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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 4 marca 2011 r.

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

(druk nr 1136)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U.

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

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.

<3. Wojewódzkie fundusze nie są wojewódzkimi samorządowymi jednostkami
organizacyjnymi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.).>

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,
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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;

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 oraz ministrowi

właściwemu do spraw środowiska.
<1a. Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego funduszu ogłasza się w

wojewódzkim dzienniku urzędowym.>
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;



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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:
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[.]<;>
<7) zatwierdzanie wniosków zarządów wojewódzkich funduszy w sprawach

nabywania lub zbywania nieruchomości.>

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

środowiska.
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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.
[10. Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich funduszy, z tym że organami

nadzoru są zarządy województw.]
<10. Przepisy ust. 2–9 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich funduszy, z tym że

organami nadzoru są wojewodowie.>


