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Poz. 1934

1934
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej.
Na podstawie art. 417 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej
„Narodowym Funduszem”, oraz wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, zwanych
dalej „wojewódzkimi funduszami”, w tym:
1) podstawy gospodarki finansowej;
2) zawartoÊç rocznych planów finansowych;
3) terminy opracowywania rocznych planów finansowych;
4) rodzaje kosztów wchodzàcych w koszty dzia∏alnoÊci;
5) sposób ustalania wyniku finansowego;
6) sposób zwi´kszania i zmniejszania funduszu statutowego i funduszu rezerwowego;
7) wymagania dotyczàce sprawozdawczoÊci finansowej.
§ 2. 1. Podstawà gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy sà roczne
plany finansowe sporzàdzane na dany rok kalendarzowy.
2. Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1,
zawiera w szczególnoÊci:
1) przychody i wydatki, w tym wydatki:
a) na wynagrodzenia i sk∏adki naliczone od wynagrodzeƒ,
b) majàtkowe;
2) stan finansowy funduszu na poczàtek i koniec roku
kalendarzowego.
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

3. Narodowy Fundusz sporzàdza projekt rocznego
planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, zgodnie
z wzorem i w terminie okreÊlanym w rozporzàdzeniu
Ministra Finansów, o którym mowa w art. 82 ust. 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r.
Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685,
Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824).
4. Wojewódzkie fundusze sporzàdzajà roczne plany
finansowe, o których mowa w ust. 1, w terminie do
dnia 30 listopada ka˝dego roku kalendarzowego na nast´pny rok kalendarzowy.
§ 3. Kosztami dzia∏alnoÊci Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy sà koszty zwiàzane z przeznaczaniem Êrodków zgodnie z art. 405 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska,
zwanej dalej „ustawà”, na:
1) dotacje oraz dop∏aty do oprocentowania kredytów
i po˝yczek (art. 411 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy);
2) umorzenia po˝yczek (art. 411 ust. 3 ustawy);
3) nagrody za dzia∏alnoÊç na rzecz ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej (art. 411 ust. 1 pkt 6 ustawy);
4) koszty ponoszone w zwiàzku z udzieleniem por´czeƒ sp∏aty kredytów, zwrotem Êrodków przyznanych przez rzàdy paƒstw obcych i organizacje mi´dzynarodowe oraz z tytu∏u przej´tych zobowiàzaƒ
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska
(art. 411 ust. 5 i 6 ustawy);
5) koszty obs∏ugi wdro˝enia projektów i programów
finansowanych ze Êrodków pomocy zagranicznej,
je˝eli nie zosta∏y zapewnione na ten cel Êrodki pochodzàce z tej pomocy lub innych êróde∏ (art. 411
ust. 11 ustawy);
6) koszty utrzymania organów i biura wraz z amortyzacjà Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych.
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§ 4. Wynik finansowy Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy stanowi ró˝nic´ pomi´dzy przychodami, o których mowa w art. 401 ustawy, oraz
z op∏aty prowizyjnej, o której mowa w art. 411 ust. 5
ustawy, a kosztami dzia∏alnoÊci okreÊlonymi w § 3, skorygowanà o pozosta∏e koszty i przychody operacyjne,
inne koszty i przychody finansowe oraz o straty i zyski
nadzwyczajne.
§ 5. 1. Zysk netto Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy pozostaje w ich dyspozycji i mo˝e
byç przeznaczony przez rad´ nadzorczà Narodowego
Funduszu i wojewódzkich funduszy na tworzone przez
te fundusze:
1) fundusz statutowy,
2) fundusz rezerwowy.
2. Fundusz statutowy zwi´ksza si´ o odpis z zysku
netto, a zmniejsza si´ o strat´ netto, w przypadku braku mo˝liwoÊci jej pokrycia z funduszu rezerwowego.

Poz. 1934 i 1935

§ 6. 1. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze
prowadzà sprawozdawczoÊç finansowà w oparciu
o dokumentacj´ ksi´gowà opisujàcà przyj´te zasady
rachunkowoÊci, ustalonà przez zarzàd funduszu, opracowanà na podstawie zasad okreÊlonych w ustawie
o rachunkowoÊci z uwzgl´dnieniem specyfiki dzia∏alnoÊci wynikajàcej z ustawy.
2. Roczne sprawozdania finansowe Narodowego
Funduszu i wojewódzkich funduszy podlegajà badaniu
przez bieg∏ego rewidenta.
§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 3, poz. 17).
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

3. Fundusz rezerwowy zwi´ksza si´ o odpis z zysku
netto i przeznacza si´ na pokrycie straty netto.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

1935
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu danych zawartych w Rejestrze Wytwórców i Wyrobów Medycznych
oraz w Rejestrze Incydentów Medycznych.
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126,
poz. 1380 oraz z 2002 r. Nr 152, poz. 1264) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. Rejestr Wytwórców i Wyrobów Medycznych,
zwany dalej „rejestrem”, zawiera dane dotyczàce:
1) wytwórców albo autoryzowanych przedstawicieli
— w cz´Êci pierwszej;
2) wyrobów medycznych — w cz´Êci drugiej.
————————
1) Minister Zdrowia

kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).

§ 2. W cz´Êci pierwszej rejestru zamieszcza si´
w przypadku zg∏oszeƒ wytwórców wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie oraz zg∏oszeƒ wyrobów medycznych dane dotyczàce:
1) rejestracji:
a) dat´ pierwszego wpisu do rejestru oraz numer
identyfikacyjny wytwórcy albo autoryzowanego
przedstawiciela nadany w rejestrze,
b) dat´ pierwszego wpisu do rejestru w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub daty wpisów do rejestru w pozosta∏ych paƒstwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz numer
identyfikacyjny wytwórcy albo autoryzowanego przedstawiciela nadany w odpowiednich rejestrach;

