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Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów
Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)
•

Utworzony w IChP jako „wyspecjalizowanej jednostce” na mocy art. 19
Ustawy z dnia 15 maja 20916 r. w sprawie substancji zubożających
warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

•

Zgodnie z art. 14 Ustawy operatorzy urządzeń (chłodniczych,
klimatyzacyjnych, pomp ciepłą, rozdzielnic wysokiego napięcia i urządzeń
zawierających rozpuszczalniki) oraz systemów ochrony p-poż zakładają w
CRO „Karty Urządzenia” i „Karty Systemu Ochrony P-poż” dla
stacjonarnych urządzeń i systemów zawierających 3 kg lub więcej
substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych (Fgazów, FGC)

•

W Kartach zawarte są :
– dane dotyczące operatora oraz dane dotyczące urządzenia/systemu 
wprowadzane przez osobę zakładającą Kartę w momencie zakładania Karty
– dane o czynnościach wykonywanych na urządzeniu/systemie  wpisywane
przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do wykonywania tych
czynności (np. kontroli szczelności, serwisowania lub odzysku), ale dopiero
pod wykonaniu tych czynności

Centralny Rejestr Operatorów (CRO)
MŚ

CRO

Strona
CRO

www.cro.ichp.pl

Centralny Rejestr Operatorów (CRO)
Schemat
Administrator systemu
osoby wyznaczone
przez Dyrektora IChP

Operator

Administrator
konta
Osoba
kontaktowa

Osoba
kontaktowa

- Urz. chł/klim

Operator

Operator

Administrator
konta

Administrator
konta

Osoba
kontaktowa

- Rozdzielnica

Osoba
kontaktowa

Osoba
kontaktowa

- System p-poż

Baza Danych ze Sprawozdań (BDS)
•

Utworzona w IChP jako „wyspecjalizowanej jednostce” na mocy art. 41 Ustawy
z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

•

Zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 Ustawy w CRO podmioty :
– przywożące do Polski i wywożące z Polski SZWO lub F-gazy (FGC), a także
produkty, urządzenia i systemy zawierające SZWO lub F-gazy
– Stosujące SZWO lub F-gazy (stosowanie  to NIE użytkowanie/eksploatacja !)
– Prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie SZWO lub F-gazów

są zobowiązane do przekazywania do 28 lutego sprawozdań rocznych do BDS
•

W sprawozdaniach zawarte są :
– dane dotyczące podmiotu przekazującego sprawozdanie, w tym profil działalności
podmiotu odnoszący się do przekazywanego sprawozdania (np. podmiot przywożący
F-fazy lub podmiot stosujący F-gazy)
– dane o rodzaju i ilości SZWO lub F-gazu, a także produktów, urządzeń i systemów,
których dotyczy sprawozdanie
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Kto rejestruje się w CRO, a kto w BDS?
CRO

Eksploatujący STACJONARNE
urządzenia (m.in. chł/klim, pompy
ciepła, rozdzielnice el.) lub systemy
ochrony p-poż zawierające 3 kg lub
więcej substancji kontrolowanych lub
F-gazów
(Bezpośredni użytkownicy lub
właściciele tych urządzeń lub
systemów – w tym klienci firm
serwisowych)
Oni są
OPERATORAMI

bo tylko oni mogą podejmować
decyzję w sprawach
finansowych dotyczących
urządzeń i systemów

BDS

(Niezależnie od ilości SZWO lub Fgazów)
Importerzy/eksporterzy SZWO, Fgazów oraz produktów, urządzeń i
systemów je zawierających
Serwisujący urządzenia i systemy
zawierające SZWO lub F-gazy
Dokonujący odzysku, recyklingu lub
regeneracji oraz zniszczenia SZWO
lub F-gazów
Produkujący produkty, urządzenia i
systemy zawierające SZWO lub Fgazy
Stosujący SZWO lub F-gazy w
innych procesach

Pytania dotyczące CRO
• Czy serwisant jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w Rejestrze
Operatorów przez właściciela instalacji chłodniczej ?
– NIE – rejestracji w CRO operatora urządzenia, czyli podmiotu który
to urządzenie eksploatuje/użytkuje, dokonuje administrator konta
operatora, czyli osoba reprezentująca operatora w CRO
• Czy serwisant jest odpowiedzialny za założenie karty urządzenia
chłodniczego?
– NIE – za założenie Karty odpowiada operator urządzenia
• Czy właściciel instalacji chłodniczej lub jego pracownicy mogą dokonywać
wpisów w karcie urządzenia?
– Wpisów w Karcie o dokonanych czynnościach (kontrola szczelności,
serwisowanie itp.) dokonuje osoba wykonująca te czynności i
posiadająca odpowiedni certyfikat

Pytania dotyczące CRO
• Czy serwisant może za zgodą operatora dokonać jego rejestracji w
Rejestrze Operatorów i jeśli tak to jakich formalności należy dopełnić?
– TAK – jeśli posiada pełnomocnictwo od operatora  wtedy serwisant staje się
administratorem konta operatora z pełnymi uprawnieniami do zarządzania
tym kontem, w tym do wyznaczania osób kontaktowych będących
obligatoryjnie (par. 4 ust. 6 Rozporządzenia MŚ z dnia 8 stycznia 2016 r., Dz U
poz. 56) pracownikami operatora

• Czy serwisant może być administratorem konta operatora?
– TAK – patrz wyżej, ale TYLKO jednego operatora, chyba że:
• Ma pełnomocnictwo od każdego z operatorów
• Założy sobie odrębny adres e-mailowy w przypadku każdego z operatorów

Pytania dotyczące CRO
• Jak możemy sprawdzić przed wykonaniem czynności, że układ/urządzenie
jest zarejestrowane poprawnie lub czy w ogóle jest zarejestrowane?
– Przed rozpoczęciem wykonywania czynności serwisant powinien zażądać od
operatora pokazania Karty Urządzenia w formie pliku bądź wydruku pdf

• Jakie działanie powinien podjąć serwisant w przypadku wykonywania
usługi, gdy operator wprowadzi go w błąd lub nie chce udostępnić swoich
danych do dokonania wpisu w karcie urządzenia lub nawet nie udostępnia
dostępu do samej karty w celu dokonania obowiązkowego wpisu?
– Serwisant powinien w takim przypadku zawiadomić inspekcję ochrony
środowiska

• Czy wolno serwisować urządzenie, które nie posiada karty urządzenia?
– TAK, założenie karty urządzenia jest obowiązkiem operatora, ale jeśli jej nie
ma, to serwisant za to nie odpowiada

Pytania dotyczące CRO
• Z jakim dniem upływa 60-dniowy termin zakładania kart urządzeń dla
urządzeń zainstalowanych przed wejściem krajowej ustawy F-gazowej, a z
jakim zainstalowanych po wejściu w życie krajowej ustawy F-gazowej lecz
przed utworzeniem Rejestru Operatorów?
– 60-dniowy termin upływa z dniem 14 marca 2016  Karty można było
zakładać od 13 stycznia 2016 (data upublicznienia CRO) i od 13 stycznia 2016
liczy się 60-dniowy termin
– Jeśli urządzenie było zainstalowane w okresie po 13 stycznia, to Karta
Urządzenia powinna była być założona w ciągu 10 dni od dnia zainstalowania
i napełnienia F-gazem

Pytania dotyczące CRO
• Czy przez dokonanie wpisu do karty urządzenia można rozumieć
sporządzoną pisemną notatkę zawierającą wymagane informacje, zgodnie
ze wzorem z rozporządzenia Ministra Środowiska, po dokonaniu
czynności serwisowej przez serwisanta i przekazaną operatorowi z
podpisem serwisanta dokonującego czynności?
– NIE

• Czy serwisant może posłużyć się operatorem lub jego pracownikami
dokonując wpisu w karcie urządzenia chłodniczego (np. dyktując treść
wpisu i upoważniając ich do zatwierdzenia w systemie danego wpisu za
serwisanta)?
– Formalnie – NIE, ale w praktyce byłoby to możliwe jeśli zgodziłby się na to
administrator konta operatora lub osoba kontaktowa

Pytania dotyczące CRO
• W jaki sposób można zmodyfikować omyłkowy wpis w karcie urządzenia
na właściwy?
– Nie można zmodyfikować już dokonanego i zatwierdzonego wpisu o
dokonanych czynnościach. Jeśli dokonano omyłkowego wpisu, można dokonać
kolejnego wpisu korygującego.

• Czy operatorem zobowiązanym do założenia Karty w Rejestrze
operatorów może być osoba fizyczna?
– TAK, jeśli eksploatuje/użytkuje urządzenie lub jest jego właścicielem. Do
założenia Karty nie jest potrzebny certyfikat.

Pytania dotyczące CRO
• Czy jest możliwe antydatowanie wpisów w systemie kart urządzeń (czy
byłoby to legalne za zgodą wszystkich zainteresowanych) lub dokonanie
wpisu ze skutkiem na datę wsteczną?
– Antydatowanie wpisu w Karcie o dokonanych czynnościach nie jest możliwe,
gdyż data dokonania wpisu pojawia się automatycznie. Samodzielnie są
natomiast wpisywane daty rozpoczęcia i zakończenia czynności.

• Co należy zrobić z kartą urządzenia w po likwidacji urządzenia?
– Dokonać wpisu o odzysku SZWO lub F-gazu z urządzenia i przekazaniu do
zniszczenia (SZWO lub F-gaz) lub recyklingu/regeneracji (tylko F-gaz)
– Zamknąć Kartę

Pytania dotyczące CRO
• Które urzędy będą miały wgląd do karty urządzenia i Rejestru
Operatorów w ramach posiadanych kompetencji, np. kontrolnych?
– Do wszystkich Kart mają wgląd jedynie pracownicy IChP wyznaczeni przez
Dyrektora do obsługi CRO i posiadający upoważnienie do dostępu do
informacji niejawnych
– Do wszystkich Kart danego operatora ma wgląd administrator konta tego
operatora
– Do Kart założonych przez siebie ma wgląd osoba kontaktowa
– Inspektor ochrony środowiska ma wgląd do Kart urządzeń operatora, którego
kontroluje (może tylko zażądać od operatora wglądu do aktualnego pliku pdf
Karty, ale nie może logować się do systemu)

Pytania dotyczące CRO
• Czy operator instalacji może „cenzurować” w systemie wpisy dokonane
przez serwisanta (np. nie zatwierdzając wpisów dokonanych przez
serwisanta lub je anulując), czy serwisant musi dokonywać wpisów, które
chciałby mu narzucić operator?
– Dokonanego wpisu nie da się anulować ani zmienić
– Serwisant jest odpowiedzialny za to, co wpisuje, więc nie powinien dokonywać
wpisów o treści narzuconej przez operatora

Pytania dotyczące CRO

• Czy jest obowiązek wpisu czynności dokonanych przed założeniem karty
dla danego urządzenia?
– NIE. Nie można dokonać wpisu czynności wstecznych, gdyż w momencie
wpisu czynność automatycznie zapisuje się z datą bieżącą

• Czy już istniejąca dokumentacja czynności przeprowadzanych wcześniej
dla urządzenia ma być przechowywana przez operatora?
– TAK, w celu umożliwienia sprawdzenia przez serwisanta lub osobę
kontrolującą jakie czynności były wcześniej wykonywane

Informacje dotyczące CRO i BDS
www.ichp.pl

Pomarańczowe pole na głównej stronie
lub
Zakładka : BOWOiK (na dole strony)

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !

