
  

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. 

Poz. 2119 

RO ZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROZWOJU 1) 

z dnia 10 grudnia 2015 r. 

w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz 
wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców2) 

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców; 

2) wzór certyfikatu dla przedsiębiorców i jego opis; 

3) wysokość jednostkowych stawek opłat za: 

a) rozpatrzenie wniosku o wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców, 

b) wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców, 

c) dokonanie wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębior-
ców. 

§ 2. Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Wzór certyfikatu dla przedsiębiorców jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

2. Certyfikat dla przedsiębiorców ma postać kartki papieru w formacie A4, zalaminowanej folią zabezpieczającą. 
Certyfikat dla przedsiębiorców jest opatrzony pieczęcią i podpisem kierownika jednostki certyfikującej przedsiębiorców. 

§ 4. Jednostkowa stawka opłaty za: 

1) rozpatrzenie wniosku o wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 10% wynagrodzenia, 
o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zwanej dalej „ustawą”; 

2) wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 35% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy; 

                                                           
1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895). 
2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu: 

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji 
przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierają-
cych fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3); 

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji 
przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektó-
re fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12). 
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3) odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 10% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy; 

4) dokonanie wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców 
wynosi 5% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

Minister Rozwoju: M. Morawiecki 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 10 grudnia 2015 r. (poz. 2119) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

 

I. NAZWA WNIOSKODAWCY 

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

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

 

II. ADRES I SIEDZIBA 

(siedziba i adres wykonywania działalności gospodarczej, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – 

adres wykonywania działalności) 

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

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

 

III. NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 

(jeżeli został nadany) 

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

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

 

IV. NUMER WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

(jeżeli wnioskodawca podlega wpisowi do tego rejestru) 

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

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

 

Proszę o wydanie certyfikatu w zakresie*) 

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

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

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

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

 

V. OŚWIADCZENIE WOLI O WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI ZGODNIE Z ZAKRESEM CERTYFIKATU DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

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

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

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

 

…………….……., dnia……….…… 

        (podpis)
**) 
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Objaśnienia:   
*) Wpisać zakres prowadzonej działalności na podstawie art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881). 
**) Wniosek składany w postaci dokumentu elektronicznego należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
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Załącznik nr 2 

WZÓR 

 

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

              Logo jednostki                                                                                                                                 Nazwa i adres jednostki 

    certyfikującej przedsiębiorców                                                                                                             certyfikującej przedsiębiorców 

 

CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

NR XXXXXXXXX - XXXXXX 

 

wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881). 

 

Potwierdza się, że przedsiębiorca: 

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

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

(nazwa /imię i nazwisko przedsiębiorcy) 

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

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

(siedziba i adres wykonywania działalności gospodarczej, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – 

adres wykonywania działalności) 

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

(numer identyfikacji podatkowej – jeżeli został nadany) 

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

(numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli przedsiębiorca podlega wpisowi do tego rejestru) 

spełnił wymagania rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozpo-
rządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego 
uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyj-
nych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3) lub rozporządze-
nia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przed-
siębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających nie-
które fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12) oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) 
i jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie*) 

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

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

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

 

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

   (miejscowość)                              (data)                                                                                                                 (pieczęć i podpis kierownika jednostki  

                                                                                                                                                                                      certyfikującej przedsiębiorców) 
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Objaśnienia:   
*) Należy wskazać zakres działalności, do wykonywania której jest uprawniony przedsiębiorca, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 
poz. 881). 

 




