
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r.

Poz. 2402

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych  
i substancji kontrolowanych2)

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektó-
rych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania 
egzaminów;

2)  minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egza-
miny oraz osób prowadzących szkolenia;

3)  wymagania dotyczące przeprowadzania egzaminów, w tym:

a)  wymagania dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz sposobu jej działania,

b)  sposób organizowania i wytyczne do procedury przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego;

4)  zakresy tematyczne egzaminów;

1)  Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów 
(Dz. U. poz. 1595).

2)  Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:
 1)   rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsię-
biorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluo-
rowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12);

 2)   rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonujące-
go odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 21 
i Dz. Urz. UE L 280 z 23.10.2008, str. 38);

 3)   rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania 
certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycz-
nych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjo-
narnych rozdzielnic elektrycznych (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 22);

 4)   rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji 
osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłod-
niczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przed-
siębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane 
gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28).
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5)  wzór:

a)  dokumentu potwierdzającego, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie egzaminu z wynikiem pozy-
tywnym oraz określającego zakres złożonego egzaminu,

b)  wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu;

6)  wzory certyfikatów dla personelu wraz z wyszczególnieniem zakresu tych certyfikatów oraz ich opisy.

§ 2. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia szkoleń i przeprowadza-
nia egzaminów są określone, odpowiednio do zakresu szkolenia i egzaminu, w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających 
egzaminy oraz osób prowadzących szkolenia odpowiadają minimalnym wymaganiom w zakresie umiejętności i wiedzy 
sprawdzanych przez jednostki oceniające, określonym odpowiednio w:

1)  załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozpo-
rządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajem-
nego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciw-
pożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12), 
z uwzględnieniem stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje kontrolowa-
ne oraz odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych urządzeń ochrony 
przeciwpożarowej;

2) załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego na mocy rozpo-
rządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawa-
nia certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych 
z urządzeń (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 21, z późn. zm.3));

3)  załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki 
dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, 
napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących od-
zysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (Dz. Urz. UE L 301 
z 18.11.2015, str. 22), z uwzględnieniem odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych 
z ruchomych rozdzielnic elektrycznych;

4)  załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki 
wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimaty-
zacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających 
fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodni-
czych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, 
str. 28), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/2067”, z uwzględnieniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach 
chłodniach, zawierających substancje kontrolowane, oraz odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów 
cieplarnianych z ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

§ 4. 1. Egzamin przeprowadza się co najmniej raz na dwa miesiące, jeżeli zgłosiła się osoba zainteresowana złożeniem 
tego egzaminu.

2. Termin oraz miejsce przeprowadzania egzaminu wyznacza jednostka oceniająca personel co najmniej 14 dni przed 
datą tego egzaminu.

3. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej, w zakresie określonym w ust. 4 i § 3, a w przypadku 
egzaminu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2015/2067, zwanego dalej „egzaminem dodatkowym” – 
w zakresie określonym w ust. 5 oraz w załączniku I rozporządzenia (UE) 2015/2067.

4. Zakres tematyczny egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności z następujących dziedzin:

1)  ogólne środki zapobiegające wyciekom substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska;

3)  Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 280 z 23.10.2008, str. 38.



Dziennik Ustaw – 3 –  Poz. 2402

 

2)  substancje kontrolowane, fluorowane gazy cieplarniane i substancje dla nich alternatywne;

3)  wpływ substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych na środowisko, ogólne przepisy prawne do-
tyczące substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, a także postępowanie z odpadami substan-
cji kontrolowanych, fluorowanych gazów cieplarnianych oraz urządzeń zawierających takie substancje lub gazy;

4)  oznakowanie pojemników substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz urządzeń zawierają-
cych takie substancje lub gazy lub których działanie jest od nich uzależnione;

5)  zakładanie Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz dokonywanie wpisów do tych kart;

6)  przekazywanie sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożają-
cych warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;

7)  postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w tym w zakresie ich recyklin-
gu, napełniania urządzeń, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz 
odzysku, z uwzględnieniem odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych 
urządzeń;

8)  technologie służące zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych.

5. W przypadku egzaminu dodatkowego zakres tematyczny tego egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności 
dotyczących kontroli szczelności, instalacji, konserwacji lub serwisowania, naprawy i likwidacji agregatów chłodniczych 
w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane 
gazy cieplarniane, a także odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z tych agregatów.

6. Część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do 
wyboru, w tym jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu od 20 do 30 pytań, a w przypadku egzaminu 
dodatkowego – z zestawu 12 pytań.

7. Część teoretyczna egzaminu trwa nie krócej niż 90 minut, a w przypadku egzaminu dodatkowego – nie krócej niż 
45 minut.

8. Część praktyczna egzaminu odbywa się w miejscu odpowiednio do tego celu przystosowanym.

9. Jednostka oceniająca personel przesyła jednostce certyfikującej personel informację o miejscu i terminie egzaminu, 
nie później niż 7 dni przed datą egzaminu na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej jednostki certy-
fikującej personel.

§ 5. 1. Komisja egzaminacyjna składa się z co najmniej pięciu osób, posiadających wykształcenie wyższe z tytułem za-
wodowym inżynier lub magister inżynier i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym egzaminem.

2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w składzie co najmniej trzyosobowym, spośród którego wybiera 
przewodniczącego i sekretarza.

§ 6. 1. Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” albo „negatywny”.

2. Wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się po udzieleniu co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania za-
warte w części teoretycznej egzaminu oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części praktycznej tego egzaminu.

3. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej 
tego egzaminu.

4. Z przebiegu egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, podpisywany przez przewodniczącego, sekretarza 
i pozostałych członków komisji egzaminacyjnej, określający:

1)  imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin;

2)  imiona i nazwiska osób, które przystąpiły do egzaminu;

3)  zakres egzaminu;

4)  wynik egzaminu, w tym z części teoretycznej i części praktycznej tego egzaminu.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje jednostce oceniającej personel.
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§ 7. 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po upływie co najmniej:

1)  30 dni od daty egzaminu, jeżeli zdający uzyskał negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu;

2)  14 dni od daty egzaminu, jeżeli zdający uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu i negatywny wynik 
z części praktycznej egzaminu.

2. Zdający, który uzyskał negatywny wynik z części praktycznej egzaminu, przystępuje do egzaminu jedynie z tej części.

§ 8. Pytania egzaminacyjne są ustalane każdorazowo przez komisję egzaminacyjną i odpowiadają zakresowi określone-
mu w § 3 i § 4 ust. 4, a w przypadku egzaminu dodatkowego – zakresowi określonemu w załączniku I do rozporządzenia 
(UE) 2015/2067 oraz w § 4 ust. 5.

§ 9. 1. Wzór:

1)  dokumentu potwierdzającego, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym 
oraz określającego zakres złożonego egzaminu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a w przypadku 
egzaminu dodatkowego – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2)  wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Wzory certyfikatów dla personelu wraz z wyszczególnieniem zakresu tych certyfikatów oraz ich opisy są określone 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 10. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się 
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wypo-
sażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia prak-
tycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egza-
minów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie 
certyfikatu i certyfikatów dla personelu (Dz. U. poz. 2317).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2017 r.4)

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i do-
świadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadza-
nia egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie 
certyfikatu i certyfikatów dla personelu (Dz. U. poz. 2317), które zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. poz. 1567) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2402)

Załącznik nr 1

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO  
NIEZBĘDNEGO DO PROWADZENIA SZKOLEŃ I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

   

 

    
    

        

 

ą ik    

     

      

EGZAM NÓ  

 

I. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do 

prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających 

się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację 

lub serwisowanie oraz naprawę i likwidację stacjonarnych urządzeń chłodniczych, 

klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach 

ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających substancje 

kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, kontrolę szczelności takich urządzeń 

oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń, a także odzysk substancji 

kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z pozostałych ruchomych 

urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła 

1. Wyposażenie techniczne, jakie powinna posiadać jednostka prowadząca szkolenia lub 

jednostka oceniająca personel w przypadku ubiegania się o certyfikat dla personelu w 

zakresie stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, 

w tym agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach 

chłodniach, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, 

powinno być przystosowane do pracy w układzie zamkniętym zapobiegającym 

przedostawaniu się tych substancji lub gazów do środowiska. 

2. Wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) butlę z gazem obojętnym; 

2) reduktor ciśnienia – butlowy; 

3) pompę próżniową przenośną umożliwiającą osiągnięcie ciśnienia równego 270 Pa lub 

niższego od 270 Pa; 

4) płyny pieniące do wykrywania nieszczelności; 
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5) elektroniczny przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności o czułości minimum 

5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy; 

6) zestaw do wykrywania nieszczelności metodą ultrafioletową; 

7) zestaw manometrów lub manometry do pomiaru ciśnienia w zakresie od 60 Pa do 6 MPa;  

8) wagę elektroniczną o dokładności minimum 50 g, o zakresie dostosowanym do napełnienia 

zbiorników; 

9) butlę ciśnieniową z zaworem dwudrożnym, odrębną dla każdego rodzaju aktualnie 

wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu 

cieplarnianego, i wagę o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości 

napełnianego pojemnika lub cylinder z wymienną skalą; 

10) cęgowy miernik poboru mocy, którego błąd jest nie większy niż 3 % wartości mierzonej; 

11) stację do odzysku czynnika chłodniczego z kompletami węży przyłączeniowych z 

zaworami odcinającymi; 

12) stację do wypłukiwania oleju; 

13) zestaw do lutowania twardego – gazowy lub elektryczny; 

14) zestaw kluczy wraz ze specjalistycznymi kluczami i przyrządami wykorzystywanymi w 

chłodnictwie; 

15) nożyce do cięcia kapilar; 

16) obcinarkę rolkową do rur miedzianych; 

17) zestaw giętarek do rur miedzianych; 

18) zestaw kielichownic do połączeń wzdłużnych lutowanych; 

19) zestaw do rozwalcowywania rur do połączeń skręcanych; 

20) termometr elektroniczny z zestawem czujników do pomiaru temperatury od –50 oC do 

+150 oC, o dokładności 1 oC; 

21) przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych – amperomierz, woltomierz oraz 

omomierz;  

22) układ chłodniczy składający się z parownika, skraplacza, sprężarki i elementu 

dławiącego, wyposażony w: 

a) zawory kulowe, kryzy, zawory grzybkowe o kadłubie kulistym, zawory nadmiarowe, 

b) regulatory temperatury i ciśnienia, 

c) wzierniki kontrolne i wskaźniki wilgoci, 

d) regulatory do sterowania systemem rozmrażania, 

e) zabezpieczenia układu, 
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f) przyrządy pomiarowe, w szczególności termometr kolektora, 

g) systemy regulacji poziomu oleju, 

h) zbiorniki czynnika chłodniczego,  

i) separatory cieczy i oleju. 
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II. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do 

prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających 

się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację 

lub serwisowanie oraz naprawę i likwidację urządzeń będących stacjonarnymi 

systemami ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane lub 

fluorowane gazy cieplarniane, kontrolę szczelności takich systemów oraz odzysk tych 

substancji lub gazów ze stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic  

1. Wyposażenie techniczne, jakie powinna posiadać jednostka prowadząca szkolenia lub 

jednostka oceniająca personel w przypadku ubiegania się o certyfikat dla personelu w 

zakresie urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej lub 

gaśnicami, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, 

powinno być przystosowane do pracy w układzie zamkniętym zapobiegającym 

przedostawaniu się tych substancji lub gazów do środowiska. 

2. Wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) modelowy system ochrony przeciwpożarowej zawierający jako środek gaśniczy 

fluorowany gaz cieplarniany i modelowy system ochrony przeciwpożarowej zawierający 

jako środek gaśniczy halon; 

2) gaśnicę zawierającą jako środek gaśniczy fluorowany gaz cieplarniany i gaśnicę 

zawierającą jako środek gaśniczy halon; 

3) elektroniczny przenośny przyrząd do wykrywania i lokalizowania nieszczelności o 

czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy; 

4) płyny pieniące do wykrywania nieszczelności; 

5) zestaw do wykonywania prób szczelności i wytrzymałości, w tym butlę z gazem 

obojętnym i reduktor ciśnienia; 

6) przyrząd do pomiaru temperatury o zakresie od -20oC do +50oC, o dokładności co najmniej 

1oC; 

7) zestaw wag o dokładności co najmniej 0,1 kg dla zakresu do 200 kg, 0,2 kg dla zakresu do 

600 kg, 0,5 kg dla zakresu powyżej 600 kg i zakresie ważenia dostosowanym do 

wielkości butli wymienionych w pkt 10, kontrolowanych co 12 miesięcy; 

8) zestaw manometrów o zakresie 0 – 10 MPa, w klasie dokładności minimum 1,5 %, 

kontrolowanych co 12 miesięcy; 

9) stację do odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych; 
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10) butlę ciśnieniową z zaworem dwudrożnym dla każdego rodzaju aktualnie 

wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu 

cieplarnianego i wagę o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości 

napełnianego pojemnika lub cylinder z wymienną skalą;  

11) węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się 

substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska po 

wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia; 

12) komplet podstawowych narzędzi i kluczy; 

13) środki ochrony indywidualnej, w tym: 

 a) okulary ochronne, 

 b) rękawice ochronne; 

14) zestaw plansz i materiałów informacyjnych wyjaśniających budowę i działanie różnych, 

co najmniej trzech, systemów ochrony przeciwpożarowej stosowanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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III. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do 

prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających 

się o uzyskanie certyfikatu dla personelu dokonującego instalacji, konserwacji lub 

serwisowania oraz naprawy i likwidacji rozdzielnic elektrycznych, zawierających 

fluorowane gazy cieplarniane, a także przeprowadzającego odzysk fluorowanych gazów 

cieplarnianych SF6 z rozdzielnic elektrycznych   

1. Wyposażenie techniczne, jakie powinna posiadać jednostka prowadząca szkolenia lub 

jednostka oceniająca personel w przypadku ubiegania się o certyfikat dla personelu w 

zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania oraz naprawy i likwidacji rozdzielnic 

elektrycznych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także odzysku fluorowanych 

gazów cieplarnianych SF6 z rozdzielnic elektrycznych, powinno być przystosowane do pracy 

w układzie zamkniętym zapobiegającym przedostawaniu się tych gazów do środowiska. 

2. Wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) butle do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych SF6 typu 1, 2 lub 3 w liczbie 

odpowiedniej do przewidywanej ilości i rodzaju fluorowanych gazów cieplarnianych 

SF6, jakie będą odzyskane; 

2) agregat do recyklingu fluorowanych gazów cieplarnianych SF6;  

3) podręczny detektor fluorowanych gazów cieplarnianych SF6, o czułości co najmniej 

1 ppmv;  

4) aparaturę do pomiaru zanieczyszczeń fluorowanych gazów cieplarnianych SF6;  

5) środki ochrony indywidualnej. 

3. Butle, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny spełniać następujące wymagania: 

1) zakres temperatur roboczych od –30 oC do +90 oC; 

2) masa – około 1 kg. 

4. Butle, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny posiadać następujące wyposażenie 

dodatkowe: 

1) kołpak ochronny – stanowiący integralną część butli, chroniący zawór główny butli przed 

uszkodzeniem; 

2) kołnierze, złącza i zawory, służące do regulacji wielkości strumienia gazu.  

5. Do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych SF6 mogą być wykorzystywane, w 

zależności od wielkości i rodzaju zanieczyszczenia fluorowanych gazów cieplarnianych SF6, 

następujące typy butli, o których mowa w ust. 2 pkt 1: 
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1) typ 1, zawierający: 

a) zawór nr 6, gwint typu A,  

b) reduktor jednostopniowy – wykonany z aluminium, wyposażony w uszczelki 

teflonowe; 

2) typ 2, zawierający: 

a) zawór nr 8, gwint typu B, 

b) reduktor jednostopniowy – wykonany z aluminium, wyposażony w uszczelki 

teflonowe; 

3) typ 3, zawierający: 

a) zawór nr 8, gwint typu B, 

b) reduktor jednostopniowy – wykonany z aluminium, wyposażony w uszczelki 

teflonowe, 

c) wyposażenie butli, o którym mowa w ust. 4 – wykonane ze stali nierdzewnej. 

6. Butle, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny być oznakowane zgodnie z normą 

wprowadzającą normę EN 60480. 

7. Agregat, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, powinien posiadać następujące wyposażenie: 

1) filtr do usuwania zanieczyszczeń stałych; 

2) filtr do usuwania gazów reaktywnych i wody; 

3) pompę próżniową; 

4) kompresor. 

8. Aparatura, o której mowa w ust. 2 pkt 4, powinna co najmniej: 

1) umożliwiać pomiar, zbiorczo lub oddzielnie dla każdego rodzaju zanieczyszczenia, 

następujących rodzajów zanieczyszczeń: 

a) produktów niereaktywnych – powietrza i tetrafluorometanu CF4,  

b) produktów reaktywnych – w zależności od typu stosowanej aparatury – ditlenku 

siarki + fluorku tionylu (SO2 + SOF2) lub większej liczby produktów rozkładu 

fluorowanych gazów cieplarnianych SF6, 

c) wody, 

d) oleju – w przypadku stosowania agregatu ze sprężarką olejową; 

2) posiadać połączenie z systemem do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych SF6, 

eliminujące wypływ fluorowanych gazów cieplarnianych SF6 do atmosfery; 
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3) pokazywać bezpośrednio po wykonaniu pomiaru wynik stężenia zanieczyszczenia, po 

wyznaczeniu uprzednio granicznych wartości na podstawie wymagań normy 

wprowadzającej normę EN 60480;  

4) posiadać oprogramowanie umożliwiające odczyt i analizowanie mierzonych wartości. 

9. Środki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 2 pkt 5, powinny obejmować 

co najmniej: 

1) kombinezon ochronny pokryty nieprzemakalną warstwą, bez kieszeni, z zatrzaskami na 

nadgarstkach i nogach; 

2) okulary ochronne przemysłowe (typu chemicznego);  

3) rękawice jednorazowe (z nitrylu lub neoprenu) lub przemysłowe;  

4) osłony na obuwie (z PVC lub neoprenu) lub buty ochronne;  

5) półmaski lub maski ochronne wyposażone w filtry przeciwpyłowe typu FFP2 

i pochłaniacze związków o charakterze kwasów FFE 1P2, zgodnie z normą 

wprowadzającą normę EN 141 oraz normą wprowadzającą normę EN 149, stosowane 

do krótkotrwałej inspekcji;  

6) następujący sprzęt ochronny, stosowany w przypadku otwierania urządzenia z 

fluorowanymi gazami cieplarnianymi SF6 i usuwania z jego wnętrza proszkowych 

produktów rozkładu fluorowanych gazów cieplarnianych SF6: 

a) odkurzacz przemysłowy o wysokiej wydajności, przeznaczony do zbierania 

niewybuchowych pyłów stanowiących zagrożenie dla zdrowia, wyposażony w filtr 

przystosowany do wyłapywania cząstek o wielkości rzędu 1 µm oraz wąż 

zakończony niemetalową dyszą, a także w samoczynne zamknięcie pojemnika po 

jego napełnieniu, 

b) worki foliowe dwuwarstwowe służące do przechowywania zużytych worków z 

odkurzacza oraz zużytych jednorazowych środków ochrony indywidualnej, 

c) preparaty do neutralizacji proszkowych produktów rozkładu fluorowanych gazów 

cieplarnianych SF6 zawierające węglan sodu, wodorowęglan sodu lub wapno 

gaszone,  

d) pojemniki z tworzyw sztucznych przeznaczone do przechowywania szkodliwych 

odpadów, w tym worków, o których mowa w lit. b. 

 

  



Dziennik Ustaw – 13 –  Poz. 2402

    

 

IV. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do 

prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających 

się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego odzysk fluorowanych 

gazów cieplarnianych z urządzeń zawierających te gazy jako rozpuszczalniki  

1. Wyposażenie techniczne, jakie powinna posiadać jednostka prowadząca szkolenia lub 

jednostka oceniająca personel w przypadku ubiegania się o certyfikat dla personelu w 

zakresie odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń zawierających te gazy jako 

rozpuszczalniki, powinno być przystosowane do pracy w układzie zamkniętym 

zapobiegającym przedostawaniu się tych gazów do środowiska. 

2. Wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) zbiornik o pojemności co najmniej 15 dm3, zawierający fluorowany gaz cieplarniany, 

wykorzystywany jako rozpuszczalnik, ze szczelnym zamknięciem, z możliwością 

podłączenia do pompy bez konieczności otwierania zbiornika i zaworem 

odpowietrzającym, wykonany z materiału odpornego na odzyskiwany fluorowany gaz 

cieplarniany; 

2) zbiorniki przeznaczone do gromadzenia odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego, 

wykorzystywanego jako rozpuszczalnik, ze szczelnym zamknięciem, z możliwością 

podłączenia do pompy bez konieczności otwierania zbiornika i zaworem 

odpowietrzającym, wykonane z materiału odpornego na odzyskiwany fluorowany gaz 

cieplarniany, o pojemności i w liczbie odpowiedniej do ilości fluorowanego gazu 

cieplarnianego, jaki ma zostać odzyskany; 

3) pompę ręczną lub mechaniczną do odpompowania odzyskiwanego fluorowanego gazu 

cieplarnianego, wykorzystywanego jako rozpuszczalnik ze zbiorników, o których mowa 

w pkt 2, lub z urządzeń zawierających ten gaz; 

4) węże wykonane z materiału odpornego na działanie odzyskiwanego fluorowanego gazu 

cieplarnianego, wykorzystywanego jako rozpuszczalnik; 

5) wagę o dokładności 0,1 kg i zakresie ważenia dostosowanym do wielkości zbiornika, 

o którym mowa w pkt 1; 

6) komplet podstawowych narzędzi i kluczy; 

7) środki ochrony indywidualnej, w tym: 

a) okulary ochronne, 

b) rękawice ochronne odporne na odzyskiwany fluorowany gaz cieplarniany, 

wykorzystywany jako rozpuszczalnik, 
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c) strój ochronny – kombinezon roboczy. 

3. W przypadku gdy do szkolenia lub egzaminu jest udostępnione urządzenie 

zawierające fluorowany gaz cieplarniany wykorzystywany jako rozpuszczalnik, dopuszcza 

się wykorzystanie tego urządzenia zamiast zbiornika, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 
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DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY, W CELU WYDANIA CERTYFIKATU DLA 

PERSONELU, ZŁOŻENIE EGZAMINU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ORAZ 

OKREŚLAJĄCY ZAKRES ZŁOŻONEGO EGZAMINU  

 

………………………………………………………….. 

(nazwa i adres jednostki oceniającej personel) 

…………………………… 

(nr dokumentu *)) 

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) komisja stwierdza, że: 

Pan/Pani………………………………………………..….……………………………… 

urodzony(-na): dd.mm.rrrr, w………….…..……………………………………………... 

złożył(a) z wynikiem pozytywnym egzamin obejmujący część teoretyczną i część praktyczną, 

potwierdzający wiedzę i umiejętności określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w 

zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz. U. poz. 2402)  

w następującym zakresie **): 

………………………..…………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………………… 

………………………..…………………………………………………………………… 

 

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej: 

 

......................................         ...................................... 

(imię i nazwisko)             (podpis) 

Załącznik nr 2

WZÓR



Dziennik Ustaw – 16 –  Poz. 2402

 

   

 

 

 

 

Członkowie komisji egzaminacyjnej: 

 

......................................         ...................................... 

(imię i nazwisko)             (podpis) 

 

......................................         ...................................... 

(imię i nazwisko)             (podpis) 

 

……………….………., dnia ……………………………………..….    

(miejscowość)             (data) 

 

 

Objaśnienia: 

 
*) Numer dokumentu nadawany przez jednostkę oceniającą personel. 
**) Należy wskazać odpowiednio: 

1) kategoria I: 

a)  kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i 

pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach 

i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 

fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji 

kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 

fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji 

kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych 

systemach, oraz  

b)  instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja 

stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz 
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agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach 

chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje 

kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji 

kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, 

klimatyzacyjnych i pomp ciepła; 

2) kategoria II: 

a)  kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych  

i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych 

chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu 

CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji 

kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 

fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji 

kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych 

systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu 

chłodniczego, oraz  

b)  instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja 

stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz 

agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach 

chłodniach, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub  

3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów 

cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych 

hermetycznie zamkniętych systemach, oraz odzysk fluorowanych gazów 

cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych 

urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła; 

3)  kategoria III - odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji 

kontrolowanych w odniesieniu do stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, 

klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów 

cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych 

gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio 

oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach; 

4)  kategoria IV - kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, 

klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach 

ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton 
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ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji 

kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych 

gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio 

oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem że nie jest ona 

związana z otwarciem obiegu chłodniczego; 

5)  kontrola szczelności stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających 

co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 

3 kg substancji kontrolowanych, a także instalacja, konserwacja lub serwisowanie oraz 

naprawa i likwidacja stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających 

substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk fluorowanych 

gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych 

systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic; 

6)  instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja rozdzielnic 

elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane SF6 oraz odzysk 

fluorowanych gazów cieplarnianych SF6 z rozdzielnic elektrycznych; 

7)  odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń zawierających te gazy jako 

rozpuszczalniki. 
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DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZŁOŻENIE EGZAMINU DODATKOWEGO 

Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ORAZ OKREŚLAJĄCY ZAKRES ZŁOŻONEGO 

EGZAMINU DODATKOWEGO 

 

………………………………………………………… 

(nazwa i adres jednostki oceniającej personel) 

……………………………. 

(nr dokumentu *)) 

Na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) komisja egzaminacyjna stwierdza, że: 

Pan/Pani ……………………………………………..….………………………………… 

urodzony(-na): dd-mm-rrrr, w  .………….…..…………………………………………… 

złożył(a) z wynikiem pozytywnym egzamin dodatkowy obejmujący część teoretyczną i 

część praktyczną, potwierdzający wiedzę i umiejętności określone w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania 

personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych  

(Dz. U. poz. 2402)  w następującym zakresie**):  

• rozszerzenie zakresu certyfikatu kategorii I w rozumieniu rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne 

wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do 

stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów 

chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy 

cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń 

chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane 

(Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28) o następujące czynności: 

Załącznik nr 3

WZÓR
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a) kontrola szczelności agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych 

chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 

fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz 

zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub 

co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie 

zamkniętych systemach, oraz  

b)  instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja agregatów 

chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, 

zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk 

fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z agregatów 

chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach; 

• rozszerzenie zakresu certyfikatu kategorii II w rozumieniu rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne 

wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do 

stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów 

chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy 

cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń 

chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane 

(Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28) o następujące czynności: 

a) kontrola szczelności agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych 

chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 

fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz 

zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub 

co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie 

zamkniętych systemach, pod warunkiem że ta kontrola nie jest związana z otwarciem obiegu 

chłodniczego, oraz  

b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja agregatów 

chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, 

zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji 

kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji 

kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz 
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odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z agregatów 

chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach; 

• rozszerzenie zakresu certyfikatu kategorii III w rozumieniu rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne 

wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do 

stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów 

chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy 

cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń 

chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane 

(Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28) o odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub 

substancji kontrolowanych w odniesieniu do agregatów chłodniczych w samochodach 

ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych 

gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych 

gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych 

hermetycznie zamkniętych systemach; 

 • rozszerzenie zakresu certyfikatu kategorii IV w rozumieniu rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne 

wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do 

stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów 

chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy 

cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń 

chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane 

(Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28) o kontrolę szczelności agregatów chłodniczych w 

samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 

5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji 

kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych 

gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio 

oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem że ta kontrola nie jest 

związana z otwarciem obiegu chłodniczego. 

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej: 
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......................................         ...................................... 

(imię i nazwisko)             (podpis) 

 

 

Członkowie komisji egzaminacyjnej: 

 

......................................         ...................................... 

(imię i nazwisko)             (podpis) 

 

......................................         ...................................... 

(imię i nazwisko)             (podpis) 

 

……………….………., dnia ……………………………………..….    

(miejscowość)             (data) 

 

 

Objaśnienia:  

 

*) Numer dokumentu nadawany przez jednostkę oceniającą personel. 

**) Należy zamieścić w dokumencie właściwy zakres. 
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WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA PERSONELU 

 

…………………………………………………………………… 

(nazwa i adres jednostki certyfikującej personel) 

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1951) wnioskuję o wydanie certyfikatu dla personelu w zakresie określonym w 

załączonym dokumencie, potwierdzającym złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym. 

1. Dane wnioskodawcy:  

1) imię i nazwisko ……………………………………………………………………….. 

2) numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość  

..........................………………………………………………………………………….... 

3) adres …………………………..……………………………………………………….. 

Podpis wnioskodawcy  

 

……………………., dnia ……………………….. 

(miejscowość)        (data) 

2. Załączniki: 

1) zaświadczenie albo oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo przeciwko środowisku; 

2) dokument potwierdzający złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym i określający 

zakres egzaminu, wydany przez jednostkę oceniającą personel*); 

3) dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu 

i wydanie certyfikatu dla personelu. 

 

 

Załącznik nr 4

WZÓR
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Objaśnienie: 

*) Dokument potwierdzający, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie egzaminu z 

wynikiem pozytywnym oraz określający zakres złożonego egzaminu albo dokument 

potwierdzający złożenie egzaminu dodatkowego z wynikiem pozytywnym oraz określający 

zakres złożonego egzaminu dodatkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dziennik Ustaw -25- Poz. 2402 

Załącznik w· 5 

WZORY CERTYFIKATÓW DLA PERSONELU WRAZ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU 
TYCH CERTYFIKATÓW ORAZ ICH OPISY 

Certyfikaty mają postać plastikowych kart identyfikacyjnych. 

I. Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła oraz agregaty chłodnicze w 

samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach 

l. Certyfikat kategorii I (wyróżnik w kolorze ciemnozielonym) 

Awers: 

. -
. . ... ·._~ . . . . -;· ' . . . . . ' . 

CERTYFIKAT DLA PERSONELU 

NR CERTYFIKATU: 

N~KO: 

••• ;z 

WAŻNY Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI 

Rewers: 

MNIEJ CERTYfiKAT POT'MERDZA POSIADANE KWAlifiKAC.I DO WYKONYWANIA 
ZAKRES: NAITĘPUĄCYCłł CZvtN)SCI: 

MIEJSCQIM)SC: 

./ Pl 

DATAWYDAfiA 
CEftTYfłKATU : 

dd-mm-mr 

1) konirOla azc::złlnOIM:ł ataqonarnycn urząd:Nn CftlodnJCZyel\. kllanatyzacy~cn 1 poq> tlłplaoraz -..ow cHodn~-w a8l00Ch008Cłl ClętaroWJCI' cNoclnł8ch 1 paycHPICh Chlodni&CĄ 

~CO NJmn~et S ton łiiMwałenłU COti'JIIoofoWanycft gez0w m.piam&anych lUD CO naJmn•J 
~~ ~ II.OntroiOWanyrcł'l oraz zaWIWaJ~Cł'l co•JIIItHJ 10toR IIIWfWAI...tuCOt tłUolowanyełł 
gazow c~ Oh lUb conajmn"t c k8 aYbatan~l ledrolowanyt~~ 'ltOGpOWitdnJo oznakOwanyen 
ł'lerlMiyczniez:.mtnlętycll~ .... 
2) lftlłalac:ja. kOOMfWacła tw Hf'Wiaowanle. a ł.atte n...,...a lllk'Wfdecjllltacjon.-nyełl ~ 
Cllklckllc:zydł. llaftatyzacyjnytlb 1 poqt elepel orc IO''Ił*•Chll:ldnlcZydl• aamoci'IOdacft 

difh'OWYCłł Cł'łłodni8Cb 1 przyeapadt Cł'lłomlacl'l. ~Cłt n~ gay clepl.amlane łUb 

aub$łancjit IIOnt:ro4owaM. oraz odZy8l rluorowanrct~ ~ CMplafnlanyeh klb aUb8łanC:II 

kOntrOIOW.,.cłl ze at.::JGMR~Yełl l fU~ urz-n ChiOdnklyCPI, ltllmałyucy)'lyth l potl1) 

Clepla. 
NinlejłZy ~ lOtlłał "'Yddny na podeCaWUiławy z dnle 15 INfa~s r . o aubatmcjacłl 
ZI.IIObt~Reh ..-.twę ~onz o NMtOryera ftU«Oftn)'Cb glllełł Cltplamlanycłl (DL u z 2017 r. 
poz. 1S51 .J. 

------------------------------- - -
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Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności: 

l) kontrola szczeh10ści stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp 

ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach 

chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów 

cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co 

najmniej 10 ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów cieplamianych lub co najmniej 6 kg 

substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych 

systemach, oraz 

2) instalacja, konserwacja lub se1wisowanie, a także naprawa i lik\vidacja stacjonamych 

urządzer1 chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w 

samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane 

gazy cieplamiaile lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów 

cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonamycl1 i ruchomych urządzeil 

chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. 

2. Certyfikat kategorii II (wyróżnik w kolorze jasnozielonym) 

Awers: 

' ,-r1 )t :·~4 ~~: ~.~ ~ \ ~~ r~, l:-;:(~+·.::· J~~; ~ 7'·.: ·:, .. ~' •:~~::. ~ ;~:~ ~ ·;~ -.. ::··:,.:l l' l - - . - .- - . 
. - ' 

CERTYFIKAT DLA PERSONELU 
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Rewers: 

ORGAN. WY'DAJ"CY: l 

o TeGOfDA: n 

MIEJSCOWOśC: 

./ PL 

D4TA.wYDANIA 
reRTYFIKATU 

dd.mm-rrrr 

MINIE &ZY ~ Y'FIKA 1'0 WBDZA I'OIWJ.t.MIIE ICWA!JFIKAc- l 00 ft"tłtOłfVWANIA MAI S'U ACYCH ........... 
1łkoWoll~al~,.ołl~olllocl.....,.,.ll~r:inrGIIIP!IIiMDIIMO .. <If'N-IIOr.oRow 

ol*oclllłoqdllw~llltbto_,.•.-oollllloni~Ołllocl...,.. -~ ooM(m~łton 

.........-u~ftu-yołlgUOW~yohiii*GOIIł,llllnllllq~l lr;ontrolo•...-

ZH(I.o,ooł!00~10ton~COJ.ftuotOWimrollea4weho~ luboofl4jrMI ... a;g,u~ 

~,.ołl WodPOWs.dnfooalll----~IIM....,..~-'*'.AOCI-III«<Ia ... .r-ton. 

2l~ ~a lub.,.._._ ałłlkt:....,...łllłlwłN<tlf~u~daollollfodn~raĄoM 
~~~~-~Ołllocii!IN,-ołlw~~-~~~IIIAlllollł ł~ 
ollłMnlildlawtfnllli."-"'DGW~Ihłłlllłhofo~9UOW"'-'~.......,.-..~~'f'Oit~~at 

~..,•to ~a~oro.....,...oaow~,...tull &liG ~A~Mt•CIJiton~w odpo"'**"looziWikOWlll'l,_ 
~---·,........ OtłiZOOUysk~olt--~lrlll..,..,.1rilb5U~ 
lloWolowMIM'! t..-.'*-»n.- 1~11 ~--~~llłl lcUrn.t)o~n,oltiPOIIIPor.-

Poz. 2402 

Certyfikat potwierdza posiadanie bvalifikacji do wykonywania następujących 

czynności: 

l) kontrola szczelności stacjonamych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp 

ciepła oraz agregatów chłodniczych w sarnochodach ciężru:owych chłodniach i przyczepach 

chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów 

cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co 

najmniej 10 ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów cieplamianych lub co najmniej 6 kg 

substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych 

systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego, oraz 

2) instalacja, konsetwacja lub setwisowanie, a także naprawa i libvidacja stacjonarnych 

mządzet1 chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w 

sarnochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających poniżej 3 kg 

fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg 

fluorowanych gazów cieplamianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio 

oznakowanych hemietycznie zamkniętych systemach, oraz odzysk fluorowanych gazów 

cieplamianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i mchomych urządzeń 

chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła . 

3. Certyfikat kategorii III (wyróżnik w kolorze ciemnoniebieskim) 
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Awers: 

Rewers: 

KATEGOIUAj ffi 

lfiiEJSCOWOSć:: 

. / PL 

OATAWYDAMA 
CERTYI'łKA TU : 
dd..rnm.rrrr 

NUIE.łtZY CERTYfiKAT POTWIERDZA POIIADANIE: KW~LWIKACJI DO WYKOMYWANIA 
Nlo.I~PliJĄCYCH CZYNNOSCt 

OdZyak~guowc~ep~&m~aryeh łUI:!~JkOI'łtiOłowanycl'l wOdllł•~Mnlu GO 

~en 1 rucnomycn IMZądnft cNoclnlclyeh, ll:ll..tyl~CII I poll1) cttpl&.. ziWrtłefająeyeh 

ponl2'łj3kgiiiiO/OW8n~ gazo. Cltplamlanyefl luD3 11geUbłtancjl ~ IUO ~lt':l' 

118 ~ g.atOwdtpłlm!ID)IOO lUD .. kg NJitMąl kOnlrolowanyelllll OGpowl.onłO 

omakowanydt wmetycznll zaman~ eyeteiMCI'I. 

Poz. 2402 

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących 

czynności: 

Odzysk fluorowanych gazów cieplamianych lub substancji kontrolowanych w 

odniesieniu do stacjonamych i mchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp 

ciepła, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji 

kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplamianych lub 6 kg substancji 

kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach. 

4. Certyfikat kategorii IV (wyróżnik w kolorze jasnoniebieskim) 
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Awers: 

CERTYFIKAT DLA PERSONELU 

NRC.ERTYAKATU: 

····•;,;······ ··· ········ 
~SKO: 

•• • 

Rewers: 

MIEJSCOWOSC: 

. I PL 

DATA WYDANIA 
CERTYfiKATU: 
dd.mm.rrrr 

HASlĘPUJĄCYCH CZVNNOSCI: 

KOflłrol8 tzCZIJinoiCI ataqonwnycn llr'Z\(IIZ8fl Clltoclnk2yeł\. dftllatyzacyjnych l pomp Ciepła oraz 
~~~ cbloCinltZ)'Cł'l w u moehocladl ctęt.-owyd\ cblodiMI:h ł pnyCZ41paeh Cl\lodnlacft. 

Z&Wr&łącydl co najmnllej s ton eii.CWantu COt... łiUorOWłlnyOh .-o• clll*lmletyOO l'* co 

,.Jmnlłlj 3118 IUMI:ancfl kontr~ orc lłiWWfi8..,:YCb co nafmMJ 1Q ton et:Wr~Walenł\1 C(), 

f'JUoloWanyen gUOW Cleplarntanycłl t~ co na~ ' lQ 8UD8tai>CJI lrontrolowanyełl w 
oellpOWieGnlo OZOikowanych blrmtllyemle ~ ., ... nwcn. pod .......atem zenleJNI 001 
~ana z otw.c:MmoóWigu CNOCinlcZ9gO. 

Poz. 2402 

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących 

czynności: 

Kontrola szczelności stacjonamych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych pomp 

ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach 

chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów 

cieplamianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co 

najmniej l o ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów cieplamianych lub co najmniej 6 kg 

substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych 

systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego. 
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II. Systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice 

Jeden rodzaj ce1iyfikatu (wyróżnik w kolorze cze1wonym) 

Awers: 

~ ~·· ... ·,_·~·, .. ··~.:·.~ l: l·.-.: .. :i;_._:l ·:.:· :,~,~:· .. ,·: 

l . . 

CERTYFIKAT DLA PERSONELU 
NR CfRTYfiK.ATU: 

····• !JO················ 
N~SKO: 

DATA URODZEIU: 

WAŻNY Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI 

Rewers: 

OftGAN WYDAJĄCY: 

CERTYFIKAT NR: 

KATEGORIA: Syst~tmy ochrony przeciwpożarowej i gainice 

ZAKIE'I: NNEJłZY CeRTYRtAl POTWrERDlA POSIADAMIE KWAUAKA.CJI DO WYKOHYWANIA 

MIEJSCOWOSC: 

. / Pl 

DATAWYDANIA 
CERTYFIKAllJ : 

dd-mm.rrrr 

NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOICI;., 

Celiyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących 

czynności: 

Kontrola szczelności stacjonamydl systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających 

co najmniej 5 ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów cieplamianych lub co najmniej 3 kg 

substancji kontrolowanych, a także instalacja konse1wacja lub serwisowanie oraz naprawa i 

likwidacja stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje 

kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk fluorowanych gazów 
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cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonamych 

ochrony przeciwpożarowej i gaśnic. 

III. Rozdzielnice elektryczne 

Jeden rodzaj certyfikatu (wyróżnik w kolorze żółtym) 

Awers: 

CERTYFIKAT DLA PERSONELU 
flit CERTYfiKATU: 

Rewers: 

CERTYFilCAl liR: 

KATEGORIA: Rozdziektice elektryczne 

ZAKRD: NMEJIZY CEIJ;JYFJI(AT POTWERilZA POStADANIE KWALJBł(ACJI DO WYKONYWANIA 

HASTĘPWtt;:,YCH CZVNNOICt~ 

IIIEJSCO'NOSC: 

./ Pl 

DATA WYDANIA 
CERTYFIKATU: 

dd-mm.rrrr 

~. llen8erW~ IW NfWI8CIIftnle. • tllbt ,...._ 1 nkWIIIIql razdZielnie elektryanyd\ 
ZMIWIJiłeYCh noorowan. gazy depłolmlanl SF, oraz odZyłk ~ gazow cttplamlanycb 
IFł'z.rozdZ ..... C~Ch. 

Mn1eJ1ZY etftylaał zoet.t W)'d8nJ na poclłłnlle uetawy z .._ 15 INJ• 2115 r. o st.ntlnCł&Cft 
ZIIIOU!I~....twlt~ oraz o nlet;b)~ft~cbgazacn cMpł8mlanyd'l (OiL u. z 2017 r. 
poz. 1S51). 

Poz. 2402 

mchomych systemów 

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących 

czynności: 
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Instalacja, konse1wacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja rozdzielnic 

elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane SF6 oraz odzysk fluorowanych 

gazów cieplamianych SF6 z rozdzielnic elektrycznych. 

IV. Rozpuszczalniki 

Jeden rodzaj ce1iyfikatu (wyróżnik w kolorze brązowym albo pomarańczowym) 

Awers: 

NR CERTYFIKA.TU: 

···;,;..;~·.;.;~~ · ···· 

.lo .... 

WAŻNY Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI 

Rewers: 

KATEGORIA: Rozpuszczalniki 

ZAKlEJ: liNIEJłZY CERTYfiKAT POTWIEROZA POI&ADAI)M!' KWAlfli<ACJl DO WYKOHYWANiA 
NAłTĘPlJĄCYCH CZYNHOICI: 

IIIEJS.COWOSC: 

• 1 PL ~--ai zolUliwrdany na podatawie .-a.yz*Y 15 Nil 2815r. o ewetancjacn 
~WWłłwęot'OOO'MIIOfliZ-Onieatóryeflft~SJIIZ8Ciłeltplamillnych(Dl.U. t2G17f. 

DATA WYDANA poz.. IS51). 

CERTYFKATU : l 
dd..mm.rrrr 

--~~~--~----~--~~----------~ 

Certyfikat potwierdza spełnianie wymagań do wykonywania czynności : 

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń zawierających te gazy jako 

rozpuszczalniki. 
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V. Wzory certyfikatów dla personelu ubiegającego się o zmianę certyfikatu zgodnie z rut. lO 

ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1567), których ważność została zachowana na podstawie rut. 8 ust. l tej 

ustawy. 

Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła 

l. Certyfikat kategorii I (wyróżnik w kolorze ciemnozielonym) 

Awers: 

.. • • '~ • J' ~ : • - ·~ • • • : • : ... • -· • • '. • • l 

CERTYFIKAT DLA PERSONELU 

._ ......... ............ . 
IIII; C_".AI: 

--WAŻNY Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI 

Rewers: 

MIEJSCOWOSC: 
. / PL 

DATAWYDANIA 
CERTYfiKATU : 
dd.mm.rrrr 

1} kOntrola ezCHinoeet ełacjon.-nym tniłdZIHI Cllloclnk:Z)'Cft, k01l'18tyz:acyj"YCłł 1 pomp ciepła. 
u.i«8MCYCII oo .,. .. s ton ••......wu co, nuorownyoo gazóW c::l8fU'III~ 100 co n&Jmnlet 
3 l8 .-etancjl MnlrOłoWanyeb OIIR ~Cft CO n&,.""t 1tton llWIWIIlenłtl CO, nuorow.~yeh 

giZOlr Clepl8'ftll8yeh tub co nafnNJł c lig MlbetancjJ Mlr*OioWCl)'Cilw ~ ozn•OWWI)'Cn 
htm'l8tycznl8 Zldnlętycb ayełamlcft, ..... 
2} '"''**' IIOftMf'WtW:Ja •• b ~. alaa:te napr .. lllkWidaqa łtaąonlfnycł\ wrl.lp:IHI\ 

cNollnleZyeft. •-ty~ 1 ~ CMpta. UWI8AJIIłCY'Cb nuorown~ gazy cMpla'l'llantluD 

IUI'łałanCJt l0ntro!GW41nt, oraz odlyłk II'UoroWanyeł\ gazow Cltrpllmllnyt::h IW avbłtancjl 

_.~.,ze elacjonamyrch 1 ruc"Oft'IYCh In~ cNoclntczych. ldRuliyueyjnycb 1 pomp -
Nlnlejlly CitrtyiiUiłzodałW'fOI/fY1 ne pooeta.te ulłnty z cdi 1SIMJI2015 r.oeUbełanejac:n 
zu~ W3l'1twę ozonową Oł8Z o nleldoqcb nuotowanyell gazach elepWnlanyCh (OZ:. u. z 20111. 
' ' 

----------------------------------------

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących 

czynności : 
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l) kontrola szczelności stacjonamych urządze11 chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp 

ciepła, zawierających co naJmnieJ 5 ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów 

cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co 

najmniej l o ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów cieplamianych lub co najmniej 6 kg 

substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych 

systemach, oraz 

2) instalacja, konserwacja lub se1wisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonamych 

urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy 

cieplamiane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplamianych 

lub substancji kontrolowanych ze stacjonamych i ruchomych urządzeń chłodniczych, 

klimatyzacyjnych i pomp ciepła. 

2. Certyfikat kategorii II (wyróżnik w kolorze jasnozielonym) 

Awers: 

CERTYFIKAT DLA PERSONELU 

Rewers: 

MIEJSCOWOSC: 

./ PL 

DATAWYDAlU 
CERTYfiKATU: 

dd..fllm.rrrr 

NR CERTYFIKATU: 

DATAURODZ.EMA: 

J ' • ~ 

MNIE trf CER YFIKA PO WERDZA POłiAOANIE JtW,t.U(.łCAC 'f DO WYf(QNYW.t.łiA NAł ~ ĄCYCH 
CZ'ł' ... Oikll: 

1Jtontro~~~~.,.",.z:.-~I!:UDI.ty~J~~-• ... onoo. 
._.,nfe.J&ion ......... co,llw__"..-ow...,......,. • oo....._-S .. ~koi'A~ 
--"'*~oollollln....,łOłcwl•t.~~trM..WCOt11u~lłllłOif..,_.._.~luaoon~łlel 

~~ -~"".._)'Oh~~~PO<IWIIIWIIIII.rnt. 

.... JMłou.no...,_.t.~obllp~ 

2l ....... ~ . .. ....._._ . ................... ~!lrl:~-..oólldN)'Cih 
~,Jn,.. I POMDoiel* ~DOIIbeJ łlefi~9ROW ..... .,..._ .-a q .......... 
~18ft ... ~·- ~gi!IOW....,.....".,. .. łtQ.....,~IIW 

.,........lo~ ..._.,......Hmlmltbon•....,._ oru~lilloAI__,.,OłiU.WOICIIillllllllfl~ 

............... ~)'OIIlt.li:loii .. ~CIIIIrv~.-.-.n...........,.,.~ tPOftllll -
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Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących 

czynności: 

l) kontrola szcze1ności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp 

ciepła, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów 

cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co 

najmniej l o ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów cieplamianych lub co najmniej 6 kg 

substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych 

systemach, pod wamnkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego, oraz 

2) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych 

urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających poniżej 3 kg 

fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg 

fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio 

oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz odzysk fluorowanych gazów 

cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych urządzeń 

chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. 

3. Certyfikat kategorii IV (wyróżnik w kolorze jasnoniebieskim) 

Awers: 

~=-J.~-~--:.~:---·~--=-.:.~<~ 7C 0~1 

• -,1 l •'·~, l (·t r .... ,..,,,,-. •.._ ·~·,.,~:' :tl•····ll ' 1 .(1 )t1(~'L _ .. • ...... ,r..,. •.- • 
-- ""-.. - ... .. ··~ , ... _ .... - ~ .. -:..!- - • ,.._. ~-· . '- -·~---- -.7 • 

~ 1!1 •• ... • • <il ~, ., ,. • • • ... l 
<-------------------- --· 

CERTYFIKAT DLA PERSONELU 
NltCERTYRKAJU: 

DA.T A URDDZEIU:: 
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Rewers: 

CERTYFIKAT NR: J 

MIEJSCOWO $C: 
./ Pl 

DATA WYDANIA 
CERTYflKATU: 
dd~m-rrrr 

KontrOla lł2CHinoiBJ ltacJon*"'Yeh wządleil C;łiiOdAtCZyCh. kUIMłyzacylnyePI ł po,..p elepM, 

~-,... co Nljmnltt 5 1011 Mwtwar.ntu c~ ~ gaow Clfrplamlanyen lUD co 
,.....-eJ 3118 eQDe&ancjl konlroiOWan)'Cłl oraz z~ co MfllftH!IlO ton •wtWalentu co, 
rJuocowanycł'l giiZOW et~ lUb CO naJHII) C "& ~CJI ~OIOW~r.l)'tft łiJ 

~lo~~~ ........tycmt.e umknlętyctt ey.,._., pod warunilem te"" )eet ona 
..... t otwnJem ObiegU c:tMocii*:ZigO. 

Poz. 2402 

Cettyflkat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących 

czynności: 

Kontrola szczelności stacjonamych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp 

ciepła, zawierających co naJlllllleJ 5 ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów 

cieplamianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co 

najmniej l o ton ekwiwalentu co2 fluorowanych gazów cieplamianych lub co najmniej 6 kg 

substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hetmetycznie zamkniętych 

systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego. 




