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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 9 października 2009 r.

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 676)

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Art. 277.
1. Opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na

rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze
środowiska.

2. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji
urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na
miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

3. Administracyjne kary pieniężne podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który wydał decyzje w przedmiocie
wymierzenia kary.

[4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią przychody odpowiednich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.]

<4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią przychody Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz dochody budżetów powiatów i budżetów gmin.>

Art. 318.
1. Wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty albo kary powinien zostać złożony do

właściwego organu przed upływem terminu, w którym powinny być one uiszczone.
2. Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności opłat nie zwalnia z obowiązku ich

uiszczenia w części, w jakiej nie mogą podlegać odroczeniu.
3. Wniosek powinien zawierać:

1) wskazanie wysokości opłaty lub kary, o której odroczenie terminu płatności
występuje strona;

2) opis realizowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 317 ust. 1;
2a) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 317 ust. 1a, wskazanie, że

przedsięwzięcie jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków
komunalnych, wraz z opisem przedsięwzięcia;

3) harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6
miesięcy.
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4. Jeżeli istnieją zastrzeżenia co do możliwości sfinansowania przez wnioskodawcę
planowanych przedsięwzięć, właściwy organ może zażądać dodatkowo przedłożenia
dowodów potwierdzających możliwość finansowania przedsięwzięcia.

5. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłat lub kar określa:
1) opłatę lub karę, której termin płatności został odroczony, oraz jej wysokość;
2) realizowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcie;
3) harmonogram realizacji przedsięwzięcia;
4) termin odroczenia opłaty albo kary.

6. Właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia odroczenia terminu płatności opłaty lub
kary, jeżeli nie są spełnione warunki odroczenia określone ustawą.

[6a. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku przesyła egzemplarz decyzji orzekającej w
sprawie terminu płatności opłaty albo kary do właściwego powiatu lub gminy, których
przychodów funduszy dotyczy odroczenie.]

<6a. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku przesyła egzemplarz decyzji orzekającej
w sprawie terminu płatności opłaty albo kary do właściwego powiatu albo gminy,
których dochodów dotyczy odroczenie.>

7. W przypadku wniesienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki za
zwłokę na zasadach określonych w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa.

Art. 362.
1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ

ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek:
1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ ochrony środowiska może określić:
1) zakres ograniczenia oddziaływania na środowisko lub stan, do jakiego ma zostać

przywrócone środowisko;
1a) czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko lub

przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
2) termin wykonania obowiązku.

[3. W razie braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia działań, o których mowa w ust.
1, organ ochrony środowiska może zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do
uiszczenia na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, z zastrzeżeniem ust. 4, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód
wynikłych z naruszenia stanu środowiska.

4. Jeżeli szkody dotyczą obszaru kilku gmin, organ, o którym mowa w ust. 1, zobowiąże do
wpłaty kwot na rzecz właściwych gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej proporcjonalnie do wielkości szkód.]

<3. W przypadku braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia działań, o których
mowa w ust. 1, organ ochrony środowiska może zobowiązać podmiot korzystający
ze środowiska do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin, z zastrzeżeniem
ust. 4, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia
stanu środowiska.
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4. Jeżeli szkody dotyczą obszaru kilku gmin, organ, o którym mowa w ust. 1,
zobowiązuje do wpłaty kwot na rzecz budżetów właściwych gmin proporcjonalnie
do wielkości szkód.>

5. Do należności z tytułu obowiązku uiszczenia kwoty pieniężnej, o której mowa w ust. 3,
stosuje się przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia
organów podatkowych przysługują organowi ochrony środowiska właściwemu do
nałożenia obowiązku.

6. Przepisy ust. 1 pkt 2 i ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do władających powierzchnią
ziemi podmiotów korzystających ze środowiska, które nie oddziałują negatywnie na
środowisko, jeżeli na zasadach określonych w ustawie są one obowiązane do
rekultywacji powierzchni ziemi.

Dział II
Instytucje ochrony środowiska

Art. 386.
Instytucjami ochrony środowiska są:

1) Państwowa Rada Ochrony Środowiska;
2) komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko;
[3) fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;]
<3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;>
4) Krajowa Rada Ekozarządzania, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o

krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Rozdział 4
[Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej]

<Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej>

[Art. 400.
1. Na zasadach określonych ustawą działają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej "wojewódzkimi funduszami",
powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej
"powiatowymi funduszami", oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, zwane dalej "gminnymi funduszami". Ilekroć w ustawie jest mowa o
"funduszach", rozumie się przez to Narodowy Fundusz, wojewódzki fundusz, powiatowy
fundusz i gminny fundusz.

2. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną i w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych są odpowiednio państwowym funduszem celowym oraz
wojewódzkimi funduszami celowymi.
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3. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę
finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na
finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą gospodarkę finansową w sposób
zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej
niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

5.  Narodowy Fundusz wykonuje zadania Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji
określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji.]

<Art. 400.
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej

„Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną  w rozumieniu art. 9 pkt
14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240).

2. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  zwane dalej
„wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu
art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 1.>

<Art. 400a.
1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje:

1) opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów ochrony
przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i
utrzymywanie katastru wodnego;

2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
3) wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz

gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych
kraju;

4) wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i
ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez
społeczeństwo i gospodarkę;

5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

6) działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych,
w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr
1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w
sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz
wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu
przemieszczaniu odpadów;

7) koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust.
5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
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10) wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o
restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 oraz z 2003
r. Nr 175, poz. 1693);

11) badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

12) rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-
pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;

13) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania
informacji, służących badaniu stanu środowiska;

14) system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze
środowiska, w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających
ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat;

15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych
systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także
systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

16) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z
dostępem do informacji o środowisku;

17) działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz
szkód górniczych, a także ich skutków;

18) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz
terenów, na których występują te ruchy;

19) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla
środowiska;

20) zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków,
w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego;

21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz

wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i

biopaliw ciekłych;
24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan

gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych
produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach
podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody;

26) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów,
będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami;

27) opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego;
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28) przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków
roślin lub zwierząt;

29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

30) zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom
w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i
abiotyczne;

31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których
występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju;

33) przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

34) działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych
dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków
o wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o
których mowa w art. 206 i 212;

35) opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania
emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw;

36) wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego
sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz
ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

37) wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza,
programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju zasobów
wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami, krajowy
program oczyszczania ścieków komunalnych oraz plany działań
krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1, a także wspomaganie
realizacji tych programów i planów;

38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
niepodlegających zwrotowi;

39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach
współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;

41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);

42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z
zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
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2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pozostających w dyspozycji
Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność
zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności
udzielanej pomocy z warunkami jej dopuszczalności.

Art. 400b.
1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i

gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-
6.

2. Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42.

3. Narodowy Fundusz wykonuje zadania Krajowego operatora systemu zielonych
inwestycji określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Art. 400c.
1. Organami Narodowego Funduszu są Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu i

Zarząd Narodowego Funduszu.
2. Obsługę Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i Zarządu Narodowego Funduszu

zapewnia Biuro Narodowego Funduszu.
Art. 400d.

1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy nie więcej niż 12 osób.
2. Skład i strukturę Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu ustala, w drodze

zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając w składzie
Rady Nadzorczej:

1) dwóch przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego;

2) przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3) przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki;
4) przedstawiciela ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
5) przedstawiciela organizacji ekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym, które

posiadają struktury organizacyjne na terenie całego kraju, zgłoszonego przez te
organizacje i cieszącego się poparciem największej liczby tych organizacji.

3. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w prasie o zasięgu ogólnokrajowym
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw środowiska rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na
przedstawiciela organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej Narodowego
Funduszu, wskazując jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania.

4. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, w formie
pisemnej.

5. W razie niezgłoszenia przedstawicieli przez stronę samorządową Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego lub organizacje ekologiczne minister właściwy
do spraw środowiska może delegować na ich miejsce swoich przedstawicieli.
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6. Członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw środowiska, uwzględniając stanowiska podmiotów, o których
mowa w ust. 2.

7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu wyznacza minister
właściwy do spraw środowiska.

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu za udział w
pracach Rady, kierując się przepisami o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych
spółek Skarbu Państwa.

Art. 400e.
1. Organami wojewódzkich funduszy są rady nadzorcze wojewódzkich funduszy i

zarządy wojewódzkich funduszy.
2. Obsługę rad nadzorczych wojewódzkich funduszy i zarządów wojewódzkich

funduszy zapewniają biura wojewódzkich funduszy.
Art. 400f.

1. Rady nadzorcze wojewódzkich funduszy liczą po 7 osób.
2. W skład rad nadzorczych wojewódzkich funduszy wchodzą:

1) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska albo ich zastępcy, będący
regionalnymi konserwatorami przyrody, albo wojewódzcy inspektorzy ochrony
środowiska albo ich zastępcy;

2) przewodniczący regionalnych rad ochrony przyrody albo ich zastępcy albo
przewodniczący regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na
środowisko albo ich zastępcy;

3) przewodniczący komisji właściwych do spraw środowiska sejmików
województw albo ich zastępcy;

4) dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony środowiska
urzędów marszałkowskich;

5) przedstawiciele organizacji ekologicznych zgłoszeni przez organizacje działające
i posiadające struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący
się poparciem największej liczby tych organizacji;

6) przedstawiciele samorządów gospodarczych wybrani przez sejmiki województw
spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze;

7) przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw
środowiska spośród pracowników Biura Narodowego Funduszu lub urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska.

3. Marszałkowie województw ogłaszają w prasie o zasięgu regionalnym oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego rozpoczęcie procedury
zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji ekologicznych w radach
nadzorczych wojewódzkich funduszy, wskazując jednocześnie miejsce i 30-dniowy
termin ich zgłaszania.

4. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, w formie
pisemnej.
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5. W razie zgłoszenia przez organizacje ekologiczne więcej niż jednego kandydata
wyboru przedstawicieli organizacji ekologicznych spośród zgłoszonych kandydatów
dokonują sejmiki województw.

6. W razie niezgłoszenia przez organizacje ekologiczne żadnego kandydata, zgodnie z
trybem określonym w ust. 3, przedstawicieli organizacji ekologicznych wskazują
komisje właściwe do spraw środowiska sejmików województw.

7. Członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powołują i odwołują,
uwzględniając stanowisko podmiotów, o których mowa w ust. 2, sejmiki
województw, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

8. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy, jeżeli przestali oni pełnić funkcje, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 2.

9. Zarządy województw informują niezwłocznie sejmiki województw o zaprzestaniu
pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 4, przez członków rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy.

10. Szczegółowe warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich
funduszy za udział w pracach rady oraz wysokość wynagrodzenia członków rad
nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady ustalają zarządy
województw.

Art. 400g.
Członkom Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych wojewódzkich
funduszy zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, i
biorącym udział w posiedzeniu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży i
noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2
Kodeksu pracy.

Art. 400h.
1. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz rad nadzorczych

wojewódzkich funduszy należy odpowiednio:
1) ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków

Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
2) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów

wojewódzkich funduszy w sprawach emisji obligacji własnych oraz zaciągania
kredytów i pożyczek;

3) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów
wojewódzkich funduszy o udzielenie pożyczek i dotacji, których wartość
jednostkowa przekracza:

a) w przypadku pożyczki lub dotacji z Narodowego Funduszu – równowartość
odpowiednio kwoty 1 000 000 euro lub 500 000 euro,

b) w przypadku pożyczki lub dotacji z wojewódzkiego funduszu – 0,5%
przychodów uzyskanych przez ten fundusz w roku poprzednim;

4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Narodowego Funduszu oraz
zarządów wojewódzkich funduszy z działalności i rocznych sprawozdań
finansowych Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
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5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Narodowego Funduszu i
pracowników Biura Narodowego Funduszu oraz członków zarządów
wojewódzkich funduszy i pracowników biur wojewódzkich funduszy;

6) kontrola działalności Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich
funduszy;

7) składanie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego,
sprawozdań z działalności:

a) Narodowego Funduszu – ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
b) wojewódzkich funduszy – właściwemu zarządowi województwa.

2. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu należy także:
1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi

właściwemu do spraw gospodarki wodnej, w celu uzgodnienia, wspólnej
strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

2) uchwalanie, raz na 4 lata, wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i
wojewódzkich funduszy, do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego pierwszy
rok objęty tą strategią;

3) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania Narodowego Funduszu,
wynikającej ze wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i
wojewódzkich funduszy, do dnia 30 września roku poprzedzającego pierwszy
rok objęty tą strategią;

4) uchwalanie, na podstawie polityki ekologicznej państwa i list przedsięwzięć
priorytetowych przedkładanych przez wojewódzkie fundusze, planu
działalności i zatwierdzanie list priorytetowych programów Narodowego
Funduszu, do dnia 31 stycznia każdego roku; listy programów priorytetowych
w części dotyczącej gospodarki wodnej wymagają uzgodnienia z Prezesem
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

5) uchwalanie projektów rocznych planów finansowych;
6) uchwalanie planu finansowego w układzie zadaniowym;
7) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i

rozliczania dotacji;
8) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu o udzielenie poręczeń,

jeżeli zobowiązanie z tego tytułu przekracza równowartość kwoty 1 000 000
euro;

9) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu w sprawach
nabywania obligacji, obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w spółkach
oraz wnoszenia udziałów do spółek;

10) dokonywanie wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania
finansowego.

3. Do ustalania wysokości i sposobu pobierania opłaty prowizyjnej z tytułu udzielania
poręczeń spłaty kredytów oraz zwrotu środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, stosuje się odpowiednio przepisy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

4. Do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy należy także:
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1) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania wojewódzkich funduszy,
wynikających ze wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i
wojewódzkich funduszy oraz z uwarunkowań regionalnych, do dnia 30 września
roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tymi strategiami;

2) uchwalanie, w oparciu o politykę ekologiczną państwa, strategie działania
wojewódzkich funduszy i wojewódzkie programy ochrony środowiska, planów
działalności wojewódzkich funduszy, do dnia 30 listopada każdego roku, na rok
następny;

3) zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca każdego roku, na rok następny list
przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy, po zasięgnięciu opinii
Narodowego Funduszu w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem
środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi oraz po
uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej
w zakresie finansowania przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na
terenie regionu wodnego;

4) uchwalanie rocznych planów finansowych;
5) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i

rozliczania dotacji;
6) dokonywanie wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania

finansowego.
Art. 400i.

1. Zarząd Narodowego Funduszu liczy od 4 do 5 osób.
2. Zarząd Narodowego Funduszu stanowią:

1) Prezes Zarządu Narodowego Funduszu powoływany przez ministra właściwego
do spraw środowiska, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i
konkurencyjnego naboru, oraz odwoływany przez ministra właściwego do
spraw środowiska – na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu;

2) zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu powoływani przez ministra
właściwego do spraw środowiska, spośród osób wyłonionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, oraz odwoływani przez ministra
właściwego do spraw środowiska – na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego
Funduszu.

3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na
podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

4. Stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na

stanowisku kierowniczym;
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7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości
Narodowego Funduszu.

5. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu
ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w
siedzibie Narodowego Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Narodowego Funduszu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Narodowego Funduszu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.

7. Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu przeprowadza Rada
Nadzorcza Narodowego Funduszu. W toku naboru ocenia się doświadczenie
zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na
które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, może być
dokonana na zlecenie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu przez osobę
niebędącą członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

9. Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz osoba, o której mowa w ust.
8, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób
ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

10. W toku naboru Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu wyłania nie więcej niż 3
kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

11. Z przeprowadzonego naboru Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu sporządza
protokół zawierający:

1) nazwę i adres Narodowego Funduszu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów

uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w
ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata.

12. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Narodowego Funduszu i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Narodowego Funduszu;
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2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu
kandydata.

13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4-13.

15. Funkcji członka Zarządu Narodowego Funduszu nie można łączyć z zatrudnieniem
w administracji rządowej lub samorządowej, z członkostwem w radach nadzorczych
spółek z udziałem Skarbu Państwa, członkostwem w radach nadzorczych spółek z
udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a także z mandatem radnego
jednostki samorządu terytorialnego.

16. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu reprezentuje Narodowy Fundusz na
zewnątrz, dokonując wszystkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Narodowego Funduszu, z zastrzeżeniem art. 400k ust. 4.

17. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu dokonuje czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy w stosunku do pracowników Biura Narodowego Funduszu.

18. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu zatrudnia pracowników Biura Narodowego
Funduszu na stanowiskach kierowniczych po zasięgnięciu opinii Zarządu
Narodowego Funduszu.

Art. 400j.
1. Zarządy wojewódzkich funduszy liczą od 2 do 5 osób.
2. Zarządy wojewódzkich funduszy stanowią:

1) prezesi zarządów wojewódzkich funduszy,
2) zastępcy prezesów zarządów wojewódzkich funduszy

– powoływani i odwoływani przez zarządy województw, na wniosek rad
nadzorczych wojewódzkich funduszy.

3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na
podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

4. Funkcji członka zarządu wojewódzkiego funduszu nie można łączyć z zatrudnieniem
w administracji rządowej lub samorządowej, członkostwem w radach nadzorczych
spółek z udziałem Skarbu Państwa, członkostwem w radach nadzorczych spółek z
udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a także z mandatem radnego
jednostki samorządu terytorialnego.

5. Prezesi zarządów wojewódzkich funduszy reprezentują wojewódzkie fundusze na
zewnątrz, dokonując wszystkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków
majątkowych wojewódzkich funduszy, z zastrzeżeniem art. 400k ust. 5.

6. Prezesi zarządów wojewódzkich funduszy dokonują czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy w stosunku do pracowników biur wojewódzkich funduszy.

7. Prezesi zarządów wojewódzkich funduszy zatrudniają pracowników biur
wojewódzkich funduszy na stanowiskach kierowniczych po zasięgnięciu opinii
zarządów wojewódzkich funduszy.
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Art. 400k.
1. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy

należy odpowiednio:
1) opracowywanie projektów planów działalności Narodowego Funduszu i planów

działalności wojewódzkich funduszy, których częściami są plany finansowe;
2) opracowywanie projektów rocznych planów finansowych;
3) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Narodowego

Funduszu i wojewódzkich funduszy;
4) gospodarowanie środkami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, z

zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad
nadzorczych wojewódzkich funduszy;

5) kontrolowanie wykorzystania pożyczek i dotacji przyznanych ze środków
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

6) opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efektywności funkcjonowania
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

7) składanie Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu i radom nadzorczym
wojewódzkich funduszy sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu i
wojewódzkich funduszy.

2. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także:
1) opracowywanie projektów wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i

wojewódzkich funduszy oraz projektów strategii Narodowego Funduszu, po
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz
ministra właściwego do spraw gospodarki co do zawartych w nich ustaleń;

2) opracowywanie projektów planów finansowych w układzie zadaniowym;
3) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska

kwartalnych informacji o podmiotach wpłacających opłaty, o których mowa w
art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005
r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z
późn. zm.), z podaniem nazwy, oznaczenia siedziby i adresu albo imienia,
nazwiska i adresu tych podmiotów oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu
danej opłaty, w terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego
dotyczą te informacje;

4) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska
zbiorczej informacji o:

a) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2,
art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

b) liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów wycofanych z
eksploatacji, które zostały przyjęte do stacji demontażu,

c) masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi w stacjach demontażu
oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych
do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z
pojazdów wycofanych z eksploatacji,
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d) masie odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
poddanych rozdrabnianiu oraz masie wydzielonych odpadów przekazanych
do odzysku i recyklingu,

e) uzyskanych w skali kraju poziomach odzysku i recyklingu,
f) stacjach demontażu, które uzyskały dofinansowanie,
g) gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych

pojazdów wycofanych z eksploatacji
– w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok
kalendarzowy;

5) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska
zbiorczej informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa
w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr
223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666), oraz kar pieniężnych, o których
mowa w art. 80 ust. 1-9 tej ustawy, w terminie do dnia 30 czerwca następnego
roku za poprzedni rok kalendarzowy.

3. Do zadań zarządów wojewódzkich funduszy należy także:
1) opracowywanie projektów strategii działania wojewódzkich funduszy;
2) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska

kwartalnych informacji o przedsiębiorcach wpłacających opłaty, o których
mowa w art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, z podaniem firmy, oznaczenia siedziby i adresu
tych przedsiębiorców oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w
terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te
informacje.

4. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Narodowego Funduszu, oprócz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu, są
upoważnione dwie osoby, działające łącznie, spośród:

1) pozostałych członków Zarządu Narodowego Funduszu;
2) pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu,

działających w granicach ich umocowania.
5. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych

wojewódzkich funduszy, oprócz prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, są
upoważnione dwie osoby, działające łącznie, spośród:

1) pozostałych członków zarządów wojewódzkich funduszy;
2) pełnomocników powołanych przez prezesów zarządów wojewódzkich funduszy,

działających w granicach ich umocowania.
6. Dokonanie przez osoby, o których mowa w ust. 4 i 5, czynności prawnej w zakresie

praw i obowiązków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy bez
zachowania trybu określonego w art. 400h ust. 1 pkt 3 nie powoduje nieważności tej
czynności prawnej w stosunku do osób trzecich.

7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia
informacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania i wzory
informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5 i ust. 3 pkt 2.
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Art. 400l.
1. Pracą Biura Narodowego Funduszu kieruje Prezes Zarządu Narodowego Funduszu

przy pomocy dyrektora Biura Narodowego Funduszu.
2. Dyrektora Biura Narodowego Funduszu powołuje i odwołuje Prezes Zarządu

Narodowego Funduszu.
3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na

podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
4. Pracą biur wojewódzkich funduszy kierują prezesi zarządów wojewódzkich

funduszy.
Art. 400m.

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze
Narodowego Funduszu oraz w biurach wojewódzkich funduszy jest otwarty i
konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów do zatrudnienia w:
1) Biurze Narodowego Funduszu zamieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym

w siedzibie Narodowego Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Narodowego Funduszu;

2) biurze wojewódzkiego funduszu zamieszcza się w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie wojewódzkiego funduszu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej wojewódzkiego funduszu.

3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację
publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

4. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być
krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej.

5. Po upływie terminu składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze
niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie w:

1) miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Funduszu oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu;

2) miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie wojewódzkiego funduszu oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej wojewódzkiego funduszu.

6. Lista, o której mowa w ust. 5, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na
wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu oraz w biurach
wojewódzkich funduszy.

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę

kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych
kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań
określonych w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
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3) uzasadnienie dokonanego wyboru.
9. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia

zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w
jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

10. Informacja, o której mowa w ust. 9, zawiera:
1) nazwę i adres biura, w którym był prowadzony nabór;
2) określenie stanowiska pracy;
3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu

przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia

żadnego kandydata.
11. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w:

1) miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Funduszu oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu;

2) miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie wojewódzkiego funduszu oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej wojewódzkiego funduszu.

12. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy
od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku
kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego
naboru. Przepisy ust. 9-11 stosuje się odpowiednio.

Art. 400n.
Zasady prowadzenia rachunkowości Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich
funduszy określają przepisy o rachunkowości.

Art. 400o.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych nadaje Narodowemu Funduszowi, w drodze
rozporządzenia, statut określający organizację wewnętrzną Narodowego Funduszu, tryb
działania jego organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw, kierując się potrzebą
zapewnienia sprawnego działania Narodowego Funduszu oraz właściwego
wykorzystania środków publicznych zgromadzonych przez Narodowy Fundusz w celu
realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Art. 400p.
Organizację wewnętrzną wojewódzkich funduszy, szczegółowy tryb działania ich
organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw określają statuty wojewódzkich
funduszy nadawane, w drodze uchwały, przez sejmiki województw.

Art. 400q.
1. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę

finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki
na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.

2. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą gospodarkę finansową w
sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii
Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i
gospodarkę wodną.
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3. Podstawą gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy
jest roczny plan finansowy.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze wyodrębniają w rocznych planach
finansowych:

1) przychody z prowadzonej działalności;
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3) koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c) zakup towarów i usług;

4) środki na wydatki majątkowe;
5) środki przekazane innym podmiotom;
6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

5. Narodowy Fundusz sporządza plan finansowy w układzie zadaniowym na rok
budżetowy i dwa kolejne lata, w układzie funkcji państwa, zadań budżetowych i
podzadań.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia
gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, kierując
się potrzebą zapewnienia jednolitego sposobu przeznaczania środków publicznych
na realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania ładu finansów
publicznych.

Art. 400r.
1. Nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu sprawuje minister właściwy do

spraw środowiska.
2. Uchwały Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu są przekazywane w terminie 7 dni

od dnia ich podjęcia ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
3. Uchwała Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu sprzeczna z prawem jest

nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości albo w części orzeka, w drodze decyzji, organ

nadzoru w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.
5. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności

uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.
6. W sprawach stwierdzenia nieważności uchwały stosuje się odpowiednio przepisy

Kodeksu postępowania administracyjnego.
7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, organ nadzoru nie może we własnym

zakresie stwierdzić nieważności uchwały Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu.
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, organ nadzoru może zaskarżyć

uchwałę do sądu administracyjnego.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, wydanie postanowienia o wstrzymaniu

wykonania uchwały należy do sądu administracyjnego.
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10. Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich funduszy, z tym że
organami nadzoru są zarządy województw.>

[Art. 401.
1. Przychodami funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i

administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów
szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji, o której
mowa w art. 362 ust. 3.

2. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat, o których mowa w art. 210
ust. 1.

3. Przychody, o których mowa w ust. 2, przeznacza się wyłącznie na finansowanie zadań
ministra właściwego do spraw środowiska, o których mowa w art. 206 i 212.

4. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych pobieranych
na podstawie przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

5. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat ustalanych na podstawie
przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

6. Przychody, o których mowa w ust. 5, przeznacza się w równych częściach wyłącznie na
finansowanie:

1) potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie
gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych;

2) potrzeb górnictwa służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na
środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych.

7. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z należności i opłat, o których
mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

8. Przychody, o których mowa w ust. 7, przeznacza się wyłącznie na:
1) utrzymanie katastru wodnego;
2) opracowanie planów gospodarowania wodami;
3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów

wodnych;
4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury
śródlądowych dróg wodnych.

9. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat zastępczych, o których
mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), oraz wpływy z kar
pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a tej ustawy.

10. Przychody, o których mowa w ust. 9, przeznacza się wyłącznie na wspieranie
odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy, o
której mowa w ust. 9.

11. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat, o których mowa w art. 12
ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z
2007 r. Nr 176, poz. 1236).
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12.  Wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
powiększone o przychody z oprocentowania, Narodowy Fundusz przeznacza, z
zastrzeżeniem ust. 12c, wyłącznie na:

1) finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
2) dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie:

a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów

wycofanych z eksploatacji,
c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;

3) dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z
eksploatacji.

12a. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są także wpływy z opłat, o
których mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464), wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 tej
ustawy, a także środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a
ust. 4 pkt 2 tej ustawy w wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii
edukacyjnych.

12b. Przychody, o których mowa w ust. 12a, Narodowy Fundusz przeznacza na
dofinansowanie działań w zakresie:

1) odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu,
2) edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania,
3) rozwoju nowych technologii recyklingu,
4) zbierania,
5) unieszkodliwiania

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
12c.  Wpływy, o których mowa w ust. 12, Narodowy Fundusz, za zgodą ministra właściwego

do spraw środowiska, może przeznaczać na wspomaganie działalności, o której mowa w
art. 410.

13. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683).

13a. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych
na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99,
poz. 666).

13b. Przychody, o których mowa w ust. 13a, przeznacza się wyłącznie na wspieranie
działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych.

13c. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych
na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859).
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13d. Wpływy z kar, o których mowa w ust. 13c, Narodowy Fundusz przeznacza na
dofinansowanie działań w zakresie:

1) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z
12.07.2006, str. 1);

2) szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki
Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym
przemieszczaniem odpadów;

3) zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w pkt 2.
13e. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych

na podstawie art. 97-102 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(Dz. U. Nr 79, poz. 666).

13f.  Wpływy z kar, o których mowa w ust. 13e, Narodowy Fundusz przeznacza na
dofinansowanie działań w zakresie:

1) zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
2) przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
3) unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

14. Przychodami funduszy mogą być dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia
rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na
rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

14a. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

15. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody
z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych
funduszy.

16. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki.]
<Art. 401.

1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu
opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych
pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być
dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące
z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu
państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach.
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5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także
przychody z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z
działalnością tych funduszy.

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki.
7. Przychodami Narodowego Funduszu są także:

1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1;
2) wpływy z opłat ustalanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo geologiczne

i górnicze;
3) wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca

2001 r. – Prawo wodne;
4) wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z późn. zm.), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na
podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a tej ustawy;

5) wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263
oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683);

6) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr
169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11);

7) wpływy z opłat za przyznanie uprawnień do emisji i opłat za wpis do Krajowego
Rejestru Uprawnień do Emisji pobieranych na podstawie ustawy z dnia 22
grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji, a także wpływy z kar pieniężnych
wymierzanych na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy;

8) wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej;

9) wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji;

10) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1-9 tej
ustawy;

11) środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4
pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym w wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii
edukacyjnych;

12) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr
124, poz. 859);
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13) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 97-102 ustawy z dnia
5 marca 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także wpływy z opłat, o których mowa w
art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na
podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy.>

[Art. 401a.
1. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat za przyznanie uprawnień do

emisji i opłat za wpis do Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji pobieranych na
podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, a także wpływy z kar pieniężnych
wymierzanych na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy.

2. Przychody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie na finansowanie
funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenie Krajowego
Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości
emisji substancji objętych tym systemem.

Art. 401b.
Przychody wymienione w art. 401 ust. 2-13 i 13e, art. 401a i art. 401c przeznacza się również
na pokrycie kosztów ich obsługi.]

[Art. 401c.
1. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z umów sprzedaży jednostek

przyznanej emisji zawieranych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

2. Przychody, o których mowa w ust. 1, przeznaczane są na:
1) dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w

ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

2) pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 25 ust.
2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji;

3) pokrycie kosztów związanych z obsługą Rady Konsultacyjnej, o której mowa w art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji.]

<Art. 401c.
1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw
środowiska, o których mowa w art. 206 i 212.

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty
przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty
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obsługi tych przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb geologii w
zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami
złóż kopalin i wód podziemnych.

3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty
przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty
obsługi tych przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa
służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z
wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych.

4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:

1) utrzymanie katastru wodnego;
2) opracowanie planów gospodarowania wodami;
3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację

zasobów wodnych;
4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury

śródlądowych dróg wodnych.
5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii
oraz budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączaniu
tych źródeł lub na wspieranie wzrostu efektywności energetycznej, w tym
wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne.

6. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na zadania realizowane przez gminy i podmioty
związane:

1) ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane;
2) z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych;
3) z gromadzeniem substancji kontrolowanych;
4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych.

7. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 6, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem
biokomponentów i biopaliw ciekłych.

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:

1) finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym
prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań
Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz
zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym
systemem;
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2) finansowanie działalności Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania
emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-13, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:

1) finansowanie działań w zakresie:
a) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
b) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu

odpadów opakowaniowych,
c) zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
d) przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
e) unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów;

2) finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do
odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na
finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie
selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z opon;

3) finansowanie:
a) zbierania i regeneracji odpadów poużytkowych z olejów smarowych oraz na

edukację ekologiczną w tym zakresie,
b) działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie

selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z olejów smarowych;
4) finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
5) dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie:

a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów

wycofanych z eksploatacji,
c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;

6) dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z
eksploatacji;

7) dofinansowanie działań w zakresie:
a) odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu,
b) edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania,
c) rozwoju nowych technologii recyklingu,
d) zbierania,
e) unieszkodliwiania

– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8) dofinansowanie działań w zakresie:

a) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów,
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b) szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki
Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad
międzynarodowym przemieszczaniem odpadów,

c) zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b.
10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o

których mowa w ust. 1-9, są zobowiązaniami wieloletnimi.
11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9 mogą być zmniejszane za zgodą

ministra właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy
do spraw środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz zobowiązań
określonych w prawie Unii Europejskiej i umowach międzynarodowych, których
stroną jest Rzeczpospolita Polska.

12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9 z przychodów Narodowego
Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek,
o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1.>

<Art. 401d.
1. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z umów sprzedaży jednostek

przyznanej emisji zawieranych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

2. Przychody, o których mowa w ust. 1, pomniejszone o koszty ich obsługi, przeznacza
się na:

1) dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych
w ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych
inwestycji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

2) pokrycie wydatków związanych z obsługą Rady Konsultacyjnej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji;

3) pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w art.
25 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji.>

Art. 402.
[1. Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą

wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których
mowa w art. 401 ust. 1 i 12a. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania
rachunków bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz
o koszty obsługi rachunków bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe funduszy,
w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunki zarządu
województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.]

<1. Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą
wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o
których mowa w art. 401 ust. 1. Wpływy te, powiększone o przychody z
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oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty
poniesione na egzekucję należności oraz o koszty obsługi rachunków bankowych, są
przekazywane na rachunki bankowe Narodowego Funduszu, wojewódzkich
funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w terminie do
końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki bankowe
zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.>

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem wpływów z kar na
rachunki Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, o których mowa w ust. 1,
pomniejsza je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przekazuje na dochody
budżetu państwa.

2a. Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz
wojewódzkich funduszy wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji, o których
mowa w art. 288 ust. 1, pomniejsza je o 10 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia
przeznacza na:

1) tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach
korzystających ze środowiska;

2) zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze
środowiska.

3. W razie nieterminowego przekazania wpływów, o których mowa w ust. 1, wpływy te są
przekazywane wraz z odsetkami za zwłokę określonymi w przepisach ustawy -
Ordynacja podatkowa.

[4. Wpływy z tytułu opłat i kar, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, stanowią w 20 % przychód
gminnego funduszu, a w 10 % - powiatowego funduszu.

5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości przychód
gminnego funduszu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 %
przychód gminnego funduszu gminy, a w 10 % - przychód powiatowego funduszu
powiatu, na których obszarze składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest
zlokalizowane na obszarze więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu,
przychód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez
składowisko na obszarze tych gmin lub powiatów.]

<4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% –
dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód
budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w
50% dochód budżetu gminy, a w 10% – dochód budżetu powiatu, na których
obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na
obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega
podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na
obszarze tych powiatów i gmin.>

7. Wpływy z tytułu opłat i kar po dokonaniu podziału, o którym mowa w ust. 4 albo 6,
stanowią w 35 % przychód Narodowego Funduszu i w 65 % - wojewódzkiego funduszu.

[8. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2, oraz z kar pieniężnych, o
których mowa w art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
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elektrycznym i elektronicznym, odpowiednio wojewódzkie fundusze, Główny Inspektor
Ochrony Środowiska i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przekazują na
odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu, w terminie do końca następnego
miesiąca po upływie każdego kwartału.

8a. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007
r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, wojewódzcy inspektorzy ochrony
środowiska przekazują na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie
do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.]

<8. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2, a także z kar
pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1-9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpowiednio wojewódzkie
fundusze, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzcy inspektorzy
ochrony środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu, w
terminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.

8a. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, wojewódzcy inspektorzy
ochrony środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w
terminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.>

9. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przed przekazaniem na rachunek Narodowego
Funduszu wpływów z opłat, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, pomniejsza je o 10 %, a kwotę
uzyskaną z tytułu pomniejszenia przeznacza na koszty egzekucji ustalonej należnej
opłaty produktowej oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokości.

[10.  Wpływy z kar, o których mowa w art. 401 ust. 13e, wojewódzcy inspektorzy ochrony
środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do
końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.

11. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem na rachunek
Narodowego Funduszu wpływów z kar, o których mowa w art. 401 ust. 13e, pomniejsza
je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przeznacza na koszty egzekucji
ustalonej należnej kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokości.]

<10. Wpływy z kar, o których mowa w art. 97-102 ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o
bateriach i akumulatorach, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska
przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca
następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.

11. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem na rachunek
bankowy Narodowego Funduszu wpływów z kar, o których mowa w art. 97-102
ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o bateriach i akumulatorach, pomniejsza je o 20%, a
kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przeznacza na koszty egzekucji ustalonej
należnej kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokości.>

[Art. 403.
1. Gminne i powiatowe fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach

publicznych.
2. Przychody funduszy, o których mowa w ust. 1, są gromadzone na odrębnym rachunku

bankowym.]
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[Art. 404.
1. Gminy i powiaty, w których przychody funduszy ochrony środowiska, o których mowa w

art. 401 ust. 1, są większe niż 10-krotność średniej krajowej przychodów z roku
poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i
powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych przychodów do właściwego funduszu
wojewódzkiego.

2. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" średnią krajową przychodów
gminnych i powiatowych funduszy, o których mowa w art. 401 ust. 1, osiągniętą w roku
poprzednim, w terminie do końca I półrocza roku następnego.

3. Gminy i powiaty dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, na rachunek odpowiedniego
funduszu wojewódzkiego, w terminie do dnia 15 sierpnia roku następującego po roku, w
którym wystąpiła nadwyżka; od kwot niewpłaconych w terminie nalicza się odsetki w
wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.]

<Art. 404.
1. Gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402

ust. 4-6, są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku
poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla
gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do właściwego
wojewódzkiego funduszu.

2. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” średnią krajową
dochodów gmin i powiatów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, osiągniętą w roku
poprzednim, w terminie do końca I półrocza roku następnego.

3. Gminy i powiaty dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, na rachunek
odpowiedniego wojewódzkiego funduszu, w terminie do dnia 15 sierpnia roku
następującego po roku, w którym wystąpiła nadwyżka.

4. Od kwot niewpłaconych w terminie nalicza się odsetki w wysokości ustalonej dla
zaległości podatkowych.>

[Art. 405.
1. Środki funduszy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz
na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających
zwrotowi.

2. Środki funduszy mogą być także przeznaczane na współfinansowanie projektów
inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków
bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi
oraz współpracy dwustronnej.

3.  Środki funduszy przeznacza się także na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w
ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 19, poz. 100).
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4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzeń,
szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej ze środków funduszy na
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, biorąc pod uwagę w
szczególności wymagania dotyczące dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej
określone w przepisach Unii Europejskiej w tym zakresie.

Art. 406.
1. Środki gminnych funduszy przeznacza się na:

1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju;

2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska;
3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu
środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

3a) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem
do informacji o środowisku;

4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

5) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

6) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi;
7) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

7a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
8) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia

standardów jakości środowiska;
9) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy

wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
9a) wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw

ciekłych,
10) wspieranie ekologicznych form transportu;
11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan

gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych
produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie
chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody;

12) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce
wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony
środowiska.

2. Środki gminnych funduszy, pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli
nieruchomości za wykonywanie przez gminę przejętych od nich obowiązków, przeznacza
się w całości na realizację zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Art. 407.
Środki powiatowych funduszy przeznacza się na:

1)  wspomaganie działalności, o której mowa w art. 406 ust. 1 pkt 1-11;
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2) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz
terenów, na których występują te ruchy;

3) inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce
wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony
środowiska.

Art. 408.
Działalność, o której mowa w art. 406 i 407, może być finansowana przez przyznawanie
dotacji.

Art. 409.
Środki wojewódzkich funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności, o której mowa w
art. 406 ust. 1 pkt 1-11, oraz na dofinansowanie:

1) inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej oraz funduszy krajowych;

2) działań związanych z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących
przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami;

3) badań, upowszechniania ich wyników, a także postępu technicznego w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

4) opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności
dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego
wykorzystywania paliw;

5) zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy
nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego;

6) systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze
środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze
środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat;

7) opracowywania planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz
utworzenia katastru wodnego;

7a) prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz
terenów, na których występują te ruchy;

8) innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z
zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych w planach działalności wojewódzkich
funduszy, w tym na programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza,
programy ochrony przed hałasem, plany gospodarki odpadami, plany działań
krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1, a także na realizację
powyższych planów i programów;

9) zadań związanych ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem i likwidacją
szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;

10) opracowań planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o
ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego;

11) działań, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu
gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz.
392), w tym pokrywanie kosztów sporządzania planów zalesień oraz kosztów
sadzonek przekazanych rolnikom w celu zalesienia gruntów rolnych;
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12) przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska;
13) działań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków;
14) kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Art. 409a.

Środki wojewódzkich funduszy można przeznaczać na dofinansowanie przygotowania i
obsługi konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.

Art. 410.
1.  Środki Narodowego Funduszu przeznacza się na wspomaganie działalności, o której

mowa w art. 406 ust. 1 pkt 1-11 i art. 409 pkt 1-13, oraz na:
1) rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-

pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;
2) rozwój specjalistycznego potencjału wykonawczego służącego realizacji inwestycji

na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
3) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji,

służących badaniu stanu środowiska;
4) realizację kompleksowych programów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych

służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz programów edukacji
ekologicznej;

5) wspomaganie realizacji wojewódzkich i ponadwojewódzkich programów ochrony
środowiska, programów ochrony powietrza, programów ochrony przed hałasem,
planów gospodarki odpadami oraz planów gospodarowania wodami;

5a) wydatki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o
restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 oraz z 2003 r.
Nr 175, poz. 1693);

6) realizację innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych w planie działalności
Narodowego Funduszu.

2. Środki Narodowego Funduszu można przeznaczać za zgodą ministra właściwego do
spraw środowiska na wspieranie projektów i inwestycji, o których mowa w ust. 1, poza
granicami kraju.

3.  Środki Narodowego Funduszu można przeznaczać na dofinansowanie przygotowania i
obsługi konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.]

Art. 410a.
1. Narodowy Fundusz udziela dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, który łącznie spełnia następujące
warunki:

1) uzyskał wymagane poziomy odzysku i recyklingu, o których mowa w art. 28 ustawy
z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2) posiada decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji demontażu;
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3) złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

[2. Środki przeznaczone na dopłatę do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji są
dzielone w stosunku do masy odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz
przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masy przeznaczonych do ponownego
użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z
eksploatacji, wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.]

<2. Środki przeznaczone na dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji są dzielone w stosunku do masy pojazdów wycofanych z eksploatacji
przyjętych do stacji demontażu, wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji.>

<2a. Wysokość dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wynosi 500 zł
za każdą tonę pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu.>

[3. Narodowy Fundusz przekazuje dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji w terminie do dnia 30 czerwca.]

<3. Wniosek o dopłatę przesyła się do Narodowego Funduszu w terminie do dnia 31
marca roku następującego po roku, w którym przedsiębiorca prowadzący stację
demontażu spełnił warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1.>

<3a. Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym
przedsiębiorca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3c.

3b. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, lub sprawozdanie, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, zawierają błędy lub wymagają uzupełnienia, Narodowy
Fundusz wzywa przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu do usunięcia tych
błędów lub uzupełnienia wniosku lub sprawozdania w terminie 14 dni.

3c. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu usunął błędy lub uzupełnił
wniosek lub sprawozdanie stosownie do wezwania, Narodowy Fundusz przekazuje
dopłatę w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym przedsiębiorca złożył
wniosek.>

4. Narodowy Fundusz może dofinansować działania inwestycyjne w zakresie demontażu
pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu,
który łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji demontażu;
2) złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
5. Narodowy Fundusz może dofinansować działania inwestycyjne w zakresie

gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu i przedsiębiorcy
prowadzącemu strzępiarkę lub inną instalację przetwarzania, odzysku lub recyklingu
odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, który posiada wymagane
decyzje w zakresie gospodarki odpadami oraz spełnia wymagania określone w przepisach
o odpadach.
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6. Narodowy Fundusz może dofinansować działania inwestycyjne w zakresie zbierania
pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania
pojazdów, który posiada wymagane decyzje w zakresie gospodarki odpadami oraz
spełnia wymagania określone w przepisach o odpadach.

[Art. 410b.
Rada Ministrów, kierując się potrzebą wspierania systemu gospodarowania pojazdami
wycofanymi z eksploatacji oraz wspomagania działalności, o której mowa w art. 410, określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeznaczania wpływów pochodzących z
opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.]

Art. 410c.
<1.> Środki Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być przeznaczane na

dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych
przez jednostki budżetowe.

<2. W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową w wysokości odpowiadającej
kwocie środków przekazywanych państwowym jednostkom budżetowym przez
Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze na dochody budżetu państwa.>

<Art. 410d.
Środki Narodowego Funduszu można przeznaczać za zgodą ministra właściwego do
spraw środowiska na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej poza granicami kraju.>

Art. 411.
[1.  Działalność, o której mowa w art. 409, 409a i 410, finansowana jest przez:

1) udzielanie oprocentowanych pożyczek;
2) dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek;
3) przyznawanie dotacji;
4) (uchylony);
5) (uchylony);
6) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i
samorządowej.]

<1. Działalność, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6, jest
finansowana przez:

1) udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na
zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej;

2) udzielanie dotacji, w tym:
a) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
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b) dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych,
c) dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji,
d) dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

3) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji
rządowej i samorządowej.>

[1a. Finansowanie celów określonych w art. 410 ust. 1 pkt 5a odbywa się w formie dotacji.
Ogólną kwotę środków przeznaczanych na ten cel określa roczny plan finansowy
Narodowego Funduszu. Wysokość dotacji określa szczegółowy harmonogram prac
likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i zakres zadań, wysokość
niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy Fundusz.

1b. Dotacja, o której mowa w ust. 1a, wykorzystana niezgodnie ze szczegółowym
harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlega zwrotowi do
Narodowego Funduszu.]

[1c. Realizowanie zadań, o których mowa w art. 410c, jest finansowane przez przekazanie
środków jednostkom budżetowym.]

<1d. Finansowanie wydatków na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14
lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, odbywa się w formie
dotacji.

1e. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na finansowanie, o którym mowa w ust. 1d,
określa roczny plan finansowy Narodowego Funduszu.

1f. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1d, określa szczegółowy harmonogram prac
likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i zakres zadań, wysokość
niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy Fundusz.

1g. Dotacja, o której mowa w ust. 1d, wykorzystana niezgodnie ze szczegółowym
harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlega zwrotowi do
Narodowego Funduszu.>

2. Przeznaczenie środków na finansowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii
ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa - opinii
ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

[3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem
terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych efektów.]

<3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem pożyczek przeznaczonych
na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej, mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego
wykonania zadań i osiągnięcia planowanych efektów.>

<3a. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się do obligacji emitowanych
na cele związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust.
1 i 4-6, przez podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z
zakresu gospodarki komunalnej.>

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą dysponować rachunkami środków
dewizowych.

5. Narodowy Fundusz może udzielać poręczeń spłaty kredytów oraz zwrotu środków
przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych
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na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 8
maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.); udzielając
poręczenia Narodowy Fundusz pobiera opłatę prowizyjną.

6. Narodowy Fundusz może przejąć zobowiązania ministra właściwego do spraw
środowiska, jeżeli przyznanie środków przez rządy państw obcych i organizacje
międzynarodowe, zgodnie z ustaleniami umów międzynarodowych, jest uwarunkowane
udzieleniem przez ministra właściwego do spraw środowiska gwarancji zwrotu
wypłaconych kwot w całości lub w części, z przyczyn określonych w tych umowach.

6a. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach oraz
nabywać obligacje emitowane przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska i ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli jest to związane z rozwojem
przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska.

7. Wnioski o przyznanie pożyczek lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza
10.000.000 euro, dotyczące środków technicznych służących jedynie ograniczeniu
negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności oczyszczalni ścieków,
elektrofiltrów lub składowisk odpadów, powinny zawierać uzasadnienie obejmujące
analizę ewentualnych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub
technologicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania
zanieczyszczeń oraz wprowadzenie czystszej produkcji.

8. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek oraz
przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych.

[9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do przekazywania środków na nagrody za
działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z
wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, o
których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli ich fundatorem jest Narodowy Fundusz lub
wojewódzkie fundusze.

10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe
bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów, pożyczek lub dotacji na wskazane
przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania udzielanych
na ten cel preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek.]

<9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do przekazywania środków na
nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i
samorządowej, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli ich fundatorem jest Narodowy
Fundusz lub wojewódzkie fundusze.

10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe
bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji
na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do
oprocentowania lub częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów
bankowych.>
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<10a. Dopłaty do oprocentowania i częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, o
których mowa w ust. 10, są realizowane przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie
fundusze za pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów.

10b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą zawierać umowy, o których
mowa w ust. 10a, z bankami:

1) których fundusze własne są nie niższe niż równowartość w złotych 5 000 000
euro przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku, a w
przypadku banków spółdzielczych, nie niższe niż równowartość w złotych 1 000
000 euro przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski;

2) które prowadzą działalność na obszarze co najmniej 3 województw, z
zastrzeżeniem ust. 10c.

10c. Warunku, o którym mowa w ust. 10b pkt 2, nie stosuje się do banków zrzeszających
i banków spółdzielczych zrzeszonych z bankami zrzeszającymi na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.

10d. Do wyboru banków, o których mowa w ust. 10b i 10c, nie mają zastosowania
przepisy o zamówieniach publicznych.

10e. Umowy, o których mowa w ust. 10a, określają w szczególności tryb i terminy
przekazywania bankom przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze
środków na dopłaty do oprocentowania i częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych, o których mowa w ust. 10.

10f. Narodowy Fundusz może udostępniać środki finansowe wojewódzkim funduszom z
przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie
programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz potrzeb geologii.>

11. Środki powierzone Narodowemu Funduszowi i wojewódzkim funduszom, pochodzące z
pomocy zagranicznej, są wykorzystywane na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których
środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach.

[Art. 411a.
1. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą nabywać udziały lub akcje w

spółkach, jeżeli statutowym lub ustawowym przedmiotem działalności tych spółek jest
ochrona środowiska i gospodarka wodna.

2. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą obejmować udziały lub akcje w
spółkach innych niż określone w ust. 1 wyłącznie w zamian za nieściągalne wierzytelności
wynikające z umów zawartych z tymi funduszami.

3. Objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz objęcie, nabycie lub
zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa, przez Narodowy
Fundusz oraz wojewódzkie fundusze wymaga zgody ministra właściwego do spraw
środowiska.

4. Zarząd Narodowego Funduszu oraz zarządy wojewódzkich funduszy przedstawiają
ministrowi właściwemu do spraw środowiska, raz w roku, nie później niż do dnia 30
czerwca, informację o posiadanych udziałach, akcjach i obligacjach.]
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< Art. 411a. 1. Narodowy Fundusz może nabywać udziały lub akcje w spółkach, jeżeli
statutowym lub ustawowym przedmiotem działalności tych spółek jest ochrona
środowiska i gospodarka wodna.

2. Narodowy Fundusz może obejmować udziały lub akcje w spółkach innych niż
określone w ust. 1 wyłącznie w zamian za nieściągalne wierzytelności wynikające z
umów zawartych z tym Funduszem.

3. Objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz objęcie, nabycie lub
zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa, przez
Narodowy Fundusz wymaga zgody ministra właściwego do spraw środowiska.

4. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbycie obligacji, których emitentem jest
podmiot inny niż Skarb Państwa, przez wojewódzki fundusz wymaga zgody zarządu
województwa.

5. Zarząd Narodowego Funduszu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw
środowiska, raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca, informację o
posiadanych udziałach, akcjach i obligacjach.

6. Zarządy wojewódzkich funduszy przedstawiają zarządom województw, raz w roku,
nie później niż do dnia 30 czerwca, informację o posiadanych udziałach, akcjach i
obligacjach.>

[Art. 412.
1. Organami Narodowego Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.
2. Obsługę Rady Nadzorczej i Zarządu zapewnia biuro Narodowego Funduszu.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich funduszy.

Art. 413.
1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy 10 osób, a rady nadzorcze wojewódzkich

funduszy - 7 osób.
2. Skład i strukturę Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu ustala, w drodze zarządzenia,

minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając w składzie Rady dwóch
przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego oraz przedstawiciela organizacji ekologicznych zgłoszonego przez te
organizacje i cieszącego się poparciem największej ich liczby.

2a. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej, rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na
przedstawiciela organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu,
wskazując jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania.

2b. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2a, w formie
pisemnej.

3. W razie niezgłoszenia przedstawicieli przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego lub organizacje ekologiczne minister właściwy do spraw
środowiska może delegować na ich miejsce swoich przedstawicieli.

4. Członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw środowiska.

5. W skład rad nadzorczych wojewódzkich funduszy wchodzą:



- 39 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1)  regionalny dyrektor ochrony środowiska albo jego zastępca, będący regionalnym
konserwatorem przyrody albo wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo jego
zastępca;

2)  przewodniczący regionalnej rady ochrony przyrody albo jego zastępca albo
przewodniczący regionalnej komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko
albo jego zastępca;

3) przewodniczący właściwej komisji do spraw środowiska sejmiku województwa albo
jego zastępca;

4) dyrektor albo wicedyrektor departamentu do spraw ochrony środowiska urzędu
marszałkowskiego;

5) przedstawiciel organizacji ekologicznej zgłoszony przez organizacje działające i
posiadające struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący się
poparciem największej ich liczby;

6) przedstawiciel samorządu gospodarczego wybrany przez sejmik województwa
spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze;

7) przewodniczący rady wyznaczony przez ministra właściwego do spraw środowiska
spośród pracowników Narodowego Funduszu lub urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw środowiska.

5a. Marszałek województwa ogłasza, w prasie o zasięgu regionalnym oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej, rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawiciela
organizacji ekologicznych w radzie nadzorczej wojewódzkiego funduszu, wskazując
jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania.

5b. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5a, w formie
pisemnej.

6. Członków rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu, uwzględniając stanowisko
podmiotów, o których mowa w ust. 5, powołuje i odwołuje sejmik województwa, z
zastrzeżeniem ust. 6a.

6a.  Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków rady nadzorczej, jeżeli
przestali oni pełnić funkcje, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4.

7. (uchylony).
8. (uchylony).

Art. 414.
1. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych wojewódzkich

funduszy należy odpowiednio:
1) ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego

Funduszu i wojewódzkich funduszy;
2) uchwalanie projektów rocznych planów finansowych;
3) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do

oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek;
4) zatwierdzanie wniosków zarządu w sprawach emisji obligacji własnych, nabywania

obligacji oraz obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w spółkach, zaciągania
kredytów i pożyczek, wnoszenia udziałów do spółek;
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5) zatwierdzanie wniosków zarządu o udzielenie pożyczek i dotacji, których wartość
jednostkowa przekracza:

a) w przypadku pożyczki lub dotacji z Narodowego Funduszu - równowartość
odpowiednio kwoty 1.000.000 euro lub 500.000 euro,

b) w przypadku pożyczki lub dotacji z wojewódzkiego funduszu - 0,5 % przychodów
uzyskanych przez ten fundusz w roku poprzednim;

6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań zarządu z działalności i rocznego sprawozdania
finansowego Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i pracowników biura Narodowego
Funduszu oraz członków zarządów i pracowników biur wojewódzkich funduszy;

8) kontrola działalności Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich
funduszy;

9) składanie w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego
sprawozdań:

a) z działalności Narodowego Funduszu - ministrowi właściwemu do spraw
środowiska,

b) z działalności wojewódzkich funduszy - właściwemu zarządowi województwa i
wojewodzie;

10) zatwierdzanie wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego.
2. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu, oprócz określonych w ust. 1, należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki wodnej, w celu uzgodnienia, wspólnej strategii
działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

2) uchwalanie, raz na cztery lata, wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i
wojewódzkich funduszy, do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego pierwszy rok
objęty tą strategią;

2a) uchwalanie, raz na cztery lata, strategii działania Narodowego Funduszu,
wynikającej ze wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich
funduszy, do dnia 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tą
strategią;

3) uchwalanie, na podstawie polityki ekologicznej państwa i list przedsięwzięć
priorytetowych przedkładanych przez wojewódzkie fundusze, planu działalności i
zatwierdzanie list priorytetowych programów Narodowego Funduszu do dnia 31
stycznia każdego roku; listy programów priorytetowych w części dotyczącej
gospodarki wodnej wymagają uzgodnienia z Prezesem Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej;

4) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu o udzielenie poręczeń, o
których mowa w pkt 4, jeżeli zobowiązanie z tego tytułu przekracza równowartość
kwoty 1.000.000 euro.

2a. Do ustalania wysokości i sposobu pobierania opłaty prowizyjnej z tytułu udzielania
poręczeń spłaty kredytów oraz zwrotu środków, pochodzących ze źródeł zagranicznych,
przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska, stosuje się odpowiednio
przepisy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne.
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3. Do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, oprócz określonych w ust. 1, należy:
1) uchwalanie, raz na cztery lata, strategii działania wojewódzkich funduszy,

wynikających ze wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich
funduszy oraz z uwarunkowań regionalnych, do dnia 30 września roku
poprzedzającego pierwszy rok objęty tymi strategiami;

2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu, w oparciu o politykę
ekologiczną państwa, strategie działania wojewódzkich funduszy i wojewódzkie
programy ochrony środowiska, planów działalności wojewódzkich funduszy, do dnia
15 października każdego roku, na rok następny;

3) zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca każdego roku, na rok następny list przedsięwzięć
priorytetowych wojewódzkich funduszy, po zasięgnięciu opinii Narodowego
Funduszu w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków
niepodlegających zwrotowi pochodzących z Unii Europejskiej oraz uzgodnieniu z
właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie
finansowania przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu
wodnego.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wynagrodzenie
członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu za udział w pracach Rady, kierując
się przepisami o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

4a. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w
pracach rady, kierując się przepisami o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek
Skarbu Państwa oraz wysokością rocznych przychodów i wydatków tych funduszy.

4b. Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w
pracach rady ustala właściwy zarząd województwa.

5. Członkom Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych wojewódzkich
funduszy zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, i biorącym
udział w posiedzeniu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów na
zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności
przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Art. 415.
1. Zarząd stanowią:

1)  w Narodowym Funduszu:
a) Prezes powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska, spośród

osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, oraz
odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska - na wniosek Rady
Nadzorczej Narodowego Funduszu,

b) zastępcy Prezesa powoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska,
spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, oraz
odwoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska - na wniosek Rady
Nadzorczej Narodowego Funduszu,

2) w wojewódzkich funduszach - prezes i jego zastępcy powoływani i odwoływani przez
zarząd województwa, na wniosek rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu.

1a. Zarząd Narodowego Funduszu liczy od 4 do 5 osób, a zarządy wojewódzkich funduszy -
od 2 do 5 osób.
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1b. (uchylony).
1c.  Stanowisko Prezesa może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na

stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości

Narodowego Funduszu.
1d.  Informację o naborze na stanowisko Prezesa ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia

w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Funduszu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Narodowego Funduszu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.

1e.  Termin, o którym mowa w ust. 1d pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

1f.  Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu. W
toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do
wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.

1g.  Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 1f, może być
dokonana na zlecenie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu przez osobę niebędącą
członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.

1h.  Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz osoba, o której mowa w ust. 1g,
mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o
stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

1i.  W toku naboru Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu wyłania nie więcej niż 3
kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

1j.  Z przeprowadzonego naboru Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu sporządza
protokół zawierający:
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1) nazwę i adres Narodowego Funduszu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o
naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

1k.  Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Narodowego Funduszu i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Narodowego Funduszu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu
kandydata.

1l.  Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

1m.  Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit.
b, stosuje się odpowiednio ust. 1c-1l.

2. Funkcji członka zarządu Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy nie można
łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej lub samorządowej, a także z
członkostwem w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa; funkcji członka
zarządu wojewódzkich funduszy nie można łączyć również z mandatem radnego
województwa.

3. Prezes Zarządu reprezentuje Narodowy Fundusz na zewnątrz, dokonując wszystkich
czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Narodowego Funduszu,
z zastrzeżeniem ust. 7; zasadę tę stosuje się odpowiednio do prezesów zarządów
wojewódzkich funduszy.

4. Prezes Narodowego Funduszu i odpowiednio prezesi wojewódzkich funduszy zatrudniają
pracowników biura Narodowego Funduszu i odpowiednio wojewódzkich funduszy. W
odniesieniu do pracowników zatrudnianych na kierowniczych stanowiskach Prezes
zasięga opinii Zarządu.

5. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy należy
odpowiednio:

1) opracowywanie projektów planów działalności Narodowego Funduszu i, po
zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu, planów wojewódzkich funduszy, których
częścią są plany finansowe;

2) opracowanie projektów rocznych planów finansowych;
3) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Narodowego

Funduszu i wojewódzkich funduszy;
4) gospodarowanie środkami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, z

zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy;
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5) kontrolowanie wykorzystania pożyczek i dotacji przyznanych ze środków
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

6) opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efektywności funkcjonowania
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

7) składanie Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu i radom nadzorczym
wojewódzkich funduszy sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu i
wojewódzkich funduszy.

5a. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także sporządzanie i przekazywanie
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska kwartalnych informacji o podmiotach
wpłacających opłaty, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z
podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu tych podmiotów oraz
wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w terminie do końca miesiąca po
zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje.

5b. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także sporządzanie i przekazywanie
ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczej informacji o:

1) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust.
1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji,

2) liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z
eksploatacji przyjętych do stacji demontażu,

3) masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi w stacjach demontażu oraz
przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego
użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z
eksploatacji,

4) masie odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych
rozdrabnianiu oraz masie wydzielonych odpadów przekazanych do odzysku i
recyklingu,

5) uzyskanych w skali kraju poziomach odzysku i recyklingu,
6) stacjach demontażu, które uzyskały dofinansowanie,
7) gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów

wycofanych z eksploatacji
- w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

6. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także opracowywanie projektów
wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz
projektów strategii Narodowego Funduszu i zasięganie opinii ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego co do zawartych w nich ustaleń.

6a. Do zadań zarządów wojewódzkich funduszy, oprócz określonych w ust. 5, należy
opracowywanie projektów strategii działania wojewódzkich funduszy.

6b. Do zadań zarządu wojewódzkiego funduszu należy także sporządzanie i przekazywanie
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska kwartalnych informacji o przedsiębiorcach
wpłacających opłaty, o których mowa w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z podaniem firmy, oznaczenia siedziby i
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adresu tych przedsiębiorców oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w
terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje.

6c. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także sporządzanie i przekazywanie
ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczej informacji o:

1) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust.
2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy,

2) sposobie przeznaczania środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 64
ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym, oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy

- w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy.
7. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych

Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, oprócz prezesa zarządu, są
upoważnione dwie osoby, działające łącznie, spośród:

1) pozostałych członków zarządu;
2) pełnomocników powołanych przez prezesa zarządu, działających w granicach ich

umocowania.
8. Dokonanie przez osoby, o których mowa w ust. 7, czynności prawnej w zakresie praw i

obowiązków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy bez zachowania trybu
określonego w art. 414 ust. 1 pkt 5 nie powoduje nieważności tej czynności prawnej w
stosunku do osób trzecich.

9. Pracą biura Narodowego Funduszu i odpowiednio wojewódzkich funduszy kieruje prezes.
10. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia informacji,

określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania i wzory informacji, o których
mowa w ust. 5a i 5b.

Art. 415a.
1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w biurze Narodowego

Funduszu i odpowiednio wojewódzkich funduszy jest otwarty i konkurencyjny.
2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz w miejscu
powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 415b.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w
zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 415c.
Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy
niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 415d.
1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze

niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie
dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez
opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
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2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 415e.
1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne

stanowiska pracy w biurze Narodowego Funduszu i biurach wojewódzkich funduszy.
2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów
oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów
uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w
ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 415f.
1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia

wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie
doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska pracy;
3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów

Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia
żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w
miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony
nabór.

Art. 415g.
Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia
nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę
spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 415f
stosuje się odpowiednio.

Art. 416.
1. Szczegółowe zasady, organizację i tryb działania organów Narodowego Funduszu określa

jego statut.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych, nada, w drodze rozporządzenia, statut, o którym mowa w
ust. 1, uwzględniając właściwe wykorzystywanie funduszy w celu realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju.

3. Szczegółową organizację i tryb działania wojewódzkiego funduszu określa statut nadany,
na wniosek wojewody, przez ministra właściwego do spraw środowiska; projekt statutu
opracowuje wojewoda.
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Art. 417.
1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:
1) podstawy gospodarki finansowej;
2) zawartość projektów rocznych planów finansowych;
3) terminy opracowywania projektów rocznych planów finansowych.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone:
1) rodzaje kosztów wchodzących w koszty działalności;
2) sposób ustalania wyniku finansowego;
3) sposób zwiększania i zmniejszania funduszu statutowego i funduszu rezerwowego;
4) możliwość tworzenia innych rodzajów funduszy;
5) wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej.

4. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje projekt rocznego planu finansowego
Narodowego Funduszu ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w trybie
określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

Art. 418.
Zasady prowadzenia rachunkowości Narodowego Funduszu określają odrębne przepisy.

Art. 419.
1. Nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw
środowiska.

2. Uchwały Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu są przekazywane w ciągu 7 dni od ich
podjęcia ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

3. Uchwała Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu sprzeczna z prawem jest nieważna; o
nieważności uchwały w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji, organ nadzoru w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

4. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały,
może wstrzymać jej wykonanie.

5. W sprawach stwierdzenia nieważności uchwały stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.

6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich funduszy, z tym że organem
nadzoru jest wojewoda.

6a. Decyzja wojewody stwierdzająca nieważność uchwały jest ostateczna.
7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, organ nadzoru nie może we własnym

zakresie stwierdzić nieważności uchwały Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu lub
wojewódzkiego funduszu; organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę do sądu
administracyjnego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania
uchwały należy do sądu administracyjnego.
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Art. 420.
Zarząd powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) do dnia 15 stycznia przedstawiają do

zatwierdzenia radzie powiatu lub radzie gminy projekt zestawienia przychodów i wydatków
na dany rok, odpowiednio powiatowego i gminnego funduszu.

Art. 421.
1. Minister właściwy do spraw środowiska przedstawia Radzie Ministrów, nie później niż do

dnia 31 sierpnia, informacje o działalności Narodowego Funduszu i wojewódzkich
funduszy za ubiegły rok, w tym informację o posiadanych udziałach, akcjach i
obligacjach.

2. Zarządy województw przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
sejmikowi województwa oraz Narodowemu Funduszowi, nie później niż do dnia 31 maja,
informacje o działalności wojewódzkich funduszy za ubiegły rok.

2a. Zarząd Narodowego Funduszu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw
środowiska, nie później niż do dnia 30 czerwca, zbiorczą informację o działalności
wojewódzkich funduszy za ubiegły rok.

3. Zarząd Narodowego Funduszu zamieszcza corocznie, w drodze obwieszczenia, informacje
o działalności Narodowego Funduszu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski B".

4. Zarządy wojewódzkich funduszy zamieszczają corocznie, w drodze obwieszczenia,
informacje o działalności tych funduszy w dziennikach urzędowych województw.

5. Starostowie, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast zatwierdzone zestawienie
przychodów i wydatków odpowiednio powiatowego i gminnego funduszu podają do
publicznej wiadomości.]

Art. 441.
[1. Marszałek województwa, w razie stwierdzenia, iż nie został zrealizowany określony etap

programu dostosowawczego, nałoży, w drodze decyzji, obowiązek zapłaty sankcji
pieniężnej, ustalonej w programie dostosowawczym na rzecz gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej właściwego ze względu na miejsce, gdzie znajduje się
instalacja objęta programem dostosowawczym.]

<1. Marszałek województwa, w przypadku stwierdzenia, że nie został zrealizowany
określony etap programu dostosowawczego, nakłada, w drodze decyzji, obowiązek
zapłaty sankcji pieniężnej, ustalonej w programie dostosowawczym na rzecz
budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce, w którym znajduje się instalacja
objęta programem dostosowawczym.>

2. Do należności z tytułu obowiązku zapłaty sankcji pieniężnej, o której mowa w ust. 1,
stosuje się przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia
organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

[3. Jeżeli instalacja objęta programem dostosowawczym znajduje się na terenie więcej niż
jednej gminy, w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się wielkość wpłat na
poszczególne gminne fundusze, uwzględniając proporcje terenu, w jakich zakład
zawierający instalację objętą programem znajduje się na obszarze poszczególnych gmin.]

<3. Jeżeli instalacja objęta programem dostosowawczym znajduje się na terenie więcej
niż jednej gminy, w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się wielkość wpłat do
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budżetów poszczególnych gmin, uwzględniając proporcje terenu, w jakich zakład
prowadzący instalację objętą programem znajduje się na obszarze poszczególnych
gmin.>

4. W razie stwierdzenia, iż określony etap nie został zrealizowany pomimo upływu okresu 6
miesięcy od przewidywanego w programie dostosowawczym terminu, marszałek
województwa, z zastrzeżeniem ust. 5, wyda decyzję o uchyleniu pozwolenia
zintegrowanego wydanego w wyniku postępowania negocjacyjnego.

5. Uchylenie pozwolenia zintegrowanego wydanego w wyniku postępowania
negocjacyjnego zwalnia z obowiązku zapłaty sankcji pieniężnych za niezrealizowanie
etapów kończących się po dniu uchylenia pozwolenia.

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
PRAWNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Zwalnia się od podatku:

1) Skarb Państwa,
2) Narodowy Bank Polski,
3) jednostki budżetowe,
4) fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr
102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363
i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984), chyba że przepisy ustaw powołujących te
fundusze stanowią inaczej,

4) państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

<4a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4b) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,>

5) przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez
organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie
porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej,

6) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

7) Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
8)  (skreślony),
9) Agencję Rynku Rolnego,
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10)  fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).

11) fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

12) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz.
1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz.
875 i Nr 110, poz. 1256  oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118).

13)  Agencję Nieruchomości Rolnych.
14)  (uchylony).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych, z wyjątkiem gospodarstw pomocniczych tworzonych przy
szkołach, przedszkolach, zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół, ochotniczych
hufcach pracy, jednostkach: wojskowych, Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, organizacyjnych Służby Więziennej, Straży
Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zakładach dla nieletnich, internatach,
zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach
pomocy społecznej i parkach narodowych, jeżeli środki z tego zwolnienia zostaną
przekazane na:

1)  (skreślony),
2) zwiększenie środków obrotowych gospodarstw pomocniczych,
3)  finansowanie inwestycji jednostki budżetowej w zakresie inwestycji dla

gospodarstwa pomocniczego tej jednostki.

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt

3b obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług
wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i
dowodów płacenia za takie usługi.

1a. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków,
inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3b.

2. Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1.
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3. (uchylony).
4. Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje niższe stawki,

jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
4a. Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, może stosować

zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy
oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

5. (uchylony).
6. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz

opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy
nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1.

7. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:
1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie

zbiorników bezodpływowych;
2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w ust. 2;
3) terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1;
4) sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia.

8. Decyzji, o której mowa w ust. 7, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
9. Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest wydana na okres 1 roku.

10. Decyzja, o której mowa w ust. 7, ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z
urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej
3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin
rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej
decyzji.

[11. Opłaty, o których mowa w ust. 7, są przychodem gminnego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.]

<11. Opłaty, o których mowa w ust. 7, są dochodami budżetów gmin.>
12. Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz. 732 i Nr 143,
poz. 1199), z wyłączeniem art. 67, z tym że uprawnienia organów podatkowych
przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z późn. zm.)

Art. 9a.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej

obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązane, w zakresie określonym w
przepisach wydanych na podstawie ust. 9:
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1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki
świadectwo pochodzenia, o którym mowa w art. 9e ust. 1, albo

2) uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w ust. 2.
2. Opłatę zastępczą oblicza się według wzoru:

Oz = Ozj x (Eo - Eu),
gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Oz - opłatę zastępczą wyrażoną w złotych,
Ozj - jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 240 złotych za 1 MWh,
Eo - ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku uzyskania

i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e
ust. 1, w danym roku,

Eu - ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze świadectw
pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, które przedsiębiorstwo
energetyczne przedstawiło do umorzenia w danym roku.

3. Jednostkowa opłata zastępcza oznaczona symbolem Ozj, o której mowa w ust. 2, podlega
corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, dla którego
oblicza się opłatę zastępczą, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski".

4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki
jednostkową opłatę zastępczą po jej waloryzacji, o której mowa w ust. 3, w terminie do
dnia 31 marca każdego roku.

[5. Opłaty zastępcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 pkt 2, stanowią dochód
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i należy je uiścić na
wyodrębnione rachunki tego funduszu do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok
kalendarzowy.]

<5. Opłaty zastępcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 pkt 2, stanowią
przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i
powinny być uiszczane na rachunek bankowy tego funduszu do dnia 31 marca
każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.>

6. Sprzedawca z urzędu jest obowiązany, w zakresie określonym w przepisach wydanych na
podstawie ust. 9, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach
energii przyłączonych do sieci znajdujących się w obszarze działania sprzedawcy z
urzędu, oferowanej przez przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje na jej
wytwarzanie; zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w
poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b.

7. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem ciepłem i sprzedające to ciepło jest
obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, do
zakupu oferowanego ciepła wytwarzanego w przyłączonych do sieci odnawialnych
źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilości nie
większej niż zapotrzebowanie odbiorców tego przedsiębiorstwa, przyłączonych do sieci,
do której są przyłączone odnawialne źródła energii.

8.  Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej
obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązane, w zakresie określonym w
przepisach wydanych na podstawie ust. 10:

1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki
świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, dla energii
elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo

2) uiścić opłatę zastępczą obliczoną w sposób określony w ust. 8a.
8a.  Opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza się według wzoru:

Ozs = Ozg x Eog + Ozk x Eok,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ozs - opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 8 pkt 2, wyrażoną w złotych,
Ozg - jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 15 % i nie wyższą niż 110 %

średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh,

Eog - ilość energii elektrycznej równą różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej
wynikającą z obowiązku określonego w przepisach wydanych na podstawie ust.
10, dla jednostek kogeneracji wymienionych w art. 9l ust. 1 pkt 1, i ilością
energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, o
których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1, umorzonych przedsiębiorstwu
energetycznemu w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3, wyrażoną w
MWh,

Ozk - jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 15 % i nie wyższą niż 40 %
średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh,

Eok - ilość energii elektrycznej równą różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej
wynikającą z obowiązku określonego w przepisach wydanych na podstawie ust.
10, dla jednostek kogeneracji wymienionych w art. 9l ust. 1 pkt 2, i ilością
energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, o
których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2, umorzonych przedsiębiorstwu
energetycznemu w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3, wyrażoną w
MWh.

8b.  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustala jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone
symbolami Ozg i Ozk, o których mowa w ust. 8a, na podstawie średniej ceny sprzedaży
energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit.
b, z roku poprzedzającego rok ustalenia jednostkowych opłat zastępczych, biorąc pod
uwagę ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, różnicę pomiędzy
kosztami wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i cenami
sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz poziom cen energii
elektrycznej dla odbiorców końcowych.

8c.  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki
jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg i Ozk, o których mowa w ust.
8a, do dnia 31 maja każdego roku, obowiązujące w roku następnym.

8d.  Do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, nie zalicza się umorzonych
świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, wydanych dla
energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w okresie, w którym koszty
wytworzenia tej energii wynikające z nakładów, o których mowa w art. 45 ust. 1a, są
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uwzględniane w kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się
przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.

8e.  Do świadectw pochodzenia z kogeneracji uzyskanych przez wytwórców, o których mowa
w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów
powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905), nie
stosuje się ust. 8d.

9.  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres obowiązków, o których mowa w ust. 1, 6 i 7, oraz obowiązku potwierdzania
danych, o którym mowa w art. 9e ust. 5, w tym:

1) rodzaje odnawialnych źródeł energii;
2) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła

wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii;
3) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii

elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii za pomocą
instalacji wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, o
których mowa w art. 3 pkt 20, oraz inne paliwa;

4) miejsce dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnych źródłach energii na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania
danych, o którym mowa w art. 9e ust. 5;

5) wielkość i sposób obliczania udziału energii elektrycznej wytwarzanej w
odnawialnych źródłach energii, wynikającej z obowiązku uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, w sprzedaży
energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w okresie kolejnych 10 lat;

6) sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej i ciepła ustalanych w
taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 1, 6 i 7:

a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, o
których mowa w art. 9e ust. 1,

b) poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
c) kosztów zakupu energii elektrycznej lub ciepła, do których zakupu

przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane
- biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz zobowiązania wynikające z
umów międzynarodowych.

10. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób
obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z
kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku, o
którym mowa w ust. 8, i obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust.
8, w tym:

1) sposób obliczania:
a) średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię

elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji,
b) ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
c) ilości ciepła użytkowego w kogeneracji,
d) oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji

w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach
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rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania
rozdzielonego;

2) sposoby wykorzystania ciepła użytkowego w kogeneracji przyjmowanego do
obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z
kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1;

3) referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla
energii elektrycznej i ciepła, służące do obliczania oszczędności energii pierwotnej
uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji;

4) wymagania dotyczące pomiarów ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego w
jednostkach kogeneracji oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania, w tym na
potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust. 8;

5) wielkość i sposób obliczania udziałów ilości energii elektrycznej wytwarzanej w
wysokosprawnej kogeneracji, wynikającej z obowiązku uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1,
lub uiszczenia opłaty zastępczej, w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom
końcowym, oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach
kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2;

6) maksymalną wysokość i sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej
ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 8:

a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z
kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1,

b) poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w ust. 8 pkt 2
- biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, zobowiązania wynikające z
umów międzynarodowych oraz uzasadnione technicznie i ekonomicznie możliwości
wykorzystania krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W
ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE
PRODUKTOWEJ I OPŁACIE DEPOZYTOWEJ (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z
2009 r. Nr 79, poz. 666)

Art. 27.
1. Urzędy marszałkowskie prowadzą odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i

odpowiedniego przekazywania wpływów z opłaty produktowej.
[2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa

w art. 17 ust. 2, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i
pomniejszone o dochody urzędów marszałkowskich, o których mowa w ust. 3, urzędy
marszałkowskie przekazują w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na odrębny
rachunek bankowy Narodowego Funduszu.]

<2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, o
której mowa w art. 17 ust. 2, powiększone o przychody z oprocentowania
rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędów marszałkowskich, o
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których mowa w ust. 3, urzędy marszałkowskie przekazują w terminie 30 dni po
upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu.>

3. Wpływy z opłat produktowych w wysokości 2 % stanowią dochody budżetu
województwa samorządowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu
opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Art. 29.
[1. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w

opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są gromadzone na odrębnym
rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. W terminach do dnia 31 maja oraz do dnia 30 listopada roku kalendarzowego
następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70 %
zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom na zasadach określonych w ust. 4.]

<1. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy
produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są
gromadzone na rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. W terminach do dnia 31 maja oraz do dnia 30 listopada roku kalendarzowego
następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70%
zgromadzonych wpływów, o których mowa w ust. 1, wojewódzkim funduszom na
zasadach określonych w ust. 4.>

3. Wojewódzkie fundusze, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia,
przekazują gminom (związkom gmin) środki, o których mowa w ust. 2, na zasadach
określonych w ust. 4.

4. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z
oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom
(związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do
odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i
4, na cele, o których mowa w ust. 5.

[5. Pozostałe środki zgromadzone na rachunku bankowym Narodowy Fundusz przeznacza
na finansowanie działań w zakresie:

1) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów

opakowaniowych.]
[Art. 30.

1. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów
wymienionych w poz. 2-4 w załączniku nr 2 do ustawy są gromadzone na odrębnym
rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie działań
w zakresie:

1) odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych powstałych z akumulatorów niklowo-
kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz ogniw i
baterii galwanicznych;
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2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów
poużytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, innych
akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych;

3) selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z akumulatorów niklowo-
kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i
ogniw galwanicznych wykonywanych przez gminy (związki gmin).]

<Art. 30.
Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów
wymienionych w poz. 2-4 w załączniku nr 2 do ustawy są gromadzone na rachunku
bankowym Narodowego Funduszu.>

[Art. 32.
1. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów

wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na odrębnym
rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie
przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do odzysku, recyklingu i
unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na finansowanie działań
wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego zbierania odpadów
poużytkowych z opon.

Art. 33.
1. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów

wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na odrębnym
rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie:
1) zbierania i regeneracji odpadów poużytkowych z olejów smarowych oraz na

edukację ekologiczną w tym zakresie;
2) działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego

zbierania odpadów poużytkowych z olejów smarowych.]
<Art. 32.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów
wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na rachunku
bankowym Narodowego Funduszu.

Art. 33.
Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów
wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na rachunku
bankowym Narodowego Funduszu.>

[Art. 36.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady i kryteria gospodarowania środkami z opłat
produktowych, kierując się koniecznością uproszczenia procedur przyznawania środków i
ułatwienia korzystania z nich.]
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USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z
późn. zm.)

[Art. 152.
Należności i opłaty, o których mowa w art. 142, stanowią przychód Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i są przeznaczane na:

1) utrzymanie katastru wodnego;
2) opracowanie planów gospodarowania wodami;
3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów

wodnych;
4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury
śródlądowych dróg wodnych.]

<Art. 152.
Należności i opłaty, o których mowa w art. 142, stanowią przychód Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.>

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. O POMOCY PUBLICZNEJ DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA RYNKU PRACY (Dz. U.
Nr 213, poz. 1800, z późn. zm.)

Art. 32a.
1. Restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych na szczególnych zasadach,

zwanej dalej "restrukturyzacją na szczególnych zasadach", podlegają znane na dzień 30
czerwca 2003 r. następujące należności publicznoprawne:

1) z tytułu podatków wobec budżetu państwa, należności celnych oraz wpłat z zysku na
rzecz Skarbu Państwa,

2) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

3) wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- niepodlegające restrukturyzacji albo w stosunku do których nie zostało wszczęte
postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy o restrukturyzacji
należności publicznoprawnych;
[4) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z
1994 r. Nr 49, poz. 196, z późn. zm.), opłat za korzystanie ze środowiska w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz opłat za szczególne korzystanie
z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne
(Dz. U. Nr 38, poz. 230, z późn. zm.) stanowiących przychód Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich, powiatowych i
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gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - niezależnie od tego,
na rachunek bankowy którego organu administracji publicznej opłaty te powinny być
wpłacane przez przedsiębiorcę;]

<4) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu
środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późn. zm.), opłat za korzystanie
ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz
opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24
października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z późn. zm.)
stanowiących przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz dochody budżetów powiatów i budżetów gmin;>

5) z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustaw
wymienionych w pkt 4;

6) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w części
stanowiącej dochód budżetu państwa;

7) z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów
upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, od zaległości wymienionych w pkt 1-6.

2. Nie podlegają restrukturyzacji zaległości z tytułu składki na ubezpieczenie emerytalne.
[3. Nie podlegają restrukturyzacji również zaległości podatkowe i celne określone w decyzji

właściwego organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej oraz
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat do Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłat i kar dla Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opłat za użytkowanie wieczyste
gruntów Skarbu Państwa, określone w wyniku postępowania kontrolnego, jeżeli
zaległości te zostały określone jako wynikające z czynności prawnych mających na celu
obejście przepisów podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach
społecznych lub przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych należności.]

<3. Nie podlegają restrukturyzacji również zaległości podatkowe i celne określone w
decyzji właściwego organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli
skarbowej oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat do
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłat i kar dla
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetów powiatów i
budżetów gmin, oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
określone w wyniku postępowania kontrolnego, jeżeli zaległości te zostały określone
jako wynikające z czynności prawnych mających na celu obejście przepisów
podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub
przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych należności.>



- 60 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.)

Art. 8.
1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budżetu

państwa na:
1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień

zawartych z organami administracji rządowej;
3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

2. Dochodami powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i
inspekcji, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).

3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych,
pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

<4. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje udzielane przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych
przepisów.>

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241)

[Art. 39.
Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 w zakresie
nieobjętym finansowaniem przez Wspólnotę są finansowane z budżetu państwa oraz funduszy
celowych.]

<Art. 39.
Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 w
zakresie nieobjętym finansowaniem przez Wspólnotę są finansowane z budżetu państwa,
a także z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.>
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USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ
OZONOWĄ (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683)

Art. 25.
1. Urzędy marszałkowskie gromadzą na odrębnych rachunkach bankowych wpływy z tytułu

opłaty za substancje kontrolowane.
2. Wpływy z tytułu opłaty za substancje kontrolowane w wysokości 0,5 % stanowią dochód

budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z
tytułu opłaty za substancje kontrolowane i obsługę administracyjną systemu tej opłaty.

[3. Wpływy z tytułu opłaty za substancje kontrolowane powiększone o przychody z
oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędów
marszałkowskich, o których mowa w ust. 2, urzędy marszałkowskie przekazują w terminie
do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek wpłaty, na
odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

4. Wpływy z tytułu dodatkowych opłat za substancje kontrolowane powiększone o przychody
z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędów
marszałkowskich urzędy marszałkowskie przekazują w terminie do dnia 31 grudnia roku
następującego po roku, którego dotyczy obowiązek wpłaty, na odrębny rachunek
bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.]

<3. Wpływy z tytułu opłaty za substancje kontrolowane powiększone o przychody z
oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędów
marszałkowskich, o których mowa w ust. 2, urzędy marszałkowskie przekazują w
terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy
obowiązek wpłaty, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Wpływy z tytułu dodatkowych opłat za substancje kontrolowane powiększone o
przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody
urzędów marszałkowskich urzędy marszałkowskie przekazują w terminie do dnia
31 grudnia roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek wpłaty, na
rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.>

[Art. 26.
1. Środki, o których mowa w art. 25 ust. 3 i 4, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej przeznacza na zadania realizowane przez gminy i podmioty
związane:

1) ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane;
2) z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych;
3) z gromadzeniem substancji kontrolowanych;
4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy sposób i kryteria gospodarowania przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środkami pochodzącymi z opłaty za
substancje kontrolowane oraz tryb ich przekazywania do budżetów gmin oraz
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podmiotom, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność uproszczenia procedur
przyznawania tych środków i ułatwienia korzystania z nich przez zainteresowane gminy i
podmioty oraz stopień negatywnego oddziaływania na środowisko poszczególnych
rodzajów substancji kontrolowanych.]

USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. O HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DO
POWIETRZA GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (Dz. U. Nr 281,
poz. 2784 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Art. 12.
1. Prowadzący instalację objętą systemem jest obowiązany do uiszczenia opłaty w

wysokości 450 zł za pierwszy wpis do Krajowego Rejestru w okresie rozliczeniowym.
[2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na wyodrębniony rachunek bankowy

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.]
<2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.>

Art. 25.
1. Prowadzący instalację, któremu przyznano uprawnienia do emisji, uiszcza opłatę w

wysokości równej iloczynowi liczby uprawnień do emisji przyznanych na pierwszy rok
okresu rozliczeniowego i, obowiązującej w roku poprzednim, jednostkowej stawki opłaty
za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dotyczącej substancji objętej
uprawnieniem do emisji, pomnożonej przez tysiąc. Jednostkowej stawki opłaty nie
mnoży się przez tysiąc w przypadku gdy dotyczy ona dwutlenku węgla (CO2) i metanu
(CH4).

2. Prowadzący instalację, który uiścił opłatę, o której mowa w ust. 1, nie ponosi, w
pierwszym roku okresu rozliczeniowego, opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska, za wprowadzanie do powietrza substancji, na których emisję uzyskał
uprawnienia do emisji, z tym że jest obowiązany zgodnie z przepisem art. 286 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do złożenia marszałkowi
województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu
zawierającego informacje i dane o wprowadzonych do powietrza ilościach substancji.

3. Prowadzący instalację jest obowiązany uiścić:
1) 50 % kwoty opłaty, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w

życie:
a) rozporządzenia, o którym mowa w art. 18 ust. 2 - w przypadku gazów

cieplarnianych,
b) rozporządzenia, o którym mowa w art. 19 - w przypadku substancji objętych

krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;
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2) 50 % kwoty opłaty, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 miesięcy od dnia wejścia w
życie:

a) rozporządzenia, o którym mowa w art. 18 ust. 2 - w przypadku gazów
cieplarnianych,

b) rozporządzenia, o którym mowa w art. 19 - w przypadku substancji objętych
krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

4. Do ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu III ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), z
tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują organowi właściwemu do
wydania zezwolenia.

[5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na wyodrębniony rachunek bankowy
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.]

<5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.>

[Art. 52.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 50 ust. 1, wnosi się na wyodrębniony rachunek
bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.]

<Art. 52.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 50 ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.>

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z
EKSPLOATACJI (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)

Art. 12.
1. Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1.000

pojazdów w roku kalendarzowym, może nie zapewniać sieci.
[2. Wprowadzający pojazd, o którym mowa w ust. 1, który nie zapewnia sieci, oraz podmiot

niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu
pojazdu, są obowiązani do wniesienia, na odrębny rachunek bankowy Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty w wysokości 500 zł od
każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Dowód wpłaty powinien zawierać
określenie cech identyfikacyjnych pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.]

<2. Wprowadzający pojazd, o którym mowa w ust. 1, który nie zapewnia sieci, oraz
podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego
nabycia lub importu pojazdu, są obowiązani do wniesienia, na rachunek bankowy
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty w
wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Dowód
wpłaty powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu, o których
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mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym.>

3. W przypadku gdy wprowadzający pojazd, o którym mowa w ust. 1, który nie zapewnia
sieci, dokonał zbycia pojazdu, obowiązany jest przekazać niezwłocznie nabywcy pojazdu
dowód wpłaty, o którym mowa w ust. 2.

Art. 16.
1. Obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci powstaje na koniec roku kalendarzowego.
[2. Opłata za brak sieci jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca roku
następującego po roku, którego opłata dotyczy.]

<2. Opłata za brak sieci jest wpłacana na rachunek bankowy Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca roku następującego
po roku, którego opłata dotyczy.>

Art. 17.
1. W razie stwierdzenia, że wprowadzający pojazd nie dokonał wpłaty opłaty za brak sieci

albo dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, Główny Inspektor Ochrony
Środowiska wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
brak sieci.

2. W przypadku niewykonania decyzji określonej w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia, w
którym decyzja stała się ostateczna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska ustala, w
drodze decyzji, dodatkową opłatę za brak sieci w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty
niewpłaconej opłaty za brak sieci.

3. Do należności z tytułu opłat za brak sieci stosu je się odpowiednio przepisy działu III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),
z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Głównemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska.

<Art. 17a.
Na wniosek podmiotu, który dokonał wpłaty, o której mowa w art. 12 ust. 2, nienależnie
lub w nadmiernej wysokości, dokonuje się zwrotu nadpłaconej kwoty.>

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn.
zm.)

Art. 6.
1. Umorzeniu podlegają zobowiązania publicznoprawne zakładu wraz z odsetkami:

1) z tytułu podatków wobec budżetu państwa oraz należności celnych;
2) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika oraz

na Fundusz Pracy, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie emerytalne;
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3) wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4) z tytułu:

a) opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr
49, poz. 196, z późn. zm.),

b) opłat za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),

c) opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24
października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z późn. zm.)

[- stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, niezależnie od tego, na rachunek bankowy którego organu
administracji publicznej opłaty te powinny być wpłacone przez zakład, z zastrzeżeniem
art. 9;]
<– stanowiących przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz dochody budżetów powiatów i budżetów gmin, niezależnie od tego,
na rachunek bankowy którego organu administracji publicznej opłaty te
powinny być wpłacone przez zakład, z zastrzeżeniem art. 9.>

5) z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustaw
wymienionych w pkt 4;

6) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w części
stanowiącej dochód budżetu państwa;

7) z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów
upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, od zaległości wymienionych w pkt 1-6.

2. Zobowiązania publicznoprawne, o których mowa w ust. 1, podlegają umorzeniu, jeżeli
zakład w dniu wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji:

1) nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 7;
2) nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych powstałych przed

dniem 1 stycznia 1999 r. oraz po dniu 31 grudnia 2004 r., z zastrzeżeniem ust. 3;
3) zrealizował ugodę zawartą z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych w

zakresie określonym w art. 13 ust. 1 oraz dokonał spłaty wierzytelności, o których
mowa w art. 13 ust. 2, o ile jest prowadzone postępowanie w sprawie
restrukturyzacji zobowiązań cywilnoprawnych;

4) zaspokoił roszczenia pracowników wynikające z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia
1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych
wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw lub wykonał
ugody, o których mowa w art. 17 ust. 1, w zakresie określonym w art. 17 ust. 2 pkt 1.

3. Warunek o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych uznaje się
za spełniony, jeżeli zobowiązania te wraz z odsetkami za zwłokę, nieobjęte
postępowaniem restrukturyzacyjnym, zostaną przed dniem wydania decyzji o
zakończeniu restrukturyzacji rozłożone na raty albo terminy ich zapłaty zostaną
odroczone na zasadach określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych
zobowiązań.
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4. Przychody z tytułu umorzenia zobowiązań publicznoprawnych nie stanowią przychodu w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem
zobowiązań zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Art. 8.
1. Restrukturyzacji finansowej podlegają również:

1) zobowiązania z tytułów wymienionych w art. 6 ust. 1 i art. 7, w stosunku do których
do dnia 31 grudnia 2004 r. zostały wydane decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub
odraczające termin ich płatności, albo gdy zobowiązania te stanowią należności
sporne;

2) opłaty prolongacyjne ustalone w związku z decyzjami, o których mowa w pkt 1;
3) koszty egzekucyjne dotyczące zobowiązań z tytułów wymienionych w art. 6 ust. 1.

2. Restrukturyzacji finansowej nie podlegają zobowiązania zakładów z tytułu:
1) zaległości podatkowych i celnych określonych w decyzji właściwego organu

podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej,
2) składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy,
3) wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
[4) opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej,]

<4) opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
budżetów powiatów i budżetów gmin;>

5) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
- określone w wyniku postępowania kontrolnego, jeżeli zaległości te określone zostały w
związku z dokonywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów
podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów
dotyczących wymiaru i poboru tych należności.

Art. 9.
[1. Przepisy dotyczące umorzenia zobowiązań publicznoprawnych stosuje się odpowiednio

do należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz zobowiązań publicznoprawnych, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, w części dotyczącej przychodów wojewódzkich,
powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jeżeli organ
stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego podejmie uchwałę o
restrukturyzacji tych należności.]

<1. Przepisy dotyczące umorzenia zobowiązań publicznoprawnych stosuje się
odpowiednio do należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zobowiązań publicznoprawnych,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, w części dotyczącej przychodów
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochodów
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budżetów powiatów i budżetów gmin, jeżeli organ stanowiący właściwej jednostki
samorządu terytorialnego podejmie uchwałę o restrukturyzacji tych należności.>

2. Umorzenie należności jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań, o których
mowa w ust. 1, nie uprawnia tych jednostek do rekompensaty ubytku ich dochodów z
tego tytułu przez budżet państwa.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I
ELEKTRONICZNYM (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r.
Nr 79, poz. 666)

Art. 23a.
1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.
2. Obowiązek określony w ust. 1 może być według wyboru wprowadzającego sprzęt

wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

3. Obowiązek określony w ust. 1, przeniesiony przez wprowadzającego sprzęt na
organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uznaje się za wykonywany
w ramach art. 58 ust. 3.

4. Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując obowiązek określony w ust. 1:
1) przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne albo
[2) przekazuje, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku, na wyodrębniony

rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej]
<2) przekazuje, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku, na rachunek

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej >
- co najmniej 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia sprzętu osiąganych w
danym roku kalendarzowym; poniesione wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm) oraz ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z
późn. zm.).

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. O SYSTEMIE ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (Dz. U. Nr 130, poz. 1070)

Art. 4.
1. Wykonywanie zadań Krajowego ośrodka powierza się Instytutowi Ochrony Środowiska

w Warszawie.
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[2. Działalność Krajowego ośrodka jest finansowana ze środków pochodzących z opłat i kar
pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów o wspólnotowym systemie handlu
uprawnieniami do emisji oraz na podstawie przepisów o systemie bilansowania i
rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych
źródeł spalania.]

Art. 7.
1. Podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w

terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6
ust. 2 pkt 1-5, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

2. W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z
eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia
raportu jest prowadzący instalację.

3. Wielkości emisji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1, ustala się na podstawie
prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o wielkości produkcji, zużyciu
paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników emisji.

4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
sposoby ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji, kierując się
potrzebą zapewnienia wysokiej jakości danych o emisji, w tym zapewnienia ich
wiarygodności i spójności, oraz biorąc pod uwagę rozwój w zakresie dostępnych metod i
technologii służących redukcji emisji.

5. Dla instalacji o sezonowej lub technologicznej zmienności emisji w ciągu roku,
wynikającej z charakteru i sposobu eksploatacji, wielkość emisji z instalacji określa się w
podziale na kwartały lub miesiące.

6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje
instalacji, których eksploatacja powoduje sezonową lub technologiczną zmienność emisji
w ciągu roku wynikającą z charakteru i sposobu eksploatacji instalacji, kierując się
potrzebą uzyskania reprezentatywnych danych.

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy, kierując się
potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania Krajowej bazy oraz jednolitości i
kompletności danych zawartych w tej bazie.

[8. Jeżeli przedsięwzięcia, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 4 i 5, są realizowane przy
wsparciu ze środków publicznych, informacje o wielkościach emisji unikniętej lub emisji
zredukowanej i terminach osiągnięcia tych redukcji oraz informacje o wielkościach
emisji i całkowitych kosztach inwestycji, w tym wysokości wsparcia ze środków
publicznych, przekazują:

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej
"Narodowym Funduszem", w zakresie środków wydatkowanych i przekazywanych
przez Narodowy Fundusz, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminne
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

2) dysponenci środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).]

<8. Jeżeli przedsięwzięcia, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 4 i 5, są realizowane przy
wsparciu ze środków publicznych, informacje o wielkościach emisji unikniętej lub
emisji zredukowanej i terminach osiągnięcia tych redukcji oraz informacje o
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wielkościach emisji i całkowitych kosztach inwestycji, w tym wysokości wsparcia ze
środków publicznych, przekazują:

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej
„Narodowym Funduszem”, w zakresie środków wydatkowanych i
przekazywanych przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej;

2) powiaty;
3) gminy;
4) dysponenci środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).>

Art. 59.
Pierwszy raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1, podmiot korzystający ze środowiska
sporządza za rok 2010 i wprowadza do Krajowej bazy w terminie do końca lutego 2011 r.

<Art. 59a.
Pierwsze informacje, o których mowa w art. 7 ust. 8, Narodowy Fundusz, powiaty,
gminy i dysponenci środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sporządzają za rok 2010 i przekazują
do końca lutego 2011 r.>

Art. 60.
Pierwszej oceny informacji, o której mowa w art. 8 ust. 4, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska dokonuje w terminie do dnia 15 grudnia 2012 r. Ocenie tej podlegają informacje
zawarte w raportach sporządzonych za rok 2010 i 2011.

<Art. 60a.
1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273

ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2009 r.
stosuje się przepisy art. 285-288 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2010 r.
wnosi się w wysokości 50% sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
należnych za pierwsze i drugie półrocze 2009 r.>


