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Notatka
dotycz~ca

projektu zalozen do projektu ustawy o substancjach

ozonow~

zubozaj~cych warstw~

oraz o niekt6rych fluoryzowanych gazach cieplarnianych

W zwi'l_zku z przekazaniem przez Ministra Srodowiska do rozpatrzenia przez Rad~
Ministr6w nowej wersji projektu zaloien do projektu ustawy o substancjach zubo:iajqcych
warstw~

co
1.

ozonowq oraz o niekt6rych jluoryzo wanych gazach cieplarnianych, przedstawia

s i~,

nast~puje.

Projektowane zalozenia, w stosunku do wersji rozpatrzonej przez

Rad~

Ministr6w na

posiedzeniu w dniu 5 marca 2013 r. , zawieraj 'l_ zmiany, kt6re nie zostaly wskazane
i om6wione przez
Rad~

wnioskodawc~

w pismie kieruj'l_cym projekt do rozpatrzenia przez

Ministr6w. I tak:

1) obecnie projekt zalozen przewiduje, za:
a)

wydanie lub odnowienie certyfikatu dla personelu oraz dokonanie wpisu do
rejestru wydanych certyfikat6w dla personelu w wysokosci 3 %

przeci~tne go

wynagrodzenia

g6rn'l_ wysokosc oplaty

mies i~cznego

w gospodarce

narodowej (str. 26), poprzednio bylo to 25 % tego wynagrodzenia (str. 26),
b)

dokonanie wpisu do rejestru jednostek oceniaj'l_cych lub dokonanie wpisu do
rejestru jednostek szkol'l_cych lub modyfikacje tych wpis6w - g6rn'l_ wysokosc
oplaty w wysokosci 5 % ww. wynagrodzenia (str. 26), poprzednio bylo to 10 %
tego wynagrodzenia (str. 26),

c)

rozpatrzenie zgloszenia podmiotu o zamiarze pelnienia roli jednostki oceniaj'l_cej
- g6rn'l_ wysokosc oplaty w wysokosci 70 % ww. wynagrodzenia (str. 26),
poprzednio bylo to 100 % tego wynagrodzenia (str. 26),

d)

wydanie lub odnowienie certyfikatu dla przedsi~biorc6w oraz dokonanie wpisu do
rejestru wydanych certyfikat6w dla

przedsi~biorc6w

- g6rn'l_ wysokosc oplaty

w wysokosci 50 % ww. wynagrodzenia ( tr. 32), poprzednio bylo to 100 % tego
wynagrodzenia (str. 33),

e)

wznowienie certyfikatu po jego zawieszeniu oraz dokonanie wpisu do rejestru
wydanych

certyfikat6w

dla

przed si~b iorc6w

-

g6mct wysokosc

oplaty

w wysokosci 25 % ww. wynagrodzenia (str. 32), poprzednio bylo to 50 % tego
wynagrodzenia (str. 33),
f)

dokonanie wpisu do rejestru jednostek wydaj(lcych zaswiadczenie lub jego

zmian~

- g6mct wysokosc oplaty w wysokosci 5 % ww. wynagrodzenia (str. 34),
poprzednio bylo to 10 % tego wynagrodzenia (str. 35),
g)

rozpatrzenie zgloszenia podmiotu o zamiarze pelnienia roli jednostki wydaj(lcej
zaswiadczenie- g6mct wysokosc oplaty w wysokosci 70 % ww. wynagrodzenia
(str. 34), poprzednio bylo to 100 % tego wynagrodzenia (str. 35),

2) obecnie projekt zalozen nie przewiduje oplaty za wznowienie certyfikatu dla personelu
po jego zawieszeniu oraz dokonanie ponownego wpisu do rejestru wydanych
certyfikat6w dla personelu (str. 26), przewidzianej w poprzedniej wersji projektu
zalozen (str. 26) w wysokosci 20 % ww. wynagrodzenia,
3) obecnie projekt zalozen (str. 25, poz. 2.5.1.1) nie przewiduje, jako jednego
z warunk6w uzyskania certyfikatu dla personelu, wymogu ukonczenia szkolenia dla
personelu

w

zakresie

zgodnym

z

zakresem

temat6w

egzaminacyjnych

przewidzianego w poprzedniej wersji proj ektu zalozen (str. 25),
4) obecnie projekt zalozen (str. 28) nie przewiduje przeprowadzania przez

jednostk~

certyfikuj(lC'l personel wyrywkowych kontroli wypelniania przez personel, kt6remu
zostal wydany certyfikat, w zakresie czynnosci, do kt6rych wykonania uprawniony
jest posiadacz certyfikatu, obowictzku posiadania odpowiedniego wyposazenia
technicznego

podczas

wykonywania

czynnosci,

kt6rych

dotyczy

certyfikat,

przewidzianej w poprzedniej wersji projektu zalozen (str. 28 i 29),
5) obecnie projekt zalozen (str. 25, poz. 2.5.1) przewiduje, ze certyfikat dla personelu
b~dzie

wazny przez 7 lat i na wniosek

b ~dz ie

m6gl bye odnowiony o kolejne 7 lat,

poprzednio projekt zalozen przewidywal w tym zakresie 5 letni okres waznosci
i odnowienia tego certyfikatu (str. 25); analogiczna uwaga dotyczy certyfikat6w dla
przedsi~biorc6w

2.

(str. 30).

Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2013 r. Rada Ministr6w

przyj~la,

ze z projektu

przedmiotowych zalozen zostanct usun i~te fragmenty dotyczctce dodatkowych etat6w dla
Strazy Pozamej.

Rozstrzygni~cie

zalozen (str. 9, 47 i 52).

to nie zostalo wprowadzone do obecnej wersji projektu

3.

Wbrew ustaleniom Rady Ministr6w, zapadlym na posiedzeniu w dniu 5 marca 2013 r. , do
projektowanych zalozen nie zostaly dolqczone szczeg6lowe informacje o skutkach
proponowanych rozwiqzan.
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