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FORMAT RAPORTU DOTYCZĄCEGO 

 

NIELEGALNEGO HANDLU 
 

NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 26(1)(c) ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1005/2009 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE SUBSTANCJI 

ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ DECYZJI XIV/7 STRON 

PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO 

 

Raport za 2013 r. 

 

 

1. WPROWADZENIE: 

 

Na podstawie art. 28(1) rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009 kraje członkowskie są zobowiązane 

do przeprowadzania kontroli, w tym kontroli  importu i eksportu.  

 

Strony Protokołu montrealskiego są proszone o przekazywanie raportu o nielegalnym handlu 

substancjami zubożającymi warstwę ozonową (SZWO) do Sekretariatu Ozonowego zgodnie z 

decyzją XIV/7 Stron Protokołu montrealskiego. 

 

Na żądanie krajów członkowskich oba raporty zostały połączone w jeden raport zamieszczony 

poniżej. Komisja na podstawie upoważnienia krajów członkowskich prześle do Sekretariatu 

Ozonowego dane z tego raportu.  
 

2. INFORMACJE OGÓLNE: 

 

Kraj członkowski UE Polska 

Okres, którego dotyczy raport 1.01.2013 – 31.12.2013 

Nazwisko sporządzającego raport dr. hab. inż. Janusz Kozakiewicz 

dr inż. Jadwiga Popławska-Jach 

Stanowisko: Profesor nzw, Szef Biura Ochrony Warstwy 

Ozonowej i Klimatu 

Specjalista  

Instytucja: Instytut Chemii Przemysłowej, Biuro Ochrony 

Warstwy Ozonowej i Klimatu 

Adres pocztowy: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 

Telefon: (+48-22) 6339291 

Faks: (+48-22) 6339291 

E-mail: kozak@ichp.pl 

Data: 30.06.2014 r. 
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3. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA PONIŻSZEGO  

FORMULARZA: 

 

Proszę szczegółowo opisać podjęte działania, inne rodzaje działalności oraz wyniki kontroli. Jeśli 

powołano się w raporcie na regulacje prawne lub programy, proszę podać odpowiedni tytuł oraz 

numer.  

 

Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeżeli na dane pytanie nie ma odpowiedzi lub jeśli 

odpowiedź jest identyczna z zamieszczoną w poprzednim raporcie należy jasno to wskazać 

wpisując np. „BD” („brak danych”) lub „patrz raport za rok …..”. Pytania bez odpowiedzi będą 

traktowane jako „nie objęte raportem”. 

 

Można dołączyć dodatkowe informacje w odpowiedniej części formularza,  jeśli to jest potrzebne. 

Raport z danymi za 2013 r. należy wypełnić i przesłać nie później niż do 30 czerwca 2014 do:  

European Commission 

DG Climate Action C2 

1049 Brussels 

Belgium 

E-mail: clima-ods-reporting@ec.europa.eu  
 

4. DEKLARACJA POUFNOŚCI: 

 

4.1. Raportowanie do UNEP: 

 

Informacje zawarte w tym raporcie mogą być przekazane do Sekretariatu Ozonowego. 

Szczegółowe dane dotyczące nazw firm oraz nazwisk osób nie będą przekazane do Sekretariatu 

Ozonowego bez dodatkowej zgody Kraju Członkowskiego. 

 

4.2. Publikacja raportu na stronie CIRCA: 

 

Jeśli nie ma wyraźnego sprzeciwu Kraju Członkowskiego Komisja może opublikować raport na 

stronie CIRCA, co czyni go dostępnym dla innych Krajów Członkowskich w celu dzielenia się 

wiedzą o dobrych praktykach. 

 

5. PYTANIA: 

 

5.1. Udowodnione przypadki nielegalnego handlu (importu i eksportu) 

 

Proszę podać w poniższej tabeli wyłącznie udowodnione przypadki nielegalnego importu/eksportu 

substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających takie substancje. Termin 

„udowodnione przypadki” oznacza takie przypadki, gdzie odbyła się już rozprawa sądowa lub 

nałożona została grzywna lub kara pieniężna. Dotyczy on także przypadków, w których zostało 

zakończone śledztwo, w wyniku którego kompetentna władza podjęła stosowne działania. Proszę 

opisać inne śledztwa i ich wyniki w odpowiedziach na pytania 2 lub 3. 

 

Proszę również podać informacje o przypadkach opisanych w raportach z lat ubiegłych, które 

dopiero teraz zostały udowodnione (np. ze względu na przeciągające się procedury sądowe) lub 

takich, które nie zostały tam opisane (np. ze względu na to, ze zostały odkryte w okresie, którego 

dotyczy obecny raport).  
 

Proszę podać wszystkie ilości w metrycznych kg z dokładnością do 1 kg i zaokrąglaniem „w górę” 

W celu uniknięcia błędów proszę nie podawać części dziesiętnych i unikać rozdzielania cyfr 

oznaczających tysiące. W kolumnie „Uwagi” podać co najmniej: 

 Numer referencyjny jednostki prowadzącej sprawę (patrz punkt 4) 

 Datę zdarzenia uznanego za nielegalny handel 

 Oficjalny numer porządkowy sprawy 

 

mailto:clima-ods-reporting@ec.europa.eu
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Nazwa i ilość 

substancji 

zubożającej 

warstwę 

ozonową 

Wynik kontroli 

przeprowadzonej przez 

służby celne lub innych 

podjętych działań 

Podjęte działania (np. 

odmowa wjazdu, 

konfiskata towaru, 

nałożenie grzywny lub kary 

pieniężnej, skierowanie 

sprawy do sądu) 

Uwagi 

(a) nazwa i adres jednostki 

przeprowadzającej 

kontrolę 

(b) data kontroli 

(c) imię i nazwisko oraz 

telefon/faks/e-mail osoby 

kontaktowej 

(d) numer sprawy 

Dalsze postępowanie w sprawach opisanych w raporcie za 2012 r. 

SZWO –  

HCFC-22 ? 

 

napis na butli  

„REFRIGERA

NT 22”  

 

 

Ilość: 95,2 kg  

 

w 7 butlach 

 

Przedmiotowy towar 

ujawniono w dniu 

10.01.2012 r. u 

obywatela Ukrainy, 

w trakcie kontroli na 

drodze w 

miejscowości 

Chełm. 

Sprawę przekazano do 

Komendy Miejskiej 

Policji w Chełmie. 

 

Informacja o dalszym 

biegu sprawy uzyskana 

od p. Kwiatkowskiego z 

Wydziału Kryminalnego 

Komendy Miejskiej 

Policji w Chełmie, tel: 

82-560-14-71. 

Prokuratura Rejonowa 

w Chełmie umorzyła 

sprawę z uwagi na 

znikomą szkodliwość 

społeczna czynu. Po 

skierowaniu przez 

Policję sprawy 

ponownie do Sądu 

Rejonowego w Chełmie, 

Sąd odmówił wszczęcia 

postępowania ze 

względu na brak 

znamion przestępstwa. 

Butle oczekują na 

decyzje Prokuratury o 

zniszczeniu. 

 

 

a) Referat Grupa 

Mobilna w Lublinie 

b) 10.01.2012 r. 

c) Kierownik Referatu; 

(81) 460 85 77 

30d)  0000-IZPRL-6530-

6/12 
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Chlorodifluoro

metan 

(CHCIF2)  

HCFC-22 

 

Ilość: 54,20 

kg 

 

w 4 butlach  

 

 

Kontroli poddano 

pojazd na 

stanowisku rewizja 

wstępna (,,zielony 

pas”), którym 

podróżował 

obywatel Ukrainy. 

W trakcie kontroli 

ujawniono 4 szt. 

butli ciśnieniowych. 

Postanowienie o 

wszczęciu dochodzenia 

– skierowanie sprawy 

do Sądu. Od 

podróżnego przyjęto 

zabezpieczenie w 

kwocie 400 zł, na poczet 

grożącej kary grzywny. 

 

Informacja o dalszym 

biegu sprawy uzyskana 

od p. Bogusława 

Jurczaka z Komisariatu 

Policji w Medyce, tel: 

166773373. 

Prokuratura Rejonowa 

w Przemyślu umorzyła 

postępowanie z uwagi 

na znikomą szkodliwość 

społeczna czynu.  

Butle zostały zniszczone 

30.10.2013 r. 

a) Oddział Celny w 

Medyce (401030), 37-

732 Medyka 

b) 08-10-2012 r. 

c) Magdalena Ruba, 

16 6765030 / 16 

6765020   

Magdalena.Ruba@prz.

mofnet.gov.pl 

d) 401030-OPC-676-

24/2012 

Sprawy rozpoczęte w 2013 r. 

Chlorodifluoro

metan 

(CHCIF2)  

HCFC-22 

 

 

Ilość: 16 kg 

 

w 1 butli 

Kontroli poddano 

pojazd na 

stanowisku Budynek 

Kontroli 

Szczegółowej z 

,,zielonego pasa”, 

którym podróżował 

obywatel Ukrainy, p. 

VASYL 

STEHNITSKYY.  

Sprawę przekazano do 

Referatu 

Dochodzeniowo – 

Śledczego Urzędu 

Celnego w Przemyślu 

do realizacji wg 

kompetencji. 

 

Informacja o dalszym 

biegu sprawy uzyskana 

od p. Piotra Barańskiego 

z Urzędu Celnego w 

Przemyślu, tel: 

166752302. 

 

Na podstawie wyroku 

Sądu Rejonowego w 

Przemyślu z 19.07.2013 

r., sygnatura akt 

II/W/965/1 nastąpił 

przepadek butli na rzecz 

Skarbu Państwa. Butla 

znajduje się obecnie w 

Urzędzie Celnym w 

Przemyślu i oczekuje na 

przekazanie do 

zniszczenia. 

 

a) Oddział Celny w 

Medyce (PL401030), 

37-732 Medyka 

b) 03.04.2013 r. 

c) SSC Magdalena 

Ruba, 16 676-50-30, 

Magdalena.Ruba@prz.

mofnet.gov.pl 

d) RKS 1138/2013 

mailto:%20Magdalena.Ruba@prz.mofnet.gov.pl
mailto:%20Magdalena.Ruba@prz.mofnet.gov.pl
mailto:%20Magdalena.Ruba@prz.mofnet.gov.pl
mailto:Magdalena.Ruba@prz.mofnet.gov.pl
mailto:Magdalena.Ruba@prz.mofnet.gov.pl
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Chlorodifluoro

metan 

(CHCIF2)  

HCFC-22 

 

Ilość:  18,6 kg 

 

w 1 butli 

 

Wynik kontroli 

pozytywny – gaz 

chlorodifluorometan 

potwierdzony opinią 

GIOŚ 

Konfiskata towaru - 

sprawa przekazana do 

dalszego prowadzenia 

przez Policję w Medyce. 

Postanowienie o 

umorzeniu dochodzenia 

z uwagi na znikomą 

szkodliwość czynu. 

a) Graniczny Referat 

Zwalczania   

Przestępczości w 

Medyce, 37-732 Medyka 

b) 05.07.2013 r.  

c) Małgorzata Partyka 

Tel. 16 676 50 49, 

malgorzata.partyka@prz

.mofnet.gov.pl 

d) 400000-IZPIVR-650-

177/2013 

 
 

 

5.2. Inne przypadki nielegalnego handlu (importu i eksportu) 

 

Proszę podać w poniższej tabeli inne przypadki nielegalnego importu/eksportu, które były 

przedmiotem śledztwa, ale z jakichś przyczyn nie można było ich zakwalifikować jako „przypadki 

udowodnione” (np. domniemane przypadki, w których wciąż trwa śledztwo lub w których 

początkowe podejrzenie nie potwierdziło się, a także przypadki, które stwierdzono, lecz z jakichś 

względów nie podjęto żadnych kroków prawnych). Ta informacja zostanie wykorzystana przez 

Komisję Europejską do zidentyfikowania potencjalnych możliwości wypełnienia luk w przepisach 

rozporządzenia. 

 

Proszę opisać też przypadki raportowane już wcześniej, w których śledztwo nie zostało zakończone 

w czasie przekazywania poprzedniego raportu.  

 

Proszę podać wszystkie ilości w metrycznych kg z dokładnością do 1 kg i zaokrąglaniem „w górę” 

W celu uniknięcia błędów proszę nie podawać części dziesiętnych i unikać rozdzielania cyfr 

oznaczających tysiące.. W kolumnie „Uwagi” podać co najmniej: 

 

 Numer referencyjny jednostki prowadzącej śledztwo 

 Datę zdarzenia uznanego za nielegalny handel 

 Oficjalny numer porządkowy sprawy (patrz pytanie 4) 

 
Nazwa i ilość 

substancji 

zubożającej 

warstwę 

ozonową 

Wynik kontroli 

przeprowadzonej 

przez służby celne lub 

innych podjętych 

działań 

Podjęte działania (np. odmowa 

wjazdu, konfiskata towaru, 

nałożenie grzywny lub kary 

pieniężnej, skierowanie sprawy 

do sądu) 

Uwagi 

(a) nazwa i adres jednostki 

przeprowadzającej kontrolę 

(b) data kontroli 

(c) imię i nazwisko oraz 

telefon/faks/e-mail osoby 

kontaktowej 

(d) numer sprawy 

Nie 

stwierdzono 
 

   

 

 

 

5.3. Inne przeprowadzone kontrole: 
 

Proszę opisać na zasadzie dobrowolności inne śledztwa prowadzone na podstawie rozporządzenia 

(WE) nr 1005/2009 (np. przypadki nielegalnego wprowadzania do obrotu, nieprzestrzegania 

minimalnych wymagań lub niewypełnienia obowiązku raportowania, itd.) 

mailto:malgorzata.partyka@prz.mofnet.gov.pl
mailto:malgorzata.partyka@prz.mofnet.gov.pl
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Poniżej przedstawiono wyniki działań kontrolnych przeprowadzonych w 2013 r. przez 

inspektorów ochrony środowiska w oparciu o Ustawę o SZWO z 20.04.2004: 

 

- Przeprowadzono kontrole w 438 firmach, których działalność mogła  potencjalnie 

dotyczyć SZWO. Spośród tych firm jedynie 205 (około 47%) rzeczywiście miało 

do czynienia w 2013 r. z SZWO, przy czym 92% z nich stanowiły firmy 

posiadające urządzenia zawierające SZWO. Pozostałe firmy zastąpiły SZWO 

innymi substancjami np. fluorowanymi gazami cieplarnianymi.  W  205 

skontrolowanych  firmach  stwierdzono 108 przypadków naruszenia przepisów 

Rozporządzenia (WE)1005/2009 lub Ustawy o SZWO w  68 zakładach (w 2012 r. 

w 87 zakładach).  

- Wszystkie naruszenia przepisów zaklasyfikowano do dwóch kategorii. Kategoria 1 

oznaczała naruszenie najmniej szkodliwe dla środowiska, Kategoria 2 – naruszenie 

najbardziej szkodliwe dla środowiska. Większość z ww. naruszeń 

zakwalifikowano do kategorii 1, a tylko  5% zakwalifikowano do Kategorii 2.  

- Najczęściej stwierdzone przypadki naruszenia przepisów, jakie stwierdzono 

podczas kontroli:   

 Nieprawidłowe oznakowanie – 30% wszystkich przypadków (w 2012 r. 

20%), 

 Nie przeprowadzana kontrola wycieków – 18% wszystkich przypadków (w 

2012 r. 17%), 

 Brak prawidłowo prowadzonej Karty Urządzenia  - 10% wszystkich 

przypadków (w 2012 r. 10%), 

 Brak ewidencji SZWO – 5% wszystkich przypadków (w 2012 r. 11%), 

 Nie dokonywanie opłaty za SZWO – 9% wszystkich przypadków (w 2012 

r. 15%), 

 Brak odpowiedniego świadectwa kwalifikacji - 12% wszystkich 

przypadków (w 2012 r. 9 %), 

 Nie podejmowanie działań w celu powstrzymania emisji – 5% wszystkich 

przypadków (w 2012 r. 5 %). 

- Na podstawie wyników kontroli wydano 64 zarządzeń pokontrolnych 

wzywających naruszających przepisy do zaprzestania działalności niezgodnej z 

prawem. W 10 przypadkach nałożono grzywny, a w 7 przypadkach sprawę 

przekazano do dalszego procedowania przez właściwe organy. Ponadto, wydano 

44 pouczeń.  

- Stwierdzono bardzo duży procent spełnienia w 2013 r. wymagań zawartych w 

zarządzeniach pokontrolnych i pouczeniach (94%) – jest on wyższy niż w 2012 r. 

(87%). 

 

 



  
Artykuł 26(1)(c)  – raport  dotyczący nielegalnego handlu za 2009 r. –Rev01 Strona 7 z 8 
 

 

 

5.4. Zasady prowadzenia kontroli 

 

Proszę podać na zasadzie dobrowolności ogólne zasady, na jakich są prowadzone kontrole. Ze 

względu na to, że  w Rozporządzeniu  nie określono jak należy tę kwestię przedstawić, poniższe 

pytania mają jedynie  charakter wskazówek : 

 

► Czy został wdrożony elektroniczny system kontroli i – jeśli tak - jak on działa? 

Organy celne do kontroli oraz obsługi licencji na przywóz oraz wywóz SZWO 

wykorzystują bazę substancji zubożających warstwę ozonową – ODS DATABASE – 

więcej informacji podano w dalszej części tego punktu.  Funkcjonariusze celni, po 

zalogowaniu, mogą uzyskać dostęp do wszystkich licencji wydanych na przywóz i wywóz 

SZWO, sprawdzić, czy dany towar objęty jest licencją oraz zamknąć licencję.  

 

Ponadto Służba Celna dysponuje wieloma elektronicznymi systemami wykorzystywanymi 

do kontroli towarów sprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej, w tym towarów, w 

stosunku do których stosowane są regulacje dotyczące SZWO. W działaniach 

podejmowanych przez organy celne wykorzystywane są systemy elektroniczne, takie jak 

np.: System ISZTAR II, w którym implementowane są ograniczenia związane z obrotem 

SZWO oraz produktami zawierającymi SZWO oraz system zgłoszeń celnych CELINA i 

system ECS, w których zostały utworzone profile ryzyka w zakresie SZWO. Profile te 

ukierunkowane są na poszczególne grupy towarowe,  które obejmują swoim zakresem 

kody CN  dotyczące towarów, które mogą stanowić substancje kontrolowane lub 

urządzenia i produkty zawierające takie substancje. W systemach tych  możliwe jest też  

dokonanie zastrzeżeń firm, które dokonują lub mogą dokonać wywozu lub przywozu 

SZWO.  W systemie zgłoszeń celnych istnieje również walidacja kodów taryfy celnej, do 

których klasyfikowane są SZWO. Wykorzystywany jest również system analizy zgłoszeń 

celnych ALINA. 
 

► Czy organy kontrolne są w posiadaniu odpowiedniego wyposażenia (np. aparatury 

rentgenowskiej, przenośnych identyfikatorów)? 

Służba Celna dysponuje: 

- 25 identyfikatorami i analizatorami gazowymi czynników chłodniczych w typach: 

 GA 500 GAS ANALYZER firma YOKOGAWA, 

 ITE 500. 

Ponadto:  

- 2 urządzeniami do identyfikacji nieznanych substancji chemicznych Thermofisher 

Firstdefender, 

- spektrometrem analizy substancji chemicznych,  

- oraz urządzeniami rentgenowskimi: 

 stacjonarnymi, do prześwietlania pojazdów ciężarowych, towarów, palet 

oraz bagażu,  

 mobilnymi, wykorzystywanymi głównie w portach lotniczych.  

 
► Jakie środki zostały przedsięwzięte w celu zapobieżenia lub poprawy wykrywalności 

nielegalnego handlu? 
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Służba Celna działa w oparciu o analizę ryzyka opracowaną dla różnych zakresów 

towarowych, między innymi dla SZWO. Z racji zróżnicowanej specyfiki izb celnych na 

terenie kraju, poszczególne jednostki dokonują analizy ryzyka odrębnie w oparciu o 

wewnętrzne uwarunkowania obrotu towarowego z krajami trzecimi. Działania kontrolne 

opierają się między innymi na identyfikacji odpowiednich kodów CN i wytypowaniu 

przesyłek z odpowiednich grup ryzyka. Ponadto, w działaniach jakie są podejmowane 

przez organy celne wykorzystuje się systemy elektroniczne, takie jak CELINA, ECS, w 

których zostały stworzone profile ryzyka w zakresie SZWO oraz system analizy zgłoszeń 

celnych ALINA. Oprócz ww. działań, SZWO podlegają rutynowej kontroli w zakresie 

kontroli zgłoszeń celnych i załączonej dokumentacji w oparciu o kody CN.  

 

Funkcjonariusze celni posiadają dostęp do bazy substancji zubożających warstwę 

ozonową – ODS DATABASE, kompleksową informację dotyczącą obsługi ww. bazy 

„Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową Część XII 

Służby Celne”, a także dokument „Kody nomenklatury scalonej dla towarów, które mogą 

podlegać rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających 

warstwę ozonową”. Mogą korzystać również z materiału informacyjnego „Substancje 

zubożające warstwę ozonową” opracowanego przez Departament Polityki Celnej 

Ministerstwa Finansów.  

W celu skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących obrotu substancjami 

zubażającymi warstwę ozonową Służba Celna współpracuje z odpowiednimi jednostkami 

Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, a także z Biurem Ochrony Warstwy 

Ozonowej i Klimatu oraz  Fundacją Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON, również w 

zakresie prowadzenia szkoleń. Ponadto na stronach internetowych izb celnych są 

umieszczane materiały informacyjne z zakresu SZWO wraz z odniesieniem do aktów 

prawnych regulujących tę tematykę, opracowywane są instrukcje dla funkcjonariuszy 

celnych oraz organizowane szkolenia. 

 

W ramach współpracy międzynarodowej Polska Służba Celna bierze udział w „Project 

Sky-Hole Patching II”, projekcie dotyczącym monitorowania handlu substancjami 

zubożającymi warstwę ozonową organizowanym wspólnie z UNEP – Programem 

Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na wniosek Światowej 

Organizacji Ceł wyznaczony został krajowy punkt kontaktowy ds. „Project Sky-Hole 

Patching II”.  

 
► Jak zostały potraktowane przypadki celowego fałszowania deklaracji celnych dotyczących 

substancji kontrolowanych (np. podawanie nieprawidłowych kodów celnych, deklarowanie 

substancji zubożających warstwę ozonową jako substancji niepodlegających restrykcjom 

importowo/eksportowym - takich, jak np. HFCs)? 

W roku 2013 nie odnotowano przypadków podawania nieprawdziwych informacji w 

zgłoszeniach celnych.  

 
► Czy utworzono specjalne grupy do zwalczania nielegalnego handlu? 
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W związku z niewielką skalą obrotu SZWO w kontekście całego obrotu towarowego z 

zagranicą nie istnieje potrzeba stworzenia ww. grupy w Służbie Celnej. Niemniej jednak 

Decyzją Szefa Służby Celnej w każdej izbie celnej zostali powołani koordynatorzy ds. 

ochrony środowiska, którzy m.in. zajmują się przedmiotową tematyką i koordynują 

zagadnienia związane z nielegalnym obrotem SZWO. 

 
 

5.6. Harmonogram i wyniki kontroli 

 

Proszę podać jak wyglądał w roku, dla którego jest przekazywana niniejsza informacja 

harmonogram kontroli (np. czy w każdym przypadku importu/eksportu dokonuje się kontroli 

dokumentów celnych i przewozowych, w jakim % wszystkich takich przypadków przeprowadza się 

„fizyczną” kontrolę przewożonego towaru) oraz – jeśli to możliwe – jak będzie wyglądał 

harmonogram kontroli w latach następnych. Proszę podać liczbę wszystkich przeprowadzonych 

kontroli, a także rodzaj kontroli i ich wyniki. 

 

W związku z niewielkim zakresem przewozu przez granicę SZWO w Służbie Celnej nie 

wdrożono harmonogramu kontroli w zakresie zwalczania nielegalnego obrotu SZWO. 

Przeważnie kontrole dokonywane są podczas odpraw celnych na ogólnych zasadach 

związanych z kontrolą towarową (badanie dokumentów, rewizja celna, oględziny towaru) 

w oparciu o posiadane kompetencje, wiedzę, analizę ryzyka i systemy elektroniczne. 

Jedynie w Izbie Celnej w Katowicach (Urząd Celny w Częstochowie)  i Izbie Celnej w  

Krakowie wdrożono harmonogramy dotyczące kontroli towarów mogących potencjalnie 

zawierać SZWO. Kontrole przeprowadzone w wyniku realizacji ww. harmonogramów nie 

wykazały żadnych nieprawidłowości tj. w kontrolowanych produktach nie stwierdzono 

SZWO.  

 
 

5.7. Szkolenie i działania promocyjne 

 

Proszę podać, na zasadzie dobrowolności, informacje dotyczące prowadzonych w roku, którego 

dotyczy raport szkoleń służb celnych lub innych służb zaangażowanych w zwalczanie przestępstw 

przeciwko środowisku. Proszę też opisać ewentualne inne działania wspomagające ograniczenie 

nielegalnego handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Przekazywanie takich danych 

jest wymagane na podstawie art.28(4) rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 oraz decyzji XIV/7 

punkt 5 Stron Protokołu montrealskiego w celu zidentyfikowania i rozpropagowania metod dobrej 

praktyki w tym zakresie.  

 

W roku 2013 r. w ramach organizowanych przez Służbę Celną specjalistycznych szkoleń 

koordynatorzy do spraw ochrony środowiska ze wszystkich izb celnych uczestniczyli w 

ogólnopolskim szkoleniu zorganizowanym w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu 

Finansów - Ośrodek Zamiejscowy w  Krakowie. Wykłady i ćwiczenia poprowadzone 

zostały przez specjalistów z Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu. Materiały do 

ćwiczeń dostarczyła fundacja PROZON. 

 

Szkolenie obejmowało m.in.:  

- regulacje prawne dotyczące zasad obrotu SZWO, 

- monitorowanie oraz kontrolę przywozu i wywozu w/w substancji kontrolowanych,  

- postępowanie w przypadku stwierdzenia przypadków nielegalnego przywozu i 

wywozu SZWO, 
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- kody nomenklatury scalonej dla SZWO, 

- kontrolę obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową, 

- oraz ćwiczenia praktyczne:  

 z korzystania internetowej bazy danych substancji kontrolowanych tzw. 

ODS-DATABASE oraz rejestracji i korzystania z nowej bazy internetowej, 

(zastępującą ODS-DATABASE) ODS LICENSING SYSTEM,  

 z obsługi analizatorów substancji chłodniczych,  

 w wykrywaniu nielegalnego handlu SZWO na podstawie danych 

zawartych w dokumentacji, oględzin pojemników oraz przy użyciu 

identyfikatora. 

 

Materiały z ww. szkolenia zostały udostępnione funkcjonariuszom celnym na stronach 

intranetowych izb celnych. 

W roku 2013 funkcjonariusze Służby Celnej uczestniczyli też w 4 lokalnych szkoleniach 

obejmujących tematykę nielegalnego przewozu SZWO zorganizowanych przez 

poszczególne izby celne.  

Ponadto zagadnienia dotyczące SZWO ujęte są w ramach modułu: „Środki i ograniczenia 

pozataryfowe” w Systemie Zdalnego Nauczania ATENA. Dodatkowo na stronach 

internetowych i intranetowych Służby Celnej dostępne są opracowania dotyczące 

przedmiotowych zagadnień. 

 



2013

INSTALLED USED EMITTED STORED INSTALLED USED EMITTED STORED INSTALLED USED EMITTED STORED

1,1 Engine compartments Fixed system 1129 7148 5359

1,2 Crew compartments Fixed system 2464 1523

1,3 Crew compartments
Portable 

extinguisher
170 102

Totals for 

Category 1:
3763 0 0 700 7250 0 0 1740 6882 0 0 335

2,1
Normally-occupied 

machinery spaces
Fixed system 4741 0

2,2
Normally-unoccupied 

engine spaces
Fixed system 834 0 41

2,3
Normally-unoccupied 

electrical compartm.
Fixed system 668 0

2,4 Command centres Fixed system 330

2,5 Fuel pump rooms Fixed system 261

2,6
Flammable liquid storage 

compartments
Fixed system 502 0 0

2,7
Aircraft hangars and 

maintenance areas

Portable 

extinguisher
0 0

Totals for 

Category 2:
7336 0 0 1335 0 0 0 0 41 0 0 0

3,1 Machinery spaces Fixed system 100

3,2 Command centres Fixed system 525

3,3 Diesel generator spaces Fixed system 0

3,4 Electrical compartments Fixed system 72

Totals for 

Category 3:
697 0 0 0

4,1 Cargo compartments Fixed system 2495
69

0

4,2
Cabins and crew 

compartments

Portable 

extinguisher
1036 6

4,3
Engine nacelles and 

auxiliary power units
Fixed system 1180 86 661

4,4 Inerting of fuel tanks Fixed system 0 0

4,5
Lavatory waste 

receptacles 
Fixed system 34 33 0

4,6 Dry bays Fixed system 0 0 25

Totals for 

Category 4:
3709 0 0 215 1224 0 0 131 692 0 0 0

5 In oil, gas and 

petrochemicals 

facilities

5,1 Protection of spaces Fixed system 126 0 0 80 0 0 0 0
A contract was signed with Mega System 

design for fire alarm systems, gas 

detection and extinguishing installations.

Halon system serviced by specialized 

firm.

If certain box contains "zero"value, it 

means that there is no halon in that  

application.

6 On cargo ships
6,1

Inerting of normally-

occupied spaces
Fixed system 0 0 0 0 0 0 0 0

If certain box contains "zero"value, it 

means that there is no halon in that use 

application.

7,1
Protection of normally-

occupied spaces
Fixed system 0 1884

7,2
Protection of normally-

occupied spaces

Portable 

extinguisher
0 0 0 0

7,3
Protection of normally-

unoccupied spaces
Fixed system 0 0

Totals for 

Category 7:
0 0 0 0 1884 0 0 0

8,1 Crash rescue vehicles
Portable 

extinguisher
0

8,2
Hangar & maintenance 

areas

Portable 

extinguisher
0

Totals for 

Category 8:
0 0 0 0

9 In nuclear power and 

nuclear research 

facilities

9,1
Minimise risk dispersion 

of radioactivity
Fixed system 0 0 0 0

If certain box contains "zero"value, it 

means that there is no halon in that  

application.

All data reported shall refer to the calendar year selected. "Stored" refers to quantities in stock 

at the end of the reporting year.

Legalization of cylinders valid until 

01.2015 was made.

Regular training of the relevant 

personnel. 

No progress due to lack of alternatives 

for old existing equipment. 

If certain box contains "zero" value, it 

means that there is no halon in that use 

application.

PROGRESS IN HALON 

REPLACEMENT

Regular training of the relevant 

personnel. 

If certain box contains "zero" value, it 

means that there is no halon in that 

application.

If certain box contains "zero" value, it 

means that there is no halon in that 

application.

In 2013 on two of the ship 207P and on 

one ship 660 halon 1301 (contain in fixed 

fire-extinguishing systems) was replaced 

with NOVEC 1230. 

If certain box contains "zero" value, it 

means that there is no halon in that 

application.

If certain box contains "zero" value, it 

means that there is no halon in that use 

application.

If certain box contains "zero" value, it 

means that there is no halon in that 

application.

#################################

CATEGORY OF 

EQUIPMENT OR 

FACILITY

PURPOSE

On military ground 

vehicles

8

In land-based 

command & 

communications 

facilities

At airfields and 

airports

3

1 Last year quantity of halon  2402 (450 kg) 

were incorrectly classified for the 

protection of crew compartments to 

category 1.2 (fixed fire-extinguishing 

systems) as halon 1301. 

EMMISSIONS REDUCTION 

MEASURES
ADDITIONAL COMMENTS

EXPLANATION FOR ANY 

MISSING DATA

4

2 On military surface 

ships

On military 

submarines

On aircraft

7 Regular training of the relevant 

personnel. 

Manometers controlling cylinder 

pressure were installed.

Periodical testing of fire extinguishers .

Use of halon leakage detector RD-99.

Servicing is performed by the specialised 

firm. 

Continuation of regular training of the 

relevant personnel. 

CRITICAL USES OF HALONS PL

TYPE OF 

EXTIN-

GUISHER

HALON 1301

(QUANTITY IN KG)

HALON 1211

(QUANTITY IN KG)

HALON 2402

(QUANTITY IN KG)

v 1.1



10,1 Technical facilities Fixed system 0

10,2
Train power cars & 

shuttle wagons
Fixed system 0

Totals for 

Category 10:
0 0 0 0

11,1
Initial extinguishing by fire 

brigades

Portable 

extinguisher
0 0 0 0

11,2 Protection of persons
Portable 

extinguisher
2 0 0 0

NL 1 Fixed system 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NL 2 Fixed system 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NL 3 Fixed system 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NL 4
Portable 

extinguisher
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fixed 

systems 15461 7336 9493
Portable 

extinguishers 170 1140 6
Both 

extinguisher 

types
15631 0 0 2330 8476 0 0 1871 9499 0 0 335

(tonnes) 33,6

(tonnes) 0,0

(tonnes) 0,0

(ODP tonnes) 0,0

(tonnes) 4,5

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK select MS### 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 select year

Total quantities (kgs) of each 

halon for the Member State

All critical use 

applications

Total quantity of halons used

If certain box contains "zero" value, it 

means that there is no halon in that 

application.

10

Other11

If certain box contains "zero" value, it 

means that there is no halon in that  

application.

Total quantity of halons installed

NL In non-listed 

applications (where 

identified)

In the Channel 

Tunnel

Organisation:

General

Comments

Telephone:

Fax:

Professor, Head of Ozone Layer and 

(+48-22) 6339291

(+48-22) 6339291

Date of completion of report:

Total quantity of halons emitted

Total quantity of halons stored

Year

Reporting period:Knowledgable Person - Contact Details 

Member State:

Name of reporting officer:

Designation or position:

E-mail address:

Postal address:

In civil aviation there was an increase in installed halons by circa 548 kg of halon 

1301 and by 155  kg of halon 1211 as compared to the previous year. That increase 

was due to purchase of new aircraft with halon extinguishers and fire protection 

systems on board.

Ozone Layer and Climate Protection Unit (OLCPU) carries on permanent 

consultations with relevant military services to obtain information about quantity of 

halons in critical use applications that would better reflect actual status. 

In comparison to previous year quantity of halons which are contained in critical 

military equipment decreased by 1310 kg with regard to halon 1301, and increased 

by 7 kg with regard to halon 1211and by 450 kg with regard to halon 2402 – so total 

quantity of halons decreased by circa 853 kg. This indicates that in the relevant 

equipment the actual phase out of halons took place where it was possible. 

However, the main barrier to halon replacement is manufacturing of new military 

equipment (especially aircraft) with halon as extinguishing agent in extinguishers 

and fire protection systems. The relevant military services put new military 

equipment equipped with extinguishing agents which are environmentally safe 

(without F-gases and halons) out to tender, as appropriate. 

At the end of 2013 registered stocks of halon in military services amounted to 4110 

kg (including 2035 kg of halon 1301, 1740 kg of halon 1211 and 355 kg of halon 

2402). Apart from aforementioned stocks stored in military units operating under 
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EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL 
CLIMATE ACTION 
Directorate C - Mainstreaming Adaptation and Low Carbon Technology 
CLIMA.C.2 - Transport and Ozone 
 

Reporting form on 

Illegal trade 

According to Article 26(1)(c) of Regulation (EC) No 1005/2009 of the European 

Parliament and the Council on substances that deplete the ozone layer and Decision 

XIV/7 of the parties to the Montreal Protocol 

1. INTRODUCTION: 

Under Article 28(1) of Regulation (EC) No 1005/2009 Member States are required to 

conduct inspections on the compliance with the Regulation, including inspections in 

import and exports. 

Parties to the Montreal Protocol are invited to submit a report on illegal trade in ozone 

depleting substances to the Ozone Secretariat pursuant to Decision XIV/7 of the Parties 

to the Montreal Protocol. 

On the request of Member States both surveys were combined in this form. The 

Commission, on behalf of Member States, will report to the Ozone Secretariat. 

2. GENERAL INFORMATION: 

Member State Poland 

Reporting period 01 January – 31 December 

Reporting year 2013 

Name of the reporting officer: Janusz Kozakiewicz 

Jadwiga Popławska-Jach 

Designation: Professor, Head of Ozone Layer and Climate 

Protection Unit; 

Specialist 

Organisation: Industrial Chemistry Research Institute, Ozone 

Layer and Climate Protection Unit 

Postal address: 8, Rydygiera Str., 01-793 Warsaw, Poland 

Phone: (+48-22) 6339291 

Fax: (+48-22) 6339291 

E-mail: kozak@ichp.pl; 

jadwiga.poplawska-jach@ichp.pl 

Date: 30.06.2014 

 

mailto:kozak@ichp.pl
mailto:jadwiga.poplawska-jach@ichp.pl
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3. GENERAL GUIDANCE FOR COMPLETING THIS FORM: 

Please describe actions taken, other activities, and results of checks in detail. Where 

legislation or a programme is mentioned, please state the complete reference title and 

number. 

Please provide answers to all questions. If for a certain question there is nothing to report 

or if the answer is identical to that in previous reports please indicate this clearly e.g. by 

stating "NIL", "nothing to report" or "see report of year YYYY". Questions without 

answers will be considered as "not reported". 

You can attach supplementary information where appropriate, provided you include a 

summary in the relevant part(s) of the form. 

Please complete and return the report no later than 30 June 2014 to: 

European Commission 

DG Climate Action C2 

1049 Brussels 

Belgium 

E-mail: clima-ods-reporting@ec.europa.eu  

 

4. DECLARATION OF DISCLOSURE: 

4.1. Reporting to UNEP: 

Information provided in this report may be forwarded to the Ozone Secretariat. Details 

on names of companies or persons involved will not be reported to the Ozone Secretariat 

without additional agreement of the Member State. 

4.2. Publication of the report on CIRCA: 

Unless there is an explicit objection by the Member State, the Commission may publish 

the report on CIRCA and thus make it available for other Member States for the purpose 

of sharing good practice. 

 

5. QUESTIONS: 

5.1. Proven cases of illegal trade (imports and exports): 

Please report in the table below only proven cases of illegal imports/exports of 

controlled substances or products and equipments. “Proven cases” are those where 

some action was taken such as a fine imposed or a court hearing. This includes an 

investigation which may have been carried out and that resulted in actions being taken 

mailto:clima-ods-reporting@ec.europa.eu
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by the competent authority. Report other investigations and their results in question 2 or 

3. 

Also provide here information for cases whose investigation had not been finished at the 

time the previous report has been submitted (e.g. due to outstanding court rules). Also 

include here proven cases of illegal trade from previous years that were not reported in 

previous reports (e.g. because they have been only discovered during the current 

reporting period). 

Please report all quantities in metric-kg with an accuracy of ± 1 kg. Always round up to 

the next kilogram. To avoid confusion do not insert decimals and do not use any 

thousand dividers. In the column "Comments" state at least: 

 Investigating authority 

 Date the illegal trade occurred 

 Official file reference number 

Add more rows if necessary. 

Name and 

quantity of ODS 

Results from checks made 

by Customs Authorities or 

other activities undertaken 

Action taken 

(e.g. entry denied,  

seizures, fines, court rules 

…) 

Comments  

Further proceedings with regard to cases described in the report for 2012 

ODS -  

 R-22 ? 

 95,2 kg 

 contained in 7 

cylinders         

 

On January 10, 2012 as a 

result of routine checking of 

travelers and passenger 

vehicles on the road in Chełm 

city  7 cylinders with gas were 

found  in the vehicle driven by 

the citizen of Ukraine. 

The case was sent to Chełm 

City Police Department. 

Information  on further 

proceedings received from 

Mr. Kwiatkowski from 

Criminal Department of 

Chełm City Police 

Department, phone No.:  82-

5601471. 

Local Public Prosecutor’s 

Office in Chełm remitted  

further investigation in view 

of negligible harmfulness of 

the relevant crime. After the 

Police appealed to the local 

Court to investigate the case 

again, the Court refused to 

do it stating that there was 

no symptoms of crime. 

Cylinders are presently 

awaiting for destruction. 

(a) Check conducted by 

customs officers from Mobile 

Group Department in Lublin.  

 

(b) Date of custom check: 

10.01.2012. 

(c) Contact person: Head of 

department  – phone No.: 

(+4881) 460 85 77.  

(d) Number of case:  

0000-IZPRL-6530-6/12. 
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Chlorodifluorome

thane R-22  

54,20 kg 

contained in 4 

cylinders         

 

During routine control of 

passenger car of the citizen of 

Ukraine at the border point 

with Ukraine (Medyka) 4 

cylinders with gas were found, 

  

Due to confirmation of 

smuggling the cylinders 

were confiscated and fine 

400 PLN was collected. The 

case was sent to the Court. 

Information on further 

proceedings received from 

Mr Bogusław Jurczak from 

Police Department in 

Medyka, phone No.:  

166773373. 

The local Public 

Prosecutor’s Office remitted  

further investigation in view 

of negligible harmfulness of 

the relevant crime. Cylinders 

were destroyed on 

30.10.2013. 

(a) Check conducted by 

customs officers from Custom 

Division Medyka (401030), 

37-732 Medyka. 

(b) Date of custom check: 

08.10.2012.  

(c) Contact person: Magdalena 

Ruba  – phone No.: (+4816) 

676 50 30, e-mail:   

Magdalena.Ruba@prz.mofnet.

gov.pl 

  

(d) Number of case:  

401030-OPC-676-24/2012. 

Cases for which investigations started in 2013 

Chlorodifluorome

thane (CHCIF2) 

R-22  

16,00 kg 

contained in 1 

cylinder         

 

Routine control of passenger 

car of the citizen of Ukraine 

Vasyl Stechnitskyy at the 

border point with Ukraine 

(Medyka)  

 

The case was sent to 

Investigating Division of the 

Custom Office in Przemysl. 

Information on further 

proceedings received from 

Mr Piotr Baranski from 

Customs Office in Pzremysl, 

phone No.:  166752302. 

Based on a sentence of 

19.07.2013 issued by local 

Court in Przemysl, case No 

II/W/965/1, the cylinder was 

confiscated. The cylinder 

awaits in the Customs Office 

in Przemysl for 

transportation to destruction 

facility. 

a) Check was conducted by 

customs officers from Custom 

Division Medyka (PL401030), 

37-732 Medyka. 

b) Date of custom check: 

03.04.2013.  

c) Contact person: Magdalena 

Ruba  – phone No.:  

(+4816) 676 50 30,  

e-mail:   

Magdalena.Ruba@prz.mofnet.

gov.pl 

d) Number of case:  

RKS 1138/2013. 

Chlorodifluorome

thane (CHCIF2) 

R-22  

18,60 kg 

contained in 1 

cylinder         

 

Inspection of the cylinder with 

gas was made  by State 

Environmental Inspectorate. 

Result:  

chlorodifluoromethane R-22. 

 

Cylinder was confiscated. 

The case was sent to Police 

Department in Medyka. 

Further investigation was 

remitted in view of 

negligible harmfulness of 

the relevant crime. 

a) Check was conducted by 

officers from Border Division 

Medyka of Fighting Against 

Crime, 37-732 Medyka. 

b) Date of custom check: 

05.07.2013 r.  

c) Contact person: 

Małgorzata Partyka 

 phone No.:  

(+4816) 676 50 49,  

e-mail: 

malgorzata.partyka@prz.mofn

et.gov.pl 

d) Number of case: 

 400000-IZPIVR-650-

177/2013. 

 

mailto:%20%20Magdalena.Ruba@prz.mofnet.gov.pl
mailto:%20%20Magdalena.Ruba@prz.mofnet.gov.pl
mailto:%20%20Magdalena.Ruba@prz.mofnet.gov.pl
mailto:%20%20Magdalena.Ruba@prz.mofnet.gov.pl
mailto:%20%20Magdalena.Ruba@prz.mofnet.gov.pl
mailto:%20%20Magdalena.Ruba@prz.mofnet.gov.pl
mailto:malgorzata.partyka@prz.mofnet.gov.pl
mailto:malgorzata.partyka@prz.mofnet.gov.pl
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5.2. Other cases of illegal trade (imports and exports): 

Please report here other cases of illegal trade that were subject to investigations but for 

whatever reason do no classify as proven cases of illegal trade (e.g. alleged cases with 

ongoing investigations, cases where an initial suspicion did not turned out to be justified, 

cases of illegal trade without legal follow up for whatever reason). This information will 

be used to identify potential areas for improvement or potential gaps in the Regulation.  

Also provide information for cases whose investigation had not been finished when the 

previous report has been submitted.  

Please report all quantities in metric-kg with an accuracy of ± 1 kg. Always round up to 

the next kilogram. To avoid confusion do not insert decimals and do not use any 

thousand dividers. In the column "Comments" state at least: 

 Investigating authority 

 Date the illegal trade occurred 

 Official file reference number 

Add more rows if necessary. 

Name 

and 

quantity 

of ODS 

Results from checks 

made by Customs 

Authorities or other 

activities undertaken 

Action taken 

(e.g. entry denied,  

seizures, fines, court 

rules …) 

Comments  

Nothing to 

report.    
   

 

 

5.3. Other checks performed: 

Please report here on a voluntary basis other investigations related to Regulation (EC) 

No 1005/2009 (e.g. cases related to illegal placing on the market, violation of minimum 

requirements or reporting obligations etc.). 

The results of checks conducted in 2013 by the environmental inspectors based on Polish 

Ozone Act of 20.04.2004 are presented below: 

- Checks were conducted in 438 companies which potentially could have been 

involved in handling ODS. Among those companies only 205 (ca. 47%) really 

were involved in handling ODS in 2013, and 92% of that number were ODS 

equipment operators. The other companies had replaced ODS with other 

substances e.g. fluorinated greenhouse gases. Among those 205 companies 108 

cases of violating the EU Regulation (EC)1005/2009 or Polish Ozone Act were 

found in 68 companies (in 2012 in 87 companies).  

- All violations were classified into two categories (1-2). Category 1 was 

considered as least offensive against environment and category 2 was considered 
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as most offensive against environment. The majority of  violations were 

considered as Category 1 and only 5% of all cases were classified to Category 2. 

-  The most frequent cases where violation of law was found were:  

 Wrong labelling – 30% of all cases (20% in 2012), 

 Leakage controls not conducted – 18% of all cases (17%  in 2012), 

 Lack of appropriately maintained equipment logbook  - 10% of all cases 

(10% in 2012), 

 Lack of ODS logbooks – 5% of all cases (11% in 2012), 

 Payments of ODS fee not made – 9% of all cases (15% in 2012), 

 Lack of qualification attestation that entitled the owner to undertake specific 

activities dealing with ODS required based on art. 9 of the Act on ODS – 12% 

of all cases (9% in 2012), 

 No action taken to stop emission – 5% of all cases (5% in 2012). 

- Based on the results of checks 64 decisions were made calling the violators to 

stop activities which violated the law. In 10 cases the fines were decided upon 

and 7 cases were submitted for further proceeding by competent authorities. 

Moreover, 44 recommendations were given.  

- The percentage of fulfilling in 2011 the requirements contained in decisions taken 

in 2012 or meeting the recommendations given in 2011 was  very high (94%) and 

even higher as compared to 2011 (87%). 

 

5.4. Principles of the checks performed: 

Please report here on a voluntary basis the general principles and organisation of the 

relevant checks in your Member State. As the Regulation does not require any particular 

measure the below list is only indicative: 

 Is an electronic customs check system implemented and how does it work? 

The Customs use database of substances that deplete the ozone layer – the ODS 

DATABASE to control and check import and export licences issued for ODS – more 

information on that topic will be provided further down under this bullet point. Customs 

officers (after logging in that database) have access to all licences issued for import and 

export of ODS and they can check if the relevant goods are covered by the licence and 

close the licence.  

Moreover, the Customs have in their disposal several electronic systems used for 

checking of goods arriving to the EU territory, including those covered with provisions 

concerning ODS. In the activities undertaken by the Customs such electronic systems 
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like ISZTAR II (into which limitations concerning ODS and products containing ODS 

are being implemented),  CELINA or ECS, where risk profiles concerning ODS have 

been created. Those profiles are aiming at  specific goods which fall under CN codes of 

commodities which may be controlled substances or products or equipment containing 

controlled substances.  In those systems it is possible to specify those companies which 

import or export ODS or may do so. In the system of customs declarations there is 

validation of tariff codes concerning ODS. A system of analysis of customs declarations 

ALINA is also used. 

 

  Are special check tools available (e.g. x-ray equipment, mobile analysers)? 

The Customs have in their disposal: 

- 25 refrigerant identifiers and gas analysers of the following types: 

 GA 500 GAS ANALYZER - YOKOGAWA, 

 ITE 500. 

Moreover:  

- 2 Thermofisher Firstdefender devices for accurate identification of unknown 

chemicals,  

- chemical analysis spectrometer, 

- X-ray devices: 

 Stationary for scanning of trucks, goods, pallets and luggage,    

 Mobile used mainly at airports. 

  What measures are taken to prevent or to discover illegal trade? 

The Customs are acting based on risk analysis developed for different goods, including 

ODS. Because of differentiated specifics of customs houses in Polish territory, individual 

units make risk analysis separately, based on internal conditions of trade with third 

parties.  The controls are based, inter alia, on identification of the relevant CN codes and 

specifying the shipments of given risk groups. Moreover, in the activities undertaken by 

Customs specific electronic system such as CELINA or ESC (in which risk profiles for 

ODS have been included), as well as ALINA system of analysis of customs declarations 

are used. Apart from those activities ODS are subject of routine checks with regard to 

customs declarations and attached documentation based on CN codes.  

Customs officers have access to ODS DATABASE and received complete information 

related to using of that database, i.e.“. Licensing manual for ODS Part XII – Customs”, 

and also a document “CN codes for goods which may be covered by regulation (EC) 

1005/2009 on ODS”. They may also use information brochure: “Substances that deplete 

the ozone layer” developed by the Customs Policy Department of the Ministry of 

Finance.   



  

2013 PL report article article 26(1)(c)-final.doc Page 8 of 9 
 

In order to effectively enforce the provisions concerning handling of ODS the Customs 

collaborate with appropriate units of Regional Inspectorates of Environmental Protection, 

develop and place on the customs houses website the information materials regarding 

ODS including references to the relevant legislation which regulate that subject, develop 

instruction manuals for customs officers, and organize the training courses. Moreover, in 

order to ensure effective implementation of legal provisions concerning controlled 

substances the Customs collaborate with the Ozone Layer Protection Unit (OLCPU) and 

Prozon Foundation with regard to trainings . In addition, information brochures on ODS 

are placed on Customs Houses websites with reference to the concerned legislation. 

Moreover, new instructions are being developed and trainings are conducted throughout 

the year.  

In the framework of international cooperation Polish Customs participate  in „Project 

Sky-Hole Patching II”, a project concerning monitoring of the trade in ODS organized  

in cooperation with UNEP. Following the request of WCO, the national focal point for 

that project was established.  

  How are accidentally or intentionally false declarations addressed (e.g. use of wrong 

CN codes, ODS declared as legal chemicals like HFCs)? 

In 2013 no cases of providing false information in customs declarations were detected. 

 Are there special task forces? 

Because of the small scale of trade in ODS in the context of the whole international trade 

there is no need to establish such Group in the Customs. However, based on Decision of 

the Head of the Customs the coordinators with regard to the environmental issues have 

been nominated in each customs house. They are dealing with  those issues and 

coordinate cases of illegal trade in ODS. 

5.5. Schedule and results of checks performed: 

Please report here on a voluntary basis the schedule of checks (e.g. all ODS 

imports/exports subject to documentary checks, x% of the cases are physically checked) 

for the reporting year and (if available) for coming years. Provide the actual number of 

performed checks, the type of checking and their results. 

Due to a minor share of trade in ODS in total trade the Customs haven’t developed the 

schedule of checks aiming at combating illegal trade in ODS. Mostly the checks are 

conducted during customs controls based on general principles related to control of 

goods (documentation checking, customs physical control, goods checking) and using the 

competency, knowledge, risk analysis and electronic systems. 

Only the Customs House in Katowice (Customs Office in Czestochowa) and Customs 

House in Krakow have schedules for checking goods which may potentially contain 

ODS. Checks performed as a result of the implementation of the schedules have not 

shown any irregularities i.e. ODS have not been found in the checked products. 
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5.6. Training and promotion: 

Please provide here on voluntary basis, information on training activities that took place 

for customs officers or other environmental crime investigators during the reporting 

year. Also include any activity that took place to promote the prevention of illegal trade 

in ODS. This information is required pursuant to Article 28(4) of the Regulation and 

Decision XIV/7 point 5 in order to identify and exchange good practices. 

In 2013 within the framework of planned specialized training by the Custom Services  

the coordinators for the protection of the environment from all custom houses 

participated in national training organized in Professional Education Centre of  Finance 

Department in Krakow. Lectures have been delivered and practical exercises have 

been conducted  by experts from Ozone Layer and Climate Protection Unit. Equipment  

for practical exercises was provided by PROZON Foundation. 

The training course included, inter alia:  

- legislation concerning ODS trade, 

- monitoring and control of imports and exports of controlled substances, 

- proceedings and procedures in the case of illegal import and export of ODS, 

- the combined nomenclature codes for ODS, 

- control of ODS trade,  

- practical exercises: 

 guidelines for using the Internet database of controlled substances - ODS-

DATABASE, registration guidelines and guidelines for using new Internet 

database (replacing ODS-DATABASE) ODS LICENSING SYSTEM,  

 using refrigerant identifiers,  

 guidelines on the detection of illegal trade of ODS on the basis of the data 

contained in the documentation, inspection of containers and using 

refrigerant identifier. 

The documentation from the abovementioned training is available on the intranet pages 

of the Customs. 

Moreover, in 2013 customs officers participated in 4 local training courses, covering the 

issue of illegal trade in ODS, organized by the particular customs houses.  

Issues related to ODS are included in the module: "Measures and non-tariff barriers" in 

the e-learning system ATENA. In addition, on the intranet and internet pages of the 

Customs there are documents related to the issues relevant to ODS. 
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1. PODSTAWY FORMALNE WYKONYWANIA I CEL PRACY 

 

 Praca została wykonana zgodnie z umową nr 3/DOP/2014 z dnia 20.05.2014 r. 

zawartą pomiędzy Instytutem Chemii Przemysłowej i Ministerstwem Środowiska (MŚ) w 

części dotyczącej rozliczenia Etapu I – punkt 2. 

 

 Celem całej pracy było zapewnienie obsługi zobowiązań wynikających z 

Rozporządzenia 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w 

sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), z późniejszymi zmianami 

(nazywanego dalej „Rozporządzeniem 1005/2009”)
1
 leżących w gestii ministra właściwego 

do spraw środowiska. W ramach prac realizowanych w I Etapie – punkt 2 kontynuowano 

interaktywną obsługę i dokumentację stron internetowych Komisji Europejskiej (KE) 

odnoszących się do monitoringu i kontroli SZWO, a także opracowywano wspólnie z MŚ 

dokumentację do przekazania do KE, nadzorowano kontakty z KE krajowych podmiotów 

gospodarczych i instytucji używających
2
 SZWO, opiniowano informacje przekazywane przez 

nie do KE - w odniesieniu do substancji będących w gestii MŚ zgodnie z art. 27 Ustawy o 

substancjach zubożających warstwę ozonową z dn. 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 

436), oraz opracowano niniejszy raport.  

2. WSTĘP 

 Jak już wspomniano we wcześniejszych raportach, zgodnie z art. 25 ust.. 2 i 3 

Rozporządzenia 1005/2009 KE powinna zarządzać wdrażaniem tego rozporządzenia przy 

pomocy Komitetu (Committee) złożonego z przedstawicieli krajów członkowskich. Obecnie 

Komitet ten zajmuje się również zagadnieniami związanymi z wdrażaniem Rozporządzenia 

(WE) 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, przy czym 

spotkania obu części Komitetu odbywają się niezależnie.  

Ponadto zgodnie z art. 28 ust. 4 Rozporządzenia 1005/2009 KE powinna promować 

wymianę informacji (dotyczących przedmiotu tego rozporządzenia) między KE i krajami 

członkowskimi. Zapisy te są zrealizowane poprzez specjalny system komunikowania się z 

krajami członkowskimi za pośrednictwem Internetu utworzony przez jednostkę organizacyjną 

KE odpowiedzialną za wdrażanie Rozporządzenia 1005/2009
3
. Ustanowiony już wcześniej 

Komitet Ekspertów Krajowych (National Experts Committee) oraz wspomniany wyżej 

Komitet (Committee), który powstał na bazie działającego poprzednio Komitetu 

Zarządzającego (Management Committee) są platformą komunikowania się KE z krajami 

członkowskimi. Spotkania tych komitetów są organizowane przez KE zwykle dwa razy w 

roku.  

Rolą Komitetu Ekspertów Krajowych jest uzgadnianie z KE stanowiska UE na 

spotkania Protokołu montrealskiego (PM), a zadaniem Komitetu – nadzór nad wdrażaniem 

Rozporządzenia 1005/2009 w krajach członkowskich i opiniowanie decyzji Komisji 

                                                 
1
 Od 1 stycznia 2010 r. to Rozporządzenie zastąpiło wcześniej obowiązujące Rozporządzenie 2037/2000 

Niniejszy raport jest szóstym raportem dotyczącym realizacji zadań wynikających z tego Rozporządzenia.  

 
2
 Termin „Używanie” SZWO został zdefiniowany w ustawie o SZWO jako: „produkcja, przywóz, wywóz, 

wprowadzanie do obrotu, stosowanie, odzysk, recykling, regeneracja lub unieszkodliwianie” tych substancji. 

 
3
 Obecnie jednostka KE odpowiedzialna za sprawy dotyczące SZWO i F-gazów znajduje się w Directorate- 

General „Climate Action” (DG CLIMA) zajmującego się zagadnieniami dotyczącymi klimatu i znajduje się w 

większej jednostce organizacyjnej tego Dyrektoriatu o nazwie: „Unit C2 – Transport and Ozone”. 
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związanych z Rozporządzeniem 1005/2009. Do komunikowania się z krajami członkowskimi, 

w znacznym stopniu w sprawach dotyczących działalności ww. Komitetów, zostały 

utworzone dwie odrębne strony internetowe: Strona „CIRCABC”
 
i strona „ODS”. Te strony 

internetowe są uważane przez KE za podstawową formę komunikowania się zarówno z 

przedstawicielami odpowiednich organów krajów członkowskich, jak i z podmiotami 

gospodarczymi tych krajów i w związku z tym często ENV-ODS przekazuje ważne 

informacje krajom członkowskim wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Stwarza to 

konieczność śledzenia tych stron internetowych na bieżąco oraz dokumentowania informacji 

umieszczanych tam przez KE i przekazywania ich właściwym organom państwa lub 

podmiotom gospodarczym, których te informacje dotyczą, a także pomoc w ich 

komunikowaniu się z KE za pośrednictwem Internetu. Taką rolę spełnia w stosunku do 

zagadnień będących w gestii MŚ, Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) 

w IChP. BOWOiK stanowi też punkt kontaktowy dla KE w odniesieniu do SZWO, z czego 

wynikają określone obowiązki dla BOWOiK i co ułatwia wzajemne kontakty KE z 

przedsiębiorcami, których działalność jest objęta przepisami Rozporządzenia 1005/2009. 

Szczegółowy opis struktury stron internetowych KE, o których mowa wyżej oraz zasad 

korzystania z nich zawarto w pierwszym raporcie za 2004 r., więc uznano za niecelowe 

powtarzanie tych informacji w niniejszym raporcie. 

Ponadto BOWOiK przygotowuje i opracowuje wspólnie z MŚ różnego rodzaju 

dokumentację (w języku angielskim), wymaganą przez KE, w tym m.in. opinie do opracowań 

i propozycji przedstawianych przez KE, a także aktywnie uczestniczy w kontaktach z KE 

dotyczących stosowania Rozporządzenia w praktyce oraz interpretacji lub ewentualnej 

zmiany jego niektórych przepisów. Wszystkie powyższe działania prowadzone w ścisłej 

współpracy z MŚ, zostaną opisane poniżej. 

 

3. OBSŁUGA I DOKUMENTACJA STRON INTERNETOWYCH CIRCABC I ODS, 

WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, MŚ, KE I 

INNYMI INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ORAZ 

WSPÓŁPRACA Z MŚ I KE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE SPOTKANIAMI 

Z KE I SPOTKANIAMI W RAMACH PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO.  

 

3.1  Wykorzystanie informacji zawartych na stronie CIRCABC. 

 

Strona internetowa CIRCABC (adres internetowy: https://circabc.europa.eu
4
 służy DG 

CLIMA do przekazywania krajom członkowskim informacji dotyczących poszczególnych 

dziedzin ochrony środowiska w ramach tzw. „Grup Zainteresowań” („Interest Groups”). 

Jedną z nich jest grupa obejmująca zagadnienia związane z SZWO, skrót angielski „ODS”. W 

Załączniku nr 1 przedstawiono ogólną strukturę strony CIRCABC na dzień 30.06.2014 r.
5
. 

                                                 
4
 Część strony CIRCABC jest zastrzeżona wyłącznie dla Punktów Kontaktowych w krajach członkowskich i 

zawiera dokumentację przygotowywaną przez KE na spotkania komitetów oraz dokumentację przekazywaną 

przez kraje członkowskie do Komisji. Istnieje też druga część strony CIRCABC poświęcona zagadnieniom 

dotyczącym SZWO (obecny adres https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 

która jest ogólnie dostępna i w praktyce dostać się na nią można wyłącznie ze strony ODS (patrz punkt 3.2), 

gdzie znajduje się link  do „licensing manuals”, który do tej strony doprowadza.  

 
5
 Od czerwca 2006 na stronie CIRCA (obecnie CIRCABC) oprócz „linków” do Komitetu i Komitetu Ekspertów 

dostępny jest trzeci „link” - do Komitetu Regulacyjnego (Regulatory Committee), którego zadaniem jest 

wspomaganie KE w zarządzaniu wdrażaniem Rozporządzenia (WE) 842/2006 w sprawie niektórych 
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Dokumenty umieszczone na stronie CIRCA i później CIRCABC (w odniesieniu do 

dokumentacji dotyczącej Komitetu Ekspertów, spotkania Otwartej Grupy Roboczej Stron PM 

i spotkania Stron PM, a także spotkania Komitetu Ozonowego) zostały zewidencjonowane i 

są dostępne w BOWOiK w formie wydruków. Większość z nich przekazywano sukcesywnie 

do wykorzystania przez MŚ. Dotyczy to w szczególności dokumentów na spotkanie i 

dokumentów opublikowanych po tym spotkaniu oraz formularzy wymaganych przez KE. 

Należy podkreślić, że niezbędne było stałe (praktycznie codzienne) śledzenie strony CIRCA 

(i później CIRCABC), gdyż KE umieszczała tam bez powiadamiania krajów członkowskich 

nowe, ważne dokumenty lub zmienione wersje wcześniejszych dokumentów zakładając, że 

strona ta jest odwiedzana przez te kraje na bieżąco. 

 

3.2 Wykorzystanie informacji zawartych na stronie ODS.  

 

Strona internetowa ODS (skrót od Ozone Depleting Substances, obecny adres 

internetowy: http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/
6
 służy jednostce DG CLIMA 

zajmującej się SZWO (Unit 2, który w korespondencji mailowej używa nazwy CLIMA-ODS) 

do przekazywania krajom członkowskim informacji dotyczących bezpośrednio podmiotów 

używających SZWO (patrz przypis 2 do p. 1). W Załączniku nr 2 przedstawiono ogólną 

strukturę strony ODS na dzień 30.06.2014 r. Korespondencja z CLIMA-ODS oraz dokumenty 

umieszczone na stronie ODS zostały zewidencjonowane i są dostępne w BOWOiK w formie 

wydruków. Dokumentację tę wykorzystywano przy notyfikacji KE przez MŚ, a także przy 

nadzorowaniu kontaktów krajowych podmiotów gospodarczych z KE oraz opiniowaniu 

informacji przekazywanych przez nie do KE (patrz p.3.3 poniżej). 

 

3.3 Współpraca z krajowymi podmiotami gospodarczymi, MŚ, KE i innymi 

instytucjami krajowymi i zagranicznymi  

 

3.3.1 Analiza raportów za 2013 r. przekazanych przez importerów i eksporterów SZWO 

oraz inne podmioty zobowiązane do raportowania do KE oraz sprawdzenie danych 

dotyczących Polski wysyłanych przez KE do Sekretariatu Ozonowego 

 

Zgodnie z art. 27 Rozporządzenia (WE)1005/2009 importerzy i eksporterzy SZWO (w 

tym substancji kontrolowanych i nowych) odpowiednio do i z UE, są obowiązani do 

przekazywania do KE z kopią do właściwego organu w państwie członkowskim rocznych 

raportów
7
. Roczne raporty są też zobowiązane przekazywać podmioty niszczące SZWO i 

                                                                                                                                                         
fluorowanych gazów cieplarnianych. Obsługa tej strony internetowej, niezbędna dla zapewnienia wypełniania 

przez Polskę postanowień tego rozporządzenia, jest przedmiotem odrębnej pracy przewidzianej w Umowie z 

MŚ. 

 
6
 Adresy e-mail do komunikowania się z KE w sprawach dotyczących SZWO, to: clima-ods@ec.europa.eu) oraz 

clima-ods-reporting@ec.europa.eu (tylko w sprawach dotyczących raportowania przez podmioty do KE). 

 
7
 W praktyce raporty są przekazywane do instytucji wyznaczonej przez KE. Obecnie jest to European 

Environment Agency (EEA), która prowadzi on-line bazę danych -  Business Data Repository (BDR), gdzie są 

gromadzone dane z raportów. Kontakt e-mail do BDR, to: ods.reporting@eea.europa.eu, natomiast adres strony 

internetowej, gdzie można znaleźć instrukcje dotyczące raportowania oraz formatki raportów, to 

https://bdr.eionet.europa.eu. W przypadku Polski kopie raportów były dotąd przekazywane do BOWOiK, a 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/
mailto:clima-ods@ec.europa.eu
mailto:clima-ods-reporting@ec.europa.eu
mailto:ods.reporting@eea.europa.eu
https://bdr.eionet.europa.eu/
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wykorzystujące SZWO jako substraty (feedstock) oraz czynniki ułatwiające procesy 

chemiczne (process agents). Termin przekazywania raportów upływa 31 marca roku 

następującego po roku, którego dotyczy raport. Raporty przekazywane przez importerów 

zawierają dane o ilościach SZWO przywiezionych i dopuszczonych do swobodnego obrotu w 

UE z wyszczególnieniem przeznaczenia oraz kraju, z którego nastąpił przywóz. Jeśli SZWO 

były przeznaczone do zniszczenia importer podaje nazwę i adres instalacji, gdzie miało 

nastąpić zniszczenie. Importerzy przekazują też informację o ilościach SZWO 

przywiezionych w ramach innych procedur celnych, w tym tranzytu, ilościach odzyskanych 

SZWO przywiezionych w celu dokonania recyklingu lub regeneracji, ilościach SZWO 

zakupionych i sprzedanych w UE oraz ilościach zmagazynowanych. Raporty przekazywane 

przez eksporterów zawierają dane o ilościach SZWO wywiezionych z wyszczególnieniem 

przeznaczenia oraz kraju, do którego nastąpił wywóz. Eksporterzy podają też informację o 

ilościach SZWO zakupionych i sprzedanych w UE oraz ilościach zmagazynowanych.  

 
Tabela 1. Podmioty, które były zobowiązane zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 do przesłania 

raportów do KE za 2013 r. 

Przedsiębiorstwo Adres Osoba kontaktowa Email 

IPOCHEM Sp. z.o.o. 
ul. Annopol 6 

03-236 Warszawa 
Jaroslaw Giers j.giers@ipochem.com.pl 

Poz Pliszka 
45 Szczecińska St. 

80-392 Gdańsk 
Krzysztof Pliszka sekretariat@pliszka.com.pl 

PROZON Foundation 
ul. Matuszewska 14 Bud. B9 

03-876Warszawa 

Krzysztof 

Grzegorczyk 
Krzysztof.grzegoczyk@prozon.org.pl 

Savi Technologie  

Sp. z o.o. 

Psary, ul. Wolności 20 

51-180Wroclaw 
Robert Nowicki nowicki@savitechnologie.pl 

Wilhelmsen Ships 

Service Polska Sp.z.o.o. 

Ul. Kotwiczna  13  

70-673 Szczecin 
Ellen Hendriks ellen.hendriks@wilhelmsen.com 

 

Rolą BOWOiK jest gromadzenie i analiza tych raportów oraz przypominanie 

podmiotom zobowiązanym do przekazywania raportów o zbliżającym się terminie ich 

składania oraz pomoc w przygotowywaniu raportów i pośredniczenie w kontaktach tych 

podmiotów z KE lub EEA w sprawach dotyczących raportowania. W 2014 r. nastąpiła zmiana 

w sposobie przesyłania raportów przez przedsiębiorców, którzy nie wypełniają już  specjalnie 

do tego przygotowanego formularza w programie Excel, ale po zalogowaniu się do specjalnie 

w tym celu utworzonej bazy BDR wypełniają formularz on-line. BOWOiK może sprawdzić 

on-line jaki raport został wysłany i jaka jest jego treść.  

 

BOWOiK otrzymało z EEA - agencji współpracującej z KE w zakresie raportowania 

danych informację, że 2 podmioty (Linde Gas i PROZON) nie przekazały jeszcze raportów za 

2013 rok mimo, że termin mijał za kilka dni. W związku z tym BOWOiK skontaktowało się 

telefonicznie z tymi podmiotami i uzyskało od nich potrzebne informacje,. Okazało się, że 

firma Linde Gas, która  nie importuje ani nie eksportuje już SZWO do/spoza UE pomimo 

wysyłania kolejnych próśb o wykreślenie jej z  listy podmiotów zobowiązanych do 

raportowania w dalszym ciągu dostaje z tej agencji ponaglenia dotyczące przekazania 

raportów. Ostatecznie firma Linde Gas została wykreślona z listy, natomiast PROZON 

przekazał raport zerowy. Raport zerowy z prośbą o wykreślenie z listy podmiotów 

zobowiązanych do przekazywania raportów przekazała też firma Stepan Polska (która w 

poprzednim roku eksportowała HCFC-141b). Firma ta poinformowała, że HCFC-141b 

                                                                                                                                                         
obecnie BOWOiK ma do nich dostęp na zastrzeżonej części strony internetowej EEA, której adres podano 

wyżej.  

mailto:j.giers@ipochem.com.pl
mailto:sekretariat@pliszka.com.pl
mailto:nowicki@savitechnologie.pl
mailto:ellen.hendriks@wilhelmsen.com
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zostało przekazane do firmy SARPI i zniszczone. Wcześniej z listy podmiotów 

zobowiązanych do przekazywania raportów wykreślony został Anwil Włocławek.  

 

Poniżej zestawiono dane z raportów za 2013 r. przekazanych przez polskie podmioty do 

KE. 

Następujące firmy, zarejestrowane na stronie internetowej ODS KE jako importerzy lub 

eksporterzy SZWO oraz stosujące SZWO do zastosowania feedstock i prowadzące destrukcję 

SZWO, przekazały do KE raporty za 2013 r.: 

 Wilhelmsen Ships Service Polska Sp. z o. o. – podmiot zarejestrowany jako importer – 

raport zerowy
8
 

 Savi Technologie Sp. z o. o. – podmiot zarejestrowany jako importer i eksporter – 

wywóz 3000 kg halonu 1301 do Izraela 

 SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. – podmiot zarejestrowany jako prowadzący 

destrukcję – zniszczono 15 297 kg CFC-11
9
, 5 528 kg CFC-12 i 21 988 kg HCFC-22 

 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IPOCHEM Sp. z o. o. – podmiot 

zarejestrowany jako wykorzystujący SZWO jako feedstock – wykorzystał 406 kg 

bromku metylu i zaraportował emisję wysokości 1 kg 

 WIGMORS – podmiot zarejestrowany jako importer - raport zerowy 

 PROZON – podmiot zarejestrowany jako eksporter –raport zerowy 

 STEPAN Polska Sp. z o. o. – podmiot zarejestrowany błędnie jako wykorzystujący 

SZWO jako feedstock -  raport zerowy (raport ten nie został zaakceptowany)  

 Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o. o. – podmiot zarejestrowany jako 

importer -  raport zerowy 

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że w 2013 r. żadna z polskich firm nie 

przywiozła SZWO spoza UE, natomiast firma Savi Technologie wywiozła 3 tony halonu 

1301 poza UE (do Izraela). Jako feedstock zastosowano (firma IPOCHEM) 406 kg bromku 

metylu, czyli o ponad 150 kg mniej niż w 2012 r. - firma ta wykorzystuje bromek metylu jako 

surowiec w produkcji jednego z prekursorów leków. Ponadto firma SARPI przekazała w 

raporcie, że zostało poddane destrukcji ok. 22 ton HCFC-22, ok. 15,3 tony CFC-11 oraz ok. 

5,5 tony CFC-12. Ilości SZWO odzyskane w Polsce i poddane destrukcji w 2013 r. (ok. 29 

ton) są znacznie większe od ilości zaraportowanych za 2012 r. (tylko ok. 8,5 tony). W 

szczególności dotyczy to HCFC-22, którego zniszczono aż 22 tony. Świadczy to pośrednio  o 

dostosowaniu się przez podmioty polskie do przepisu Rozporządzenia 1005/2009 

zakazującego powtórnego wykorzystywania odzyskanego HCFC jeśli nie został 

zregenerowany lub poddany recyklingowi i wykorzystany przez tę sama firmę która dokonała 

odzysku lub była właścicielem urządzenia, z którego dokonano odzysku. Dane dotyczące 

destrukcji CFC i HCFC świadczą też o tym, że znaczna część tych substancji odzyskiwanych 

z urządzeń i produktów nie jest już emitowana. 

                                                 
8
 Raport zerowy, to raport zawierający informację o tym, że w danym roku kalendarzowym firma nie 

dokonywała wywozu ani przywozu SZWO. Tym niemniej w takim raporcie są zawarte inne dane, np. o 

posiadanych zapasach SZWO oraz ilościach SZWO zakupionych/sprzedanych na terytorium UE. 

 
9
 Z czego prawie 15 000 kg przywieziono do zniszczenia z Grecji 
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Na podstawie danych z raportów podmiotów w państwach członkowskich KE wysyła 

dane dotyczące importu i eksportu do Sekretariatu Ozonowego w ich imieniu. W przypadku 

danych dotyczących produkcji, process agents, feedstock oraz destrukcji państwa 

członkowskie mogą albo wysyłać dane do Sekretariatu Ozonowego samodzielnie, albo 

zadeklarować, że dane przekazane przez KE są prawidłowe i Sekretariat może je traktować 

jak oficjalne dane państwa członkowskiego. Odnośnie raportu o ilości SZWO poddanej 

zniszczeniu, jaki przekazała do KE firma SARPI sytuacja wymagała wyjaśnienia, gdyż po 

otrzymaniu kopii wstępnego raportu zbiorczego, jaki wysłała KE do Sekretariatu Ozonowego 

w czerwcu stwierdziliśmy, że zawiera on błędne dane (podano w nim, że w Polsce nie 

prowadzono niszczenia SZWO)
10

. W związku z tym BOWOiK porozumiało się zarówno z 

firmą SARPI, jak i z KE i sprawa została wyjaśniona – ustalono, że raport przesłany przez KE 

do Sekretariatu będzie poprawiony i wysłany ponownie we wrześniu. Korespondencję w tej 

sprawie zamieszczono w Załączniku nr 3 do niniejszego raportu. 

 

3.3.2 Sprawy związane z udziałem firmy SARPI w projekcie UNIDO 

 

Po potwierdzeniu przez SARPI możliwości zniszczenia kilkudziesięciu ton CFC w 

ramach projektu dla Chorwacji jaki ma być zatwierdzony na spotkaniu Komitetu 

Wykonawczego Funduszu Wielostronnego Protokołu montrealskiego (patrz poprzedni raport 

BOWOiK) i wyjaśnieniu przekazanym przez UNIDO, że destrukcji będzie poddane 26,54 

tony zanieczyszczonego odzyskanego CFC-12 i że sprawa ewentualnego udziału SARPI w 

projekcie jest nadal aktualna BOWOiK nadal pilotowało tę sprawę, dzięki czemu SARPI 

złożyło niezbędne dokumenty w UNIDO w odpowiednim czasie i wzięło udział w przetargu. 

Po analizie ofert zostaliśmy poinformowani, że SARPI wygrało te przetarg, co należy uznać 

za niewątpliwy, wspólny sukces.  

 

3.3.3 Sprawa potencjalnego przywozu z Bangladeszu halonów niezbędnych do 

wykorzystania do celów krytycznych 

 

Sprawa ta została szczegółowo opisana w poprzednich raportach BOWOiK. Zarówno 

w Polsce, jak i w innych krajach stosuje się nadal halony do celów krytycznych, ale produkcja 

halonów została na świecie zakończona i w związku z tym wykorzystywane do tych celów 

mogą być jedynie halony odzyskane z systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic. 

Zapotrzebowanie na te halony jest zdecydowanie większe niż ich podaż. Jednocześnie w 

niektórych krajach rozwijających się (zwłaszcza dotyczy to Bangladeszu) znajdują się duże 

ilości halonów znajdujących się w systemach przeciwpożarowych i gaśnicach 

zdemontowanych ze złomowanych statków, ale Bangladesz nie zezwala na ich odzysk i 

wywóz, co powoduje, że wywóz następuje nielegalnie. W związku z tym polska firma Savi 

Technologie, która sprowadza halony do Polski zwróciła się do  BOWOiK z prośbą o 

wywarcie presji na odpowiednie organy w Bangladeszu odpowiedzialne za tę sytuację, aby 

                                                 
10

 Stało się tak dlatego, że SARPI przekazała omyłkowo do EEA dwa raporty z destrukcji SZWO – pierwszy 

prawidłowy – raport dotyczący destrukcji SZWO i drugi błędny – zerowy raport dotyczący wykorzystania 

SZWO jako feedstock lub process agent. Oba raporty zostały zaakceptowane przez EEA jako prawidłowe (!). 

EEA nie zauważyła tego błędu i (podobno zgodnie ze swoimi procedurami) umieściła tylko raport zerowy w 

raporcie zbiorczym do Sekretariatu Ozonowego. W korespondencji z EEA i KE BOWOiK zwróciło uwagę na 

brak kontroli treści raportów przekazywanych do EEA przez firmy oraz konieczność zweryfikowania 

niewłaściwych procedur tak, aby uniknąć w przyszłości podobnych błędów.  
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umożliwiono wywóz halonów z tego kraju. Przedstawiciele BOWOiK w porozumieniu z MŚ 

podejmowali kilkakrotnie takie próby, jednak bez rezultatu. Nawiązując do wcześniejszej 

korespondencji w tej sprawie przeprowadzono w kuluarach spotkania Otwartej Grupy 

Roboczej Stron PM (patrz punkt 3.4.3) nieformalną rozmowę w tej sprawie z 

przedstawicielem Ministerstwa Środowiska Bangladeszu, p. Shahjahanem, który stwierdził, 

że projekt aktu prawnego zezwalającego na wywóz halonów z tego kraju jest 

przygotowywany i powinien zostać przyjęty jeszcze w tym roku.  

3.3.4 Sprawy związane z licencjonowaniem przez KE w 2014 r. przywozu i wywozu SZWO i 

produktów i urządzeń je zawierających lub od nich uzależnionych  

 

Od stycznia 2014 r. wszystkie firmy występujące o licencje na przywóz lub wywóz 

SZWO lub produktów i urządzeń zawierających SZWO lub od nich uzależnionych musiały 

być zarejestrowane w nowym systemie licencjonowania ODS-2 utworzonym przez KE. 

Obowiązek rejestracji dotyczył też oddziałów celnych. BOWOiK przypomniało o tym 

wszystkim polskim firmom, które mogły potencjalnie występować o takie licencje oraz 

urzędom celnym o tym obowiązku. Ostatecznie w systemie zarejestrowało się: 

 

- 7 polskich firm, tj. Savi Technologie i POZ Pliszka – potencjalni importerzy i 

eksporterzy halonów, PROZON – potencjalny eksporter SZWO oraz PLL LOT, Lotos 

Petrobaltic, VTS i EnterAir – potencjalni importerzy systemów ochrony przeciwpożarowej 

lub gaśnic zawierających halony lub do nich dostosowanych albo statków powietrznych, na 

których pokładach takie systemy lub gaśnice się znajdują. W tym przypadku w nowym 

systemie licencjonowania ODS-2 wydawane są licencje ważne cały rok. 

 

- 16 urzędów, oddziałów i izb celnych 

 

Wydruk listy wszystkich polskich podmiotów zarejestrowanych w systemie ODS-2 

znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego raportu. 

 

Firma LOTOS Petrobaltic zwróciła się do BOWOiK z pytaniem jak należy postąpić w 

przypadku sprowadzenia do Polski platformy wiertniczej, na której zainstalowano system 

ochrony przeciwpożarowej wykorzystujący halon. Po analizie rodzaju zastosowania, które 

można było zakwalifikować jako zastosowanie krytyczne BOWOiK skontaktowało się w tej 

sprawie z KE i uzyskało informację, że firma powinna wystąpić jak najszybciej o licencję. 

Jednak pomimo tego, iż firma wystąpiła o licencję wniosek nie był rozpatrywany – jak się 

okazało ze względu na trwającą się w tym czasie zmianę systemu wydawania licencji z 

„papierowych” na „on-line”. Dzięki interwencji BOWOiK sprawa została ostatecznie 

załatwiona i firma mogła dopełnić formalności celnych związanych z przywozem platformy. 

Sprawa ta jest dobrym przykładem roli BOWOiK jako punktu kontaktowego dla KE i 

łącznika między polskimi firmami i KE.    

 

3.3.5 Kontyngenty na import SZWO w 2015 r. 

 

18.06.2014 r. KE przypomniała firmom o ostatecznym terminie składania wniosków o 

przydział kontyngentów na import SZWO w 2015 r. – 30.06.2014 r. BOWOiK monitorowało 

proces składania wniosków przez polskie firmy – ostatecznie po naszej interwencji wnioski 

złożyły dwie firmy: Savi Technologie i POZ Pliszka (obie na import halonów do celów 

krytycznych).  
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3.3.6 Dostęp do systemu iPIC 

 

System iPIC (informal Prior Informed Consent system) polegający na nieformalnej 

wymianie informacji o legalnych importerach i eksporterach i o udzielanych licencjach jest 

obecnie wykorzystywany przez wiele krajów na świecie do wymiany informacji o 

importowanych i eksportowanych SZWO. Pośrednikiem tej wymiany informacji jest UNEP 

DTIE w Paryżu. Dostęp do tej informacji mają tylko te kraje, które wydają licencje, więc w 

UE taki dostęp ma tylko KE która wydaje licencje na import i eksport SZWO, a nie 

poszczególne PCz. Taka informacja pozwala jednak na rozeznanie sytuacji na świecie w 

odniesieniu do handlu SZWO, a w szczególności w odniesieniu do udziału w nim 

nielegalnego handlu. W związku z tym BOWOiK skontaktowało się z UNEP DTIE i uzyskało 

dostęp do danych zawartych w systemie iPIC. Z tych danych będzie można ewentualnie 

skorzystać w przypadku pytań ze strony polskich firm dotyczących nielegalnego handlu 

SZWO lub znalezienia potencjalnego partnera handlowego. 

3.3.7 Współpraca z UNEP odnośnie udziału Polski w projektach bilateralnych 

finansowanych z Funduszu Wielostronnego Protokołu montrealskiego  

 

W związku z możliwością udziału Polski w projektach bilateralnych finansowanych z 

Funduszu Wielostronnego (MLF) Protokołu montrealskiego, na które można przeznaczyć 

20% wpłacanych przez Polskę kontrybucji do MLF, BOWOiK w porozumieniu z MŚ 

potwierdziło do UNEP nasze zainteresowanie takimi projektami. Przedstawiciele BOWOiK i 

MŚ wzięli udział na zaproszenie UNEP w spotkaniu krajów regionu afrykańskiego w Addis 

Ababa, na którym przeprowadzili rozmowy z również obecnymi na spotkaniu potencjalnymi 

współpartnerami w realizacji takich projektów (przedstawicielami biura UNEP regionu Azji 

Zachodniej oraz niemieckiej firmy konsultingowej GIZ). W wyniku tych rozmów i 

późniejszej wymiany korespondencji i konsultacji telefonicznych doszło do wspólnego 

wstępnego zgłoszenia przez UNEP do Funduszu Wielostronnego PM w ramach Business 

Planu projektu zatytułowanego „Supporting the Establishment and Operation of Sound 

Certification Schemes for RAC Technicians in the Region”, który byłby potencjalnie 

realizowany przez UNEP jako polski projekt bilateralny z wykorzystaniem części wkładu 

Polski do MLF. Przewidywana kwota na realizację projektu to 270 tys. USD rocznie przez 

okres 3 lat. Dalsze działania w tym kierunku zostaną podjęte na kolejnym spotkaniu 

regionalnym i po zatwierdzeniu Business Planu UNEP przez Executive Committee Funduszu 

Wielostronnego PM.  

 

3.3.8 Kwestie związane z wnioskiem firmy CONOCO o derogację Rozporządzenia 

1005/2009 w stosunku do zakazu serwisowania instalacji chłodniczej HCFC – 

zakończenie sprawy. 

 

Firma CONOCO wystąpiła jeszcze w 2013 r. z wnioskiem o derogację Rozporządzenia 

1005/2009 w stosunku do zakazu serwisowania instalacji chłodniczej HCFC. Firma wystąpiła 

o 35,1 tony HCFC-22 w 2015 r. i 34,5 tony w 2016 r. Powodem wystąpienia są ogromne 

wycieki tej substancji z instalacji chłodniczej (ok. 70%). Sprawa ta była szczegółowo 

omawiana na spotkaniu Komitetu Zarządzającego wdrażaniem Rozporządzenia 1005/2009 i 

po tym spotkaniu Polska przekazała do KE uwagi do wniosku przygotowane przez BOWOiK 

wspólnie z MŚ. W wyniku głosowania korespondencyjnego wniosek został zaakceptowany i 

decyzja KE przygotowana z uwzględnieniem polskich uwag została podjęta. 
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3.3.9 Bieżąca pomoc podmiotom gospodarczym i instytucjom krajowym w sprawach 

związanych ze stosowaniem SZWO. 

 

Niezależnie od prac opisanych powyżej w niniejszym raporcie, BOWOiK udzielało 

konsultacji firmom, a także inspektorom WIOŚ w rozwiązywaniu ich problemów 

dotyczących stosowania SZWO, w szczególności jeśli chodzi o interpretację (nieformalną) 

przepisów europejskich i krajowych dotyczących SZWO, pełniąc rolę punktu informacyjnego 

i udzielając konsultacji na piśmie, mailowo oraz telefonicznie. BOWOiK udzielało też 

konsultacji firmom korzystającym ze strony internetowej ODS oraz pośredniczyło w 

kontaktach tych firm z KE. Na stronie internetowej BOWOiK były zamieszczane na bieżąco 

wszystkie informacje związane z SZWO i linki do tych informacji.  

 

3.4 Współpraca z MŚ i KE oraz Sekretariatem Ozonowym w sprawach związanych ze 

spotkaniami z KE i spotkaniami w ramach Protokołu montrealskiego  

 

 W ramach niniejszej pracy BOWOiK współpracowało ściśle z MŚ i KE w wielu 

bieżących sprawach związanych ze spotkaniami z KE i spotkaniami w ramach Protokołu 

montrealskiego (PM) omówionych w skrócie poniżej.  

 

3.4.1 Spotkanie Komitetu Ekspertów  

 

Komitet Ekspertów jest ciałem złożonym z przedstawicieli aktualnej Prezydencji UE, 

KE oraz państw członkowskich. Spotkania Komitetu są organizowane przed spotkaniami 

OEWG i spotkaniami Stron PM w celu wypracowania wstępnego stanowiska UE w kwestiach 

będących przedmiotem dyskusji na tych spotkaniach. Kolejne spotkanie Komitetu Ekspertów 

odbyło się w Brukseli 5.06.2014 r. Spotkanie zostało zorganizowane przez KE w związku z 

koniecznością przygotowania stanowiska UE na spotkanie Otwartej Grupy Roboczej Stron 

PM (OEWG) oraz kontynuacji dyskusji z PCz propozycji zgłoszenia przez UE na 

przyszłorocznym spotkaniu OEWG Poprawek do PM wprowadzających harmonogram 

wycofywania substancji HFC do PM oraz wstępnej wymiany poglądów na temat uzupełnienia 

Funduszu Wielostronnego PM. W związku z tym, spotkanie składało się z trzech wyraźnie 

wyodrębnionych części: 

 

(1) Omówienie potencjalnego stanowiska UE na spotkanie OEWG (poza kwestią HFC) 

(2) Uzgodnienie pozycji negocjacyjnej UE w kwestii wycofywania HFC w PM 

(3) Uzupełnienie Funduszu Wielostronnego PM 

 

W spotkaniu Komitetu Ekspertów wzięli udział jako eksperci z ramienia BOWOiK: J. 

Kozakiewicz i J. Popławska-Jach. Przed spotkaniem Komitetu Ekspertów BOWOiK wspólnie 

z MŚ przygotowało propozycję stanowiska na to spotkanie. Szczegółowe sprawozdanie z 

przebiegu Komitetu Ekspertów jest dostępne w BOWOiK.  
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3.4.2 Spotkanie z Prezydencją włoską w sprawie uzupełnienia Funduszu Wielostronnego 

PM 

 

Fundusz Wielostronny PM (Multilateral Fund, w skrócie MLF) został utworzony w 

1991 r. w wyniku Poprawek Londyńskich do PM w celu udzielania pomocy finansowej 

krajom rozwijającym się (w PM te kraje są nazywane „Article 5 countries”, w skrócie „kraje 

A-5”)
11

 w wypełnianiu przez nie postanowień PM, w szczególności wycofywania substancji 

zubożających warstwę ozonową (SZWO) z produkcji i zużycia
12

 zgodnie z przyjętymi w PM 

harmonogramami. Kraje rozwinięte (w PM nazywane „Article 2 countries”, w skrócie „kraje 

A-2”) na mocy Poprawek Londyńskich są zobowiązane do dokonywania wpłat na MLF w 

okresach trzyletnich (tzw. „trienniach”), przy czym wysokość tych wpłat zależy od 

procentowego udziału danego kraju w „UN scale of assessments” – skali opartej na poziomie 

produktu narodowego brutto. Obowiązuje tu jednak zasada, że żaden kraj nie może płacić 

więcej, niż 22%, co powoduje, ze część wpłat USA i Japonii jest pokrywana przez pozostałe 

kraje
13

. Każdorazowo w roku poprzedzającym pierwszy rok kolejnego triennium Strony PM 

podejmują decyzję o wysokości uzupełnienia MLF na to triennium. Kwota uzupełnienia MLF 

zatwierdzona w decyzji Stron PM jest ustalana w wyniku negocjacji między krajami A-2 

(donorami) i A-5 (biorcami) pomocy finansowej. Podstawą do dyskusji jest raport Panela 

Techniczno-Ekonomicznego PM, w którym przedstawione są potrzeby krajów A-2 w zakresie 

sfinansowania kolejnych etapów wycofywania SZWO z produkcji i zużycia wynikające z już 

zatwierdzonych lub przewidywanych projektów do realizacji w ramach MLF. Przed 

spotkaniem Otwartej Grupy Roboczej Stron PM (OEWG) TEAP przygotowuje zwykle 

wstępny raport, który jest dyskutowany na spotkaniu OEWG i w razie potrzeby dokonuje w 

nim poprawek i uzupełnień. Końcowy raport jest przygotowywany przez TEAP na spotkanie 

Stron PM. 

 

Spotkanie robocze PCz z Prezydencją Włoską zorganizowane w Rzymie w dniu 27 

czerwca 2014 miało na celu wymianę ewentualnych uwag PCz do wstępnego raportu Panela 

techniczno-Ekonomicznego PM (TEAP-u) oraz wstępne przedyskutowanie wspólnej strategii 

odnośnie wysokości uzupełnienia Funduszu Wielostronnego PM, jaką mogłyby prezentować 

kraje A-2
14

.  

 

                                                 
11

 Lista krajów A-5 została sporządzona w pierwszej fazie istnienia PM (na początku lat dziewięćdziesiątych) w 

oparciu o dwa kryteria: posiadanie statusu kraju rozwijającego się oraz zużycie substancji CFC poniżej 0,3 kg na 

głowę mieszkańca. Naszym zdaniem ta klasyfikacja obecnie jest już nieaktualna, gdyż  (1) niektóre kraje 

rozwijające się znacznie poprawiły swoją pozycję ekonomiczną i kraje te są obecnie potęgami światowymi (np. 

Chiny, Brazylia), a niektóre inne znajdują się w grupie najbogatszych krajów świata (np. niektóre kraje arabskie) 

oraz (2) substancje CFC zostały już  całkowicie wyeliminowane i należałoby oprzeć klasyfikację krajów A-5 na 

zużyciu ich zamienników – substancji HCFC, a część tych krajów(np. kraje arabskie) zużywa znacznie więcej 

HCFC niż 0,3 kg na głowę mieszkańca. 

 
12

 Zgodnie z PM “zużycie” = produkcja + import – eksport 

 
13

 W poprzednim triennium udział Polski wynosił o. 1,056%, a obecnie – po zmianie „UN scale of assessments”) 

wynosi ok. 1,276%, co stanowi wzrost o ok. 20,8%. W podobnej sytuacji jest większość nowych PCz. 

 
14

 W przypadku uzupełnienia MLF (i innych kwestii finansowych) UE nie musi wypracować wspólnego 

stanowiska. Wprawdzie teoretycznie każde PCz może mieć własne zdanie, ale z punktu widzenia procesu 

negocjacji z krajami A-5 jest korzystne, aby przynajmniej w ogólnych zarysach strategia negocjacyjna została 

uzgodniona – najpierw w UE, a następnie w całej grupie krajów A-2. Tak było dotychczas i do tego będzie 

dążyć Prezydencja włoska. 
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W spotkaniu z Prezydencją włoską wziął udział jako ekspert z ramienia BOWOiK J. 

Kozakiewicz. Przed spotkaniem BOWOiK wspólnie z MŚ przygotowało propozycję 

stanowiska na to spotkanie. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu spotkania z Prezydencją 

włoską jest dostępne w BOWOiK.  

 

 

3.4.3 Spotkanie Otwartej Grupy Roboczej Stron PM (OEWG, Warsztaty w sprawie 

zarządzania substancjami HFC oraz spotkanie Komitetu Implementacyjnego PM).  

 

W spotkaniach j.w. udział wzięli jako eksperci z ramienia BOWOiK: J. Kozakiewicz i 

J. Popławska-Jach. BOWOiK wspólnie z MŚ przygotowało projekt stanowiska na te 

spotkania. 

 

Generalnym celem spotkania OEWG było przedyskutowanie poszczególnych 

zagadnień i wypracowanie propozycji projektów decyzji Stron PM, które mogłyby zostać 

następnie ostatecznie dopracowane i zaaprobowane na spotkaniu Stron PM, jakie odbędzie się 

w listopadzie b.r. Spotkanie OEWG było poprzedzone spotkaniem Koordynacyjnym z KE i 

Prezydencją włoską UE, na którym uzgodniono wstępnie wspólne stanowisko UE 

prezentowane na spotkaniu OEWG w odniesieniu do zasadniczych punktów agendy 

spotkania. Następnie, na spotkaniach organizowanych ad-hoc przez Komisję i Prezydencję w 

trakcie trwania spotkania OEWG, korygowano to stanowisko na bieżąco i podejmowano 

decyzję w kwestii zajęcia stanowiska w odniesieniu do nowych propozycji zgłaszanych przez 

poszczególne kraje – Strony Protokołu, zgodnie z posiadaną instrukcją wyjazdową. Po 

spotkaniu koordynacyjnym z KE odbyło się spotkanie grupy tzw. „Like Minded Countries” 

(Krajów o Zbliżonych Poglądach), w którym uczestniczyli przedstawiciele krajów 

rozwiniętych (państw członkowskich UE, USA, Kanady, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, 

Norwegii i Szwajcarii). Na tym spotkaniu UE z jednej strony i pozostałe kraje z drugiej 

przedstawiły w skrócie problemy jakie według nich należałoby poruszyć w trakcie spotkania 

OEWG, w szczególności ujawniły proponowane przez siebie do złożenia w trakcie spotkania 

projekty decyzji Stron PM.  

 

Eksperci BOWOiK i przedstawiciel MŚ brali czynny udział w pracach nad dwoma 

projektami decyzji stron PM przygotowywanymi przez KE na spotkanie OEWG (decyzji 

dotyczącej kodów celnych dla substancji HFC oraz decyzji dotyczącej SZWO oraz produktów 

ich rozkładu emitowanych podczas procesów produkcyjnych), a także wspólnie z MŚ 

przygotowano uwagi do dokumentów na spotkanie OEWG (Progress Report TEAP-u oraz EU 

Discussion Paper dotyczącego HFC). Uwagi do tych dokumentów i projektów decyzji j.w. 

oraz odnośna korespondencja zostały zamieszczone w Załączniku nr 5 do niniejszego 

raportu. 

 

Przed spotkaniem OEWG odbyły się Warsztaty w sprawie zarządzania substancjami 

HFC, na których przedstawiono i przedyskutowano najważniejsze aspekty potencjalnego 

wycofywania HFC w ramach PM.  Przed Spotkaniem OEWG odbyło się też 52 Spotkanie 

Komitetu Implementacyjnego PM. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komitetu 

reprezentujący Bangladesz, Liban, Kubę, USA, Polskę, Zambię, Bośnię i Hercegowinę, 

Włochy oraz Nikaraguę. Celem spotkania było dokonanie przeglądu realizacji przez Strony 

PM postanowień PM oraz sformułowanie odpowiednich rekomendacji i ewentualnych 

projektów decyzji do podjęcia przez Strony PM. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu 
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Spotkania OEWG, Warsztatów oraz spotkania Komitetu Implementacyjnego jest dostępne w 

BOWOiK. 

 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

1. W ramach pracy: 

 

 prowadzono ewidencję materiałów informacyjnych umieszczanych przez Komisję 

Europejską (KE) na stronie internetowej CIRCABC. Materiały te były 

wykorzystywane przez MŚ w bieżących kontaktach z KE i Sekretariatem Ozonowym 

PM.  

 

 obsługiwano na bieżąco interaktywną stronę internetową ODS KE i prowadzono 

ewidencję dokumentów zamieszczanych tam przez KE. Dokumenty te były 

wykorzystywane przy notyfikacji i przekazywaniu informacji do KE przez MŚ, 

nadzorowaniu kontaktów krajowych podmiotów gospodarczych z KE oraz 

opiniowaniu informacji przekazywanych przez nie do KE. 

 

 współpracowano na bieżąco z krajowymi podmiotami gospodarczymi, MŚ, KE i 

innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym m.in.: 

 

 przeprowadzono analizę raportów za 2013 r. przekazanych przez importerów i 

eksporterów SZWO oraz inne podmioty zobowiązane do raportowania do KE 

oraz sprawdzono dane dotyczące Polski wysłane przez KE do Sekretariatu 

Ozonowego. 

 

 monitorowano rejestrację polskich firm i placówek celnych w nowym systemie 

licencjonowania SZWO (ODS-2). 

 

 monitorowano zgłaszanie przez polskie firmy wniosków do KE o przydział 

kontyngentów na przywóz SZWO w 2015 r. 

 

 współpracowano z UNEP odnośnie możliwości udziału polskiej firmy SARPI 

w projekcie tej organizacji co doprowadziło do decyzji SARPI wzięcia udziału  

w przetargu i w efekcie otrzymania przez te firmę zlecenia/ umowy. 

 

 kontynuowano próby przekonania odpowiednich władz Bangladeszu o 

celowości odblokowania zakazu eksportu halonów niezbędnych do celów 

krytycznych w innych krajach (w tym w Polsce). 

 

 dzięki współpracy z UNEP, uzyskano dostęp do danych przekazywanych w 

ramach globalnego systemu wymiany informacji o licencjach na przywóz i 

wywóz SZWO (iPIC). 

 

 współpracowano z UNEP, GIZ i MŚ odnośnie możliwości udziału Polski w 

projektach bilateralnych finansowanych z Funduszu Wielostronnego Protokołu 

montrealskiego. 
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 współpracowano z KE oraz MŚ odnośnie kwestii związanych z wnioskiem 

firmy CONOCO o derogację Rozporządzenia 1005/2009 w stosunku do zakazu 

serwisowania instalacji chłodniczej HCFC. 

 Udzielano na bieżąco pomocy podmiotom gospodarczym i instytucjom 

krajowym w sprawach związanych ze stosowaniem SZWO. 

 

 współpracowano z MŚ i KE w sprawach związanych ze spotkaniami z KE i 

spotkaniami w ramach Protokołu montrealskiego, w tym m.in.: 

 

 przygotowywano wspólnie z MŚ propozycje stanowiska na międzynarodowe 

spotkania dotyczące SZWO, w tym m.in. spotkania Komitetu Ekspertów, 

spotkanie z Prezydencją włoską, spotkanie Otwartej Grupy Roboczej Stron 

PM.  

 wzięto udział w spotkaniach j.w. oraz w spotkaniach Komitetu 

Implementacyjnego PM i Warsztatach dotyczących zarządzania HFC. 

 

2. Realizacja działań w ramach umowy, umożliwiła wywiązywanie się przez Polskę jako 

kraju członkowskiego, na bieżąco z obowiązków wynikających z przystąpienia do UE z 

zakresie leżącym w gestii MŚ i wynikającym z Rozporządzenia 1005/2009 UE oraz 

Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 

z 2004 r. poz. 436). 

 

3. Dla właściwego wywiązywania się Polski z obowiązków wynikających z Rozporządzenia 

1005/2009 w zakresie leżącym w kompetencji MŚ oraz realizacji bieżącej współpracy z 

KE w tym zakresie, niezbędna jest kontynuacja pracy w 2014 r. i w latach następnych. 
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Praca została wykonana zgodnie z umową nr 3/DOP/2014 z dnia 20.05.2014 r. 

zawartą pomiędzy Instytutem Chemii Przemysłowej a Ministerstwem Środowiska (MŚ) w 

części dotyczącej rozliczenia Etapu I – punkt 3.  

Celem całej pracy była realizacja bieżących zadań związanych z wdrażaniem prawa 

Unii Europejskiej (UE) w zakresie ograniczania emisji niektórych fluorowanych gazów 

cieplarnianych (FGC), a w szczególności zapewnienie obsługi zobowiązań wynikających z 

Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 

w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) (nazywanego dalej 

„Rozporządzeniem 842/2006”). W ramach pracy realizowanej w punkcie 3 I Etapu umowy 

uczestniczono aktywnie w działaniach dotyczących ewentualnego rozszerzenia Protokołu 

montrealskiego o substancje HFC oraz działaniach związanych z proponowanymi zmianami 

Rozporządzenia 842/2006, monitorowano i prowadzono dokumentację stron internetowych 

Komisji Europejskiej (KE) odnoszących się do FGC, a także analizowano i opiniowano 

materiały przekazywane przez KE i opracowywano wspólnie z MŚ dokumentację (w języku 

angielskim) do przekazania do KE i Prezydencji, pełniono rolę punktu kontaktowego dla KE i 

podmiotów gospodarczych w zakresie wykonywania postanowień Rozporządzenia 842/2006 

oraz opracowano niniejszy raport. 

 

 

2. WSTĘP 

 

Jak to już podkreślono w poprzednich raportach Rozporządzenie 842/2006 weszło w 

życie w dniu 4 lipca 2006 r. i obowiązuje kraje członkowskie UE w sposób bezpośredni, 

zatem wszystkie podmioty gospodarcze nim objęte są formalnie zobowiązane do jego 

stosowania mimo, że brak dotychczas przepisów krajowych, umożliwiających jego pełną 

realizację w praktyce. 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia 842/2006 w 2007 r. i 2008 r. zostało 

wydane przez KE 10 rozporządzeń wykonawczych, które również obowiązują polskie 

podmioty gospodarcze w sposób bezpośredni. 

Podstawowe przepisy Rozporządzenia 842/2006 oraz kwestie będące przedmiotem 

rozporządzeń wykonawczych zostały opisane w poprzednim raporcie z prac zrealizowanych 

w 2013 r. więc uznano za zbędne powtarzanie tych informacji w niniejszym raporcie.  

Po opublikowaniu Rozporządzenia 842/2006 powołany został przez KE zgodnie z 

jego zapisami Komitet Regulacyjny złożony z przedstawicieli państw członkowskich, którego 

rolą jest wspomaganie KE w nadzorowaniu wdrażania tego rozporządzenia i rozporządzeń 

wykonawczych. Spotkania Komitetu odbywają się zwykle jeden lub dwa razy do roku, ale w 

2013 r. nie odbyło się żadne spotkanie tego Komitetu, przypuszczalnie ze względu na pełne 

zaangażowanie KE w sprawy związane z rewizją Rozporządzenia (WE)842/2006 – patrz 

punkt 3.3.1 niniejszego raportu. Jednostka organizacyjna KE odpowiedzialna za wdrażanie 
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Rozporządzenia 842/2006
1
 utworzyła też dwie nowe strony internetowe przeznaczone do 

komunikowania się z państwami członkowskimi i podmiotami gospodarczymi za 

pośrednictwem Internetu w sprawach związanych z FGC: stronę „Fluorinated Geenhouse 

Gases” (zwaną dalej „stroną FGC”), na której zamieszczone są informacje o regulacjach 

dotyczących FGC oraz inne informacje użyteczne dla podmiotów gospodarczych działających 

w państwach członkowskich, w tym dotyczące raportowania do KE danych o imporcie i 

eksporcie FGC
2
 oraz odrębną stronę Komitetu Regulacyjnego (jako część strony CIRCA)

3
 

dostępną dla wyznaczonych punktów kontaktowych w państwach członkowskich
4
, która w 

grudniu 2012 r. została zastąpiona nowo utworzoną stroną CIRCABC zwaną dalej „stroną 

CIRCABC-FGC”, do której BOWOiK posiada dostęp.  

 

 

 

3. UDZIAŁ W DZIAŁANIACH DOTYCZĄCYCH EWENTUALNEGO 

ROZSZERZENIA PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO O SUBSTANCJE 

HFC ORAZ DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z PROPONOWANYMI 

ZMIANAMI ROZPORZĄDZENIA 842/2006, MONITOROWANIE I 

DOKUMENTACJA STRON INTERNETOWYCH CIRCABC-FGC I FGC, 

PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI DLA KE I PREZYDENCJI ORAZ 

WSPÓŁPRACA Z MŚ, KE I PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI  

 

3.1. Udział w działaniach dotyczących ewentualnego rozszerzenia Protokołu 

montrealskiego o substancje HFC oraz innych spotkaniach i inicjatywach 

dotyczących FGC. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem BOWOiK kontynuowało aktywne 

uczestnictwo w działaniach na forum międzynarodowym zmierzających do ewentualnego 

włączenia kwestii wycofywania substancji HFC do nowego protokołu przygotowywanego w 

ramach Konwencji Klimatycznej lub/i rozszerzenia Protokołu montrealskiego (PM) o 

substancje HFCs. Sprawa ta była dyskutowana na spotkaniu  ekspertów w sprawie przyszłych 

poprawek  do protokołu montrealskiego (PM) dotyczących wycofywania substancji HFC 

proponowanych przez UE oraz kwestii związanych z wejściem w życie nowego 

rozporządzenia w sprawie F-gazów, na spotkaniu Komitetu Ekspertów w sprawie stanowiska 

UE odnośnie proponowanych przez UE poprawek do Protokołu montrealskiego (PM) 

                                                 
1
 Grupa „ENV-ODS” zajmująca się substancjami zubożającymi warstwę ozonowa (oraz ostatnio również  FGC) 

znajduje się obecnie w Directorate C  “Mainstreaming Adaptation and Low Carbon Technology” zajmującym 

się zagadnieniami dotyczącymi klimatu i znajduje się w większej jednostce organizacyjnej tego Dyrektoriatu o 

nazwie: „CLIMA.C.2 – Transport and  Ozone”, co nie do końca odpowiada zakresowi działania tej jednostki 

który obejmuje także FGC. 

 
2
 Adres internetowy strony FGC, to: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm Adres e-mailowy do 

komunikowania się w sprawach raportowania, to: f-gases.reporting@eea.europa.eu 

 
3
 Ogólne informacje o stronie CIRCA i jej strukturze znajdują się w raporcie BOWOiK dla MŚ za okres 

1.07.2009 – 31.12.2009 r. dotyczącym substancji zubożających warstwę ozonową. Struktura strony CIRCABC 

w zakresie F-gazów nie została w zasadniczy sposób zmieniona w porównaniu ze strukturą strony CIRCA. 

 
4
 Takim punktem kontaktowym jest w przypadku Polski BOWOiK 

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
mailto:f-gases.reporting@eea.europa.eu
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dotyczących wycofywania substancji HFC oraz na spotkaniu Komitetu Ekspertów 

przygotowującego stanowisko UE na XXXIV Spotkanie Otwartej Grupy Roboczej Stron 

Protokołu montrealskiego (PM) (Open Ended Working Group – w skrócie: OEWG). Poniżej 

omówiono w skrócie te oraz inne spotkania i inicjatywy dotyczące FGC, które miały miejsce 

w okresie objętym niniejszym raportem i w których uczestniczyli przedstawiciele BOWOiK. 

(a) Spotkanie w sprawie przyszłych poprawek do Protokołu montrealskiego (PM) 

dotyczących wycofywania substancji HFC proponowanych przez UE oraz kwestii 

związanych z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie F-gazów  

Spotkanie ekspertów EU z Prezydencją grecką (PREZ) oraz Komisją Europejską (KE) w 

sprawie przyszłości PM było prowadzone przez p. Philipa Owena (KE). Spotkanie zostało 

zorganizowane w celu przygotowania wstępnego stanowiska UE odnośnie kwestii 

związanych z wprowadzeniem do protokołu montrealskiego (PM) poprawek dotyczących 

wycofywania substancji HFC proponowanych przez UE. Na spotkaniu przedyskutowano 

poszczególne punkty agendy przygotowanej przez KE.  

 

Poniżej zostanie omówiony przebieg dyskusji na spotkaniu odnośnie wprowadzeniem 

do protokołu montrealskiego (PM) poprawek dotyczących ewentualnego włączenia do PM 

harmonogramu wycofywania substancji HFC proponowanych przez UE. Pozostałe sprawy 

dotyczące FGC dyskutowane na spotkaniu będą omówione w niniejszym raporcie w punkcie 

3.3.1 

 Na początku spotkania KE przedstawiła swoją propozycję ewentualnego 

zgłoszenia przez UE Poprawek do PM dotyczących włączenia do PM harmonogramów 

wycofywania HFC z produkcji i zużycia. W wyjaśnieniu przedstawionym w dokumencie 

„Background paper 1 – Options for EU strategy for international action on HFC” KE 

uzasadniła bardziej aktywne włączenie się do negocjacji nad uzupełnieniem PM o substancje 

HFC tym, że wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące F-gazów, w którym są zawarte 

znaczne ograniczenia w stosunku do HFC, co może pogorszyć konkurencyjność 

przedsiębiorców UE na rynku światowym, jeśli tymi restrykcjami będzie objęta tylko UE. W 

tym kontekście KE przedstawiła dwie opcje: albo co-sponsoring Poprawek zgłoszonych przez 

USA albo zgłoszenie własnych Poprawek.  KE sugerowała, że byłoby korzystniej zgłosić 

własne Poprawki, gdyż wprawdzie USA zamierzają znów zgłosić swoje Poprawki, ale nic nie 

wskazuje na to, aby miały się one różnić od zgłaszanych wcześniej, a KE uważa, że niektóre 

elementy Poprawek USA nie są dla UE korzystne. Poprawki proponowane przez KE różnią 

się od Poprawek zgłaszanych dotychczas przez USA oraz Mikronezję (i konsekwentnie 

odrzucanych przez Indie i kraje arabskie) przede wszystkim w następujących punktach: 

 proponowana Poprawka do Konwencji Wiedeńskiej, której brak w propozycji USA 

 nie nazwanie HFC „substancją kontrolowaną”, jak w Poprawkach USA, ale 

zaznaczenie, że w odniesieniu do art. 2 i 10 PM substancje HFC będą tak samo 

traktowane, jak substancje kontrolowane 

 zmiany GWP wprowadzane na drodze głosowania, a nie konsensusu 

 dla krajów rozwiniętych: zmieniony harmonogram wycofywania HFC ze zużycia i 

produkcji, zmieniona linia bazowa oraz rezygnacja z tzw. „Basic domestic needs” 

 dla krajów rozwijających się: rezygnacja z harmonogramu wycofywania HFC ze 

zużycia (tylko zamrożenie na poziomie 2019 r. – freeze – właściwie nie jest jasne, czy 

rzeczywiście chodzi tylko o zamrożenie, czy jednak jest przewidywana później 
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redukcja) i zmiana harmonogramu wycofywania HFC z produkcji oraz linii bazowej, 

przy czym linia bazowa byłaby wyznaczona na podstawie zużycia HFC i HCFC 

wyrażonego w równoważnikach CO2. 

KE poprosiła PCz by wypowiedziały się czy uważają iż należy proponowane przez 

UE poprawki do PM złożyć w tym roku, czy w następnym roku i czy mamy składać je 

samodzielnie czy dołączyć się do poprawek proponowanych przez Kraje Ameryki Północnej.  

Szwecja zabierając głos w dyskusji stwierdziła, że ze względu na przewidywany gwałtowny 

wzrost ilości produkowanych i stosowanych substancji HFC należy podjąć szybkie działania i 

w związku z tym popiera w większości proponowane przez KE poprawki do PM oraz uważa, 

że należy w tym roku złożyć je jako odrębne poprawki proponowane przez UE. Niemcy 

potwierdziły, że byłoby wskazane, by UE złożyła własne poprawki do PM oraz że mają kilka 

uwag do przedstawionych przez KE propozycji poprawek m.in. do zmian w Konwencji 

wiedeńskiej, gdyż dotychczas UE twierdziła, że takie zmiany nie są konieczne. Poza tym 

uważają, że jest za mało czasu by składać je w tym roku, gdyż trzeba omówić i ustalić 

wszystkie szczegóły techniczne. Holandia poparła delegację Niemiec też stwierdzając, że jest 

za mało czasu na przygotowanie odpowiednich dokumentów do przedstawienia przez UE 

poprawek w tym roku. Uważa, że w tym roku można przygotować projekt decyzji, która 

zapewniłaby odpowiedni czas na dyskusję podczas Spotkania Stron PM. Delegacja Włoch 

wyraziła zdanie, że proponowane przez UE poprawki powinny być jak najbardziej zbieżne z 

nowym rozporządzeniem w sprawie F-gazów. Uważają w związku z tym, że do 

przedyskutowania jest wiele szczegółowych kwestii technicznych więc najlepiej byłoby 

złożyć własne poprawki dopiero w przyszłym roku. Francja oraz Irlandia poparły 

wcześniejsze wystąpienia stwierdzając, że najlepiej byłoby złożyć własne poprawki w 

przyszłym roku. 

Delegacja Polska wzięła udział w dyskusji i generalnie poparła proponowane przez 

KE zmiany w stosunku do Poprawek zgłaszanych wcześniej przez USA, gdyż propozycje KE 

są znacznie bardziej możliwe do zaakceptowania przez kraje rozwijające się (brak 

harmonogramu wycofywania HFC ze zużycia (tylko zamrożenie – freeze – jeśli tak 

rzeczywiście jest planowane w propozycji UE), bardziej realna jest linia bazowa powiązana z 

HCFC i późniejsze (bardziej realne) terminy rozpoczęcia wycofywania HFC z produkcji. 

Zaznaczyliśmy, że szczególnie właściwym podejściem wydaje się zamrożenie 

kombinowanego zużycia HFC i HCFC wyrażonego w równoważnikach CO2, gdyż to ułatwi 

krajom rozwijającym się wybór alternatyw dla HCFC o niskim GWP. Łatwiej będzie też 

rozwiązać problem finansowania takiego zamrożenia przez Fundusz Wielostronny. 

Stwierdziliśmy, że naszym zdaniem znacznie korzystniej byłoby gdyby udało się namówić 

USA (lub być może Mikronezję) do zgłoszenia właśnie takich Poprawek lub uwzględnienia w 

ich Poprawkach zmian proponowanych przez UE, niż zgłaszać je odrębnie, co może wywołać 

konfuzję – będą wtedy na stole trzy różne propozycje, a poza tym wtedy uniknęłoby się 

konieczności uzasadniania dlaczego nasze propozycje są lepsze od propozycji USA czy 

Mikronezji, co byłoby z pewnością źle odebrane przez oponentów tamtych Poprawek. 

Poinformowaliśmy, że jest to tylko nasze wstępne stanowisko, gdyż wymaga to dalszego 

przedyskutowania w kraju ponieważ z pewnością pojawią się szczegółowe problemy 

techniczne – np. kwestia wliczania bądź nie wliczania ilości F-gazów w przedmieszkach 

poliolowych (pre-blended polyols) do ilości F-gazów podlegających redukcji. W PM 

substancje kontrolowane zwarte w takich pre-bleded polyols nie podlegają redukcji, ale w 

nowym rozporządzeniu UE dotyczącym F-gazów – podlegają. 

 Podsumowując KE stwierdziła, że nie jest możliwe by proponowany w poprawkach 

harmonogram wycofania substancji HFC był dla krajów rozwiniętych taki sam jak w nowym 
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rozporządzeniu w sprawie F-gazów, ponieważ w przeciwieństwie do większość krajów 

artykułu 2 - kraje UE o 10 lat wcześniej wycofały substancje HCFC niż przewidują 

zobowiązania w ramach PM. W związku z tym, że tylko jedno PCz było za zgłoszeniem 

poprawek w tym roku, poprawki proponowane przez UE zostaną zgłoszone za rok jednakże 

należy jak najszybciej ustalić ostateczną ich wersję, dlatego najprawdopodobniej odbędzie się 

kolejne spotkanie odnośnie tej kwestii. KE poprosiła też PCz o przesłanie uwag odnośnie 

poprawek. BOWOiK we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało i przesłało 

uwagi, które zostały zamieszczone w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu. 

 

(b) Komitet Ekspertów w sprawie zgłoszenia przyszłych poprawek do PM 

proponowanych przez UE. 

W trakcie Spotkania zostały przedyskutowane następujące najważniejsze elementy 

Poprawek, które KE zaproponowała po analizie uwag zgłoszonych przez PCz: 

 wprowadzenie poprawek do Konwencji Wiedeńskiej (KW) 

KE zaproponowała wprowadzenia poprawek nie tylko do PM, ale także do KW. KE 

na podstawie  uwag PCz zgłoszonych w trakcie ostatniego Spotkania oraz przesłanych do niej 

w wyznaczonym terminie zaproponowała przedstawienie stanowiska, że poprawki do KW nie 

są niezbędne, ale jednocześnie przygotowanie takich poprawek na wypadek, gdyby inne kraje 

miały zdecydowanie inne stanowisko.  

Zabierając głos w dyskusji delegacja polska poparła takie stanowisko. 

Poinformowaliśmy, że w przekazanych uwagach PL podkreślała zalety wprowadzenia 

poprawek również do KW, ale po głębszej analizie wad takiego podejścia (przede wszystkim 

znaczne opóźnienie wejścia w życie poprawek) uznaliśmy, że propozycja KE jest najlepszym 

rozwiązaniem. Delegacja niemiecka poinformowała, że nawet nie chce rozmawiać, prowadzić 

nieformalnych dyskusji odnośnie wprowadzenia poprawek do KW, bo to może znacznie 

opóźnić cały proces. Uważa, że taka dyskusja byłaby bardzo korzystna dla oponentów 

wprowadzenia poprawek do PM, gdyż umożliwiło by im to znaczne opóźnienie w czasie 

ratyfikacji poprawek do PM związanych z harmonogramem redukcji substancji HFC. 

Australia poparła delegację niemiecką stwierdzając, że wyciągnęli podobne wnioski, a 

według nich opóźnienie mogło by wynosić nawet 5-10 lat. Dlatego warto na początku 

przekonywać przeciwników argumentami, które były przekazywane do tej pory, czyli 

zaznaczanie, że KW powinna być postrzegana holistycznie gdyż artykuł 3 obejmuje  bardzo 

szeroki zakres. Takie stanowisko poparły delegacje Szwecji, Finlandii, Włoch. Dodatkowo 

Francja poparta przez m.in. Holandię, Litwę, Irlandię, Danię zaproponowała zlecenie 

przygotowania opinii prawnej odnośnie tej kwestii. Dania zwróciła uwagę, że my mamy 

opinie prawne, ale one dotyczą poprawek proponowanych przez USA, a nie mamy takiej 

opinii dotyczącej poprawek proponowanych przez nas. Delegacja Niemiec stwierdziła, że 

powinniśmy mieć opinie prawną, ale powinna ona być zrobiona w obrębie UE, by informacje 

odnośnie tych kwestii nie zostały przekazane do innych państw. Podkreśliła, że przecież inne 

propozycje jak np. nie nazywanie substancji HFC substancjami kontrolowanymi pozwalają na 

to by wprowadzenie poprawek do KW nie było potrzebne. Holandia poparła uwagi 

przedstawione przez Niemcy. KE poinformowała PCz, że zostali poinformowani o tym, że 

Południowa Afryka zleciła wykonanie opinii prawnej odnośnie kwestii wprowadzenia 

poprawek.  
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Podsumowując dyskusję KE stwierdziła, że powinniśmy przygotować opinie prawną 

w obrębie UE, nie powinniśmy proponować wprowadzenia poprawek do KW, ale 

powinniśmy być przygotowani do ewentualnej dyskusji odnośnie tej kwestii, która mogłaby 

wyniknąć np. z opracowanej przez Południową Afrykę opinii.  

 nie nazywanie HFC substancjami kontrolowanymi 

KE zaproponowała, aby odnośnie nazywania HFC „substancjami kontrolowanymi” 

zrezygnować z umieszczenia HFC na liście substancji kontrolowanych, gdyż zgodnie z 

definicją PM „substancje kontrolowane”, to takie dla których obowiązuje całkowita redukcja. 

Zabierając głos w dyskusji delegacja polska zaproponowała nazwanie HFC „alternatywnymi 

substancjami kontrolowanymi” zdefiniowanymi jako substancje alternatywne w stosunku do 

substancji kontrolowanych, dla których obowiązuje redukcja tylko do pewnego poziomu 

zużycia i produkcji. Lista „alternatywnych substancji kontrolowanych” mogłaby zostać 

zamieszczona np. w Załączniku F do PM. W ten sposób moglibyśmy w przyszłości, jak to się 

działo w przeszłości w ramach PM, dołączać z biegiem czasu i potrzeb dodatkowe substancję. 

Austria poinformowała, że popiera tę propozycję. Delegacja Francji zaproponowała 

przeanalizowanie takiej opcji przez prawników. Delegaci Niemiec i Holandii zasugerowali 

znalezienie innej nazwy zamiast  „alternatywne substancje kontrolowane”, choć zgodzili się 

generalnie z propozycją Polski. Irlandia zwróciła uwagę, że w tym momencie wprowadzanie 

dodatkowych substancji mogłoby znacznie utrudnić negocjację. Odpowiadając delegacja 

polska stwierdziła, że przecież teraz nie będziemy wprowadzać innych substancji oprócz 

HFC, ale dzięki takiemu rozwiązaniu w przyszłości będziemy mieli taka możliwość, a 

przecież nie musimy o tym mówić w trakcie negocjacji.  Szwecja poparła Polskę dodając, że 

to rozwiązanie jest w duchu PM, bo przecież nie wiemy co będzie w przyszłości.  

 harmonogramów redukcji produkcji i zużycia HFC w krajach A2 

W tej części spotkanie KE przedstawiła prezentację odnośnie harmonogramów 

redukcji produkcji i zużycia HFC w krajach A2. KE  najpierw zaprezentowała porównanie   

harmonogramów redukcji zużycia HFC zawarte nowym rozporządzeniu F-gazowym oraz w 

proponowanych przez Mikronezję, Północną Amerykę i UE. KE zaprezentowała też 

porównanie różnych scenariuszy wycofywania substancji w odniesieniu do kolejnych kroków 

redukcji ilość HFC w poszczególnych latach oraz przedstawiła porównanie harmonogramów 

wycofywania HFC dla UE i US zawartych w proponowanych przez Mikronezję, Północną 

Amerykę i UE. 

Przedstawione przez KE porównania znajdują się w prezentacji opracowanej przez 

KE, która została zamieszczona w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu. 

Polska delegacja zabierając głos w dyskusji zapytała czy w przedstawionych krokach 

redukcji ilości HFC są uwzględnione wyłączenia np. dla MDI (inhalatorów 

przeciwastmatycznych) czy ilości HFC stosowanych w wojsku.  KE odpowiedziała, że 

wyłączenia dla MDI zostały uwzględnione - będzie to około 8 milionów ton eq. CO2. 

Natomiast nie zostały uwzględnione objęte wyłączeniem ilości HFC używanych w wojsku. 

Szwecja stwierdziła, że powinniśmy bardzo szczegółowo przeanalizować dane i założenia, 

które zostały uwzględnione podczas obliczeń, byśmy nie stworzyli problemu dla siebie i nie 

znaleźli się w przyszłości w stanie „non-compliance”. Holandia poinformowała, że przed 

przeanalizowaniem danych nie może zająć stanowiska odnośnie tej kwestii. Zaproponowała 

by przeprowadzić podobna analizę harmonogramów wycofań dla Japonii jak została 

przedstawiona  w prezentacji dla UE i USA. 
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Podsumowując dyskusję KE stwierdziła, że proponowana linie bazowa oraz 

harmonogram redukcji powinien być zbliżony do ambitnego harmonogramu zawartego w 

nowym rozporządzeniu F-gazowym, ale jednocześnie powinien zapewnić dotrzymanie 

zgodności z proponowanym harmonogramem bez późniejszego zmieniania go. W związku z 

tym należy oszacować ilości HFC wyłączone z wycofywania w UE. 

 harmonogramów redukcji produkcji i zużycia HFC w krajach A5 

KE przedstawiła harmonogram redukcji HFC w krajach A5, przy czym 

zaproponowano harmonogram redukcji produkcji oraz zamrożenie zużycia od 2019 r. 

Redukcja zużycia byłaby negocjowana dopiero po uzyskaniu danych o zużyciu HFC w tych 

krajach.  

Delegacja polska zabierając głos w dyskusji poparła tę koncepcję i zwróciła uwagę na 

to, że wprowadzenie harmonogramu redukcji zużycia HFC w krajach A5 mogłoby być 

realizowane na takich samych zasadach, jak wprowadzenie przyspieszonego harmonogramu 

wycofywania HCFC w tych krajach w 2007 r., czyli na zasadzie „adjustment” do PM. 

Ponadto nie poparliśmy propozycji Włoch, aby w poprawkach UE uwzględnić wyjątki od 

harmonogramu redukcji jakie zostały zawarte w nowym Rozporządzeniu UE dotyczącym  

F-gazów, gdyż to niezwykle skomplikowałoby negocjacje. Poinformowaliśmy, że bardzo 

przydatne by było przeprowadzenie oszacowania kosztów finansowania proponowanych 

poprawek dla różnych scenariuszów harmonogramów redukcji HFC tak jak na ostatnim 

spotkaniu grupy krajów rozwiniętych (Like Minded Countries) przedstawiła Kanada. 

Delegacja Szwecji zaproponowała, żeby przeprowadzić inwentaryzację produkcji i zużycia 

HFC w krajach A5 w ramach projektów demonstracyjnych. Austria zwróciła uwagę na to, że 

powinniśmy podkreślać, że nie zamierzamy wznawiać negocjacji odnośnie wycofywania 

substancji HCFC. Holandia poparła Szwecję stwierdzając, że jak na razie produkcja HFC jest 

teraz tylko w Chinach i w Indiach. Delegacja Francji poinformowała, że Indie jak na razie 

mają bardzo małą produkcję HFC, dlatego tak opóźniają proces negocjacji poprawek. 

Szwecja dodała, że powinniśmy być pewni, że nie będziemy w finansować produkcji do 

zastosowania feedstock, ponieważ zgodnie z tym co twierdzą Indie z tego zastosowania nie 

ma emisji.  

Komisja podsumowała dyskusję, potwierdzając, że należy podkreślić, że nie 

zamierzamy powtórnie otwierać negocjacji odnośnie wycofywania z użycia substancji HCFC.  

Strategia UE w trakcie dyskusji nad wycofywaniem HFC 

KE zaproponowała zgłoszenie przed lub w trakcie OEWG dokumentu 

zatytułowanego wstępnie „EU discussion paper”, który mógłby zostać opublikowany na 

stronie internetowej Sekretariatu Ozonowego i w którym zawarte zostałyby następujące 

elementy: 

 poparcie dla celów poprawek zgłoszonych przez USA i Mikronezję, 

 niezadowolenie, że negocjacje tych poprawek jeszcze się nie rozpoczęły, 

 wyszczególnienie kwestii, które należałoby przedyskutować w odpowiedzi na 

zastrzeżenia zgłaszane przez niektóre kraje, 

 omówienie podstawowych elementów ewentualnej propozycji poprawek jaka 

mogłaby być zgłoszona przez UE. 
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Zabierając głos w dyskusji delegacja polska poparła tę propozycję KE i zwróciła 

uwagę na to, że moment zgłoszenia „discussion paper” może być tu kluczowy. Z jednej 

strony lepiej byłoby ujawnić ten dokument jak najwcześniej, żeby inne kraje mogłyby się z 

nim zapoznać, ale z drugiej strony ujawnienie go przed OEWG mogłoby zostać odczytane 

jako definitywne uznanie przez KE, iż poprawki USA i Mikronezji nie mają żadnych szans 

powodzenia, co politycznie nie byłoby właściwe. Ponadto delegacja polska wstępnie poparła 

zgłoszenie na OEWG decyzji, w której Komitet Wykonawczy PM (ExCom) zostałby 

poproszony o sfinansowanie projektów dotyczących inwentaryzacji HFC w krajach A5, gdyż 

zebranie danych o zużyciu HFC w krajach A5 wydaje się absolutnie konieczne do podjęcia 

decyzji o konkretnym harmonogramie redukcji zużycia HFC w tych krajach. Zaproponowała 

też, aby powrócić na OEWG do projektu decyzji przygotowanej przez Polskę w 2013r., 

dotyczącej kodów celnych dla HFC, która ostatecznie nie została zgłoszona. Wszyscy 

eksperci są zdania, że bez tych kodów nie da się skutecznie zrealizować wycofywania HFC. 

KE powinna również przedstawić stan zaawansowania prac nad nowymi kodami HFC w UE, 

gdy z ich wprowadzenie do systemu CN jest niezbędne dla wdrażania systemu kontyngentów 

dla HFC zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie F-gazów. Delegacja Francji 

stwierdziła, że bardzo dobrze byłoby, gdyby wspólnie z nami proponowane poprawki zgłosił 

jakiś kraj A5. Natomiast delegacja Niemiec stwierdziła, że „discussion paper” powinien być 

powiązany z prostą decyzją - taką, która miałaby szanse poparcia np. w której TEAP zostałby 

poproszony o przeanalizowanie, czy możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji i jaki 

scenariusz ma szanse powodzenia z technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia. 

KE stwierdziła, że przygotowanie „discussion paper” jest ważne - oczywiście ten 

dokument będzie zmieniał sie w czasie w zależności od pojawienia sie nowych informacji, ale 

powinien być gotowy w czerwcu.  

(c) Spotkanie z KE przygotowujące stanowisko UE na XXXIV Spotkanie OEWG 

Na tym spotkaniu najpierw przedstawiciel firmy konsultingowej HEAT p. Jurgen 

Usinger przedstawił prezentację odnośnie dokumentu „Various costing scenarios based on 

TEAP’s studies on avoiding HFC as ODS alternatives”, który został przygotowany przez tę 

firmę konsultingową na zlecenie KE.  

Następnie p. Cornelius Rhein z KE przedstawił prezentację odnośnie proponowanych 

przez UE Poprawek z uzasadnieniem zawartym w „EU discussion paper” dostępnym przed 

spotkaniem. W tym dokumencie zostało też przedstawione proponowane stanowisko UE na 

spotkanie OEWG w kwestii HFC. EU potwierdza swoje pełne poparcie dla Poprawek do PM 

zmierzających do redukcji zużycia i produkcji substancji HFC będących zamiennikami dla 

substancji HCFC kontrolowanych w ramach PM, ale zwraca uwagę na to, że przyspieszone 

wycofywanie substancji HCFC w krajach rozwijających się nie powinno się odbywać 

kosztem zwiększenia zagrożenia ocieplenia klimatu poprzez powszechne zastępowanie HCFC 

przez HFC. EU proponuje Stronom PM podjęcie dyskusji w dwóch kluczowych 

dyskusyjnych kwestiach : 

 

 Jak należy rozumieć odrębne podejście do wycofywania HFC w krajach rozwiniętych 

i rozwijających się. 

 

W odniesieniu do krajów rozwiniętych KE uważa, że dla  tych krajów powinien zostać 

ustanowiony harmonogram zarówno produkcji, jak i zużycia (rozumianego jako produkcja + 

import – eksport) oraz że linia bazowa powinna uwzględniać zarówno HFC (średnia 
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zużycia/produkcji z lat 2009-2012 – tak jak w nowym rozporządzeniu UE), jak i HCFC 

(dodatkowo 14% zużycia/produkcji w 1989 r.). Proponuje też harmonogram redukcji, który 

zakłada  zamrożenie produkcji i zużycia w 2017 r. na poziomie 85% linii bazowej i dojście do 

poziomu 15% w 2030. Zgodnie z oceną HEAT jest on nieco mniej ambitny od harmonogramu 

redukcji przewidzianego w nowym rozporządzeniu UE w sprawie F-gazów, ale zdecydowanie 

bardziej ambitny niż proponowany w Poprawkach USA. Dodatkowym problemem dla USA i 

innych krajów rozwiniętych może być brak w propozycji UE możliwości produkcji na 

potrzeby tzw. „domestic needs” krajów rozwijających się, ale takie podejście jest uzasadnione 

istnieniem dużej produkcji HFC w tych krajach. 

W odniesieniu do krajów rozwijających się KE proponuje inne podejście do 

harmonogramu redukcji HFC, niż dla krajów rozwiniętych. Uważa, że dla produkcji powinno 

się ustanowić harmonogram redukcji (proponowane są tu 3 opcje), natomiast dla zużycia 

wprowadzić jedynie od 2019 r. zamrożenie zużycia na poziomie średniej zużycia HFC i 

HCFC w latach 2015-2016 i podjąć decyzję o harmonogramie redukcji już w roku 2017 lub 

2018 na podstawie wielkości ustalonych linii bazowych.   

Opcje dla redukcji produkcji HFC w krajach rozwijających się przewidują :  

 Opcja 1  –   zamrożenie produkcji na poziomie 2019 r. i redukcja do poziomu 

15% w 2045 r. 

 Opcja 2  –   zamrożenie produkcji na poziomie 2019 r. 

 Opcja 3 – wprowadzenie harmonogramu redukcji już od 2019 r. (90% linii   

bazowej) i osiągnięcie 15% w 2043 r. 

Opcje dla redukcji zużycia w krajach rozwijających się przewidują jedynie zamrożenie 

w 2019 r. na poziomie 2015-2016 i następnie w latach 2017-18 podjęcie decyzji o 

harmonogramie redukcji.  

Te propozycje należałoby rozpatrywać w kontekście oceny kosztów wycofywania 

HFC w krajach rozwijających się jakie musiałyby ponieść kraje rozwinięte. Symulacja 

kosztów została dokonana przez HEAT, ale przy założeniu innego hipotetycznego scenariusza 

redukcji produkcji i zużycia: 2020 – 80%, 2025 – 50%, 2030 – 35% i 2043 – 15%, czyli opcji 

znacznie bardziej restrykcyjnej niż opcje proponowane przez KE. HEAT przedstawił 3 

scenariusze kosztów tej opcji oparte na rożnych założeniach.  

Scenariusz 1 zakłada, że koszty finansowania zamiany HCFC na alternatywy nie 

będące HFC będą całkowicie pokryte przez Fundusz Wielostronny (MLF) w ramach 

aktualnych wpłat w kolejnych trienniach (scenariusz nierealny) i trzeba dodać tylko koszty 

wycofywania już wprowadzonych HFC. Wynik: ok. 3 miliardy USD. 

Scenariusz 2 zakłada, że aktualny poziom finansowania wycofywania HCFC przez 

MLF będzie niewystarczający do zamiany HCFC na alternatywy nie będące HFC, ale że  

będzie można wprowadzić najtańsze alternatywy dla HFC. Wynik : ok. 4,5 miliarda USD. 

Scenariusz 3 zakłada, że aktualny poziom finansowania wycofywania HCFC przez 

MLF będzie mógł pokryć 50% kosztów zamiany HCFC na alternatywy nie będące HFC, ale 

jednocześnie nie będzie żadnych ograniczeń kosztowych w  wyborze rozwiązań 

alternatywnych. Wynik : 6,7 miliarda USD.  

 

 Jak rozwiązać problemy legislacyjne związane z wprowadzeniem HFC do PM. 
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Potwierdzając wcześniej zgłoszoną propozycję Polski, KE proponuje, aby nie 

nazywać HFC substancjami kontrolowanymi (czyli substancjami, dla których PM przewiduje 

całkowite wycofanie), ale traktować je dla potrzeb art. 2-10 PM w taki sam sposób, jak 

substancje kontrolowane.  

 

Zabierając głos w tej kwestii delegacja polska generalnie poparła wprowadzenie 

harmonogramu produkcji i zużycia dla krajów rozwiniętych i włączenie do linii bazowej 

wielkości zużycia i produkcji HCFC. Zauważyła, iż harmonogram proponowany przez UE 

wprawdzie wydaje się na pierwszy rzut oka (wykres na str. 10 prezentacji HEAT) mniej 

ambitny niż harmonogram zawarty w nowym rozporządzeniu UE, ale nie jest jasne czy 

uwzględnia wyjątki, jakich nie uwzględnia harmonogram w rozporządzeniu UE. Prosiła o 

wyjaśnienie tej kwestii. Poinformowała, że istnieje obawa, że USA nie zaakceptują takiego 

restrykcyjnego harmonogramu. Należy się wiec zastanowić, czy nie powinno się (1) ocenić 

jak wyglądałby harmonogram wycofywania HFC zawarty w nowym rozporządzeniu po 

uwzględnieniu wszystkich wyjątków (na ostatnim spotkaniu Komitetu Ekspertów KE 

obiecała to zrobić) i (2) przedyskutować nieformalnie z USA kwestię harmonogramu redukcji 

HFC zanim ten harmonogram zostanie upubliczniony jako propozycja UE i być może nieco 

go złagodzić. Jednocześnie możemy poprzeć propozycję braku możliwości produkcji na 

potrzeby „domestic needs”. Także generalnie poparła podejście do wycofywania HFC w 

krajach rozwijających się proponowane przez KE, czyli inne podejście do produkcji (bardziej 

restrykcyjne) i do zużycia (mniej restrykcyjne). Poinformowała, że po analizie propozycji 

rożnych opcji najbardziej realistyczna i akceptowalna przez kraje rozwijające się wydaje się 

opcja zamrożenia zarówno produkcji, jak i zużycia od 2019 r. na poziomie 2015-2016 lub 

innym – do uzgodnienia z krajami rozwijającymi się, przy czym korzystne byłoby 

uzgodnienie już w Poprawkach końcowego poziomu wielkości produkcji np. 15% w 2040 r. 

To umożliwiłoby uzgodnienie Poprawek, natomiast  w kolejnych latach można byłoby 

negocjować konkretne harmonogramy redukcji – podobnie jak miało to miejsce w odniesieniu 

do wycofywania HCFC w krajach rozwijających się. Taki scenariusz, który proponowała 

Polska już na wcześniejszym spotkaniu Komitetu Ekspertów, pozwoliłby na uniknięcie w 

pierwszych latach po wprowadzeniu Poprawek nadmiernie wysokich kosztów wynikających z 

nakładania się na siebie wycofywania HCFC i HFC, a jednocześnie na zatrzymanie wzrostu 

produkcji i zużycia HFC. 

 

Odnośnie prezentacji przedstawionej przez HEAT polska delegacja zwróciła uwagę na 

bardzo istotne elementy kalkulacji kosztów podkreślone przez HEAT tj. : 

 

(1) koszty zostały skalkulowane tylko dla sektora RAC&HP – czyli należałoby dodać ok. 

300 mln USD do wszystkich opcji przedstawionych przez HEAT.  

(2) niepewność w odniesieniu do kosztów oraz dalszego rozwoju jednego z 

podstawowych zamienników HFC – substancji HFO. Tu naszym zdaniem konieczne 

jest dokonanie analizy statusu patentów zarówno na produkcję i zastosowania HFO, 

jak i na wytwarzanie i stosowanie mieszanin zawierających HFO oraz na rozwiązania 

konstrukcyjne sprzętu (zwłaszcza chłodniczego i klimatyzacyjnego) wykorzystującego 

HFO. Istotne byłoby określenie na co tak naprawdę zostały przyznane patenty i kiedy 

nastąpi ich wygaśnięcie, co pozwoliłoby na ocenę kosztów transferu technologii. 

Według naszych informacji takiej analizy nikt jeszcze dotąd nie przeprowadził, a 

kwestia transferu technologii jest jednym z podstawowych elementów na którą 

zwracają uwagę kraje rozwijające się, gdy mówimy o wprowadzeniu HFC do PM. 
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KE poprosiła PCz o przesłanie uwag odnośnie „discussion paper” oraz dokumentu 

przygotowanego przez HEAT. BOWOiK przygotowało wspólnie z MŚ uwagi do dokumentu 

„discussion paper” i przesłało do KE. Znajdują się one w Załączniku nr 1 do niniejszego 

raportu. 

 

3.2. Strony internetowe KE CIRCABC FGC i FGC  

 

 

W Załączniku nr 2 do niniejszego raportu przedstawiono strukturę strony CIRCABC 

FGC na dzień 30.06.2014 r., a w Załączniku nr 3 strukturę strony FGC na ten sam dzień. W 

okresie objętym niniejszym raportem na tych stronach zawarto jedynie ogólne informacje 

dotyczące FGC i raportowania o ich produkcji, imporcie i eksporcie przez firmy natomiast nie 

umieszczano na nich żadnych dokumentów, przypuszczalnie dlatego, że w tym okresie 

działalność KE koncentrowała się wyłącznie na rewizji Rozporządzenia (WE)842/2006 (patrz 

punkt 3.3.1 poniżej) 

3.3. Analiza i opiniowanie dokumentacji dotyczącej FGC przekazywanej przez 

KE i Prezydencję, przygotowywanie we współpracy z MŚ, odnośnej 

dokumentacji dla KE i Prezydencji oraz udział w spotkaniach związanych z 

FGC. 

 

 

3.3.1.  Udział w spotkaniach związanych z FGC 

 

W okresie objętym niniejszym raportem BOWOiK czynnie uczestniczyło w 

spotkaniach na forum międzynarodowym dotyczących kwestii związanych z FGC, w tym w 

spotkaniu z KE w sprawie nowego rozporządzenia F-gazowego, w warsztatach „Workshop on 

the implementation of the 2006 IPCC Guidelines for GHG inventories” oraz w spotkaniu z 

EPEE w sprawie interpretacji przepisów nowego rozporządzenia nr 517/2014. Poniżej 

omówiono w skrócie te spotkania i inicjatywy dotyczące FGC, które miały miejsce w okresie 

objętym niniejszym raportem i w których uczestniczyli przedstawiciele BOWOiK. 

 

 

(a) Spotkanie dotyczące wdrożenia nowego rozporządzenia w sprawie F-gazów 

 

 

Na początku tego spotkania KE przedstawiła prezentacje dotyczące nowego rozporządzenia, 

w których omówiła: 

 

 Przegląd zapisów nowego rozporządzenia w sprawie F-gazów (punkt 3a agendy 

spotkania) 

 

KE poinformowała, że najważniejszym priorytetem jest zapewnienie płynnego wdrożenia 

wycofywania substancji HFC od 2015 roku zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie  

F-gazów. W tym celu najważniejsze jest przeanalizowanie i opracowanie: 

 szczegółowych zasad dotyczących ustanowienia kontyngentów oraz  rejestru firm, 

 formularzy raportowania dla przedsiębiorców, 
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 wskazówek dotyczących między innymi procesu przyznawania kontyngentów, 

procesu raportowania przez firmy oraz FAQ, 

 sposobów prowadzenia szkoleń i certyfikacji, 

 szczegółowych zasad oznakowania. 

 ustanowienia kontyngentów dla HFC (punkt 3b agendy spotkania) 

 

KE przedstawiła propozycję praktycznego rozwiązania systemu kontyngentów dla HFC 

zawartego w nowym rozporządzeniu. W pierwszym okresie (do końca kwietnia) ukaże się 

ogłoszenie w Urzędowym Dzienniku UE oraz zostaną przesłane wiadomości za pomocą 

poczty elektronicznej z prośbą o zarejestrowanie się w Bazie BDR, następnie zarejestrowani 

użytkownicy zostaną poproszeni o wypełnienie deklaracji na przyznanie kontyngentów na rok 

2015 oraz przesłanie dodatkowych danych odnośnie wyłączeń zgodnie z artykułem 13(2) 

nowego rozporządzenia. Cały ten proces powinien zakończyć się pod koniec lipca. 

 

 Ustanowienie rejestru firm uczestniczących w rożnych aspektach w przydziale 

kontyngentów HFC lub z niego wyłączonych (HFC wprowadzane do obrotu do celów 

wyłączonych spod systemu kontyngentów) (punkt 3c agendy spotkania) 

 

KE przedstawiła informację, jak będzie wyglądał rejestr firm, którego ustanowienie leży w 

gestii KE zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie F-gazów. W rejestrze w bazie 

danych BDR będą zbierane wszystkie dane wymagane w nowym rozporządzeniu w sprawie 

F-gazów, które nie były wymagane dotychczas m.in. odnośnie importerów i eksporterów 

urządzeń zawierających F-gazy. Trwają obecnie ustalenia dotyczące szczegółów technicznych 

w odniesieniu do dostępu urzędów celnych do danych zawartych w rejestrze. W rejestrze 

będzie też możliwość transferu kontyngentów między zarejestrowanymi użytkownikami. 

 

 Prace nad nowym formatem raportowania (punkt 3d agendy spotkania). 

 

KE przedstawiła wstępną informację, jak będzie wyglądał nowy format raportu 

przekazywanego przez producentów, importerów i eksporterów F-gazów. Ponieważ jego 

opracowanie jest bardzo skomplikowane (patrz rys. 1 poniżej) w dalszym ciągu trwają pracę 

nad formularzem do raportowania.  
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Rys. 1 Raportowanie ilości HFC w 2015 r. 

 

 Inne sprawy związane z wdrażaniem nowego rozporządzenia (etykietowanie, kwestie 

interpretacyjne, możliwe nowe Wskazówki). 

 

KE przedstawiła wyjaśnienie dotyczące niektórych pytań odnośnie interpretacji nowego 

rozporządzenia w sprawie F-gazów między innymi kiedy importerzy urządzeń wstępnie 

napełnionych muszą mieć zapewnienie, że HFCs w nich zawarte są rozliczane w ramach 

kontyngentów. KE wyjaśniła, że ponieważ jest to wymóg prawny dotyczący wprowadzania 

do obrotu, ilości HFC zawarte w urządzeniach muszą być udokumentowane i deklaracja 

zgodności musi być dostępna w czasie wprowadzania do obrotu (przy przywozie jest to 

równoznaczne z dopuszczeniem do swobodnego obrotu). KE poinformowała również, że 

musi być przedyskutowana kwestia jak ma być wdrożony artykuł 9(3)(b), czyli że nie 

zamknięte hermetycznie urządzenia napełnione HFC wprowadzonymi do obrotu mogą być 

sprzedawane użytkownikom końcowym wyłącznie w przypadku, gdy zostaną przedstawione 

dowody na to, że instalowanie zostanie przeprowadzone przez podmiot certyfikowany 

zgodnie z art. 8  

 

(b) „Workshop on the implementation of the 2006 IPCC Guidelines for GHG inventories” 

Warsztaty zostały zorganizowane w celu zapoznania się ze zmianami jakie trzeba 

wdrożyć do inwentaryzacji emisji FGC związku z wytycznymi IPCC z 2006 oraz 

zapoznaniem się z doświadczeniami wybranych krajów w zakresie wdrażania tych 

wytycznych. W warsztatach wzięli udział eksperci z kilkunastu państw członkowskich  (PCz) 

UE, przedstawiciel BOWOiK oraz przedstawiciele KOBIZE. Warsztaty zostały podzielone na 

dwa główne wątki tematyczne związane z nową metodyką związaną z sektorem IPCC 1. 
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Energia oraz sektorem IPCC 2. Procesy przemysłowe. Sprawozdanie z tego wyjazdu dostępne 

jest w BOWOiK. 

 

(c) Spotkanie z EPEE 

 

Europejskie stowarzyszenie producentów urządzeń chłodniczych EPEE poprosiło o 

spotkanie w sprawie interpretacji niektórych przepisów rozporządzenia 517/2014. EPEE 

uważa, że nie tylko ilości HFC „luzem”, ale także ilości HFC wyeksportowane w 

urządzeniach powinny być  objęte tym wyłączone  spod przydzielonych kontyngentów. EPEE 

podkreśliło, że nieuwzględnienie w tym wyłączeniu urządzeń napełnianych fabrycznie 

spowoduje znaczy wzrost cen eksportowanych urządzeń i tym samym znacznie obniży 

konkurencyjność firm z UE.  BOWOiK po zapoznaniu się z opinia EPEE skontaktowało się z 

KE i uzyskało informację, że KE jest przeciwna takiej interpretacji. Według KE uznanie ilości 

zawartych w wyeksportowanych urządzeniach za wyjęte spod systemu kontyngentów nie ma 

podstaw prawnych, a ponadto byłoby niezgodne z „duchem” rozporządzenia i praktycznie 

uniemożliwiłoby uzyskanie spodziewanych efektów redukcji emisji F-gazów. KE uważa, że 

wprowadzenie takiego wyłączenia do rozporządzenia wymagałoby jego re-negocjacji, co na 

obecnym etapie nie jest możliwe. 

 

3.3.2. Analiza danych raportowanych przez firmy polskie do KE zgodnie z artykułem 6 

Rozporządzenia 842/2006 za 2013 r. 

 

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 842/2006 importerzy i eksporterzy FGC są 

obowiązani do składania do KE (w praktyce do agencji europejskiej EEA współpracującej z 

KE) do 31 marca danego roku raportu o ilościach FGC przywiezionych do UE lub 

wywiezionych z UE w poprzednim roku. Poniżej przedstawiono w Tabeli 1 zestawienie tych 

ilości przywiezionych do UE i w Tabeli 2 wywiezionych z UE w 2013 r. przez firmy polskie. 

Tabela 1. Zestawienie ilości FGC przywiezionych do UE przez dany podmiot w 2013 r. 

Przywóz 

Firma 

Substancja, Mg 

HFC-

134a 

HFC-

227ea 

HFC-

236fa 

HFC-

404a 

HFC-

407c 

HFC-

407f 

HFC-

410A 

HFC-

507 

HFC-

422D 

Wigmors 71,932 0 0 36 0 0 0 0 0 

Systherm Danuta 

Gazińska sp.j. 
16,07 0 0 9,49 4,25 0 6,666 4,32 5,19 

Savi Inwestycje  

Sp. z o.o. 
0 12 0,5 0 0 0 0 0 0 

Centrum Klima 

SA 
0 0 0 18 18 0 18 0 0 

Iglotech 72 0 0 74 54 0 54 0 0 

Elektroserwis S.C. 

Anna,Jan Jaworscy 
36,37 0 0 0 0 0 0 0 0 

Linde Gaz Polska 138,28 0 0 140,58 0 0 0 0 0 

Sinochem Ningbo 

LTD. 
297,622 0 0 15,37 0 0 17,79 15,54 0 

Berling S.A. 0 0 0 35,28 6,384 9,59 4,12 0 0 

Całość 632,274 12 0,5 328,72 82,634 9,59 100,576 19,86 5,19 
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Tabela 2. Zestawienie ilości FGC wywiezionych z UE przez dany podmiot w 2013 r. 

Wywóz 

Firma Substancja 
Ilość 

Mg 

Wilhelmsen Ships Service Polska SP.z.o.o. HFC-134a 0,1 

Wilhelmsen Ships Service Polska SP.z.o.o. R-404a 1,94 

Wilhelmsen Ships Service Polska SP.z.o.o. R-407c 0,21 

Wilhelmsen Ships Service Polska SP.z.o.o. R-417a 0,82 

Wilhelmsen Ships Service Polska SP.z.o.o. R-507 0,14 

 

Z tego zestawienia wynika, że: 

• W 2013 r. jedynymi FGC, które przywieziono do Polski spoza UE były 

substancje HFC lub mieszany zawierające te substancje. Przywieziono łącznie 

1 191,344 ton substancji HFC i zawierających je mieszanin, z czego ok. 53%, 

czyli ponad połowę stanowiła substancja HFC-134a (wykorzystywana w 

różnych sektorach przemysłu) a 28% mieszanina R-404a (wykorzystywana 

wyłącznie w sektorze chłodnictwa i klimatyzacji). Pozostałe substancje i 

mieszaniny przywiezione spoza UE, to: HFC-227ea (wykorzystywana w 

sektorach ochrony p-poż. i produkcji pianek), HFC-236fa (wykorzystywana w 

sektorze ochrony p-poż.)  oraz mieszaniny wykorzystywane w sektorze 

chłodnictwa i klimatyzacji (R-407C, R-407f, R-410A, R-507 i R-422D). 

Należy zwrócić uwagę na to, że ilości przywiezione do Polski z innych PCz z 

pewnością były wielokrotnie (co najmniej o rząd wielkości) większe, ale ze 

względu na brak ustawowego obowiązku przekazywania danych przez 

podmioty wprowadzające te substancje na terytorium Polski takich danych nie 

ma. Brak jest również obowiązku ustawowego przekazywania danych przez 

podmioty wprowadzające na terytorium Polski substancje HFC (i inne FGC) 

zawarte w produktach i urządzeniach, co uniemożliwia oszacowanie tych 

ilości, choć można domniemywać, iż są one porównywalne z ilościami 

wprowadzanymi luzem. 

• W 2013 r. wywieziono z Polski poza UE HFC-134a oraz mieszaniny R-404A, 

R-407c, R-417a, R-507. Wywieziono łącznie 3,21 ton substancji HFC i 

zawierających je mieszanin. Najprawdopodobniej całkowita ilość FGC 

wywieziona z Polski do innych PCz może być dużo większa. 

 

 

3.3.3. Konsultacje w sprawie tłumaczenia nowego Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 

 

BOWOiK wspólnie z MŚ brało czynny udział w konsultacjach dotyczących 

tłumaczenia nowego rozporządzenia (UE) nr 517/2014. Konsultowało też z przedstawicielami 

przemysłu poprawność tłumaczenia wyrażeń typowo technicznych. 

Poza tym BOWOiK zostało poinformowane przez przedstawiciela przemysłu, że w 

opublikowanym rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w wersji polskiej znajduje się błąd. W 

załączniku III, w kolumnie pierwszej, pozycja 13: zamiast „13. (…), w których można 
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stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 1 500 lub większym” powinno być 

„13. (…), w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1 500”.  

Informację tę BOWOiK przekazało do MŚ. Korespondencja odnośnie tej kwestii została 

zamieszczona w Załączniku nr 4 do niniejszego raportu. 

 

3.3.4. Analiza nowego formatu raportowania zgodnie z nowym Rozporządzeniem (UE) 

nr 517/2014 

 

KE kilkakrotnie prosiła PCz o opinie do proponowanego nowego format raportu 

przekazywanego przez producentów, importerów i eksporterów F-gazów zgodnie z nowym 

rozporządzeniem (UE) nr 517/2014. BOWOiK w porozumieniu z MŚ czynnie uczestniczyło i 

kilkakrotnie zgłaszało propozycję zmian oraz uwagi, które w większości były uznawane przez 

KE. Uwagi przekazane do KE znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszego raportu. 

3.4. Współpraca z MŚ, KE, PCz i innymi instytucjami oraz podmiotami 

gospodarczymi objętymi przepisami Rozporządzenia 842/2006 i przepisami 

wykonawczymi do tego rozporządzenia 

 

BOWOiK współpracowało ściśle z MŚ, KE i podmiotami gospodarczymi objętymi 

przepisami Rozporządzenia 842/2006 i przepisami wykonawczymi do tego rozporządzenia w 

wielu bieżących sprawach związanych z FGC, pełniąc rolę punktu kontaktowego dla KE i 

przedsiębiorstw w sprawach FGC.  

3.4.1. Kwestie związane z raportowaniem FGC  

Istotną rolą BOWOiK jest pośredniczenie w kontaktach przedsiębiorców z KE, w 

szczególności w kwestiach dotyczących raportowania o FGC. BOWOiK otrzymało z agencji 

współpracującej z KE w zakresie raportowania danych informację, że firmy wymienione 

poniżej nie przekazały jeszcze raportów za 2013 rok mimo, że termin mija za kilka dni.  

Tabela 3. Firmy, które nie przesłały raportu do KE 

UserID Company name Address Email 

fgas24846 
COLUMBUS PRIME 

Sp z o.o. 

ul Targowa 18 

25-520, Kielce 

 

Szczepan Labuda 

[szczepan.labuda@magellanpro.pl] 

fgas22195 
Synthos Dwory Sp. z 

o.o. 

ul. Chemików 

1 

32-600, 

Oświęcim 

 

Witold Jaszczyk [jaszczyk-w@dwory.pl] 

 

W związku z powyższym, BOWOiK porozumiało się z tymi firmami. Okazało się, że 

firmy te nie importują ani nie eksportują już FGC spoza/poza UE. Podobna sytuacja była w 

zeszłym roku i wtedy poprosiliśmy te firmy o przekazanie do agencji EEA prośby o 

wykreślenie ich z listy podmiotów zobowiązanych do raportowania. Jednak pomimo 

przekazania tych próśb firmy otrzymywały z tej agencji w tym roku ponaglenia. Poprosiliśmy 

te firmy o przesłanie korespondencji z agencją, w której proszą o wykreślenie z listy i 
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ponownie wysłaliśmy ją do agencji zwracając uwagę, że te firmy już co najmniej dwukrotnie 

zgłaszały, że nie są importerami/eksporterami FGC i poprosiliśmy o wykreślenie tych firm z 

listy importerów/eksporterów FGC.  

3.4.2. Kwestie związane z raportowaniem FGC przez chińską firmę Sinochem Ningbo 

Ltd. 

 

BOWOiK po uzyskaniu od polskich przedsiębiorców informacji, że chińska firma 

Sinochem Ningbo Ltd. przywozi duże ilości FGC, chociaż tego nie raportuję do KE, 

próbowało skontaktować się bezskutecznie z tą firmą. Pytaliśmy też KE czy ta firma 

raportowała do KE przywóz do innych krajów niż Polska. Uzyskaliśmy informację, że nie. W 

trakcie analizy raportów przesyłanych przez firmy do KE za pośrednictwem platformy 

internetowej BDR zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 842/2006 zwróciliśmy uwagę, że firma 

Sinochem Ningbo Ltd. złożyła oprócz raportu za 2013 r. również raporty za okres 2010 r. – 

2012 r. Dane ze złożonych raportów odnośnie przywozu FGC przez Firmę Sinochem zostały 

przedstawione w Tabeli 4. W związku z tym poprosiliśmy KE o wyjaśnienie czemu zaległe 

raporty zostały zaakceptowane z bazie BDR i czy zostaną uwzględnione przy obliczaniu 

wartości odniesienia ważnej do uzyskania kontyngentów na 2015 r. zgodnie z nowym 

rozporządzeniem (UE) nr 517/2014. KE odpowiedziała, że uzgodniła z BDR, że od początku 

roku baza BRD będzie zablokowana i tylko raporty złożone do końca 2013 r. będą brane pod 

uwagę do przyznawania kontyngentów na 2015 r. Poinformowała także, że skontaktuje się z 

agencją obsługującą bazę BDR w celu wyjaśnienia tej kwestii. 

 

Tabela 4. Zestawienie danych zaraportowanych przez Sinochem w 2014 r. za okres 2010 

r. – 2013 r. 

Firma Substancja 
Ilość substancji w danym roku 

2010* 2011* 2012* 2013 

SINOCHEM 

NINGBO LTD. 
HFC134a 18,496 153,822 388,696 297,622 

SINOCHEM 

NINGBO LTD. 
R-404a 0 0 2,7 15,37 

SINOCHEM 

NINGBO LTD. 
R-410a 0 0 0 17,79 

SINOCHEM 

NINGBO LTD. 
R-507 0 0 0 15,54 

*Raporty złożone dopiero w 2014 r.- nie uznane przez KE. 

3.4.3. Kwestie związane z przyznawaniem kontyngentów na rok 2015 r.  

W związku z opublikowaniem w dniu 20 maja 2014 r. nowego rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE, L 

150/195) w dniu następnym KE opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE „Zawiadomienie 

dla producentów i importerów wodorofluorowęglowodorów oraz nowych przedsiębiorstw 

zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej 

w 2015 r.”, w którym poinformowała przedsiębiorców o procedurze przyznawania 
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kontyngentów. KE przekazała również informację, że w dniu 1 lipca 2014 r. upływa termin 

składania wymaganych przez Komisję Europejską dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 

deklaracji o przyznanie kontyngentów na rok 2015. Zawiadomiła, że tylko poprawnie 

wypełnione formularze rejestracji i deklaracji niezawierające błędów przesłane na adres  

CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu w wyznaczonym terminie (do 1 lipca 2014 r.) będą 

uwzględniane przez Komisję Europejską przy przydzieleniu kontyngentów na rok 2015. 

Przedsiębiorcy proszeni byli o przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów razem i jak 

najszybciej, aby możliwe było poprawienie ewentualnych błędów i ponowne przesłanie 

poprawionych dokumentów do dnia 1 lipca 2014 roku. KE podkreśliła również, że samo 

złożenie formularzy rejestracyjnych lub deklaracji o przydział kontyngentów na 2015 r. nie 

uprawnia do wprowadzania substancji HFC do obrotu od 2015 r. oraz wyznaczyła termin 

końcowy składania dokumentów na dzień 1 lipca 2014 r. Bezpośrednio po opublikowaniu 

tych informacji przez KE BOWOiK zamieściło na swojej stronie internetowej tekst 

rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz zawiadomienie KE. Została też zamieszczona 

informacja o procedurze przyznawania kontyngentów oraz dokumenty niezbędne do 

rejestracji w Rejestrze utworzonym przez KE oraz złożenia deklaracji o przyznanie 

kontyngentów na rok 2015. Poza tym BOWOiK skontaktowało się telefonicznie z wszystkimi 

przedsiębiorcami, który raportowali do KE zgodnie z art. 6 rozporządzenia 842/2006 

przynajmniej raz w  latach 2009 – 2012.  Uzyskaliśmy informacje, że na 9 podmiotów tylko 

dwie firmy COLUMBUS PRIME Sp z o.o. i Synthos Dwory Sp. z o.o. nie będą się ubiegać o 

kontyngenty z tego względu, że od dłuższego czasu nie importują ani nie eksportują już FGC 

spoza/poza UE. Producentom lub importerom, którzy raportowali wprowadzenie do obrotu 

więcej niż 1 tonę metryczną substancji HFC przynajmniej raz w latach od 2009 do 2012 

kontyngenty przydzielane są na podstawie wyliczonej przez Komisję Europejską wartości 

odniesienia oraz zadeklarowanych dodatkowych ilości substancji HFC zgodnie z art. 16 ust. 

1, 4 i 5 oraz Załącznikami V i VI do Rozporządzenia (UE) nr 517/2014. Zgodnie z art. 16 ust. 

4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 producent lub importer może zadeklarować 

wprowadzenie do obrotu dodatkowych ilości substancji HFC oprócz ilości przyznanych na 

podstawie wartości odniesienia. Wartość odniesienia nie została podana przez upłynięciem 

terminu (1 lipca 2014 r.) składania deklaracji o przyznanie kontyngentu. W związku z tym 

przedsiębiorcy proszeni byli o podanie w formularzu deklaracji o przyznanie kontyngentów 

na rok 2015 całkowitej ilości danej substancji HFC wyrażonej w tonach metrycznych jaką 

zamierzają wprowadzić do obrotu w 2015 r. Wartość odniesienia obliczana jest z 

następującego wzoru: 

WO = średnia 2009-2012 (POM – EX) 

 gdzie:  

 EX - substancję „luzem”  objęte wyłączeniem zgodnie z artykułem 15(2) punkt 

od (a) do (e) rozporządzenia 517/2014 na podstawie dostępnych danych  

 POM –substancje „luzem” wprowadzone do obrotu  

Natomiast: 

POM = P + I - E + Δs, 

 gdzie:  

 P - produkcja 

mailto:CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu
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 I - przywóz  

 E: bezpośredni wywóz 

 Δs: różnica w zapasach = zapasy na 1 stycznia 20xx – zapasy na 31 

grudnia 20xx  

W związku z tym, że sposób obliczania średniej z lat 2009 r. – 2012 r. nie został 

sprecyzowany ani w rozporządzeniu nr 517/2014 ani w dokumentach opracowanych przez 

KE, BOWOiK poprosiło w wiadomości wysłanej za pomocą poczty elektronicznej do KE 

o wyjaśnienie w jaki sposób będzie obliczana ta średnia. KE wyjaśniła, że jeżeli w okresie 

2009 r. – 2012 r. dana firma: 

 Nie raportowała przywozu HFCs w ostatnich latach (tylko np. okresie 2009 r. – 

2010 r.) to całkowita ilość HFCs wprowadzona do obrotu była dzielona przez 4 

 Nie raportowała przywozu HFCs w pierwszych latach to całkowity ilość HFCs 

wprowadzona do obrotu była dzielona przez liczbę lat, w których przywóz  był 

raportowany np. firma przesyłała raporty za okres 2010 r. -2012 r. to całkowita 

ilość HFCs wprowadzonych do obrotu była dzielona przez 3, czyli całkowita ilość 

wprowadzonych do obrotu była dzielona przez ilość lat dla których były składane 

raporty 

BOWOiK skontaktowało się również z przedsiębiorstwami zarejestrowanymi w 

systemie BRD, którzy w roku 2013 po raz pierwszy przesłali raport do KE zgodnie z art. 6 

rozporządzenia 842/2006. Zostali oni poinformowani pocztą elektroniczną o procedurze 

składania deklaracji o przyznanie kontyngentów dla producentów lub importerów, którzy 

zamierzają wprowadzić do obrotu substancje HFC w ilości co najmniej równej 100 ton 

ekwiwalentu CO2 na dany rok kalendarzowy oraz nie raportowali wprowadzenia do obrotu 

więcej niż 1 tony metrycznej substancji HFC przynajmniej raz w latach od 2009 r. do 2012 r. 

W związku z tym, że okres (od 20 maja do 1 lipca) składania deklaracji na kontyngenty był 

bardzo krótki BOWOiK poinformowało przedsiębiorców, którzy raportowali oraz tych, 

którzy nie raportowali w latach bazowych odnośnie kwestii związanych z poprawnym 

formalnym wypełnianiem dokumentów przesyłanych do KE i poprosiło by wymagane 

dokumenty zostały wysłane najszybciej jak to jest możliwe. Na prośbę przedsiębiorców 

BOWOiK sprawdzało też poprawność wypełnionych dokumentów wymaganych przez KE. 

Korespondencja z KE oraz przedsiębiorcami odnośnie kwestii przyznania kontyngentów na 

rok 2015 została zamieszczona w Załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania. 

3.4.4. Kwestie związane ze współpracą z przedsiębiorcami 

Do obowiązków BOWOiK należy również udzielanie odpowiedzi na pytania 

przedsiębiorców dotyczące stosowania FGC kierowane do nas zarówno pocztą elektroniczną 

jak i telefonicznie. W okresie objętym niniejszym raportem udzielano wielokrotnie tego 

rodzaju konsultacji. Przykładowa korespondencja odnośnie tej kwestii została zamieszczona 

w Załączniku nr 7 do niniejszego raportu. 
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4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

1. W ramach pracy: 

 

 Wzięto aktywny udział w działaniach dotyczących ewentualnego rozszerzenia 

Protokołu montrealskiego o substancje HFC, a także spotkaniach i inicjatywach 

międzynarodowych dotyczących FGC.  

 

 Monitorowano na bieżąco zawartość stron internetowych CIRCABC FGC i FGC oraz 

analizowano i opiniowano na bieżąco dokumentację dotyczącą FGC przekazywaną 

przez KE, a także opracowywano wspólnie z MŚ i przekazywano odnośną 

dokumentację do KE, w tym uwagi w języku angielskim do zaproponowanych przez 

KE dokumentów dotyczących wprowadzenia do protokołu montrealskiego (PM) 

poprawek dotyczących ewentualnego włączenia do PM harmonogramu wycofywania 

substancji HFC proponowanych przez UE.  

 

 Analizowano również proponowany przez KE nowy format raportu przekazywany 

przez producentów, importerów i eksporterów F-gazów zgodnie z nowym 

rozporządzeniem (UE) nr 517/2014. 

 

 Przeprowadzono analizę danych zawartych w raportach przekazywanych przez 

importerów i eksporterów FGC do KE 

 

 W ramach współpracy z MŚ, KE i podmiotami gospodarczymi prowadzono 

działalność informacyjną i konsultacyjną dotyczącą wdrażania Rozporządzenia 

842/2006 i przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia, w tym m.in. 

odpowiadano na pytania przemysłu i KE dotyczące wdrażania Rozporządzenia 

842/2006, a także raportowania wynikającego z przepisów tego rozporządzenia  

 

 W ramach współpracy z MŚ, KE i podmiotami gospodarczymi prowadzono 

działalność informacyjną i konsultacyjną dotyczącą wdrażania nowego 

Rozporządzenia (UE) 517/2014 przede wszystkim dotycząca przyznania 

kontyngentów na przywóz substancji HFC w 2015 r.  

 

 

2. Realizacja działań w ramach pracy umożliwiła wywiązywanie się przez Polskę na bieżąco 

z obowiązków wynikających z przystąpienia do UE z zakresie leżącym w gestii MŚ 

wynikającym z Rozporządzenia 842/2006 UE oraz rozporządzeń wykonawczych KE do 

tego rozporządzenia. 

 

3. Dla właściwego wywiązywania się Polski z obowiązków wynikających z Rozporządzenia 

842/2006 a następnie Rozporządzenia 517/2014 i rozporządzeń wykonawczych KE do 

tych rozporządzenia w zakresie leżącym w kompetencji MŚ oraz realizacji bieżącej 

współpracy z KE w tym zakresie niezbędna jest kontynuacja pracy w 2014 r. i latach 

następnych. 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

  

Załącznik nr 1.  Uwagi (opracowane we współpracy z MŚ) do zaproponowanych przez KE 

dokumentów dotyczących wprowadzenia do protokołu montrealskiego (PM) 

poprawek dotyczących ewentualnego włączenia do PM harmonogramu 

wycofywania substancji HFC proponowanych przez UE oraz prezentacja 

KE odnośnie harmonogramów redukcji produkcji i zużycia HFC. 

Załącznik nr 2. Struktura strony CIRCABC-FGC na dzień 30.06.2014 r. 

Załącznik nr 3. Struktura strony FGC na dzień 30.06.2014 r. 

Załącznik nr 4.  Korespondencja w sprawie błędu w wersji polskiej opublikowanego 

rozporządzenia (UE) nr 517/2014. 

Załącznik nr 5.  Uwagi (przygotowane w porozumieniu z MŚ) do proponowanego przez KE 

nowego formatu raportu przekazywanego przez producentów, importerów i 

eksporterów F-gazów zgodnie z nowym rozporządzeniem (UE) nr 

517/2014. 

Załącznik nr 6. Korespondencja z KE oraz przedsiębiorcami odnośnie kwestii przyznania 

kontyngentów na rok 2015.  

Załącznik nr 7. Przykładowe odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące stosowania 

FGC kierowane do BOWOiK pocztą elektroniczną. 
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