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Tegoroczne Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa odbyło się 19 maja br. w
Hotelu Mercure Centrum w Toruniu. Uczestniczyło w nim 49 firm z ponad 120 Członków KFCh
oraz zaproszeni goście i media branżowe. Uczestników spotkania przywitał Prezes Zarządu
KFCh Robert Grejcz (reprezentujący firmę Emerson Climate Technologies), zaś całość obrad
jako Przewodniczący poprowadził Józef Kisielnicki (Kliweko) wraz z Markiem Czarnackim
(Anmark), któremu powierzono funkcję Sekretarza. 

  

      

Smutnym akcentem rozpoczynającym tegoroczne zebranie było wspomnienie, zmarłego w
końcu marca, Bolesława Gazińskiego, właściciela firmy Systherm, specjalisty i działacza
naukowo-technicznego w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji, a także Członka Sądu
Dyscyplinarnego KFCh, któremu zebrani oddali cześć minutą ciszy.

  

  

Część formalna rozpoczęła się sprawozdaniem Zarządu KFCh za rok ubiegły, które
prezentował Robert Grejcz jako Prezes Zarządu, a w części finansowej Wacław Maniawski
(Elektronika) pełniący funkcję Członka Zarządu ds. finansowych.

  

  

Podczas ostatniego roku działalność Forum obejmowała m.in. dążenia do rozpoczęcia
finalnego dostosowania krajowej legislacji do Rozporządzenia UE nr 517/2014 oraz udział na
zaproszenie Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju w zapoczątkowanych wiosną br.
konsultacjach projektu zmiany krajowej legislacji f-gazowej. Wskazano także wystąpienia
kierowane do Ministerstwa Energii w zakresie kształtowania polityki energetycznej na szczeblu
krajowym i unijnym w celu wsparcia pomp ciepły i poligeneracji z wykorzystaniem chłodu w
kontekście zmian polityki energetycznej OZE oraz odnośnie tworzenia klastrów energetycznych.
W sprawozdaniu wskazano także na udział KFCh w tworzeniu stanowisk branżowych w ramach
AREA odnośnie zmian dyrektyw:

 1 / 5



Walne Zebranie Członków KFCh – Toruń 2017
Środa, 30 Sierpień 2017 12:13

  

    
    -  nr 2009/28/WE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych (RES), ��  
    -  nr 2010/31/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), ��  
    -  nr 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej (EED).  

  

  

W reakcji na zgłaszane przez Członków problemy z napływem nielegalnych czynników
chłodniczych do Polski, w tym także R22, KFCh nawiązało współpracę ze Służbą Celną, biorąc
udział w centralnym szkoleniu Służby Celnej w Krakowie, gdzie zwrócono uwagę na ten
narastający problem.

  

  

Na koniec części formalnej powitano także obecnych na sali nowych Członków KFCh – firmy
Frigo Consulting oraz Chłodnictwo- Klimatyzacja Janusz Szymański, których przedstawicielom
zostały wręczone emblematy KFCh.

  

  

Walnego Zebranie Członków jest co roku również miejscem na poruszenie bieżących
zagadnień dotyczących branży, działalności firm. W tym roku dominowała tematyka związana z
czynnikami chłodniczymi oraz kontrolami prowadzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego w
firmach certyfikowanych f-gazowo i stawiane podczas nich wymagania.
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      Pierwszym wystąpieniem przygotowane przez Janusza Kałużę (eksperta firmy Chemorus)dotyczyło harmonogramu redukcji HFC i systemu kontyngentów oraz zakazu stosowania HFCw kolejnych l atach na podstawie Rozporządzenia UE Nr 517/2014. Zaprezentowane zostałytakże nowe czynniki o niskim GWP, zastępujące wycofywane f-gazy, które w ostatnim czasiewprowadzane są na rynku, a także liczne praktyczne przykłady ich udanych wdrożeń winstalacjach.    Po wystąpieniu miała miejsce dyskusja dotycząca aktualnej dostępności czynnikówchłodniczych i ich cen oraz przewidywań i tendencji w tym zakresie. Członkowie Forum wyrazilizaniepokojenie obecną sytuacją w kontekście wzrastających cen czynników chłodniczych, cojest często trudne do zaakceptowania przez odbiorców końcowych świadczonych usług.    Istotnym dopełnieniem problematyki czynnikowej było wystąpienie Prezesa Zarządu KFChRoberta Grejcza, który zaprezentował węglowodory stosowane w chłodnictwie i kwestiezwiązane z bezpiecznym ich stosowaniem.      
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      Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja przedstawiciela Urzędu DozoruTechnicznego. Krzysztof Waligórski (UDT Oddział w Bydgoszczy) przedstawił certyfikacjęf-gazową dla personelu i firm wraz z wymaganiami jakie UDT ma podczas okresowych kontroliprzeprowadzanych w firmach certyfikowanych f-gazowo, skupiając się m.in. na kwestiiposiadania właściwych procedur. Po swoim wystąpieniu prelegent, podczas ożywionej dyskusji,wspomagany przez Dariusza Cendlewskiego z Centrali UDT w Warszawie, starał sięrozstrzygnąć wątpliwości uczestników spotkania m. in. w kwestii instalacji urządzeńchłodniczych i powiązaną z nią koniecznością posiadania certyfikatu f-gazowego,częstotliwością kontroli u operatorów urządzeń chłodniczych oraz zaświadczenia UDT dla osóbdokonujących odzysku czynników chłodniczych do butli, czy też uprawnień w zakresielutowania twardego oraz niejednolite wymagania stawiane przez terenowe oddziały UDT.            Członkowie nominowani przez Forum zasiadają w Komitetach Odwoławczych powołanych przez Ministerstwa Rozwoju w zakresie certyfikacji f-gazowej – Grzegorz Michalski (GEA) oraz Aleksander Archanowicz (Daikin) w zakresie certyfikacji i akredytacji OZE. Obecnie zaś na ukończeniu jest procedura zatwierdzenia eksperta KFCh do Komitetu Technicznego nr 63 – Elektryczny Sprzęt Powszechnego Użytku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.            Ostatnia część Walnego Zebrania Członków upłynęła pod hasłem uchwalenia budżetu na rokkolejny i kontynuacji dyskusji wywołanych tematyką prezentacji, zaś zwieńczeniemcałodziennych obrad była tradycyjnie uroczysta kolacja.         materiały KFCh    
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