Klimatyzacja a rozporządzenia
i dyrektywy – miniporadnik
Nieznajomość przepisów nie zwalnia z ponoszenia kar za ich nieprzestrzeganie
Dnia 15 maja 2015 r. w życie weszła ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową
oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, która powstała na podstawie
rozporządzenia (nr 842/2006) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.,
rozporządzenia (nr 307/2008) Komisji Europejskiej oraz Dyrektywy (2006/40/WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady. Dokument ten mówi, iż każdy prowadzący działalność gospodarczą
w zakresie produkcji, obrotu (np. partnerzy handlowi) czy usług (serwisy, użytkownicy
urządzeń - mechanicy) związanych ze stosowaniem substancji i gazów wymienionych
w ustawie, zobowiązany jest posiadać certyfikat bądź zaświadczenie, a także składać
sprawozdania.

Zaświadczenia i certyfikaty

Zaświadczenie lub certyfikat może uzyskać osoba:
- pełnoletnia,
- nieskazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo przeciwko środowisku,
- która zdała z wynikiem pozytywnym egzamin (na zakończenie szkolenia).
Zaświadczenie dotyczy mechaników zajmujących się obsługą klimatyzacji (pojazdów o masie
odniesienia nieprzekraczającej 1405 kg dla samochodów użytkowych oraz wszystkich samochodów
przeznaczonych do przewozu osób (maksymalnie 8 osób + kierowca) do 3,5 tony), a także kół
samochodowych (jeżeli do pompowania kół stosowany jest gaz fluorowany cieplarniany lub
substancja zubożająca warstwę ozonową).
Certyfikat dotyczy przedsiębiorców lub osób posiadających kwalifikację (m. in. mechaników) do
instalacji, konserwacji, serwisowania układów klimatyzacji w urządzeniach i pojazdach (pojazdach
użytkowych o masie odniesienia przekraczającej 1405 kg oraz innych pojazdach poza samochodami
osobowymi).
Podsumowując:
- samochód osobowy do 3,5 t, przewożący maksymalnie 8 osób + kierowca – obsługa, naprawa,
serwis z zaświadczeniem,
- samochód dostawczy, do przewozu towarów o masie odniesienia przekraczającej 1405 kg –
obsługa, naprawa, serwis z certyfikatem.

Zaświadczenia i certyfikaty

Certyfikat oraz zaświadczenie wystawiane są bezterminowo.
Brak zaświadczenia bądź certyfikatu spowoduje nałożenie kary przez lokalny Wydział Ochrony
Środowiska. Wysokość kary może wynosić od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych,
w zależności od szkodliwości czynu. W razie utraty certyfikatu lub zaświadczenia opłata za
wydanie wtórnika wynosi 50 zł.
Serwis wykonujący usługi w zakresie klimatyzacji zobowiązany jest przed napełnieniem
systemu dokonać jego naprawy, jeżeli stwierdzono wyciek z układu klimatyzacji (w skali roku)
przekraczający:
- dla systemu pojedynczego parownika - powyżej 40 gram,
- dla systemu podwójnego parownika - powyżej 60 gram.
System podwójnego parownika oznacza system, w którym w układzie klimatyzacji
zainstalowany jest skraplacz w komorze silnikowej oraz minimum dwa parowniki w pojeździe,
natomiast system pojedynczego parownika – każdy inny system parownika w pojeździe
silnikowym niż system podwójnego parownika.
Oznacza to, iż każde napełnienie klimatyzacji powyżej 40 lub 60 gram w skali roku,
w zależności od budowy układu jest naprawą, a co za tym idzie dokument sprzedaży musi
widnieć jako naprawa układu. W przeciwnym razie może zostać nałożona kara administracyjna
w wysokości od 600 do 3000 zł.
Zakazuje się przekazywania, odpłatnie albo nieodpłatnie, fluorowanych gazów cieplarnianych
osobom fizycznym na ich własne potrzeby, z wyjątkiem przekazywania w ramach usługi
instalacji, konserwacji urządzeń stacjonarnych i ruchomych oraz systemów klimatyzacji.
W przypadku, gdy usługa zostanie wykonana nieodpłatnie, musi być ona udokumentowana
oświadczeniem pisemnym, potwierdzającym jej wykonanie.
W zależności od budowy, w razie dobicia czynnikiem chłodniczym układu klimatyzacji
(bezpłatnie) do 40 lub 60 gram, serwis musi udokumentować wykonanie tej usługi
oświadczeniem pisemnym potwierdzającym wykonane działanie.
Osoba kupująca gaz lub substancję wymienioną w ustawie zobowiązana jest do okazania
sprzedającemu:
- zaświadczenia lub certyfikatu, który uzyskuje się po odbytym szkoleniu,
- oświadczenia od Wydziału Ochrony Środowiska o niekaralności.
Dokument sprzedaży, wystawiany przez sprzedającego, musi być fakturą. Dokumentację
należy przechowywać przez 5 lat.

Sprawozdawczość

Każdy warsztat (mechanik) zajmujący się serwisowaniem, obsługą i naprawą układów
klimatyzacji w niektórych pojazdach samochodowych jest zobowiązany do przekazywania
sprawozdań do Bazy Danych Sprawozdań (BDS). Dotyczy to również firm, które zajmują się
obrotem tymi gazami, gdy obrót przekracza tonę rocznie oraz odbywa się poza granicami
państwa. Aby przekazać sprawozdanie, należy zarejestrować się w systemie BDS na stronie
Instytutu Chemii Przemysłowej (https://dbbds.ichp.pl/). Instrukcja korzystania z bazy danych
znajduje się również na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej (http://www.ichp.pl/bowoikbds). Sprawozdanie można edytować, całkowicie usunąć lub dodać nowe. Może je złożyć osoba
uprawniona (w BDS widnieje edytowalna lista osób, które są upoważnione do składania
sprawozdań). Sprawozdanie należy przekazać raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

Jak sprawdzić autentyczność certyfikatu, zaświadczenia?

Każdy certyfikat czy zaświadczenie ma swój indywidualny numer, nadany przez jednostkę
szkolącą. Autentyczność możemy potwierdzić poprzez weryfikację danych osobowych i numeru
zaświadczenia lub certyfikatu, znajdujących się na okazanym dokumencie, z danymi na stronie
internetowej jednostki szkolącej wydającej zaświadczenie bądź certyfikat. Jednostki szkolące
są zobowiązane do prowadzenia oraz udostępniania na swojej stronie internetowej rejestrów
wydanych zaświadczeń, certyfikatów o odbytym szkoleniu (bezpłatnie).

Szkolenia

Jeżeli informacje zawarte w poradniku nie rozwiały Państwa wątpliwości, zapraszamy na
szkolenia. Szkolenia są organizowane przez naszych partnerów szkoleniowych - firmy Bosch,
Hella Polska oraz Magneti Marelli. Wszelkie informacje dotyczące szkoleń można otrzymać na
stronach firm szkolących oraz w Dziale Pomocy Technicznej i Szkoleń Moto-Profil Sp. z o.o.

Przykładowy wzór zaświadczenia

