Wyciąg z przepisów – obrót urządzeniami zawierającymi f-gazy
Sprzedaż (lub nieodpłatne przekazanie) fluorowanych gazów cieplarnianych osobom fizycznym, możliwe jest
jedynie w ramach usługi instalowania, konserwacji, serwisowania oraz naprawy urządzeń. Zakup f-gazów na
potrzeby wykonania ww czynności może być dokonany jedynie przez podmioty certyfikowane.
Zakup niehermetycznie zamkniętego urządzenia napełnionego f-gazami przez użytkownika końcowego,
możliwy jest jedynie po przedstawieniu umowy na instalację przez podmiot certyfikowany. W przypadku
zakupu takiego urządzenia przez podmiot posiadający certyfikat przedsiębiorcy wymagane jest jedynie
okazanie certyfikatu. Wymagania te nie dotyczą hermetycznie zamkniętych urządzeń (oznaczonych jako takie
przez producenta).
Te i inne wymagania ciążące na uczestnikach obrotu urządzeniami zawierającymi f-gazy t.j na importerach,
sprzedawcach i kupujących zawarto w ekstrakcie z przepisów poniżej.

Ustawa f-gaz - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
(J.t. Dz.U. 2017 poz.1951, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową
oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych)
Rozporządzenie 517/2014 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr
842/2006
Art.10 Ustawy f-gaz
5. Zakazuje się przekazywania, odpłatnie albo nieodpłatnie, fluorowanych gazów cieplarnianych osobom
fizycznym na ich własne potrzeby, z wyjątkiem przekazywania w ramach usługi instalowania, konserwacji lub
serwisowania oraz naprawy urządzeń, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.
>> Art.11 Rozporządzenia 517/2014:
4. W celu przeprowadzenia instalowania, serwisowania, konserwacji lub naprawy urządzeń, które zawierają
fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich uzależnione, i w przypadku których to urządzeń
na mocy art. 10 wymagany jest certyfikat lub zaświadczenie, fluorowane gazy cieplarniane są sprzedawane
wyłącznie podmiotom posiadającym odpowiednie certyfikaty lub zaświadczenia, zgodnie z art. 10, lub
podmiotom, które zatrudniają osoby posiadające certyfikat lub zaświadczenie o odbytym szkoleniu, zgodnie z
art. 10 ust. 2 i 5, i nabywane wyłącznie przez takie podmioty. Niniejszy ustęp nie uniemożliwia nieposiadającym
certyfikatu podmiotom, które nie wykonują czynności, o których mowa w pierwszym zdaniu niniejszego
ustępu, zbiórki, transportowania lub dostarczania fluorowanych gazów cieplarnianych.
5. Niehermetycznie zamknięte urządzenia napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi są sprzedawane
użytkownikowi końcowemu wyłącznie w przypadku, gdy przedstawione zostaną dowody, że instalowanie ma
być przeprowadzone przez podmiot certyfikowany zgodnie z art. 10.
>> Art.10 Rozporządzenia 517/2014: Szkolenie i certyfikacja

Art. 13a. Ustawy f-gaz
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:
1) informację o nazwie i numerze certyfikatu dla przedsiębiorców wykonujących na rzecz użytkownika
końcowego usługę instalowania – w przypadku gdy taka umowa jest zawarta przez użytkownika końcowego z
osobą prawną;
2) numer certyfikatu dla personelu osoby wykonującej usługę instalowania na rzecz użytkownika końcowego
–w przypadku gdy taka umowa jest zawarta przez użytkownika końcowego z osobą fizyczną.
2. W przypadku gdy sprzedaż niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami
cieplarnianymi dokonywana jest na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania czynności instalowania na
podstawie certyfikatu dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29, dowodem, o którym mowa w art. 11
ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, jest certyfikat dla przedsiębiorców.
3. Sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi jest
obowiązany do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń oraz do przechowywania kopii dowodów, o
których mowa w ust. 1 i 2, przez 5 lat od dnia nabycia urządzenia i udostępniania ich na żądanie organom, o
których mowa w art. 45.
Art. 48. Ustawy f-gaz
Administracyjną karę pieniężną w wysokości od 4000 do 10 000 zł wymierza się za:
28) nabycie, wbrew art. 10 ust. 1, substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego lub, wbrew
art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, fluorowanego gazu cieplarnianego, bez posiadania certyfikatu
dla personelu odpowiedniego do wykonywanych czynności związanych z substancjami kontrolowanymi lub
fluorowanymi gazami cieplarnianymi albo − w przypadku czynności serwisowych i naprawczych systemów
klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych – bez posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu;
32)sprzedaż, wbrew art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, fluorowanego gazu cieplarnianego, bez
upewnienia się zgodnie z wymogiem określonym w art. 13a ust. 1, że kupujący posiada certyfikat dla personelu
odpowiedni do wykonywanych czynności związanych z fluorowanymi gazami cieplarnianymi albo − w
przypadku czynności serwisowych i naprawczych systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych –
zaświadczenie o odbytymszkoleniu, albo że jest podmiotem zatrudniającym taką osobę;
33)nieprowadzenie, wbrew art. 13a ust. 3 oraz wbrew art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,
dokumentacji dotyczącej nabywców fluorowanych gazów cieplarnianych.
Art. 49 Ustawy f-gaz
Administracyjną karę pieniężną w wysokości od 6000 do 30 000 zł wymierza się za:
2) wprowadzenie do obrotu, wbrew art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, produktów i urządzeń
wymienionych w załączniku III do tego rozporządzenia, z wyłączeniem stacjonarnych systemów ochrony
przeciwpożarowej;
4) sprzedaż, wbrew art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, niehermetycznie zamkniętych urządzeń
bez dowodu spełniającego wymagania określone w art. 13a ust. 1 i 2;
>> Artykuł 14 Rozporządzenia 517/2014:
Fabryczne napełnianie urządzeń wodorofluorowęglowodorami
1. Od dnia 1 stycznia 2017 r. urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła napełnione
wodorofluorowęglowodorami są wprowadzane do obrotu wyłącznie w przypadku, gdy
wodorofluorowęglowodory, którymi napełnione są te urządzenia, są wliczone do systemu kontyngentów, o
którym mowa w rozdziale IV.
2. Przy wprowadzaniu do obrotu fabrycznie napełnionych urządzeń, o których mowa w ust. 1, producenci i
importerzy urządzeń zapewniają, aby przestrzeganie ust. 1 było w pełni udokumentowane, i sporządzają w
tym względzie deklarację zgodności.

Od dnia 1 stycznia 2018 r., w przypadku gdy wodorofluorowęglowodory zawarte w urządzeniach nie zostały
wprowadzone do obrotu przed napełnieniem urządzeń, importerzy tych urządzeń zapewniają, aby dokładność
dokumentacji i deklaracji zgodności była co roku do dnia 31 marca, w odniesieniu do poprzedniego roku
kalendarzowego, weryfikowana przez niezależnego audytora. Audytor ten musi być:
a) akredytowany na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (21); albo
b)akredytowany do celów weryfikacji sprawozdań finansowych zgodnie z ustawodawstwem danego państwa
członkowskiego.
>> Artykuł 19 Rozporządzenia 517/2014:
5. Każdy importer urządzeń, który wprowadza do obrotu fabrycznie napełnione urządzenia, w przypadku gdy
wodorofluorowęglowodory zawarte w tych urządzeniach nie zostały wprowadzone do obrotu przed
napełnieniem nimi urządzeń, przedkłada Komisji dokument weryfikacyjny wydany na mocy art. 14 ust. 2.
Art.13 Ustawy f-gaz
Podmioty wprowadzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)produkty i urządzenia:
a) zawierające substancje kontrolowane lub od nich uzależnione,
b) zawierające fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnione,
2) pojemniki zawierające substancje kontrolowane albo fluorowane gazy cieplarniane – są obowiązane do
umieszczenia na nich etykiety oraz dołączenia instrukcji dotyczącej ich przeznaczenia i funkcjonowania,
sporządzonych w języku polskim.

