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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r.
Poz. 2149

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A R O ZW O J U 1)
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców2)

Na podstawie art. 32 ust. 5 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 sposób przeprowadzania przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców kontroli spełniania warunków określonych w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
§ 2. 1. Jednostka certyfikująca przedsiębiorców przeprowadza kontrolę:

wstępną – przeprowadzaną przed wydaniem certyfikatu dla przedsiębiorców;

2)

okresową – przeprowadzaną po wydaniu certyfikatu dla przedsiębiorców, nie rzadziej niż raz na 7 lat.
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2. Kontrole mają na celu sprawdzenie spełnienia przez przedsiębiorców warunków, o których mowa w § 1.
§ 3. Kontrole, o których mowa w § 2, polegają na:

1)
2)
3)
4)
5)

weryfikacji dokumentów;

dokonaniu oględzin miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę i ocenie ich wyników;
weryfikacji danych i informacji umieszczonych w systemach informatycznych;
żądaniu udzielenia wyjaśnień, informacji oraz danych koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli;
ocenie innych dowodów i materiałów, które mogą przyczynić się do stwierdzenia stanu faktycznego.

§ 4. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu
podmiotowi.
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2. Protokół podpisują pracownicy jednostki certyfikującej przedsiębiorców przeprowadzający kontrolę oraz kierownik kontrolowanego podmiotu.

1)

2)

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).
W zakresie swojej regulacji rozporządzenie umożliwia wykonanie:
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 zawierających 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 niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12).

Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 2149

l.g
ov
.pl

3. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu pracownik jednostki certyfikującej przedsiębiorców dokonuje o tym wzmianki w protokole.
4. Odmowa podpisania protokołu przez osobę wymienioną w ust. 3 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu
przez pracowników jednostki certyfikującej przedsiębiorców przeprowadzających kontrolę i realizacji ustaleń kontroli.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Minister Rozwoju: M. Morawiecki

