Wypełnianie i Przekazanie Sprawozdania
Dotyczącego SZWO lub FGC za rok 2017 Instrukcja dla serwisów klimatyzacji samochodowej

Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu

Warsztat serwisujący klimatyzację
samochodową
 W instrukcji zostanie pokazane jak poprawnie wypełnić sprawozdanie.
 Sprawozdanie zostanie wypełnione dla fikcyjnej firmy „AutoKlima”, która w roku

2017 za który przekazywane jest sprawozdanie:
 Na dzień 1 styczna 2017 r. miała zmagazynowane 10 kg czynnika chłodniczego R-134a









(pierwotnego, który nie pochodził z odzysku) w butlach
Zakupiła w butlach 40 kg czynnika chłodniczego R-134a (pierwotnego od dystrybutora,
który nie pochodził z odzysku)
Zastosowała do serwisowania niektórych pojazdów silnikowych (samochody osobowe i
mikrobusy) łącznie 100 kg czynnika chłodniczego R-134a (20 kg czynnika pierwotnego
wcześniej zakupionego i 80 kg czynnika odzyskanego, który został przez nią wcześniej
odzyskany i poddany wstępnemu oczyszczeniu i zawróceniu do układu (recyklingowi) –
patrz punkt poniżej)
Odzyskała z instalacji klimatyzacji samochodowych w trakcie wykonywania serwisu
80 kg czynnika chłodniczego R-134a, który został przez nią poddany wstępnemu
oczyszczaniu i zawróceniu do układu (recyklingowi)
W wyniku awarii zaworu w butli magazynowej utraciła w wyniku emisji 1 kg czynnika
chłodniczego R-134a
Na dzień 31 grudnia 2015 r. miała zmagazynowane łącznie 29 kg pierwotnego
czynnika chłodniczego R-134a

Profil działalności

• W celu poprawnego wypełniania sprawozdania należy podać przy pierwszym
zalogowaniu prawidłowy profil działalności podmiotu.
• Profil działalności zawsze można zmienić klikając w konto w systemie i tam w
zakładkę profil działalności (wybrać Profil działalności od roku 2017).
• W zależności od zaznaczonych pól w profilu działalności-w sprawozdaniu będą
możliwe do wypełnienie dane pozycje odpowiadające zaznaczonemu profilowi.

Profil działalności

Do serwisu klimatyzacji samochodowej stosowane są czynniki chłodnicze R-134a (HFC-134a) i 1234yf, które
są oznaczone w Bazie jako FGC, dlatego podmioty dokonujące serwisu klimatyzacji samochodowej w profilu
muszą zaznaczyć „Podmiot stosujący FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń
zawierających FGC”.
Jeżeli przy serwisowaniu z instalacji jest odzyskiwany czynnik chłodniczy i jest poddawany wstępnemu
oczyszczaniu to należy również zaznaczyć „Podmiot prowadzący odzysk, recykling, regenerację lub
niszczenie FGC”.

Wypełnianie Sprawozdania

W celu wypełnienia sprawozdania należy kliknąć w Lista sprawozdań

Wypełnianie Sprawozdania

Następnie należy kliknąć w NOWE SPRAWOZDANIE

Wypełnianie Sprawozdania

Po otwarciu formularza nowego sprawozdania należy
wybrać rok, za który składane jest sprawozdanie

Wypełnianie Sprawozdania

Po wyborze roku wyświetli się Część I sprawozdania gdzie należy podać nazwę
sprawozdania. Na tym etapie można zmienić również rok za który wypełniane
jest dane sprawozdanie oraz profil działalności podmiotu.

Wypełnianie Sprawozdania

Dane dotyczące Podmiotu i osoby wypełniającej sprawozdanie
wypełniane są automatycznie.

Wypełnianie Sprawozdania
W
trakcie
wypełniania
sprawozdania warto zapisać
sprawozdanie, by nie utracić
wprowadzonych danych.
Zapisane sprawozdanie pokaże
się na Liście Sprawozdań ze
statusem „szkic”.

Wypełnianie Sprawozdania

W celu wypełnienia Części II sprawozdania
należy kliknąć w Substancja lub mieszanina 1
Po kliknięciu w Substancja lub mieszanina 1 wyświetli się lista poszczególnych sekcji,
które należy wypełnić, które zależą od zaznaczonego wcześniej profilu działalności

Wypełnianie Sprawozdania

Wypełnianie Części II sprawozdania należy zacząć od zdefiniowania
substancji, dla której wypełniane jest sprawozdanie. W tym celu należy kliknąć
w 1.SZWO-FGC

Wypełnianie Sprawozdania

R-134a to Fluorowany Gaz Cieplarniany FGC, substancja (nie mieszanina). W celu
zdefiniowania substancji w polu Nazwa substancji lub mieszaniny ASHRAE należy
zacząć pisać R-134a i wybrać ten czynnik z listy, Nazwa chemiczna uzupełni się
automatycznie.

Wypełnianie Sprawozdania

W celu podania ilości zakupionego czynnika (40 kg substancji pierwotnej) należy kliknąć w sekcję
4. Obrót na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W tej sekcji podaje się ilości zakupione lub
pozyskane nieodpłatnie i sprzedane lub przekazane nieodpłatnie, Przekazane do recyklingu,
Przekazane do regeneracji, Przekazane do zniszczenia, Przekazane do innych celów. Są to ilości
które były zawarte w butlach zbiornikach a nie zawartych w urządzeniach lub zastosowane do
wykonania usługi np. serwisowania klimatyzacji. Należy podać ilość substancji/mieszaniny z
podziałem na ilość substancji/mieszaniny pierwotnej i ilość substancji/mieszaniny odzyskanej,
poddanej recyklingowi lub regenerowanej (wartość można podać tylko w jednym z tych pól lub w
obu)

Wypełnianie Sprawozdania

W celu podania ilości zastosowanego czynnika R-134a do serwisowania klimatyzacji w niektórych
pojazdach silnikowych (samochodach osobowych i mikrobusach) należy kliknąć w sekcję 5.
Zastosowanie. Ilość czynnika R-134a zastosowaną do tej usługi (sumę odzyskanego i ponownie
dodanego do instalacji (80 kg) i nowego (20kg), zakupionego czynnika) należy wpisać w pole Serwis
lub konserwacja systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych z rozróżnieniem na
substancję pierwotną (20 kg) i odzyskaną (80 kg).
UWAGA: w przypadku serwisowania i konserwacji systemów klimatyzacji w innych pojazdach należy
ilość substancji wpisać w pole Konserwacja lub serwisowanie ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych.

Wypełnianie Sprawozdania

W celu podania ilości czynnika R-134a odzyskanego z klimatyzacji samochodowej i
poddanego wstępnemu oczyszczaniu i zawróceniu do układu (recyklingowi) należy
kliknąć w sekcję 6. Odzysk, recykling, regeneracja lub zniszczenie we własnym
zakresie i uzupełnić Odzysk 80 kg, Recykling 80 kg.

Wypełnianie Sprawozdania

W celu podania ilości czynnika R-134a zmagazynowanego na początku (10 kg, pierwotny) i
końcu danego roku (29 kg pierwotny) należy kliknąć w sekcję 7. Substancja lub mieszanina
zmagazynowana. W tej sekcji podaje się tylko ilości czynnika zawartego w butlach,
zbiornikach a nie ilości czynnika znajdującego się w urządzeniach.
UWAGA: Czynnik, który pozostał w stacji do nabijania klimatyzacji (na dzień 1 stycznia i 31
grudnia) traktuje się jako czynnik zawarty w zbiorniku-dlatego również należy go uwzględnić
w tej sekcji.

Wypełnianie Sprawozdania

W celu podania ilości czynnika R-134a utraconego np. w wyniku emisji należy
kliknąć w sekcję 8. Substancja lub mieszanina utracona. W tej sekcji podaje się
tylko ilości czynnika utraconego, który był zawarty w butlach, zbiornikach
magazynowych (rozszczelnienie butli na magazynie, straty technologiczne podczas
napełniania), a nie ilości czynnika utraconego z urządzeń (np. emisji z urządzeń,
które są dopełniane).

Przekaznie Sprawozdania

Przed przekazaniem sprawozdania należy sprawdzić poprawność przekazanych
danych. Po sprawdzeniu poprawności należy kliknąć w przekaż sprawozdanie.
UWAGA: Jeśli przycisk Przekaż sprawozdanie jest nieaktywny należy sprawdzić
wszystkie punkty/sekcje, ponieważ oznacza to, że nie są uzupełnione dane w
polach, które są obowiązkowe. W tym przypadku należy szukać komunikatów
oznaczonych kolorem czerwonym.

Przekaznie Sprawozdania

Po kliknięciu w Przekaż sprawozdanie system jeszcze raz poprosi o sprawdzenie
sprawozdania. W lewym górnym rogu wyświetli się wynik weryfikacji. Jeśli bilans i profil
działalności jest poprawny wynik weryfikacji: Sprawozdanie jest poprawne. Bilans substancji
musi zgadzać się zarówno dla substancji pierwotnej jak i odzyskanej.
Jeśli wynik weryfikacji jest błędny i bilans jest nieprawidłowy należy sprawdzić przychód i
rozchód poszczególnych substancji. Przychód zawsze musi równać się rozchodowi.
Jeśli wynik weryfikacji jest błędny i profil działalności jest nieprawidłowy należy sprawdzić i
zaktualizować dane dotyczące profilu w Części I lub poprzez wejście w zakładkę Konto w
systemie->Profil działalności od 2017.

Przekaznie Sprawozdania

Po ponownym sprawdzeniu danych, bilansu dla każdej substancji oraz profilu
działalności należy ponownie kliknąć w Przekaż sprawozdanie, przycisk znajduje
się w prawym dolnym rogu sprawozdania.
W razie potrzeby po lewej stronie jest również opcja Powrót do edycji
sprawozdania.

Przekaznie Sprawozdania

Po poprawnym przekazaniu sprawozdania status sprawozdania na liście
sprawozdań ulegnie zmianie ze szkicu na wysłane.

INFORMACJE DODATKOWE:


Status sprawozdania błędne oznacza, że sprawozdanie które zostało wysłane
zawiera błędy i należy przesłać korektę. Informacje dotyczące błędnego profilu
i/lub bilansu, terminu przekazania korekty, terminu wysłanej wiadomości z
prośba o korektę można odczytać po kliknięciu w podgląd sprawozdania.



System automatycznie weryfikuje wstępnie przesłane sprawozdanie i
wyświetla informacje o błędach. Aby wykonać korektę sprawozdania należy
wypełnić nowe sprawozdanie lub skopiować (przycisk kopia) przekazane
sprawozdanie. W utworzonym szkicu sprawozdania poprawić błędy i
przekazać je ponownie ponieważ nie ma możliwości edycji wysłanego
sprawozdania, tylko szkic jest edytowalny.



Informacja o poprawnym bilansie oraz informacja że sprawozdanie jest
poprawne wyświetlona na zielono przez system nie oznacza jeszcze, że
sprawozdanie nie zawiera innych błędów. Status „Zatwierdzone” sprawozdanie
otrzymuje dopiero po weryfikacji przez pracownika Wyspecjalizowanej
jednostki.



Jeśli wyświetli się sprawozdanie o statusie zerowe to oznacza, że nie należało
składać takiego sprawozdania w bazie BDS.



Status zatwierdzone oznacza że sprawozdanie zostało zweryfikowane
poprawnie przez pracownika Wyspecjalizowanej jednostki i zatwierdzone.

