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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy - Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych 
ustaw. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Środowiska. 

 

 

(-) Donald Tusk 



 Projekt 

  

U S T A W A 

z dnia                                            

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw1)

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 277 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

 

2) w art. 318 ust. 6a otrzymuje brzmienie:  

„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.”; 

 

3) w art. 362 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:  

„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. 

4. Jeżeli szkody dotyczą obszaru kilku gmin, organ, o którym mowa w ust. 1, zobowiąże do 

wpłaty kwot na rzecz budżetów właściwych gmin proporcjonalnie do wielkości szkód.”; 

 

4) w art. 386 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;”; 



5) w tytule VII w dziale II tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 

 „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej”; 

 

6) uchyla się art. 400; 

 

7) dodaje się art. 400a – 400s w brzmieniu: 

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

1) opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów ochrony 

przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy oraz utworzenie i utrzymanie 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 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587 oraz 

z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464); 

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, upowszechnianie ich wyników, a także postępu technicznego  

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, 

a w szczególności tworzenia 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; 
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25) 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 podlegających ochronie na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 

z późn. zm.3)); 

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 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu 

przyrodniczego; 

28) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują 

przekroczenia standardów jakości środowiska; 

29) przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków fauny i flory 

w śródlądowych wodach powierzchniowych płynących; 

30) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów 

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 

31) zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach 

i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne; 

32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju; 

33) przygotowanie 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; 
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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) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 

zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. 

2. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje także: 

1) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających 

zwrotowi; 

2) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058); 

3) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy 

z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy oraz 

zapewnienia zgodności udzielonej pomocy z warunkami jej dopuszczalności. 

 

Art. 400b. 1. Na zasadach określonych ustawą działają Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, oraz wojewódzkie 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi 

funduszami”. 

2. Narodowy Fundusz jest państwową osobą prawną, a wojewódzkie fundusze są 

samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia ................... 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...). 
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Art. 400c. 1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie działalności 

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w art. 400a ust. 1 i 2. 

2. Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie działalności w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 – 9 i 11 – 38 oraz 

ust. 2. 

 

Art. 400d. 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. 400e. 1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy 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 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. 

 

Art. 400f. 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. 400g. 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. 
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3. Marszałkowie województw ogłaszają w prasie o zasięgu regionalnym oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej 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. 

5. Członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powołują i odwołują, uwzględniając 

stanowisko podmiotów, o których mowa w ust. 2, sejmiki województw, z zastrzeżeniem 

ust. 6 i 7. 

6. 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. 

 7. Zarządy województw odwołują członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, jeżeli 

przestali oni pełnić funkcje, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4. 

 

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) uchwalanie projektów rocznych planów finansowych; 

3) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji, dopłat do 

oprocentowania kredytów bankowych oraz dokonywania częściowych spłat kapitału 

kredytów bankowych; 

4) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów wojewódzkich 

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

5) 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; 
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6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów 

wojewódzkich funduszy z działalności i rocznych sprawozdań finansowych Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Narodowego Funduszu i pracowników 

Biura Narodowego Funduszu oraz członków zarządów wojewódzkich funduszy 

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 

z działalności: 

a) Narodowego Funduszu – ministrowi właściwemu do spraw środowiska, 

b) wojewódzkich funduszy – właściwemu zarządowi województwa; 

10) zatwierdzanie wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego. 

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 planu zadaniowego; 

6) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu o udzielenie poręczeń, jeżeli 

zobowiązanie z tego tytułu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro; 
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7) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu w sprawach nabywania obligacji, 

obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w spółkach oraz wnoszenia udziałów do spółek. 

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, 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 po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie finansowania przedsięwzięć dotyczących 

gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 
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Art. 400i. 1. Zarząd Narodowego Funduszu stanowią: 

1) Prezes Zarządu Narodowego Funduszu powoływany przez ministra właściwego do spraw 

środowiska, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, 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 należących do państwowego zasobu kadrowego, oraz 

odwoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska – na wniosek Rady Nadzorczej 

Narodowego Funduszu. 

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie 

powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

3. Zarząd Narodowego Funduszu liczy od 4 do 5 osób. 

4. Funkcji członka Zarządu Narodowego Funduszu nie można łączyć z zatrudnieniem 

w administracji rządowej lub samorządowej, a także z członkostwem w radach nadzorczych 

spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

5. 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. 

6. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa 

pracy w stosunku do pracowników Biura Narodowego Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 1. 

7. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu zatrudnia pracowników Biura Narodowego 

Funduszu na stanowiskach kierowniczych po zasięgnięciu opinii Zarządu Narodowego 

Funduszu. 

 

Art. 400j. 1. 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. 

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie 

powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 
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3. Zarządy wojewódzkich funduszy liczą od 2 do 5 osób. 

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, z zastrzeżeniem 

ust. 1. 

7. Prezesi zarządów wojewódzkich funduszy zatrudniają pracowników biur wojewódzkich 

funduszy na stanowiskach kierowniczych po zasięgnięciu opinii zarządów wojewódzkich 

funduszy. 

 

Art. 400k. 1. 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) 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; 
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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 zadaniowych; 

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 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1236), 

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; 

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, 

  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 
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– w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy; 

5) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczej 

informacji o: 

  a) 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 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 i Nr 223, poz. 1464), oraz kar pieniężnych, o których mowa 

w art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy, 

  b) 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. 

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 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. 
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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 5 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. 

 

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. Pracą biur wojewódzkich funduszy kierują prezesi zarządów wojewódzkich funduszy przy 

pomocy dyrektorów biur wojewódzkich funduszy. 

4. Dyrektorów biur wojewódzkich funduszy powołują i odwołują prezesi zarządów 

wojewódzkich funduszy. 

5. Powołania, o których mowa w ust. 2 i 4, stanowią nawiązanie stosunku pracy na podstawie 

powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

 

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 do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być 

krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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5. 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 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 imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce 

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; 

   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; 
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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. Przepis ust. 9 

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, w tym 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. Szczegółowy tryb działania oraz organizację wewnętrzną wojewódzkich funduszy 

określają statuty wojewódzkich funduszy, nadawane, w drodze uchwały, przez sejmiki 

województw. 

 

Art. 400r. 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. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy jest 

roczny plan finansowy. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze wyodrębniają w rocznych planach 

finansowych: 
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1) przychody z prowadzonej działalności;  

2) dotacje z budżetu państwa; 

3) koszty, w tym: 

 a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki, 

 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 zadaniowy 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. 400s. 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 lub w części orzeka, w drodze decyzji, organ nadzoru 

w terminie nie dłuższym niż 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.  
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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.”; 

 

8) w art. 401: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przychody, o których mowa w ust. 2, przeznacza się, z zastrzeżeniem art. 401c, wyłącznie 

na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska, o których mowa w art. 206 

i 212.”, 

c) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przychody, o których mowa w ust. 5, przeznacza się, z zastrzeżeniem art. 401c,  

w równych częściach wyłącznie na finansowanie:”, 

d) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przychody, o których mowa w ust. 7, przeznacza się, z zastrzeżeniem art. 401c, wyłącznie 

na:”, 

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Przychody, o których mowa w ust. 9, przeznacza się, z zastrzeżeniem art. 401c, 

wyłącznie na wspieranie odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji, 

w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 9.”, 

f) w ust. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„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 art. 401c, 

wyłącznie na:”, 
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g) w ust. 12b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przychody, o których mowa w ust. 12a, Narodowy Fundusz przeznacza, z zastrzeżeniem 

art. 401c, na dofinansowanie działań w zakresie:”, 

h) uchyla się ust. 12c, 

i) ust. 13b otrzymuje brzmienie: 

„13b. Przychody, o których mowa w ust. 13a, przeznacza się, z zastrzeżeniem art. 401c, 

wyłącznie na wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw 

ciekłych.”, 

j) w ust. 13d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przychody, o których mowa w ust. 13c, Narodowy Fundusz przeznacza, z zastrzeżeniem 

art. 401c, na dofinansowanie działań w zakresie:”, 

k) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. 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.”, 

l) po ust. 14a dodaje się ust. 14b w brzmieniu: 

„14b. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje  

z budżetu państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach.”; 

 

9) w art. 401a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przychody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się, z zastrzeżeniem art. 401c, 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.”; 

 

10) po art. 401b dodaje się art. 401c w brzmieniu: 

„Art. 401c. 1. Przychody wymienione w art. 401 ust. 2, 5, 7, 9, 12a, 13a i 13c oraz art. 401a 

ust. 1, a także wpływy, o których mowa w art. 401 ust. 12, Narodowy Fundusz, za zgodą 
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ministra właściwego do spraw środowiska, może przeznaczać na finansowanie działalności, 

o której mowa w art. 400a. 

2. Przy udzielaniu zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska 

uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, polityki 

ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie wspólnotowym i umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.”; 

 

11) w art. 402: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 

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.”, 

b) ust. 4 – 6 otrzymują brzmienie: 

„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.”; 

 

12) uchyla się art. 403; 

 

13) art. 404 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 404. 1. Gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa  

w art. 402 ust. 1, 5 i 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. 1, 5 i 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.”; 

 

14) uchyla się art. 405 – 410; 

 

15) art. 410b i 410c otrzymują brzmienie: 

„Art. 410b. Rada Ministrów, kierując się potrzebą wspierania systemu gospodarowania 

pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz finansowania działalności, o której mowa 

w art. 400a, 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.”; 

 

16) w art. 411: 
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Działalność, o której mowa w art. 400a, jest finansowana przez: 

1) udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie 

płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

2) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych; 

3) dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych; 

4) przyznawanie dotacji; 

5) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną 

z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.”, 

b) uchyla się ust. 1a – 1c, 

c) dodaje się ust. 1d – 1g w brzmieniu: 

„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.”, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

e) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„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 5, jeżeli ich fundatorem jest Narodowy Fundusz lub wojewódzkie fundusze. 
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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.”; 

 

17) art. 411a otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

 

18) uchyla się art. 412 – 421; 

 

19) w art. 441: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Marszałek województwa, w przypadku stwierdzenia, że nie został zrealizowany określony 

etap programu dostosowawczego, nakłada, w drodze decyzji, obowiązek zapłaty sankcji 
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pieniężnej, ustalonej w programie dostosowawczym na rzecz budżetu gminy właściwej ze 

względu na miejsce, w którym znajduje się instalacja objęta programem dostosowawczym.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 budżetów 

poszczególnych gmin, uwzględniając proporcje terenu, w jakich zakład prowadzący instalację 

objętą programem znajduje się na obszarze poszczególnych gmin.”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.4)) w art. 6 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b 

w brzmieniu: 

„4a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

4b) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,”. 

 

Art. 3. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 29 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Pozostałe środki zgromadzone na rachunku bankowym Narodowy Fundusz przeznacza, 

z zastrzeżeniem art. 36a, na finansowanie działań w zakresie:”; 

2) w art. 30 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza, z zastrzeżeniem art. 36a, 

na finansowanie działań w zakresie:”; 

3) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza, z zastrzeżeniem 

art. 36a, 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.”; 

4) w art. 33 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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„Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza, z zastrzeżeniem art. 36a, 

na finansowanie:”; 

5) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. 1. Środki, o których mowa w art. 29 ust. 5, art. 30 ust. 1, art. 32 ust. 1 i art. 33 

ust. 1, Narodowy Fundusz, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska, może 

przeznaczać na finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

2. Przy udzielaniu zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska 

uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, polityki 

ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie wspólnotowym i umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.”. 

 

Art. 4. W ustawie 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.5)) 

w art. 32a: 

1) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„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.6)), 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.2)) 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.7)) 

stanowiących przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budżetów 

powiatów i budżetów gmin.”; 

 
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 
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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.”. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 

z późn. zm.3)) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 39. Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 

w zakresie nieobjętym finansowaniem przez Wspólnotę Europejską 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.”. 

 

Art. 6. W ustawie 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) w art. 26: 

1) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Środki, o których mowa w art. 25 ust. 3 i 4, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej przeznacza, z zastrzeżeniem ust. 3, na zadania realizowane przez gminy 

i podmioty związane:”; 

 

2) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Środki, o których mowa w art. 25 ust. 3 i 4, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska, może przeznaczać 

na finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska. 

4. Przy udzielaniu zgody, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw środowiska 

uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, polityki 

ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie wspólnotowym i umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.”. 
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Art. 7. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971 

oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1104 i Nr 192, poz. 1181) wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„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.6)), 

b) 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.2)), 

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.7)) 

– 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.”; 

 

2) w art. 8 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetów powiatów 

i budżetów gmin;”; 

 

3) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 budżetów powiatów i budżetów gmin, jeżeli organ 

stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego podejmie uchwałę 
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o restrukturyzacji tych należności.”. 

 

Art. 8. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy likwiduje się: 

1) powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „powiatowymi 

funduszami”, 

2) gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „gminnymi 

funduszami”  

– o których mowa w ustawie, o której mowa w art. 1. 

2. Należności i zobowiązania powiatowych funduszy i gminnych funduszy, w tym 

nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stają się odpowiednio należnościami 

i zobowiązaniami budżetów powiatów albo budżetów gmin. 

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych powiatowych funduszy 

i gminnych funduszy stają się odpowiednio dochodami budżetów powiatów i budżetów gmin 

oraz podlegają przekazaniu na rachunki odpowiednio budżetów powiatów i budżetów gmin. 

 

Art. 9. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: 

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa 

w ustawie, o której mowa w art. 1, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, staje się 

państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia ................... o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), zwaną dalej „państwową osobą prawną”; 

2) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa 

w ustawie, o której mowa w art. 1, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, stają się 

samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia ................... 

o finansach publicznych, zwanymi dalej „samorządowymi osobami prawnymi”; 

3) mienie, w tym nieruchomości, należności i zobowiązania, w tym nieściągnięte należności 

i nieuregulowane zobowiązania, Narodowego Funduszu stają się mieniem, należnościami 

i zobowiązaniami państwowej osoby prawnej; 

4) mienie, w tym nieruchomości, należności i zobowiązania, w tym nieściągnięte należności 

i nieuregulowane zobowiązania, wojewódzkich funduszy stają się mieniem, należnościami 

i zobowiązaniami samorządowych osób prawnych; 

5) środki pieniężne Narodowego Funduszu stają się przychodami państwowej osoby prawnej; 
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6) środki pieniężne wojewódzkich funduszy stają się przychodami samorządowych osób 

prawnych; 

7) poręczenia i gwarancje udzielone przez Narodowy Fundusz stają się poręczeniami 

i gwarancjami państwowej osoby prawnej; 

8) wymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt 7, są 

pokrywane ze środków państwowej osoby prawnej; 

9) poręczenia i gwarancje udzielone przez wojewódzkie fundusze stają się poręczeniami 

i gwarancjami samorządowych osób prawnych; 

10) wymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt 9, są 

pokrywane ze środków samorządowych osób prawnych; 

11) akcje, udziały i obligacje posiadane przez Narodowy Fundusz stają się własnością 

państwowej osoby prawnej; 

12) akcje, udziały i obligacje posiadane przez wojewódzkie fundusze stają się własnością 

samorządowych osób prawnych; 

13) umowy zawarte przez Narodowy Fundusz z beneficjentami pomocy zachowują moc do 

czasu ich wygaśnięcia, z tym że wynikające z tych umów prawa i obowiązki Narodowego 

Funduszu stają się prawami i obowiązkami państwowej osoby prawnej; 

14) umowy zawarte przez wojewódzkie fundusze z beneficjentami pomocy zachowują moc 

do czasu ich wygaśnięcia, z tym że wynikające z tych umów prawa i obowiązki 

wojewódzkich funduszy stają się prawami i obowiązkami samorządowych osób prawnych.  

2. Przekazanie mienia: 

1) Narodowego Funduszu na rzecz państwowej osoby prawnej,  

2) wojewódzkich funduszy na rzecz samorządowych osób prawnych 

 – następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Środki pieniężne: 

1) Narodowego Funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 5, oraz odzyskane należności, 

pomniejszone o zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

2) wojewódzkich funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 6, oraz odzyskane należności, 

pomniejszone o zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 4  

– przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie 

określonym w art. 400a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
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ustawą. 

 

Art. 10. 1. Prezes Zarządu i zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu, prezesi 

zarządów i zastępcy prezesów zarządów wojewódzkich funduszy oraz członkowie Rady 

Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, powołani na 

podstawie dotychczasowych przepisów, pełnią swoje funkcje do czasu powołania na 

podstawie przepisów niniejszej ustawy organów państwowej osoby prawnej oraz organów 

samorządowych osób prawnych. 

2. Z dniem powołania organów, o których mowa w ust. 1: 

1) wygasają akty powołania Prezesa Zarządu i zastępców Prezesa Zarządu Narodowego 

Funduszu oraz prezesów zarządów i zastępców prezesów zarządów wojewódzkich funduszy; 

2) ulegają rozwiązaniu Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu oraz rady nadzorcze 

wojewódzkich funduszy. 

 

Art. 11. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: 

1) pracownicy Biura Narodowego Funduszu stają się pracownikami państwowej osoby 

prawnej; 

2) pracownicy biur wojewódzkich funduszy stają się pracownikami samorządowych osób 

prawnych. 

2. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wygasają po upływie 

6 miesięcy od dnia przejścia do państwowej osoby prawnej, jeżeli przed upływem tego 

terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo 

w przypadku nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy. 

3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wygasają po upływie 

6 miesięcy od dnia przejścia do samorządowych osób prawnych, jeżeli przed upływem tego 

terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo 

w przypadku nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. 

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić za 

wypowiedzeniem. 

5. W przypadku wygaśnięcia stosunków pracy, o których mowa w ust. 2 i 3, lub 

wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4, pracownikom przysługują świadczenia 

przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje pracodawca z przyczyn 
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niedotyczących pracowników. 

6. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy  

art. 231 Kodeksu pracy. 

 

Art. 12. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 405 ust. 4, art. 410b, art. 414 

ust. 4, art. 415 ust. 10, art. 416 ust. 2 oraz art. 417 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 400a ust. 3, art. 400h ust. 5, art. 400k ust. 7, art. 400r ust. 6 oraz art. 410b ustawy, o której 

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 

31 grudnia 2010 r. 

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 414 ust. 4a ustawy, o której mowa 

w art. 1, zachowują moc do dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o pomocy 
publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
oraz ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, 
Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, 
poz. 1505. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, 
poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, 
Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, 
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, 
Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. 
Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, 
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, 
poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, 
Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, 
poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, 
poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, 
poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, 
poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 229, poz. 2271, 
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 158, poz. 1121. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 90, poz. 446, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 
i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, 
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poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634, 
Nr 73, poz. 764, Nr 76, poz. 811, Nr 84, poz. 907 i Nr 100, poz. 1085. 

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, 
z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, 
poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. 
Nr 5, poz. 43, Nr 72, poz. 747, Nr 100, poz. 1085 i Nr 125, poz. 1368. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/12-kt 
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U Z A S A D N I E N I E 

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wynika z potrzeby dostosowania obecnego 

systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym form organizacyjno-

prawnych instytucji ochrony środowiska, do rozwiązań zawartych w projektowanych 

ustawach: o finansach publicznych i Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych, reformujących finanse publiczne państwa.  

Niniejszy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw, w zakresie swojej regulacji, dokonuje także zmian w ustawie z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, 

poz. 654, z późn. zm.), ustawie 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), ustawie 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.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.) oraz 

ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.). 

 

 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 Projekt ustawy zakłada, iż z dniem 1 stycznia 2010 r. obecnie działające  

w sektorze finansów publicznych: 

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

2) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

– staną się odpowiednio państwową osobą prawną i samorządowymi osobami prawnymi 

w rozumieniu art. 9 pkt 14 projektowanej ustawy o finansach publicznych. 

 Wyżej wymienione osoby prawne przejmą całość zadań przekształcanych funduszy 

celowych, a także ich nazwy. 

 Przekształcenie państwowego i wojewódzkich funduszy celowych działających 

w obszarze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w państwową i samorządowe osoby 



prawne jest konieczne ze względu na brak możliwości realizacji istotnych społecznie zadań 

ustawowych w dotychczasowej formie organizacyjno-prawnej i stanowi gwarancję: 

1) uniknięcia perturbacji organizacyjnych i opóźnień mogących wystąpić w związku 

z reformą finansów publicznych w zakresie wdrażania programów bezzwrotnej pomocy 

zagranicznej w obszarze środowiskowym;  

2) prawidłowej i terminowej realizacji zobowiązań nałożonych na Polskę postanowieniami 

Traktatu Akcesyjnego i wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej; 

3) utrzymania w sektorze środowiska kadr legitymujących się odpowiednim stażem 

i doświadczeniem we wdrażaniu projektów, w tym projektów realizowanych z udziałem 

środków zagranicznych; 

4) zapewnienia „stałej odtwarzalności” środków przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej poprzez zwroty kwot udzielonych pożyczek.  

 Z dniem 1 stycznia 2010 r.: 

1) mienie, w tym nieruchomości, należności i zobowiązania państwowego i wojewódzkich 

funduszy celowych staną się mieniem, należnościami i zobowiązaniami odpowiednio 

państwowej i samorządowych osób prawnych; 

2) poręczenia i gwarancje udzielone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

staną się odpowiednio poręczeniami i gwarancjami państwowej osoby prawnej 

i samorządowych osób prawnych; 

3) wymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej będą pokrywane odpowiednio ze środków państwowej osoby 

prawnej i samorządowych osób prawnych; 

4) akcje, udziały i obligacje posiadane przez przekształcane fundusze celowe staną się 

własnością odpowiednio państwowej i samorządowych osób prawnych; 

5) pracownicy Biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

biur wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej staną się 

pracownikami odpowiednio państwowej i samorządowych osób prawnych. 

 Umowy zawarte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z beneficjentami 

pomocy zachowają swoją moc do czasu ich wygaśnięcia, z tym że wynikające z umów prawa 
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i obowiązki staną się prawami i obowiązkami odpowiednio państwowej i samorządowych 

osób prawnych. 

 W projekcie ustawy zawarto zapewnienie, że środki pieniężne oraz odzyskane 

należności, pomniejszone o zobowiązania przekształcanych funduszy celowych zostaną 

przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 Projekt ustawy utrzymuje dotychczasowe rozwiązania prawne w przedmiocie 

obowiązku przeznaczania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej przychodów z określonych źródeł na ściśle określone cele związane z ochroną 

środowiska i gospodarką wodną – tzw. „subfundusze”. Jednakże nowe ujęcie tej problematyki 

przewiduje, że państwowa osoba prawna może przeznaczać, za zgodą ministra właściwego do 

spraw środowiska, środki finansowe zgromadzone na tzw. „subfunduszach” na finansowanie 

także innych rodzajów działalności w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

określonych w katalogu zawartym w art. 400a. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do 

spraw środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego 

rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie 

wspólnotowym i umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

Niniejsze uregulowanie zmierza do zapewnienia większej elastyczności gospodarowania 

środkami zgromadzonymi na tzw. „subfunduszach” i polepszenia płynności finansowej 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Projekt ustawy zakłada, że środki państwowej osoby prawnej i samorządowych osób 

prawnych będą mogły być przeznaczane na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez jednostki budżetowe. Jednakże mając 

na uwadze zasadę rozdzielności dochodów i wydatków jednostek budżetowych wyrażoną 

w przepisach projektu ustawy o finansach publicznych, odstąpiono od bezpośredniego 

przekazywania środków jednostkom budżetowym.  

Przyjęto, że w budżecie państwa zostanie utworzona rezerwa celowa w wysokości 

odpowiadającej kwocie środków przekazywanych państwowym jednostkom budżetowym 

przez Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze na dochody budżetu państwa.  

 Projekt ustawy zakłada zachowanie ciągłości zmienianych, w wyniku przekształcenia, 

organów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Osoby wchodzące w skład 

organów przekształcanych funduszy celowych, powołane na podstawie dotychczasowych 

przepisów, będą wykonywały swoje funkcje do czasu powołania organów państwowej osoby 
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prawnej oraz organów samorządowych osób prawnych, tj. zarządów i rad nadzorczych.  

 Ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć, zasad udzielania dofinansowania oraz list 

przedsięwzięć priorytetowych będzie należało do zadań rad nadzorczych.  

 Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie odbywało się przez: 

1) udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie 

płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

2) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych; 

3) dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych; 

4) przyznawanie dotacji; 

5) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną 

z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. 

 Nowo powstałe państwowa osoba prawna i samorządowe osoby prawne będą mogły 

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.  

 Minister właściwy do spraw środowiska będzie sprawował nadzór nad działalnością 

państwowej osoby prawnej, a zarządy województw – nad samorządowymi osobami 

prawnymi.  

 Państwowa i samorządowe osoby prawne będą prowadziły samodzielną gospodarkę 

finansową. Podstawę tej gospodarki będzie stanowił roczny plan finansowy. Szczegółowy 

sposób prowadzenia gospodarki finansowej określi Rada Ministrów.  

 Organizacja wewnętrzna państwowej osoby prawnej, w tym tryb działania jej organów 

oraz zasady udzielania pełnomocnictw, zostaną określone w statucie nadanym przez ministra 

właściwego do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych. Szczegółowy tryb działania oraz organizacja wewnętrzna 

samorządowej osoby prawnej zostaną określone w statucie nadanym przez sejmik 

województwa. 

 2. Likwidacja powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej 
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 Projekt ustawy zakłada, że z dniem 1 stycznia 2010 r. powiatowe oraz gminne 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ulegną likwidacji, a ich środkami będą 

dysponować odpowiednio starostowie i wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast). 

 Zgodnie z dotychczasową ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), przychodami gminnych  

i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są środki z tytułu opłat 

i kar, które: 

1) w 20 % zasilają gminne fundusze; 

2) w 10 % zasilają powiatowe fundusze. 

 Według projektowanych przepisów, dotychczasowe tytuły przychodów gminnych 

i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar – 

w dotychczasowych proporcjach – będą stanowiły dochody budżetów odpowiednio gmin 

i powiatów. 

 Należności i zobowiązania powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej staną się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetów 

powiatów albo budżetów gmin. 

 

 Na kształt projektowanej ustawy w zakresie dodawanych art. 400i i 400k oraz 

zmienianego art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska mogą mieć wpływ rozstrzygnięcia 

co do treści: 

1) ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przekazanej do Senatu dnia 

20 października 2008 r.; 

2) projektów ustaw o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (druki sejmowe nr 125, 125-A i 595). 

 

Proponuje się, aby projektowane zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

Termin ten jest skorelowany z terminem wejścia w życie ustaw reformujących finanse 

publiczne państwa.  

 

Projekt niniejszej ustawy został zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Środowiska, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  
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o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Żaden 

podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową nie zgłosił zainteresowania 

projektem. 

 

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

 

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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OCENA  SKUTKÓW  REGULACJI 

  

1.   Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowana ustawa oddziaływać będzie bezpośrednio na:  

1)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy Fundusz); 

2)  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wojewódzkie 

fundusze); 

3)   jednostki samorządu terytorialnego (województwa, powiaty, gminy). 

2.   Konsultacje społeczne 

Przedmiotowy projekt nie był poddany konsultacjom społecznym z uwagi na fakt, iż jego 

opracowanie jest realizacją zalecenia Stałego Komitetu Rady Ministrów podjętą w toku 

rozpatrywania projektu ustawy o finansach publicznych oraz projektu ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Projekt ustawy został przedłożony 

bezpośrednio do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. 

Stosownie do § 8 pkt 4 i § 8a uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), Prezes Rady 

Ministrów wyraził zgodę na umieszczenie przedmiotowego projektu ustawy w porządku 

obrad Rady Ministrów i rozpatrzenie przez Radę Ministrów tego projektu ustawy, mimo 

braku uzgodnienia z członkami Rady Ministrów oraz nieprzeprowadzenia konsultacji 

społecznych, w tym z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

3.   Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Likwidacja powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

oraz zmiany w zakresie dotychczasowego funkcjonowania Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej nie wpłyną na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie 

dochodów jednostek sektora finansów publicznych. Projekt ustawy zakłada bowiem 

utrzymanie odrębności środków nowych samorządowych osób prawnych od budżetu 

województwa, analogicznie jak aktualnie istniejących wojewódzkich funduszy celowych.  

Według projektowanych przepisów, dotychczasowe tytuły przychodów gminnych 

i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar       
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– w dotychczasowych proporcjach – będą stanowiły dochody budżetów odpowiednio 

gmin i powiatów.  

Projekt ustawy przewiduje nowe przepisy zmierzające do uelastycznienia gospodarowania 

środkami państwowej osoby prawnej gromadzonymi na tzw. „subfunduszach”, będących 

wyodrębnionymi rachunkami bankowymi prowadzonymi w celu finansowania ściśle 

określonych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

Projektowana regulacja zakłada dofinansowanie przez państwową osobę prawną 

i samorządowe osoby prawne zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

wykonywanych przez jednostki budżetowe. Przedmiotowe dofinansowanie będzie się 

odbywać za pośrednictwem budżetu państwa przez uruchomienie rezerwy celowej 

zasilanej ze środków państwowej osoby prawnej i samorządowych osób prawnych. 

4.   Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Projektowana regulacja przyczyni się do restrukturyzacji zatrudnienia w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszach 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2010 r. w tych 

funduszach będzie odbywał się przegląd kadr. Wyniki tego przeglądu będą brane pod 

uwagę przy proponowaniu pracownikom nowych warunków pracy lub płacy, 

umożliwiających zatrudnienie na dalszy okres odpowiednio w Narodowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkim funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

5.   Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane zmiany nie będą miały bezpośredniego wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6.   Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane zmiany nie będą miały bezpośredniego wpływu na sytuację i  rozwój 

regionalny. 

 

 

 

 

01/13-kt   
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URZĄD
KOMITETU II\TEGRACJI EUROPEJSKTEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz
Min.MDkd Ęltostopnu

Warszaw a, dnta 4 t; hstopada 2008 r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Radv MinistrÓw

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustaw;' o zmianie ustaw7, _ Prawo
ochrotry środowiska oraz niektÓrych innych ustaw, wyrażona na podstawie art. 9 pkt 3
wnv iązkuza r t . ?us t .  1pk t2 i u s t . 2pk t2aus taw1 ' zdn i a8s i e rpn i a1996 r . oKom i t e c i e
trntegracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106' poz. 494, z p źn. zm.) przez Sekretarza Komitetu
Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza

Szanov,n)t P anie Ministrze,

W związku z przedł'ozonym projektem ustaw1' @ismo nr RM-10.187-08, no\^ry tekst II)
pozwalam sobie wyrazic następującą opinię:

Przedmiot projektowanej ustarły nie jest objęĘ' zakresem prawa Unii Europejskiej.

Do uprzejmej wiadomości:

Pan Maciej Nowicki
Minister Srodowiska

, l  / i
i; \t /i
,\ rlY./

\ i

Z poważanient,
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PREZES RADY MINISTROW

Danald Tusk

RM 10-187-08

Warszawa, dnia 1 3 marc a2009 r.

Pan Bronisław KoMoRowSKI

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Nawiązując do pisma Pana Marszałka Z dnia |2 lutego 2009 r.' przekazuję,

zgodnie z wyrnogami art. 34 ust. 4 Regulaminu Sejmu, projekty podstawowych

aktÓw wykonawczych do przesłanego w dniu 21 stycznia 2009 r. rządowego

projektu ustawy

o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektÓrych innych

ustaw.

WW



Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009 r. 

w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady 

 
Na podstawie art. 400h ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach 
Rady w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.3)

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 

 

 

 

__________________________ 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1606). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 
154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1223, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 
20, poz. 106  i Nr …, poz. …. 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie 
określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 
udział w pracach Rady (Dz. U. Nr 265, poz. 2224). 

 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia określonego 
w art. 400h ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 
Przedmiotowy przepis upoważnia ministra właściwego do spraw środowiska do 
określenia, w drodze rozporządzenia, wynagrodzenia miesięcznego członków Rady 
Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział 
w pracach Rady. 

 Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady ustala się  
w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji aktów 

prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów 
technicznych. 
 

Projektowane rozporządzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1414). 

 
Zakres przedmiotowy projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem UE. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: 
Projekt rozporządzenia określa wynagrodzenie miesięczne członków Rady 
Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 
udział w pracach Rady. 
 

2. Konsultacje społeczne: 
Zakres przedmiotowy i podmiotowy niniejszego rozporządzenia nie uzasadnia 
konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
 

3. Wpływ regulacji na: 
1) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego – brak wpływu; 
2) rynek pracy – brak wpływu; 
3) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw – brak wpływu; 
4) sytuację i rozwój regionalny – brak wpływu. 
 

4. Projekt rozporządzenia nie przewiduje dodatkowych skutków finansowych 
dla budżetu państwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/29rch 
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Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009 r. 

w sprawie sposobu przekazywania informacji dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także wzorów tych informacji 

 
Na podstawie art. 400k ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób przekazywania oraz wzory: 
1) kwartalnej 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 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1236), zwanej dalej 
„ustawą o recyklingu”; 
2)  zbiorczej informacji o: 

a) zgromadzonych wpływach z tytułu z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 
17 ust. 1 i 2 ustawy o recyklingu, 

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, 

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; 
3) zbiorczej informacji o: 

a) 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 (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464), zwanej dalej 
„ustawą o zużytym sprzęcie”, oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 2 ustawy o 
zużytym sprzęcie, 

b) sposobie przeznaczania środków pochodzących z opłat, o których mowa  
w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie, oraz kar pieniężnych, o których mowa  
w art. 80 ust. 1 i 2 ustawy o zużytym sprzęcie; 

4) kwartalnych informacji o przedsiębiorcach wpłacających opłaty, o których mowa  
w art. 64 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie.  

§ 2. Wzór kwartalnej informacji, o której mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia. 

                                                      
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 
1606). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, 
poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 
106 i Nr …, poz. …. 



§ 3. Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia. 

§ 4. Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia. 

§ 5. Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia. 

§ 6. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje 
informacje, o których mowa w § 1 pkt 1-3, w formie pisemnej i elektronicznej. 

§ 7. Zarządy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekazują informacje, 
o których mowa w § 1 pkt 4, w formie pisemnej i elektronicznej. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.3) 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 

sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji(Dz. U. Nr 225, poz. 
1935).  
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Załączniki 
do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia . . . . . . . . . . . 2009 r. (poz. . . . ) 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WZÓR 
 

Kwartalna informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o podmiotach wpłacających opłaty za wprowadzenie pojazdów na terytorium kraju 

oraz za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji  
za ......... kwartał ............. roku 

 
Adresat: 
 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
 

Dział 1. Dane o podmiotach wnoszących opłaty za wprowadzenie pojazdów na terytorium kraju 
 

Lp. 
 

 Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu oraz 
siedziba lub adres podmiotu1)

 

 Wysokość wniesionej 
opłaty [zł] 

 

 Uwagi2)

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 Suma 
wpływów: 
 

  
 

Dział 2. Dane o podmiotach wnoszących opłaty za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji3)

Lp. 
 

 Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu oraz 
siedziba lub adres podmiotu1)

 

 Wysokość wniesionej 
opłaty [zł] 

 

 Uwagi2)

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 Suma 
wpływów: 
 

  
 

Dział 3. Dane o podmiotach wnoszących opłaty za brak sieci zbierania pojazdów na podstawie decyzji wydanych 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

Lp. 
 

 Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu oraz 
siedziba lub adres podmiotu1)

 

 Wysokość wniesionej 
opłaty [zł] 

 

 Uwagi2)

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 Suma 
wpływów: 
 

  
 

.......................................................................... 
(data i podpis sporządzającego informacje) 
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Objaśnienia: 
1) Adres określa się przez podanie: nazwy miasta lub miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy 

województwa oraz kodu pocztowego, w formie zgodnej z informacją z przelewu bankowego. 
2) Zamieszczenie dodatkowych wyjaśnień odnośnie wpłaconej kwoty, na przykład korekta wpłaty z 

poprzedniego okresu sprawozdawczego z podaniem numeru sprawozdania i pozycji w sprawozdaniu, 
którego korekta dotyczy. 

3) Dział 2 wypełnia się w sprawozdaniu za pierwszy kwartał w następnym roku kalendarzowym, którego 
opłaty za brak sieci dotyczą, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

 

WZÓR 

 
 

Zbiorcza informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok ............. 
 

Adresat: 
 
Minister Środowiska 
 

Dział 1. Informacja o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat za wprowadzenie pojazdów na terytorium kraju oraz za 
brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 
 
Wysokość zgromadzonych wpływów z tytułów opłat: 
 

 zł 
 

za wprowadzenie pojazdów na terytorium kraju 
 

  
 

za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 
 

  
 

za brak sieci zbierania pojazdów na podstawie decyzji 
wydanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
 

  
 

Razem: 
 

  
 

Dział. 2. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji 
przyjętych do stacji demontażu 

2.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r. 
 

Lp. 
 

 Marka 
pojazdów 

 

 Rok produkcji 
 

 Liczba pojazdów 
 

 Ogólna masa 
pojazdów 

[Mg]2)

 
      ogólna 

 
 w tym pojazdów 
niekompletnych1)

 

  

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Suma 
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2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r. 
 

Lp. 
 

 Marka 
pojazdów 

 

 Rok produkcji 
 

 Liczba pojazdów 
 

 Ogólna masa 
pojazdów 

[Mg]2)

 
      ogólna 

 
 w tym pojazdów 
niekompletnych1)

 

  

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Suma 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Dział 3. Informacje o 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 

3.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r. 

3.1.1. 
 

Rodzaj odpadu3)

 
 Masa 

odpadów 
poddanych 
odzyskowi i 

recyklingowi na 
stacji demontażu4) 

[Mg] 
 

 Masa 
odpadów 

poddanych 
odzyskowi energii 

na stacji 
demontażu5)

[Mg] 
 

 Masa odpadów przekazanych do 
 

      recyklingu/ 
odzysku6)

[Mg] 
 

 odzysku energii7) 

 

[Mg] 

 

 unieszkodliwienia8) 

 

[Mg] 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Suma: 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3.1.2. 
 

Rodzaj odpadu3)

 
 Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu 

przetworzenia w procesie9)

 

  recyklingu/ 
odzysku6)

[Mg] 
 

 odzysku energii7) 

 

[Mg] 

 

unieszkodliwienia8)

 
[Mg] 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

Suma: 
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3.1.3. 
 

Rodzaj przeznaczonych do 
ponownego użycia przedmiotów 

wyposażenia i 
części10)

 

 Masa przeznaczonych do ponownego 
użycia przedmiotów wyposażenia i 

części11)

[Mg] 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

Suma: 
 

  
 

 

3.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r. 

3.2.1. 
 

Rodzaj odpadu3)

 
 Masa 

odpadów 
poddanych 
odzyskowi i 

recyklingowi na 
stacji 

demontażu4)  
[Mg] 

 

 Masa 
odpadów 

poddanych 
odzyskowi 

energii na stacji 
demontażu5) 

 
[Mg] 

 

 Masa odpadów przekazanych do 
 

      recyklingu/ 
odzysku6)

[Mg] 
 

 odzysku energii7) 

 

[Mg] 

 

unieszkodliwienia8) 

 

[Mg] 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Suma: 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3.2.2. 
Rodzaj odpadu3)

 
 Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu 

przetworzenia w procesie9)

 

  recyklingu/ 
odzysku6)

[Mg] 
 

 odzysku 
energii7) 

[Mg] 

 

unieszkodliwienia8) 

 

[Mg] 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

Suma: 
 

  
 

  
 

  
 

3.2.3. 
Rodzaj przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów 
wyposażenia i 

części10)

 

 Masa przeznaczonych do 
ponownego użycia przedmiotów 

wyposażenia i 
części11)

[Mg] 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

Suma: 
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Dział 4. Informacje o masie odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych rozdrobnieniu 
oraz masie wydzielonych odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu 
 

Rodzaj informacji 
 

 Masa 
[Mg] 

 
Masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji 
poddanych rozdrabnianiu12)

 

  
 

Masa wydzielonych odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu 
 

  
 

Dział 5. Informacja o uzyskanych w kraju poziomach odzysku i recyklingu 

5.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r. 
Rodzaj informacji 

 
 [%] 

 
Osiągnięty poziom odzysku13)

 
  
 

Osiągnięty poziom recyklingu13)

 
  
 

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r. 
 

Rodzaj informacji 
 

 [%] 
 

Osiągnięty poziom odzysku13)

 
  
 

Osiągnięty poziom recyklingu13)

 
  
 

Dział 6. Informacja o stacjach demontażu, które uzyskały dofinansowanie 
Województwo 

 
 Nazwa stacji 
demontażu 

 

 Adres stacji 
demontażu14)

 

 Wysokość dofinansowania 
[tys. zł] 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

Dział 7. Informacja o gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 
 

Województwo 
 

 Powiat 
 

 Gmina 
 

 Wysokość 
dofinansowania 

[tys. zł] 
 

 Ilość porzuconych 
pojazdów wycofanych z 

eksploatacji 
zebranych w gminie  

[szt.] 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

.......................................................................................... 
(data i podpis sporządzającego informacje) 
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Objaśnienia:
Podawane w sprawozdaniu dane obejmują: 
- pojazdy wycofane z eksploatacji przyjęte przez stacje demontażu w roku, którego dotyczy 

sprawozdanie; 
- odpady pochodzące tylko z pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych przez stacje demontażu w 

roku, którego dotyczy sprawozdanie; 
- pojazdy przyjęte w imieniu stacji demontażu przez punkt zbierania pojazdów w roku, którego dotyczy 

sprawozdanie. 

1) Za pojazd niekompletny uważa się pojazd niezawierający wszystkich istotnych elementów, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych 
elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. Nr 58, poz. 407) lub którego masa jest mniejsza niż 90 % masy 
pojazdu. 
2) Masa pojazdu jest to, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, masa własna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) pomniejszona o masę paliwa w 
ilości nominalnej; nominalną masę paliwa ustala się na 40 kg. 
3) Należy podać rodzaj odpadu i jego kod, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
4) Należy podać masę odpadów poddanych procesom odzysku (z wyłączeniem odzysku energii) lub 
recyklingu na danej stacji demontażu na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów. 
5) Należy podać masę odpadów poddanych procesom odzysku energii na danej stacji demontażu na 
podstawie prowadzonej ewidencji odpadów. 
6) Należy podać masę odpadów przekazanych do odzysku (z wyłączeniem odzysku energii) lub 
recyklingu, na podstawie zaświadczeń potwierdzających odzysk lub recykling sporządzonych przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku. 
7) Należy podać masę odpadów przekazanych do procesu odzysku energii, na podstawie zaświadczeń 
potwierdzających odzysk sporządzonych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 
odzysku. 
8) Należy podać masę odpadów przekazanych do procesu unieszkodliwienia na podstawie prowadzonej 
ewidencji odpadów. 
9) Należy podać masę odpadów wywiezionych za granicę w celu przetworzenia w procesach odzysku lub 
recyklingu, odzysku energii i unieszkodliwienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o 
międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859). 
10) Należy podać rodzaj przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części 

wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodnie z definicją ponownego użycia zawartą 
w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z 
uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu 
przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża 
bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. Nr 201, poz. 1666). 

11) Należy podać masę przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części 
wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

12) Należy podać masę odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji przekazanych do 
rozdrabniania w strzępiarce. 

13) Należy podać poziom odzysku i recyklingu osiągnięty w kraju w roku sprawozdawczym, którego 
dotyczy sprawozdanie, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 
października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji (Dz. U. Nr 212, poz. 1774 i Nr 266, poz. 2250). 

14) Adres określa się przez podanie: nazwy miasta lub miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy 
województwa oraz kodu pocztowego. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WZÓR 

 
Zbiorcza informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej o wpływach i sposobie przeznaczania środków pochodzących z opłat, o których mowa  
w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,  

oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy 
za rok ............. 

 
Adresat: 
 
Minister Środowiska 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 

WZÓR 

 
Kwartalna informacja zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Wodnej o podmiotach wpłacających opłaty , o których mowa  
w art. 64 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

za ......... kwartał ............. roku 
 

Adresat: 
 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
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UZASADNIENIE 

 
 

 Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia określonego 
w art. 400k ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 
Przedmiotowy przepis upoważnia ministra właściwego do spraw środowiska do 
określenia, w drodze rozporządzenia, sprawie sposobu przekazywania informacji 
dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, a także wzorów tych informacji. 
 

 
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji aktów 

prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów 
technicznych. 
 

Projektowane rozporządzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1414). 

 
Zakres przedmiotowy projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem UE. 
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Ocena skutków regulacji  

 
1) Cel wydania rozporządzenia. 
Celem proponowanej regulacji jest określenie sposobu przekazywania informacji dotyczących 
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
a także wzorów tych informacji 
 

2) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. 
Podmiotami, na który oddziałuje akt normatywny są:  

1) Minister Środowiska; 

2) Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 

3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

4) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

3) Konsultacje społeczne. 
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewnątrzresortowym oraz konsultacjom społecznym z 

następującymi podmiotami: 

1) . . . . . . .  

 

Jednocześnie, wraz z przekazaniem do konsultacji społecznych, projekt rozporządzenia zostanie 

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. 

 
4) Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 
Rozporządzenie nie będzie wpływać na stan finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

5) Wpływ regulacji na rynek pracy. 
Rozporządzenie nie będzie wpływać na rynek pracy. 

 

6) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Rozporządzenie nie będzie wpływać na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

 

7) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 
Rozporządzenie nie będzie wpływać na sytuację i rozwój regionalny. 
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8) Źródła finansowania. 
Nie dotyczy. 

 

9) Zgodność projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej. 
Przedmiot regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/28rch 
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         Projekt   

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009 r. 

w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 

 
Na podstawie art. 400o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadaje 
się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca  2002 r.  
w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (Dz. U. Nr 96, poz. 865). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 

Minister Środowiska 
w porozumieniu 
Minister Finansów         
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr  216, poz. 
1606). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, 
poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 
106 i Nr …, poz. … . 
 



Załącznik 
do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia . . . . . . . . . . . . . 2009 r. (poz. . . . )  

 

 

STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
 
 

Dział I
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej 
„Narodowym Funduszem”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą", oraz niniejszego statutu. 
 

§ 2. 
1. Narodowy Fundusz posiada osobowość prawną i jest państwową osobą prawną w 

rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia … 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
…, poz. …). 

2. Siedzibą Narodowego Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

§ 3. 
1. Posiadane środki i uzyskane wpływy Narodowy Fundusz przeznacza na 

finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności. 
2. Wydatkowanie i przeznaczanie środków i uzyskanych wpływów, o których mowa              

w ust. 1, odbywa się w formach i sposobach określonych w ustawie. 
 

§ 4. 
1. Narodowy Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, której 

szczegółowe zasady określają przepisy, o których mowa w art. 400r ustawy.  
2. Narodowy Fundusz prowadzi gospodarkę finansową w sposób zapewniający pełne 

wykorzystanie uzyskiwanych wpływów oraz środków pochodzących z Unii 
Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska             
i gospodarkę wodną. 

3. Zasady prowadzenia rachunkowości Narodowego Funduszu określają przepisy 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, 
z późn. zm.1)). 

 

                                                 
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, 
poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, 
poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393. Nr 
144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056 i Nr 214, poz. 1343. 
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Dział II
Organizacja wewnętrzna Narodowego Funduszu

 
 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne 

 
§ 5. 

Organami Narodowego Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd. 
 

§ 6. 
1. Organy Narodowego Funduszu obradują na posiedzeniach, podejmując uchwały  

w sprawach należących do ich właściwości. 
2. Posiedzenia organów Narodowego Funduszu odbywają się w jego siedzibie. 
3. Posiedzenia odbywają się zgodnie z porządkiem obrad. 
4. Z posiedzeń organów Narodowego Funduszu sporządza się protokół, który jest 

przyjmowany w drodze uchwały na następnym posiedzeniu; protokoły przechowuje 
się w biurze Narodowego Funduszu. 

 
§ 7. 

Obsługę organów Narodowego Funduszu zapewnia Biuro Narodowego Funduszu. 
 
 

Rozdział 2
Rada Nadzorcza 

 
§ 8. 

1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu, zwana dalej „Radą”, liczy 12 członków.  
2. Sposób i zasady ustalania składu i struktury Rady oraz powoływania członków Rady 

określa ustawa. 
3. Rada realizuje zadania, o których mowa w ustawie. 
4. Wynagrodzenie członków Rady za udział w pracach Rady określają przepisy,                 

o których mowa w art. 400h ust. 5 ustawy.  
5. Członkom Rady 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, o których mowa w art. 400h ust. 
7 ustawy. 

 
§ 9. 

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek             

4 członków Rady albo na wniosek Zarządu. W razie nieobecności Przewodniczącego 
posiedzenie Rady może zwołać Wiceprzewodniczący. 
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3. Pisemne zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Rady, wraz z porządkiem 
obrad, projektami uchwał i innymi materiałami, są doręczane członkom Rady, co 
najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. 

4. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje osobiście. 
5. Jeżeli członek Rady nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady, jest obowiązany 

usprawiedliwić swoją nieobecność u Przewodniczącego Rady nie później niż na 
następnym posiedzeniu. 

 
§ 10. 

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący. 

2. Rada na wniosek Przewodniczącego przyjmuje porządek posiedzenia. 
3. Rozpatrzenie na posiedzeniu Rady sprawy nieobjętej porządkiem posiedzenia może 

nastąpić za zgodą, co najmniej 7 członków Rady biorących udział w posiedzeniu 
Rady. 

 
§ 11. 

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a także inne osoby 
zaproszone przez Przewodniczącego Rady. 

2. Na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady, a w razie nieobecności 
Przewodniczącego Rady na pisemny wniosek Wiceprzewodniczącego Rady, w 
posiedzeniu Rady jest obowiązany uczestniczyć Zarząd albo Prezes Zarządu, albo 
wyznaczony przez niego Zastępca Prezesa Zarządu. 
 

§ 12. 
1. Uchwały Rady są podejmowane bezwzględną większością głosów w głosowaniu 

jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przy udziale co najmniej 7 członków Rady.               
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego, w przypadku nieobecności Przewodniczącego. 

2. Uchwały Rady, zawierające wnioski do ministra właściwego do spraw środowiska           
w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu, podejmowane są w głosowaniu 
tajnym. 

3. Na wniosek każdego członka Rady, Przewodniczący Rady może zarządzić 
głosowanie tajne lub imienne. 

4. Członek Rady niezgadzający się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu 
zdanie odrębne; zdanie odrębne wymaga pisemnego uzasadnienia. 

5. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 4, składa się Przewodniczącemu Rady, nie 
później niż w terminie 3 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę. W uzasadnionych 
przypadkach termin ten Przewodniczący Rady  może skrócić do 1 dnia. 

6. Z treścią uzasadnienia Przewodniczący Rady zapoznaje pozostałych członków Rady 
na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

 
§ 13. 

1. Uchwałę Rady po jej podjęciu, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę podjęcia 
uchwały, Przewodniczący Rady, a w razie nieobecności Przewodniczącego Rady 
Wiceprzewodniczący Rady, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska 
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w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia w celu oceny jej zgodności z prawem zgodnie z art. 
400s ustawy. 

2. W przypadku zgłoszenia do uchwały zdania odrębnego, o którym mowa w § 12 ust. 
4, Przewodniczący Rady informuje o tym ministra właściwego do spraw środowiska 
przedkładając mu uchwałę; niezwłocznie po złożeniu Przewodniczącemu Rady 
pisemnego uzasadnienia zdania odrębnego, Przewodniczący Rady przekazuje 
uzasadnienie ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

3. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady czynności, o których mowa w ust. 2, 
wykonuje Wiceprzewodniczący Rady. 

 
 
 

§ 14. 
Rada może, na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady, uchwalić regulamin 
ustalający szczegółowy tryb działania, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. 

 
 

Rozdział 3
Zarząd 

 
§ 15. 

1. Zarząd Narodowego Funduszu, zwany dalej „Zarządem”, liczy 4 lub 5 członków. 
2. Zarząd stanowią: Prezes Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu. 
3. Sposób powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu oraz Zastępców Prezesa 

Zarządu określa ustawa. 
4. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej 

lub samorządowej, a także z członkostwem w radach nadzorczych spółek z udziałem 
Skarbu Państwa. 

5. Zarząd wykonuje zadania określone w ustawie i prowadzi bieżącą działalność 
Narodowego Funduszu. 

6. Zarząd jest obowiązany do składania Radzie w terminie do dnia 31 marca każdego 
roku kalendarzowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu za rok 
poprzedni. 

 
§ 16. 

1. Prezes Zarządu: 
1) reprezentuje Narodowy Fundusz na zewnątrz, dokonując wszystkich czynności 

prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Narodowego Funduszu; 
2) kieruje pracą Biura Narodowego Funduszu przy pomocy Dyrektora Biura; 
3) zatrudnia pracowników Biura Narodowego Funduszu; odniesieniu do 

pracowników zatrudnianych na kierowniczych stanowiskach Prezes Zarządu 
zasięga opinii Zarządu. 

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

1) Zastępców Prezesa Zarządu; 
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2) pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu, działających             
w granicach ich umocowania. 

3. Sposób powoływania  i odwoływania Dyrektora Biura określa ustawa. 
 

§ 17. 
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy 

w miesiącu. 
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub jeden z Zastępców 

Prezesa Zarządu. 
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Przewodniczący Rady lub wyznaczeni 

przez niego członkowie Rady oraz osoby zaproszone przez Zarząd. 
 

§ 18. 
1. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów w głosowaniu jawnym, przy 

udziale co najmniej połowy członków Zarządu; w razie równej liczby głosów decyduje 
głos Prezesa Zarządu. 

2. Na wniosek każdego członka Zarządu zarządza się głosowanie tajne. 
3.  Członek Zarządu niezgadzający się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu 

zdanie odrębne. 
4. Członek Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach go dotyczących. 
 

Rozdział 4
Sposób udzielania pełnomocnictw 

 
§ 19. 

1. Z zastrzeżeniem art. 400k ust. 4 ustawy, Prezes Zarządu może udzielać 
pełnomocnictw do dokonywania wszelkich czynności prawnych w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Narodowego Funduszu. 

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do 
ważności czynności prawnej będącej przedmiotem pełnomocnictwa, jednak w każdym 
przypadku powinno być udzielone na piśmie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pełnomocnictw 
mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie. 
 

§ 20. 
 
Zarząd może uchwalić regulamin ustalający szczegółowy tryb działania, prowadzenia 
obrad i podejmowania uchwał. 
 
 

§ 21. 
 
Biuro Narodowego Funduszu działa w oparciu o regulamin organizacyjny uchwalony 
przez Zarząd. 
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Uzasadnienie 

 
Wydanie rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 400o 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zobowiązującym 

Ministra Środowiska do nadania Narodowemu Funduszowi statutu określającego 

organizację wewnętrzną Narodowego Funduszu, w tym tryb działania jego organów oraz 

sposób udzielania pełnomocnictw. Zgodnie z treścią upoważnienia, rozporządzenie 

nadające Narodowemu Funduszowi statut wydawane jest w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych. 

 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji aktów 

prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów 

technicznych. 

 

Projektowane rozporządzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

Nr 169, poz. 1414). 

 

Zakres przedmiotowy projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem UE. 
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Ocena skutków regulacji  

 
1) Cel wydania rozporządzenia. 
Celem proponowanej regulacji jest dostosowanie postanowień statutu Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do aktualnego brzmienia ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

 

2) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. 
Podmiotem, na który oddziałuje akt normatywny, jest Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

3) Konsultacje społeczne. 
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewnętrznym oraz konsultacjom społecznym  

z następującymi podmiotami: 

1. Państwowa Rada Ochrony Środowiska, 

2. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, 

3. Instytut Ochrony Środowiska, 

4. Liga Ochrony Przyrody, 

5. Polski Klub Ekologiczny, 

6. Stowarzyszenie Polska Zielona Sieć (Związek Stowarzyszeń Zielona Sieć), 

7. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

Jednocześnie, wraz z przekazaniem do konsultacji społecznych, projekt rozporządzenia 

zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

Ministerstwa Środowiska. 

 

4) Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet 
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Rozporządzenie nie będzie wpływać na stan finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
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5) Wpływ regulacji na rynek pracy. 
Rozporządzenie nie będzie wpływać na rynek pracy. 

 

6) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Rozporządzenie nie będzie wpływać na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość. 

 

7) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 
Rozporządzenie nie będzie wpływać na sytuację i rozwój regionalny. 

 

8) Źródła finansowania. 
Nie dotyczy. 

 

9) Zgodność projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej. 
Przedmiot regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/30rch 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

 
Na podstawie art. 400r ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki 
finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
zwanego dalej „Narodowym Funduszem", i wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, zwanych dalej „wojewódzkimi funduszami". 

§ 2. 1. Narodowy Fundusz sporządza projekt rocznego planu finansowego, o którym 
mowa w art. 400r ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska, zwanej dalej „ustawą", zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia i w terminie określanym w rozporządzeniu Ministra Finansów,  
o którym mowa w art. 129 ust. 6 ustawy z dnia … 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr …, poz. …). 
2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje projekt rocznego planu 
finansowego Narodowego Funduszu ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych, w trybie określanym w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym 
mowa w art. 129 ust. 6 ustawy z dnia … 2009 r. o finansach publicznych. 
3. Wojewódzkie fundusze sporządzają roczne plany finansowe, zgodnie z wzorem,  
o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 października każdego roku 
kalendarzowego. 
§ 3. Narodowy Fundusz sporządza plan zadaniowy, o którym mowa w art. 400r ust. 
5, w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy 
budżetowej. 
§ 4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze wyodrębniają w planach 
działalności, o których mowa w art. 400h ust. 2 pkt 4 i ust. 4 pkt 2 ustawy,  
w szczególności: 
1) roczne plany finansowe;  
2) planowane wydatki w podziale na: 
a) formy dofinansowania i przeznaczania środków określone w art. 410c ust. 1 oraz 
art. 411 ust. 1 i 3 ustawy, z wyszczególnieniem dotacji w podziale na realizację 
zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 
154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 
20, poz. 106 i Nr …, poz. …. 



b) źródła pochodzenia środków, z wyszczególnieniem: 
- środków własnych (statutowych), w tym środków przeznaczonych na 
współfinansowanie zadań i przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków 
wymienionych w tiret drugim i trzecim, 
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w podziale na programy lub 
fundusze, 
- środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, 
innych niż wymienione w tiret drugim, 
c) finansowane rodzaje działalności oraz dofinansowywane zadania i 
przedsięwzięcia, w szczególności ze wskazaniem środków przeznaczonych na: 
- ochronę wód, 
- gospodarkę wodną, 
- ochronę powietrza, 
- gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi, 
- ochronę przyrody, 
- zwiększanie lesistości kraju oraz zapobieganie szkodom w lasach i likwidację tych 
szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, 
- monitoring środowiska, 
- zapobieganie i likwidowanie poważnych awarii oraz szkód górniczych, a także ich 
skutków oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla 
środowiska, 
- edukację ekologiczną, 
- badania, upowszechnianie ich wyników, a także postępu technicznego  
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

§ 5. Kosztami działalności Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są koszty 
związane z przeznaczaniem środków zgodnie z ustawą na: 
1) dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 410c ust. 1 ustawy, poprzez 
przekazanie środków jednostkom budżetowym; 
2) dotacje, dopłaty do oprocentowania oraz częściowe spłaty kapitału kredytów (art. 
411 ust. 1 pkt 2-4 ustawy); 
3) umorzenia pożyczek (art. 411 ust. 3 ustawy); 
4) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 411 
ust. 1 pkt 5 ustawy); 
5) koszty ponoszone w związku z udzieleniem poręczeń spłaty kredytów, zwrotem 
środków przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe 
oraz z tytułu przejętych zobowiązań ministra właściwego do spraw środowiska (art. 
411 ust. 5 i 6 ustawy); 
6) koszty obsługi wdrożenia projektów i programów finansowanych ze środków 
pomocy zagranicznej lub innych źródeł; 
7) koszty utrzymania organów i biura wraz z amortyzacją środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych. 

§ 6. Wynik finansowy Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy stanowi 
różnicę pomiędzy przychodami, o których mowa w ustawie, a kosztami działalności 
określonymi w § 5, skorygowaną o pozostałe koszty i przychody operacyjne, inne 
koszty i przychody finansowe oraz o straty i zyski nadzwyczajne. 

§ 7. 1. Zysk netto Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy pozostaje w ich 
dyspozycji i może być przeznaczony przez rady nadzorcze funduszy na tworzone 
przez te fundusze: 
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1) fundusz statutowy; 
2) fundusz rezerwowy. 
2. Fundusz statutowy zwiększa się o odpis z zysku netto, a zmniejsza się o stratę 
netto, w przypadku braku możliwości jej pokrycia z funduszu rezerwowego. 
3. Fundusz rezerwowy zwiększa się o odpis z zysku netto i przeznacza się na 
pokrycie straty netto oraz na inne cele zgodne z przedmiotem działalności 
odpowiednio Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy. 

§ 8. 1. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą sprawozdawczość 
finansową w oparciu o dokumentację księgową opisującą przyjęte zasady 
rachunkowości, ustaloną przez zarząd funduszu, opracowaną na podstawie zasad 
określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki działalności 
wynikającej z ustawy. 
2. Roczne sprawozdania finansowe Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy 
podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. 

§ 9. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze podejmują inwestycje finansowe, 
biorąc pod uwagę wysokość zwrotu z inwestycji oraz poziom zaangażowania banku 
lub innego podmiotu będącego uczestnikiem transakcji w finansowanie 
przedsięwzięć i zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

§ 10. Narodowy Fundusz lub wojewódzki fundusz mogą udzielić dofinansowania na 
realizację przedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku, w przypadku gdy jest to 
uzasadnione planowanym wysokim efektem ekologicznym tego przedsięwzięcia. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.2) 

 
 

PREZES RADY MINISTRÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1934), które na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia . . 
. . . . . 2009 r. o  zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr . . . , poz. . . . ) utraciło 
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Załącznik 
do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia . . . . . . . . . . . . . . 2009 r. (poz. ....) 

 
PROJEKT

PF-NFOŚiGW/WFOŚiGW
Część ............................ 

     (nr, nazwa)

Dział  ..............................
     (nr, nazwa)

Rozdział  ..............................
        (nr, nazwa)

Część A

Lp. Wyszczególnienie Paragraf1)
Przewidywane 

wykonanie
w …. r.

Projekt planu
na …. r.

Projekt planu
na …. r.

Projekt planu
na …. r.

1 2 3 4 5 6 7

I PRZYCHODY OGÓŁEM x

1 Dotacje z budżetu x
1.2 - podmiotowa 257
1.3 - przedmiotowa 262
1.4 - celowa 280 i 284
1.5 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622
1.6 - rozwojowa 620
2 Przychody ze składek obowiązkowych, opłat i kar x

2.1 …….. x
2.2 …….. x
3 Przychody finansowe x

3.1 - odsetki od pożyczek i kredytów x
3.2 - inne x
4 Pozostałe przychody x

II KOSZTY OGÓŁEM x

5 Koszty według rodzaju x
5.1 - wynagrodzenia i naliczane od nich składki 401, 417, 411, 412
5.2 - zakup towarów i usług x
5.3 - pozostałe x

Środki przekazane na realizację zadań bieżących 
6 dla jednostek zaliczanych do sektora finansów 246

publicznych
Środki przekazane na realizację zadań bieżących 

7 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 247
publicznych
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-

8 nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty- 628
cyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-

9 nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty- 629
cyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan-
sów publicznych

10 Koszty finansowe x

10.1 - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych
zobowiązań

x

10.2 - inne x
11 Pozostałe koszty x

III WYNIK2) x

*) niepotrzebne skreślić
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
   przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA …. r. 
 PLAN FINANSOWY

NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ*)/
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ*)

w tysiącach złotych
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Część B. Dane uzupełniające

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12….. r.

Plan na dzień 
31.12….. r.

Plan na dzień 
31.12….. r.

Plan na dzień 
31.12….. r.

Plan na dzień 
31.12….. r.

1 2 3 4 5 6 7
AKTYWA3) 

1 AKTYWA TRWAŁE3)

1.1 Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
    - jednostkom podsektora rządowego
    - jednostkom podsektora samorządowego
    - jednostkom spoza sektora finansów publicznych

1.2 Akcje i udziały4)

2 AKTYWA OBROTOWE3)

2.1 Zapasy
2.2 Środki pieniężne 
2.3 Należności krótkoterminowe, w tym:

- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
    - jednostkom podsektora rządowego
    - jednostkom podsektora samorządowego
    - jednostkom spoza sektora finansów publicznych

2.4 Akcje i udziały4)

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA3)

1 Papiery wartościowe
2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

    - jednostek podsektora rządowego
    - jednostek podsektora samorządowego
    - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
    - jednostek spoza sektora finansów publicznych

3 Depozyty
4 Inne

4.1 w tym wymagalne
5 Rezerwy na zobowiązania

LICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty)

Część C. Dane uzupełniające

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12….. r.

Plan na dzień 
31.12….. r.

Plan na dzień 
31.12….. r.

Plan na dzień 
31.12….. r.

Plan na dzień 
31.12….. r.

1 2 3 4 5 6 7

ZOBOWIĄZANIA 
według wartości nominalnej

1 Papiery wartościowe
2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

    - jednostek podsektora rządowego
    - jednostek podsektora samorządowego
    - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
    - jednostek spoza sektora finansów publicznych

3 Depozyty
4 Zobowiązania wymagalne

Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane 

wykonanie
w …. r.

Projekt planu
na …. r.

Projekt planu
na …. r.

Projekt planu
na …. r.

1 2 3 4 5 6

1 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych

2 Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
3 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4 Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził .....................................................................
                         (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .........................     adres e-mail ........................................

data .........................        podpis .........................

Lp. Wyszczególnienie

w tysiącach złotych

3) wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

w tysiącach złotych

w tysiącach złotych

4) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji 
   i udziałów
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UZASADNIENIE 
 
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia 

zawartego w art. 400r ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska. Przedmiotowy przepis upoważnia Radę Ministrów do określenia 
szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

 
W projekcie rozporządzenia zostały określone: 

1) tryb sporządzania i przekazywania projektu rocznego planu finansowego 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

2) terminy sporządzania rocznych planów finansowych wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

3) tryb sporządzania planu zadaniowego Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

4) zawartość planów działalności w zakresie gospodarki finansowej; 
5) rodzaje kosztów wchodzących w koszty działalności; 
6) sposób ustalania wyniku finansowego; 
7) sposób zwiększania i zmniejszania funduszu statutowego i funduszu 

rezerwowego; 
8) wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej; 
9) kryteria uwzględniane przy podejmowaniu inwestycji finansowych;  
10) szczególny warunek udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia  

o podwyższonym ryzyku. 
 
Projektowana regulacja była poprzedzona rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (Dz. U. Nr 230, 
poz. 1934). 

 
Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, 

określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. 
U. Nr 239, poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów 
technicznych. 
 

Projektowane rozporządzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

 
Zakres przedmiotowy projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem UE. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI  
 
1) Cel wydania rozporządzenia. 
Celem proponowanej regulacji jest określenie szczegółowego sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po 
przekształceniu z dniem 1 stycznia 2010 r. odpowiednio w państwową osobę prawną 
i samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia … 2009 r.  
o finansach publicznych. 
 

2) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. 
Podmiotami, na który oddziałuje projektowany akt normatywny, są:  

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
2) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 
3) Konsultacje społeczne. 
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewnątrzresortowym oraz konsultacjom 
społecznym z następującymi podmiotami: 
1) . . . . . . .  
 
Jednocześnie, wraz z przekazaniem do konsultacji społecznych, projekt 
rozporządzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej Ministerstwa Środowiska. 
 
4) Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
Projektowana regulacja dotyczy gospodarki finansowej jednostek sektora finansów 
publicznych. Nie będzie jednak bezpośrednio wpływać na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego.  
 
5) Wpływ regulacji na rynek pracy. 
Projektowane rozporządzenie nie będzie wpływać na rynek pracy. 
 
6) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 

tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Projektowane rozporządzenie nie będzie wpływać na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość. 
 
7) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 
Projektowane rozporządzenie nie będzie wpływać na sytuację i rozwój regionalny. 
 
8) Źródła finansowania. 
Nie dotyczy. 
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9) Zgodność projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej. 
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/31rch 
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Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia . . . . . . . . . . . . . 2009 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat  
w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 
Na podstawie art. 410b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa 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 (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 
175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1236). 

§ 2. 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej 
„Narodowym Funduszem”, wpływy z tytułu opłat, powiększone o przychody z oprocentowania 
środków na rachunku bankowym, pomniejszone o koszty ich obsługi, przeznacza 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; 

 4) dofinansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska. 
2. Odsetki od udzielonych pożyczek, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 13 ust. 4, oraz wpływy 

ze spłaty tych pożyczek zwiększają stan środków przeznaczonych na cele, o których mowa  
w ust. 1. 

§ 3. 1. Finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji następuje  
w formie dotacji na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie 
dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwanego dalej „wnioskiem  
o dopłatę”, złożonego przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu. 

2. Wzór wniosku o dopłatę, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia. 

3. Do wniosku o dopłatę dołącza się: 
 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę 

prowadzącego stację demontażu w roku, w którym ubiega się o dopłatę, oraz w ciągu 
dwóch lat poprzedzających ten rok albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie; 

 2) dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy za ostatnie dwa lata 
                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, 
poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 
106 i Nr ....., poz. .... 



obrotowe, w szczególności: deklaracja podatkowa, bilans, rachunek zysków i strat, 
rachunek przepływów pieniężnych. 
4. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu należy do grupy kapitałowej, do 

wniosku o dopłatę należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, potwierdzające 
sytuację ekonomiczną wszystkich spółek należących do danej grupy. 

5. Wzór wniosku o dopłatę, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej 
Narodowego Funduszu. 

6. Wniosek o dopłatę przesyła się do Narodowego Funduszu w terminie do dnia 31 marca 
roku następującego po roku, w którym przedsiębiorca prowadzący stację demontażu łącznie 
spełnił: 
 1) warunki, o których mowa w art. 410a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska; 
 2) obowiązek, o którym mowa w art. 410a ust. 1 pkt 3 tej ustawy. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 6, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem 
wniosek został bezpośrednio złożony w Narodowym Funduszu albo został nadany w placówce 
pocztowej operatora publicznego. 

8. Listę przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu uprawnionych do otrzymania 
dopłat udostępnia się w terminie do dnia 30 kwietnia na stronie internetowej Narodowego 
Funduszu. 

§ 4. 1. Narodowy Fundusz na podstawie złożonych wniosków o dopłaty dokonuje 
podsumowania środków przeznaczonych na finansowanie dopłat do demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji w terminie do dnia 30 czerwca. 

2. Narodowy Fundusz przeznacza środki na dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu, którzy: 
 1) spełnili warunki określone w art. 410a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dopłatę; 
 2) spełnili obowiązek, o którym mowa w art. 410a ust. 1 pkt 3 tej ustawy; 
 3) złożyli kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o dopłatę. 

3. Narodowy Fundusz dokonuje podziału środków przeznaczonych na finansowanie dopłat 
do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji według następującego algorytmu: 
 1) na podstawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji ustala się 

sumę mas: 
a) odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku  

i recyklingu, 
b) przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części 

wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji 
- dla każdej stacji demontażu oddzielnie; 

 2) kwotę dopłaty dla każdej stacji demontażu stanowi iloczyn kwoty 500 zł i ustalonej sumy 
mas, o której mowa w pkt 1; kwota dopłaty nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej 
pomocy publicznej określonej zgodnie z § 10. 
4. Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, na podstawie 

umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu na wskazany 
przez niego rachunek bankowy. 

§ 5. 1. Narodowy Fundusz udziela dofinansowania działań inwestycyjnych, o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 2, w formie pożyczki na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą 
zamierzającym podjąć działania inwestycyjne, zwanym dalej „inwestorem”. 

2. Udzielenie dofinansowania następuje po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie działań 
inwestycyjnych inwestora, zwanego dalej „wnioskiem o dofinansowanie”. 

3. Wniosek o dofinansowanie może być złożony w Narodowym Funduszu w ciągu całego 
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roku. 
4. Narodowy Fundusz rozpatrzy wniosek o dofinansowanie i powiadomi inwestora  

o dalszym trybie postępowania z wnioskiem lub przyczynach jego odrzucenia w terminie 30 dni 
od dnia złożenia wniosku. 

§ 6. 1. Narodowy Fundusz udziela pożyczki, o której mowa w § 5 ust. 1, po 
uprawdopodobnieniu możliwości pełnego pokrycia planowanych kosztów działań 
inwestycyjnych, z uwzględnieniem udziału wnioskowanego dofinansowania ze środków 
Narodowego Funduszu. 

2. Narodowy Fundusz udziela pożyczki pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia jej 
zwrotu, w szczególności w następujących formach: 
 1) gwarancji bankowej lub gwarancji udzielanej przez podmiot niebędący bankiem; 
 2) poręczenia; 
 3) weksla; 
 4) poręczenia wekslowego (awal); 
 5) przelewu (cesji) wierzytelności; 
 6) zastawu lub zastawu rejestrowego; 
 7) hipoteki; 
 8) oświadczenia dłużnika, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada  

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.2)); 
 9) przewłaszczenia na zabezpieczenie; 
10) blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. 

3. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od spełnienia przez inwestora warunków, o których 
mowa odpowiednio w art. 410a ust. 4, 5 albo 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska, oraz zobowiązań wobec jednostek sektora finansów publicznych, a w 
szczególności obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Narodowego Funduszu 
i innych zobowiązań wobec Narodowego Funduszu oraz udokumentowania braku zaległości 
podatkowych oraz zaległości z tytułu składek, do których poboru jest obowiązany Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. 

4. Przy udzielaniu pożyczki stosuje się następujące kryteria: 
 1) wielkość spodziewanego efektu ekologicznego mierzonego w liczbie zebranych i poddanych 

demontażowi pojazdów wycofanych z eksploatacji lub masie przetworzonych odpadów 
powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

 2) zastosowane technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii opartych na 
najlepszych dostępnych technikach. 

                                                      
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,  
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. 
Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, 
Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 
r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350  
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 
 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 
r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, 
poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070  
i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, 
poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, 
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, 
poz.  1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, 
poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356  
i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, 
poz.  1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, 
Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, 
Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, 
poz.  1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, 
poz.  772, Nr 120, poz. 779 i Nr 122, poz. 796. 
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5. Umowa pożyczki określa w szczególności: 
 1) nazwę i adres inwestora otrzymującego pożyczkę; 
 2) przedmiot działania inwestycyjnego; 
 3) kwotę pożyczki oraz wysokość oprocentowania; 
 4) planowany koszt działania inwestycyjnego, harmonogram realizacji działania 

inwestycyjnego, efekt rzeczowy i ekologiczny oraz termin przedłożenia dokumentów 
potwierdzających termin zakończenia działania inwestycyjnego oraz osiągnięcie efektu 
rzeczowego i ekologicznego; 

 5) terminy oraz sposób wypłaty pożyczki; 
 6) terminy i sposób spłaty pożyczki i oprocentowania; 
 7) sposób kontroli przez Narodowy Fundusz wykorzystania udzielonej pożyczki; 
 8) sposób zabezpieczenia pożyczki; 
 9) kary umowne nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy. 

§ 7. 1. Narodowy Fundusz, udzielając pożyczek, o których mowa w § 5 ust. 1, stosuje 
preferencyjne oprocentowanie w wysokości 0,1 stopy redyskontowej weksli określonej przez 
Narodowy Bank Polski. 

2. Narodowy Fundusz udziela pożyczek na okres do 10 lat, przy czym okres karencji nie 
może być dłuższy niż 18 miesięcy. 

3. Udzielona pożyczka nie może przekroczyć 80 % kosztów działań inwestycyjnych 
objętych umową pożyczki. 

4. Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może być niższy niż 100.000 zł. 

§ 8. 1. Pożyczka udzielona ze środków Narodowego Funduszu, o której mowa w § 5 ust. 1, 
może być umorzona na wniosek inwestora po spełnieniu łącznie następujących warunków: 
 1) działanie inwestycyjne zostało zrealizowane nie później niż w terminie ustalonym w umowie; 
 2) został osiągnięty określony w umowie efekt rzeczowy i ekologiczny działania 

inwestycyjnego; 
 3) kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30 % kwoty udzielonej pożyczki; 
 4) inwestor wywiązał się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody 

Narodowego Funduszu oraz z innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu; 
 5) inwestor nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej; przy czym za inwestora 

znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej uznaje się podmiot spełniający kryteria 
określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu 
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, 
str. 2). 
2. Kwota umorzenia ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). 

§ 9. 1. Dofinansowanie gmin, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, następuje w formie dotacji 
na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie dofinansowania 
gminie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwanego dalej 
„wnioskiem o udzielenie dofinansowania gminie". 

2. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania gminie jest określony w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia. 

3. Gmina dołącza do wniosku o udzielenie dofinansowania gminie dokumenty 
potwierdzające przekazanie do stacji demontażu zebranych porzuconych pojazdów. 

4. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania gminie udostępnia się na stronie internetowej 
Narodowego Funduszu. 

5. Wniosek o udzielenie dofinansowania gminie przesyła się do Narodowego Funduszu  
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w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu  
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 
501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, 
w którym przekazano do stacji demontażu porzucone pojazdy wycofane z eksploatacji; termin 
uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został bezpośrednio złożony  
w Narodowym Funduszu albo został nadany w placówce pocztowej operatora publicznego. 

6. Narodowy Fundusz na podstawie złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania 
gminie dokonuje podsumowania środków przeznaczonych na dofinansowanie gmin w zakresie 
zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, w terminie do dnia 30 czerwca. 

7. Dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych  
z eksploatacji następuje proporcjonalnie do liczby porzuconych pojazdów wycofanych  
z eksploatacji zebranych i przekazanych przez gminę do stacji demontażu, wykazanych we 
wniosku o udzielenie dofinansowania gminie. 

8. Wysokość dofinansowania przypadającego na jeden pojazd przekazany przez gminę do 
stacji demontażu wynosi 4.000 zł. 

9. Narodowy Fundusz przekazuje dotacje gminom, o których mowa w ust. 1, na podstawie 
umów cywilnoprawnych zawartych z gminami, w terminie do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku, w którym przekazano do stacji demontażu porzucone pojazdy wycofane 
z eksploatacji. 

§ 10. 1. Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji dla przedsiębiorców,  
o których mowa w art. 410a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska, prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego mają 
charakter pomocy de minimis i są udzielane zgodnie z warunkami określonymi  
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 

2. Dopłata, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona, jeżeli: 
 1) jej wartość brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, uzyskanej przez 

przedsiębiorcę w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających latach nie przekracza 
wartości dopuszczalnej pomocy de minimis; 

 2) jej wartość brutto, łącznie z wartością pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, 
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma 
być przeznaczona wnioskowana dopłata, nie przekracza dopuszczalnej intensywności tej 
pomocy publicznej, o ile korzystano z takiej pomocy; 

 3) przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej; przy czym za 
przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej uznaje się podmiot 
spełniający kryteria określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy 
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 

§ 11. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla przedsiębiorców, o których 
mowa w art. 410a ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 
prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego, jest udzielane, w 
zależności od rodzaju inwestycji, na które jest udzielana pomoc publiczna, zgodnie z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje  
w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795 oraz z 2007 r. Nr 76, poz. 503) lub  
w przepisach wydanych na podstawie art. 400a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
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ochrony środowiska, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 405 ust. 4 tej ustawy3), 
utrzymanych w mocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia … 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr …, poz. …). 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, niespełniające warunków, o których 
mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1; przepisy § 
10 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 12. 1. W przypadku przedsięwzięcia pilotażowego dotyczącego wdrażania postępu 
technicznego o dużym stopniu ryzyka lub posiadającego charakter eksperymentalny jest 
możliwe dofinansowanie przekraczające dopuszczalną wartość pomocy de minimis na 
warunkach określonych w umowie pożyczki, o której mowa w § 6 ust. 5. 

2. Dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, podlega jako pomoc 
indywidualna notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585). 

§ 13. 1. Dofinansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska, następuje za zgodą ministra właściwego do spraw 
środowiska udzielaną na wniosek Zarządu Narodowego Funduszu złożony po dokonaniu 
podsumowania środków przeznaczonych na cele, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 
 1) wskazanie działalności, która wymaga dofinansowania; 
 2) kwotę, którą Narodowy Fundusz zamierza przeznaczyć na dofinansowanie działalności; 
 3) uzasadnienie. 

3. Przy udzielaniu zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska 
uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, polityki 
ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie wspólnotowym i umowach 
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

4. Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach dofinansowywanej działalności następuje  
w formie pożyczki udzielanej na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

5. Dofinansowanie przygotowania i obsługi konferencji krajowych lub międzynarodowych  
z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej może nastąpić w formie dotacji lub 
przekazania środków, z zastrzeżeniem, że łączna kwota tego dofinansowania nie może 
przekroczyć 10 % środków zgromadzonych na rachunku bankowym Narodowego Funduszu, 
pochodzących z wpływów, o których mowa w § 1, 
                                                      

3) 1)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 209, poz. 1516); 
2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 209, poz. 1517); 
3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik (Dz. U. 
Nr 211, poz. 1547); 
4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii (Dz. U. Nr 14, poz. 89); 
5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą  
i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców (Dz. U. Nr 61, poz. 385); 
6) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych (Dz. U. Nr 62, 
poz. 392); 
7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej 
na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych (Dz. U. Nr 89, poz. 547). 
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6. Wybór przedsięwzięć w ramach dofinansowywanej działalności odbywa się zgodnie  
z obowiązującymi kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego 
Funduszu, o których mowa w art. 400h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska. 

7. Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach dofinansowywanej działalności odbywa się 
zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji, dopłat 
do oprocentowania kredytów bankowych oraz dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów 
bankowych ze środków Narodowego Funduszu, o których mowa w art. 400h ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz właściwymi przepisami o pomocy 
publicznej. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.4) 

 
 
 
 

PREZES RADY MINISTRÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r.  
w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji (Dz. U. Nr 147, poz. 932), które na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia . . . . . . . 2009 r. o  zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr . . . , poz. . . . ) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 
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Załączniki 
do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia . . . . . . . . . . . 2009 r. (poz. . . . ) 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WZÓR 

Nr zgłoszenia do Narodowego Funduszu1) ............ 
Data wpływu do Narodowego Funduszu1) ............. 
 
Wniosek o udzielenie dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok ...... 
 
Adresat: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Dane przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu 
 
Firma 
 

  
 

Siedziba i adres2)

 
  
 

NIP 
 

  
 

REGON3)

 
  
 

Telefon/faks/e-mail 
 

  
 

Nr rachunku bankowego 
 

  
 

Nr stacji demontażu nadany przez wojewodę4)

 
  
 

Adres stacji demontażu4)

 
  
 

Forma prawna5)

 
A. Przedsiębiorstwo państwowe 
B. Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 
C. Jednoosobowa spółka jednostki samorządu 
terytorialnego, w rozumieniu przepisów o 
gospodarce komunalnej 
D. Spółka akcyjna albo spółka z o.o., w 
stosunku do których Skarb Państwa, jednostka 
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo 
państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu 
Państwa są podmiotami, które posiadają 
uprawnienia takie jak przedsiębiorcy 
dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie 
konkurencji i konsumentów 
E. Spółka handlowa inna niż wymieniona w 
lit. D 
F. Spółka cywilna 
G. Osoba fizyczna 
H. Beneficjent pomocy nienależący do 
kategorii określonych w lit. A-G 
 

Wielkość przedsiębiorstwa6)

 
A. Mikroprzedsiębiorstwo 
B. Małe przedsiębiorstwo 
C. Średnie przedsiębiorstwo 
D. Przedsiębiorstwo nienależące do kategorii 
określonych w lit. A-C 
 

Wartość (w euro) pomocy publicznej zaliczanej 
do pomocy de minimis, uzyskanej w ciągu 
bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go 
lat podatkowych7)

 

  
 

Wartość (w PLN) innej niż de minimis pomocy 
publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w 
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odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikowanych, na których pokrycie ma być 
przeznaczona wnioskowana dopłata8)

 
Sytuacja ekonomiczna9)

 
A. Podmiot nie znajduje się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej 
B. Podmiot znajduje się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej 
 

Transport drogowy10)

 
A. Podmiot prowadzi działalność w sektorze 
transportu drogowego 
B. Podmiot nie prowadzi działalności w 
sektorze transportu drogowego 
 

 
.............................................................. 
    (miejscowość, data i podpis przedsiębiorcy prowadzącego 
                        stację demontażu) 
Objaśnienia: 
1) Wypełnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
2) Adres określa się przez podanie: nazwy województwa, nazwy powiatu, nazwy gminy, nazwy miasta 

lub miejscowości, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru domu i numeru lokalu. 
3) O ile posiada. W przeciwnym wypadku proszę wpisać „nie dotyczy". 
4) W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę kilku stacji demontażu, które spełniają wymagania,  

o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ……….. r. w sprawie 
szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr …, poz. …), należy podać we wniosku ich numery 
oraz adresy. 

5) Podkreślić właściwe. 
6) Podkreślić właściwe - zgodnie z definicją mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w 

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3). 

7) W przypadku uzyskania pomocy de minimis należy spełnić warunki określone w § 3 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia. W przypadku nieuzyskania takiej pomocy w tym okresie, w rubryce należy wpisać 
„nie otrzymałem". 

8) Jeżeli przedsiębiorca wykaże pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis, określa jej źródło oraz 
przeznaczenie (rodzaj przedsięwzięcia oraz jego koszt). 

9) Podkreślić właściwe; przy czym za trudną sytuację ekonomiczną uznaje się sytuację ekonomiczną  
w rozumieniu kryteriów określonych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy 
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244  
z 01.10.2004, str. 2). 

10) Nie dotyczy transportu na własne potrzeby. Przedsiębiorca prowadzący, obok stacji demontażu, 
działalność w sektorze transportu drogowego ma prawo zaznaczyć lit. B, gdy wykaże w dodatkowym 
załączniku, że działalność w sektorze transportu drogowego jest prowadzona odrębnie od stacji 
demontażu oraz że wnioskowana dopłata w żaden sposób nie wpłynie na działalność w sektorze 
transportu drogowego. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2  

WZÓR 

Nr zgłoszenia do Narodowego Funduszu1) ....... 
Data wpływu do Narodowego Funduszu1) ....... 
 
Wniosek o udzielenie dofinansowania gminie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów 
wycofanych z eksploatacji za rok ........ 
 
Adresat: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Nazwa gminy 
 

  
 

Adres siedziby gminy2)

 
  
 

Kod gminy3)

 
  
 

NIP4)

 
  
 

REGON4)

 
  
 

Telefon/faks/e-mail 
 

  
 

Nr rachunku bankowego 
 

  
 

Liczba zebranych porzuconych pojazdów wycofanych z 
eksploatacji (szt.)  
 

  
 

Liczba przekazanych porzuconych pojazdów 
wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu 
(szt.) 
 

  
 

 
.............................................. 
      (miejscowość, data i podpis osoby 
    upoważnionej do reprezentowania gminy) 

.............................................. 
 (miejscowość, data i podpis skarbnika gminy) 

Objaśnienia: 
1) Wypełnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
2) Adres określa się przez podanie: nazwy województwa, nazwy miasta lub miejscowości, kodu 

pocztowego, ulicy, numeru domu i lokalu. 
3) Kod gminy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 
podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej  
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). 

4) O ile posiada. 
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UZASADNIENIE 
 

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 410b ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zmienionego ustawą z dnia . . . . . . . . . 
2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr . 
. . , poz. . . . ). Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów 
pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 147, 
poz. 932). 

 
Do wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych  

z eksploatacji należy zaliczyć opłaty za wprowadzenie pojazdów na terytorium kraju oraz opłaty 
za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, 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). 

 
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

wprowadzający na terytorium kraju pojazd, który nie zapewnia sieci zbierania pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, oraz podmiot nie będący przedsiębiorcą, który dokonuje 
wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, są zobowiązani do wniesienia, na 
odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
zwanego dalej „Narodowym Funduszem” opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu 
wprowadzonego na terytorium kraju. 

 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

wprowadzający pojazd, który nie spełnił obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów 
wycofanych z eksploatacji jest zobowiązany do naliczenia i wpłacenia opłaty za brak sieci na 
odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu.  

 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 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. W przypadku nie wykonania decyzji w terminie ustawowym Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę za brak sieci  
w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty za brak sieci. 

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia, Narodowy Fundusz, wpływy z wyżej 
wymienionych opłat przeznacza 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; 

4) dofinansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ustawy - Prawo ochrony środowiska. 
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Finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji następuje  
w formie dotacji na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku, złożonego do 
Narodowego Funduszu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym 
przedsiębiorca prowadzący stację demontażu spełnił wymagania określone w art. 410a ustawy – 
Prawo ochrony środowiska. Kwotę dopłaty przekazuje się na podstawie umowy cywilnoprawnej 
zawartej z przedsiębiorcą na wskazany przez niego rachunek bankowy. 

 
Przepis § 4 ust. 3 rozporządzenia zawiera algorytm podziału środków przeznaczonych 

na dopłaty i sposób wyliczenia wysokości dopłaty dla każdej stacji demontażu. 
 
Dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie: demontażu pojazdów wycofanych  

z eksploatacji, gospodarowania odpadami powstałymi z tego tytułu oraz zbierania tych pojazdów 
następuje w formie pożyczki na podstawie umowy zawartej przez Narodowy Fundusz  
z przedsiębiorcą zamierzającym podjąć działania inwestycyjne. Wniosek inwestora o udzielenie 
pożyczki może zostać złożony w ciągu całego roku.  

 
Warunki i kryteria udzielania oraz przesłanki umorzenia w/w pożyczek, a także istotne 

postanowienia umowy pożyczki zostały określone w § 5-8 rozporządzenia. 
 
Dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych  

z eksploatacji następuje w formie dotacji na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego 
wniosku złożonego do Narodowego Funduszu w terminie do dnia 31 marca następującego po 
roku, w którym przekazano pojazdy do stacji demontażu. Kwotę dotacji przekazuje się na 
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z gminą w terminie do dnia 30 czerwca.  

 
Przepisy § 9 ust. 7 i 8 rozporządzenia zawierają sposób wyliczenia wysokości 

dofinansowania gminy. 
 
Dofinansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, następuje za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska udzielaną na 
wniosek Zarządu Narodowego Funduszu złożony po dokonaniu podsumowania środków, które 
obligatoryjnie powinny zostać przeznaczone na finansowanie priorytetowych celów 
recyklingowych: dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  
i dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów. Podsumowanie to jest 
dokonywane w terminie do dnia 30 czerwca.  

 
Ze względu na potrzebę zachowania płynności finansowej Narodowego Funduszu oraz 

zapewnienie realizowania w sposób niezakłócony nałożonych na Narodowy Fundusz 
zobowiązań, dofinansowanie przedsięwzięć w ramach wspomaganej działalności będzie 
następowało w formie zwrotnej.  

 
Forma dotacji lub przekazania środków byłaby dopuszczalna jedynie w odniesieniu do 

dofinansowania przygotowania i obsługi konferencji krajowych lub międzynarodowych  
z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej. Łączna kwota tego dofinansowania nie 
będzie mogła przekroczyć 10% środków zgromadzonych na rachunku bankowym Narodowego 
Funduszu, pochodzących z wpływów z opłat recyklingowych.  

 
Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu z wpływów pochodzących  

z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie się odbywać zgodnie  
z procedurami obowiązującymi w Narodowym Funduszu. 
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W odniesieniu do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu udzielanego  
w formie pożyczek lub dotacji, a także do umorzenia pożyczek, jeśli stanowi to pomoc publiczną, 
zastosowanie mają następujące przepisy: 
1) w przypadku dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (§ 2 ust. 1 pkt 1) 

oraz w przypadku umorzeń pożyczek (§ 8), dofinansowanie dla przedsiębiorcy ma charakter 
pomocy de minimis i będzie udzielane zgodnie z warunkami określonymi  
w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 r. z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, str. 5); przepisy te stanowią, 
iż: 
a) dopuszczalna wartość całkowitej pomocy de minimis wynosi 200.000 euro w okresie 
trzech lat dla jednego przedsiębiorcy (100.000 euro w przypadku przedsiębiorców 
prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego), 
b) pomoc de minimis sumuje się z inną pomocą publiczną, jeśli oba te rodzaje pomocy są 
przeznaczone na jedno przedsięwzięcie,  
c) przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej nie może otrzymać pomocy de minimis  
- w związku z powyższym, do wniosku o dopłatę przedsiębiorca ma obowiązek załączyć 
dodatkowe dokumenty wskazane w rozporządzeniu; podmiot występujący  
z wnioskiem o umorzenie pożyczki dodatkowe dokumenty przesyła na żądanie Narodowego 
Funduszu; 

2) w przypadku pożyczek i dotacji (§ 2 ust. 1 pkt 2 i 4), dofinansowanie będzie udzielane 
zgodnie z obowiązującymi programami pomocowymi, to jest w zależności od rodzaju 
inwestycji, na które będzie udzielana pomoc publiczna, zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego  
w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. 
U. Nr 246, poz. 1795 oraz z 2007 r. Nr 76, poz. 503) lub z przepisami rozporządzeń 
wydanych na podstawie art. 400a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 405 ust. 4 tej ustawy, utrzymanych 
w mocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia … 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr …, poz. …). Jeżeli dofinansowanie nie 
będzie spełniać warunków określonych w programach pomocowych, wówczas będzie mogło 
zostać udzielone pod warunkiem, iż będzie się to odbywać zgodnie z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 r. z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, str. 5); przedsiębiorca składa 
wniosek w formie przewidzianej w procedurach Narodowego Funduszu; 

3) w przypadku przedsięwzięć pilotażowych dotyczących wdrażania postępu technicznego  
o dużym stopniu ryzyka lub posiadających charakter eksperymentalny, bez względu na formę 
pomocy (pożyczka lub dotacja), dofinansowanie będzie mogło zostać udzielone pod 
warunkiem, iż będzie zgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji nr 
1998/2006 r. z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 379, str. 5); przedsiębiorca składa wniosek w formie przewidzianej 
w procedurach Narodowego Funduszu; w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej 
wielkości pomocy de minimis, pomoc będzie mogła zostać udzielona dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską w procedurze notyfikacji. 

 
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, 

określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych. 
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Projektowane rozporządzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1414). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
Projektowany akt prawny oddziałuje na: 

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego przychody 
stanowią wpływy z tytułu opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji i który dokonuje wypłaty środków w formie pożyczki lub dotacji zgodnie  
z celami zawartymi w § 2 ust. 1 rozporządzenia; 
2) przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji, prowadzących strzępiarkę lub inną instalację przetwarzania, odzysku  
i recyklingu odpadów pochodzących z demontażu tych pojazdów lub prowadzących punkty 
zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
3) gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
4) podmioty, które mogą wystąpić o dofinansowanie w ramach dofinansowania działalności,  
o której mowa w art. 400a ustawy - Prawo ochrony środowiska. 

 
2. Konsultacje 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z § 12 ust. 1 i 5 uchwały Nr 45 Rady Ministrów  
z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221,  
z późn. zm.) zostanie poddany uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom społecznym 
w ramach procedury legislacyjnej. Projekt przedmiotowego rozporządzenia zostanie również 
umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl w dziale 
Prace legislacyjne.  

Lista podmiotów, do których projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach 
uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych jest zamieszczona poniżej: 
1) Minister Finansów, 
2) Minister Gospodarki, 
3) Minister Infrastruktury, 
4) Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, 
5) Wojewodowie, 
6) Marszałkowie Województw, 
7) Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
8) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
9) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
10) Rządowe Centrum Legislacji, 
11) Państwowa Rada Ochrony Środowiska, 
12) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa, 
13) Konfederacja Pracodawców Polskich, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, 
14) Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, 
15) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa, 
16) Instytut na Rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, 
17) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1, 99-

300 Kutno, 
18) Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Złota 44/46, 00-120 Warszawa, 
19) Polskie Towarzystwo Recyklingu, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
20) Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26a, 31-014 Kraków 
21) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa, 
22) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, 
23) Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 

Warszawa, 
24) Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, 
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25) Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, ul. Świętokrzyska 18, 00-052 
Warszawa, 

26) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, ul. Mokotowska 49, lok. 227, 00-542 
Warszawa, 

27) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44 pok. 324/325, 00-024 
Warszawa, 

28) Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa, 
29) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 
 

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych 
 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa, ale będzie miało wpływ na 

sektor finansów publicznych.  
 
W rozporządzeniu określono sposób wydatkowania przez Narodowy Fundusz, będący 

jednostką sektora finansów publicznych, środków pochodzących z opłat za wprowadzenie 
pojazdów na terytorium kraju oraz opłat za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych  
z eksploatacji, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy  
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

 
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

wprowadzający na terytorium kraju pojazd, który nie zapewnia sieci zbierania pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, oraz podmiot nie będący przedsiębiorcą, który dokonuje 
wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, są zobowiązani do wniesienia, na 
odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu, opłaty w wysokości 500 zł od każdego 
pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. 

 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

wprowadzający pojazd, który nie spełnił obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów 
wycofanych z eksploatacji jest zobowiązany do naliczenia i wpłacenia opłaty za brak sieci na 
odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu.  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,  
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. W 
przypadku nie wykonania decyzji w terminie ustawowym Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę za brak sieci  
w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty za brak sieci. 

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia, Narodowy Fundusz wpływy z wyżej 
wymienionych opłat przeznacza 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; 

4) dofinansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ustawy - Prawo ochrony 
środowiska. 
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Rozporządzenie zapewni efektywniejsze wydatkowanie zgromadzonych przez Narodowy 
Fundusz środków pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji. Zapewnienie możliwości alokacji nadwyżek tych środków na dofinansowanie 
działalności, o której mowa w art. 400a ustawy – Prawo ochrony środowiska, poprawi 
płynność finansową Narodowego Funduszu. 

 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Rozporządzenie może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia przez dofinansowanie 
działalności, o której mowa w art. 400a ustawy - Prawo ochrony środowiska, z wpływów 
Narodowego Funduszu pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji. 

 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu i spełniający ustawowe obowiązki są 

uprawnieni do uzyskania dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Istnieje 
również możliwość uzyskania dofinansowania w formie pożyczek na wyszczególnione 
działania inwestycyjne na preferencyjnych warunkach. 

W związku z możliwością wykorzystania wpływów Narodowego Funduszu pochodzących 
z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dofinansowanie 
działalności, o której mowa w art. 400a ustawy – Prawo ochrony środowiska, pula środków 
przeznaczonych na dofinansowanie w formie pożyczek może być ograniczona. 

 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Gminy mają możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji w zakresie zbierania 
porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także na przedsięwzięcia w ramach 
dofinansowania działalności, o której mowa w art. 400a ustawy - Prawo ochrony środowiska. 

 
7. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 

Ocenia się, że rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska, gdyż 
doprecyzowane zostaną warunki przeznaczania wpływów z opłat  
w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na cele związane  
z gospodarowaniem tymi odpadami i dofinansowaniem działalności, o której mowa w art. 
400a ustawy - Prawo ochrony środowiska. 

 
8. Wskazanie źródeł finansowania 

Finansowanie wydatków przewidzianych w rozporządzeniu będzie pochodziło  
z wpływów pochodzących z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 
ust.1 i 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, powiększonych  
o przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz pomniejszonych  
o koszty ich obsługi. Stan środków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zwiększają 
odsetki od pożyczek udzielonych na dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie: 
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarowania odpadami powstałymi  
z tego tytułu, zbierania tych pojazdów oraz pożyczek udzielanych w ramach dofinansowania 
działalności, o której mowa w art. 400a ustawy – Prawo ochrony środowiska, a także wpływy 
ze spłaty tych pożyczek.  

 
 
 
 
03/27rch 

 17


	Druk nr 1776
	Warszawa, 20 stycznia 2009 r.
	S
	SEJM  
	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
	Prezes Rady Ministrów
	RM 10-187-08


	Pan 
	Bronisław Komorowski
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej

	1776-ustawa.pdf
	3) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
	„2. Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza, z zastrzeżeniem art. 36a, 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.”; 
	4) w art. 33 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
	„Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza, z zastrzeżeniem art. 36a, na finansowanie:”; 
	 

	1776-uzasadnienie.pdf
	U Z A S A D N I E N I E 

	
	Projekt  
	MINISTER ŚRODOWISKA 
	ZAŁĄCZNIK Nr 2 
	ZAŁĄCZNIK Nr 3 
	ZAŁĄCZNIK Nr 4 


	
	Załącznik 

	
	PREZES RADY MINISTRÓW 
	UZASADNIENIE 


	
	UZASADNIENIE 
	OCENA SKUTKÓW REGULACJI 


