
 
 
 
 

 
Miejscowość……..……………….., Data ………………………..

 

     

  
 

 

 

   DANE KUPUJĄCEGO: 
 

………………………………………………..  

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………….

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że dokonuję zakupu niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi 
 

 
 

  WYMAGANE DOKUMENTY, KOGO DOTYCZY 

DALSZEJ ODSPRZEDAŻY 
 

Dotyczy urządzeń, które zostały zakupione lub będą kupowane w .............….. r. 

- 

Dotyczy firm (np. hurtowni), które nie wykonują montażu urządzeń, a 

wyłącznie ich sprzedaży. 

 MONTAŻU URZĄDZENIA(-Ń) 

Posiadam aktualny certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorców nr: 

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

 KOPIA CERTYFIKATU F-GAZ DLA PRZEDSIĘBIORCY 

 
Dotyczy  podmiotów  uprawnionych  do  wykonywania czynności 

instalowania na podstawie certyfikatu dla przedsiębiorców. 

 MONTAŻU URZĄDZENIA(-Ń) 

Posiadam aktualny certyfikat F-gazowy dla personelu nr 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż pracownik .................................................................. posiada 

aktualny certyfikat F-gazowy dla personelu nr …………………………………………………. 

KOPIA CERTYFIKATU F-GAZ DLA PERSONELU  

KOPIA CERTYFIKATU F-GAZ DLA PRZEDSIĘBIORCY  

OŚWIADCZENIE 

Dotyczy osób wykonujących usługę instalowania na podstawie certyfikatu 

dla personelu – osoba  fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą lub podmiotów zatrudniających personel posiadający certyfikat 

F-gazowy 

MONTAŻU URZĄDZENIA(-Ń) PRZEZ FIRMĘ PODWYKONAWCZĄ 

POSIADAJĄCĄ WYMAGANY PRZEZ PRAWO CERTYFIKAT F-GAZOWY 
Dane firmy oraz numer certyfikatu: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 KOPIA CERTYFIKATU F-GAZ DLA PRZEDSIĘBIORCY  

 UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI INSTALOWANIA lub 

OŚWIADCZENIE 

Dotyczy podmiotów, które nie posiadają certyfikatu F-gazowego dla 

personelu i  zlecają  montaż  urządzenia-ń podwykonawcy 

posiadającemu wymagany przez prawo certyfikat F-gazowy dla 

przedsiębiorcy. 

 MONTAŻU URZĄDZENIA(-Ń) DO UŻYTKU WŁASNEGO / EKSPLATACJI  
Dane: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………… 

 KOPIA CERTYFIKATU F-GAZ DLA PRZEDSIĘBIORCY – 
Umowa zawarta przez użytkownika końcowego z osobą prawną 

 Lub 

KOPIA CERTYFIKATU F-GAZ DLA PERSONELU - umowa 
zawarta przez użytkownika końcowego z osobą fizyczną 

UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI INSTALOWANIA lub 

 OŚWIADCZENIE 
 

Dotyczy zakupu przez użytkownika końcowego 
 

  ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU osoby posiadającej certyfikat 

dla personelu 
 

Dotyczy podmiotów, które nie posiadają certyfikatu F-gazowego, ale posiadają co 
najmniej jednego pracownika z certyfikatem F-gazowym uprawniającym do 
instalowani urządzenia. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006; Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych  
gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 oraz z 2016r. poz. 1579 i 1948), znowelizowana w dniu 12 lipca 2017r. (Dz. U. poz. 1951) 
 
Oświadczam, że powyższe dane są aktualne i jednocześnie   z obowiązuję   się do niezwłocznego pisemnego poinformowania firmę Hydromar Marcin Gadulski o ewentualnych 
zmianach dotyczących ważności certyfikatu(-ów), zaświadczeń oraz danych rejestrowych wskazanych w niniejszym oświadczeniu. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
Podpis osoby upoważnionej oraz pieczątka 

 

Hydromar Marcin Gadulski       tel: 502117030, 504592906 

ul. Maszkowska 25           mailto: allegro@hydro-met.net 

95-035 Ozorków       mailto: hydromarozo@wp.pl 

NIP: 7321364873                                                                                                                                                                   http://hydro-met.net 

 




