ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI
niezbędne do zakupu czynników chłodniczych
z grupy HCFC
począwszy od 2006 r.
Szanowni Pañstwo!
Pocz¹wszy od stycznia 2006 r., œwiadectwo kwalifikacji jest bezwzglêdnie wymagane od wszystkich,
którzy w swojej dzia³alnoœci gospodarczej chc¹ mieæ
do czynienia z czynnikami HCFC. Tak¿e od tych, którzy chcieliby nabyæ lub sprzedaæ czynniki HCFC.
Od dnia 14 czerwca 2004 r. obowi¹zuje ustawa o substancjach zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹ (Dz.U.2004.
121.1263). Jedn¹ z najbardziej istotnych kwestii uregulowanych ustaw¹ jest koniecznoœæ posiadania œwiadectwa kwalifikacji, praktycznie do wszelkich czynnoœci zwi¹zanych ze stosowaniem czynników z grupy HCFC w
ch³odnictwie i klimatyzacji. Dokument ten jest niezbêdny wszystkim osobom, które:
 prowadz¹ obs³ugê techniczn¹ lub naprawê urz¹dzeñ ch³odniczych i klimatyzacyjnych zawieraj¹cych HCFC,
 zak³adaj¹ karty urz¹dzenia dla sprzêtu zawieraj¹cego powy¿ej 3 kg HCFC,
 dokonuj¹ okresowych weryfikacji szczelnoœci,
 odzyskuj¹ czynnik HCFC i dokonuj¹ jego recyklingu,
 dope³niaj¹ instalacjê czynnikami HCFC,
 kupuj¹ czynniki HCFC dla dalszej odsprzeda¿y.
Wed³ug art. 9 ust. 1 ustawy, dzia³alnoœæ polegaj¹ca
na obrocie substancjami kontrolowanymi zarezerwowana jest wy³¹cznie dla osób posiadaj¹cych œwiadectwo
kwalifikacji i dla podmiotów zatrudniaj¹cych takie osoby.
Oznacza to, ¿e aby przeprowadziæ legaln¹ transakcjê
kupna-sprzeda¿y czynnika z grupy HCFC, zarówno
sprzedawca, jak i nabywca:
 musz¹ posiadaæ œwiadectwo kwalifikacji
(jeœli s¹ osobami fizycznymi), albo:
 musz¹ zatrudniaæ osoby dysponuj¹ce œwiadectwem kwalifikacji (jeœli s¹ podmiotami gospodarczymi).
Wymóg posiadania œwiadectwa kwalifikacji wszed³ w
¿ycie równoczeœnie z sam¹ ustaw¹ ozonow¹. Niemniej
jednak, maj¹c na uwadze d³ugi czas niezbêdny do przeszkolenia i przeegzaminowania kilku tysiêcy osób w ca³ej Polsce, ustawodawca wprowadzi³ okres przejœciowy.
Art. 55 stanowi, ¿e osoby wykonuj¹ce w dniu wejœcia
w ¿ycie ustawy dzia³alnoœæ, dla której nowe prawo wymaga dysponowania œwiadectwem kwalifikacji i posiadaj¹ce kwalifikacje zgodne z dotychczasowymi przepi-

sami prawnymi (np. potwierdzone Zielon¹ Kart¹), mog³y
wykonywaæ tê dzia³alnoœæ bez œwiadectwa tylko do 31
grudnia 2005 r.!
Maj¹c na uwadze zgodnoœæ z prawem oraz zabezpieczenie obu stron transakcji – zaleca siê, aby pocz¹wszy od stycznia 2006 r., przy zakupie czynników HCFC, nabywcy i sprzedawcy tych substancji
okazywali sobie nawzajem swoje œwiadectwa kwalifikacji i podawali ich numery celem odnotowania.
Numery œwiadectw s¹ podane m.in. na Nowych Zielonych
Kartach
wydawanych
przez Fundacjê PROZON osobom, które zda³y egzamin
na œwiadectwo kwalifikacji.
Przypominamy, ¿e w œwietle wymogu art. 16 ustawy,
sprzedawca czynnika HCFC jest zobowi¹zany do odnotowania w prowadzonej przez siebie ewidencji substancji kontrolowanych numeru œwiadectwa kwalifikacji lub
numeru NIP podmiotu, który nabywa (lub otrzymuje) te
substancje. Wymóg ten nie dotyczy sprzeda¿y czynnika
finalnemu klientowi, jeœli jednoczeœnie œwiadczona jest
us³uga serwisowa polegaj¹ca na uzupe³nieniu ubytków.
Dla porz¹dku, przypomnimy symbole najbardziej popularnych czynników HCFC, objêtych powy¿szymi regulacjami: R22, R123, R141b, R401A, R401B, R402A,
R402B, R403A, R408A, R409A.
Wszystkie czynniki z grupy HFC s¹ bezpieczne dla
warstwy ozonowej i nie podlegaj¹ pod przepisy omawianej ustawy. S¹ to m.in.: R23, R32, R125, R134a,
R143a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R507.
S³u¿ymy dalszymi wyjaœnieniami, w razie potrzeby.
Z wyrazami szacunku,
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