapis na stronle 34, ostatni akapit, pkt 3) dotycz'lcy dyspozycji ustawowej dla minlstra
wtasciwego do spraw gospodarki w zakresie okreslenia wysokosc jednostkowych stawek
opfaty za wpis do rejestru zaswiadczen i rozpatrzenie zgtoszenia podmiotu o zamiarze petnienia
roll jednostki wydajctcej zaswladczenia pomija optaty za rozpatrzenie zgfoszenia podmiotu o
zamiarze petnlenia roll jednostkl wydajctcej zaswiadczenia.

Ad. 2.9.:
lapis dotyczqcy uznawania certyfikat6w tub za§wladczer'l wydanych w innych par'lstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej nie uwzghtdnia sposobu zgtaszanla, trybu uznawania oraz rejestrowania takich
dokument6w. Dysponowanie przez posiadacz certyfikatu tu b zaswiadczenla ttumaczeniem przysi~gtym
certyfikatu lub zaswiadczenia na j~zyk polski moze stanowic wytctcznle jednq z przestanek.
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