
Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji
mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem
Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia
zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od do-
chodu i od majàtku, podpisanej w Algierze dnia
31 stycznia 2000 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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630

USTAWA

z dnia 5 marca 2004 r.

o ratyfikacji Konwencji mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem
Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

i ustalenia zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodu i od majàtku,
podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r.

631
USTAWA

z dnia 12 marca 2004 r.

o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS)1)

Art. 1. Ustawa okreÊla instytucje w∏aÊciwe do wy-
konania zadaƒ wynikajàcych z przepisów Unii Euro-
pejskiej dopuszczajàcych dobrowolny udzia∏ organiza-
cji w systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS)2).

Art. 2. Krajowy system ekozarzàdzania i audytu,
zwany dalej „systemem”, tworzà: 

1) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska;

2) wojewodowie;

3) Polskie Centrum Akredytacji;

4) Krajowa Rada Ekozarzàdzania.

Art. 3. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
jest obowiàzany do prowadzenia rejestru krajowego
organizacji zarejestrowanych w systemie, zwanego
dalej „rejestrem krajowym”.

2. Rejestr krajowy zawiera nast´pujàce dane:

1) numer w rejestrze krajowym, sk∏adajàcy si´ z ozna-
czenia „PL”, spacji, oznaczenia województwa zgod-
nego z nomenklaturà okreÊlonà na podstawie art. 40
ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póên. zm.3)), po-
ziomej kreski oraz trzycyfrowego numeru organiza-
cji nadanego na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1;

2) nazw´;

3) siedzib´ i adres;

4) dat´ rejestracji;

5) daty weryfikacji;

6) uwagi dotyczàce zawieszenia wpisu do w∏aÊciwe-
go miejscowo rejestru wojewódzkiego organizacji
zarejestrowanych w systemie, zwanego dalej „re-
jestrem wojewódzkim”.

3. Wpis do rejestru krajowego jest dokonywany na
podstawie informacji, o której mowa w art. 4 ust. 2
pkt 3, oraz podlega aktualizacji w zakresie zawartych
w nim danych.

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska oraz
ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod-
noÊci.

2) Rozporzàdzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczajàce do-
browolny udzia∏ organizacji w systemie ekozarzàdzania
i audytu we Wspólnocie (EMAS).

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r.
Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.



4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska jest
obowiàzany do prowadzenia rejestru weryfikatorów
Êrodowiskowych obejmujàcego nast´pujàce dane:

1) numer akredytacji; 

2) nazw´ oraz siedzib´ i adres albo imi´ i nazwisko
oraz miejsce zamieszkania i adres;

3) zakres akredytacji;

4) dat´ uzyskania akredytacji;

5) daty potwierdzeƒ utrzymania akredytacji.

5. Wpis do rejestru weryfikatorów Êrodowisko-
wych jest dokonywany na wniosek osoby fizycznej lub
organizacji, która do∏àcza do wniosku certyfikat akre-
dytacji.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, do
dnia 31 marca ka˝dego roku, og∏asza w drodze ob-
wieszczenia w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski”:

1) zbiór danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3,

2) zbiór danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1—3

— wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku poprzed-
niego.

7. Zmiany danych, o których mowa w ust. 6, sà
og∏aszane co miesiàc.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia: 

1) wzór wniosku o wpis podmiotu do rejestru wery-
fikatorów Êrodowiskowych,

2) wzory dokumentów, form´, cz´stotliwoÊç i termi-
ny przekazywania informacji z rejestru wojewódz-
kiego do rejestru krajowego

— kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia sprawnego
dzia∏ania systemu oraz doskonalenia efektów dzia∏al-
noÊci Êrodowiskowych osób fizycznych i organizacji.

Art. 4. 1. Wojewoda dokonuje wpisu organizacji do
rejestru wojewódzkiego po uiszczeniu op∏aty, o której
mowa w art. 7 ust. 1, oraz jest obowiàzany do prowa-
dzenia rejestru wojewódzkiego na podstawie doku-
mentów i procedur okreÊlonych w przepisach, o któ-
rych mowa w art. 1.

2. Uwzgl´dniajàc wniosek o wpis do rejestru woje-
wódzkiego, wojewoda: 

1) oznacza organizacj´ kolejnym trzycyfrowym nu-
merem tego rejestru;

2) informuje na piÊmie organizacj´ o numerze, jakim
zosta∏a oznaczona;

3) przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êro-
dowiska informacj´ zawierajàcà dane o wpisaniu
organizacji do tego rejestru oraz jej numer.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) zakres danych, które zawiera rejestr wojewódzki,

2) wzór wniosku o rejestracj´ organizacji w rejestrze
wojewódzkim

— kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia sprawnego
dzia∏ania systemu oraz doskonalenia efektów dzia∏al-
noÊci Êrodowiskowych organizacji.

4. Wojewoda, po dokonaniu wpisu do rejestru wo-
jewódzkiego, podaje do publicznej wiadomoÊci infor-
macj´ o umieszczeniu w tym rejestrze deklaracji Êro-
dowiskowej organizacji.

5. Wojewoda niezw∏ocznie informuje pisemnie mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska o zawiesze-
niu organizacji albo wykreÊleniu jej z rejestru woje-
wódzkiego.

Art. 5. 1. Polskie Centrum Akredytacji prowadzi
akredytacj´ weryfikatorów Êrodowiskowych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o syste-
mie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z póên.
zm.4)) oraz z przepisami, o których mowa w art. 1.

2. Polskie Centrum Akredytacji niezw∏ocznie infor-
muje ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska o cof-
ni´ciu albo zawieszeniu akredytacji, o której mowa
w ust. 1, a tak˝e o ograniczeniu zakresu tej akredytacji. 

Art. 6. 1. Tworzy si´ Krajowà Rad´ Ekozarzàdzania
jako organ opiniodawczo-doradczy ministra w∏aÊciwe-
go do spraw Êrodowiska w sprawach ekozarzàdzania
i audytu, zwanà dalej „Radà”.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska powo∏uje
przewodniczàcego Rady, jego dwóch zast´pców, sekre-
tarza Rady oraz pozosta∏ych cz∏onków Rady, uwzgl´dnia-
jàc w jej sk∏adzie przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki, Polskiego Centrum Akredytacji oraz
przedstawiciela organizacji ekologicznych wybranego
spoÊród zg∏oszonych przez nie kandydatów.

3. Rada liczy nie wi´cej ni˝ 20 osób.

4. Kadencja Rady trwa 4 lata.

5. Do zadaƒ Rady nale˝y:

1) inicjowanie dzia∏aƒ s∏u˝àcych promowaniu stoso-
wania systemu, w szczególnoÊci w ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstwach;

2) analizowanie funkcjonowania systemu oraz
przedstawianie ocen, opinii i wniosków w tym za-
kresie;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczà-
cych systemu; 

4) przyznawanie honorowych wyró˝nieƒ organiza-
cjom uczestniczàcym w systemie.

6. Organizacj´ i tryb pracy Rady oraz tryb przyzna-
wania wyró˝nieƒ, o których mowa w ust. 5 pkt 4, okre-
Êla regulamin uchwalony przez Rad´ i zatwierdzony
przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.
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4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275.



7. Obs∏ug´ organizacyjnà i finansowà Rady zapew-
nia urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska.

8. Koszty funkcjonowania Rady sà pokrywane ze
Êrodków bud˝etowych dzia∏u Êrodowisko.

Art. 7. 1. Za wpis do rejestru wojewódzkiego woje-
woda pobiera op∏at´ rejestracyjnà, którà stanowi ilo-
czyn stawki, o której mowa w ust. 3, oraz wspó∏czyn-
nika ró˝nicujàcego, o którym mowa w ust. 5.

2. Organizacja wnioskujàca o wpis do rejestru wo-
jewódzkiego wnosi op∏at´ rejestracyjnà na rachunek
bankowy prowadzony przez wojewod´; wp∏ywy te sà
dochodami bud˝etu paƒstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.5)).

3. Stawka op∏aty rejestracyjnej wynosi 1 000 z∏.

4. Stawka op∏aty rejestracyjnej okreÊlona w ust. 3
podlega, z dniem 1 stycznia ka˝dego roku, zmianie
w stopniu odpowiadajàcym Êredniorocznemu wskaê-
nikowi cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em,
og∏aszanemu przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za rok
poprzedni.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wspó∏czynniki ró˝nicujàce
wysokoÊç op∏aty rejestracyjnej, uwzgl´dniajàc form´
organizacyjnà jednostki lub liczb´ osób zatrudnionych
przez podmiot gospodarczy oraz bioràc pod uwag´, ˝e
op∏ata ta nie powinna stanowiç przeszkody w zg∏osze-
niu do systemu dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.

Art. 8. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19 w ust. 2 w pkt 29 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 30 w brzmieniu:

„30) z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o krajowym systemie ekozarzàdzania i audy-
tu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631) — deklara-
cje Êrodowiskowe.”;

2) po art. 351 dodaje si´ art. 351a i 351b w brzmieniu:

„Art. 351a. Kto ujawnia informacje uzyskane
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci
weryfikatora Êrodowiskowego, podle-
ga karze aresztu albo karze grzywny.

Art. 351b. Kto, nie b´dàc do tego uprawnionym,
u˝ywa znaków udzia∏u w krajowym
systemie ekozarzàdzania i audytu
(EMAS), podlega karze grzywny.”;

3) w art. 386 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu: 

„4) Krajowa Rada Ekozarzàdzania, o której mo-
wa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o kra-
jowym systemie ekozarzàdzania i audytu
(EMAS).”.

Art. 9. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360,
z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. 1. Akredytacja jest udzielana przez Pol-
skie Centrum Akredytacji, zwane dalej
„Centrum Akredytacji”, na wniosek za-
interesowanej jednostki certyfikujàcej,
jednostki kontrolujàcej, laboratorium
lub innego podmiotu przeprowadzajà-
cego oceny zgodnoÊci lub weryfikacje,
po dokonaniu ich oceny i potwierdze-
niu, ˝e spe∏niajà wymagania i warunki
okreÊlone w odpowiednich Polskich
Normach, a w przypadku braku Pol-
skich Norm — w odpowiednich doku-
mentach organizacji mi´dzynarodo-
wych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera co najmniej:

1) oznaczenie jednostki certyfikujàcej
lub kontrolujàcej, laboratorium lub
innego podmiotu przeprowadzajà-
cego oceny zgodnoÊci lub weryfika-
cje, ubiegajàcych si´ o akredytacj´,
ich siedziby i adresu;

2) numer w rejestrze w∏aÊciwym dla
jednostki certyfikujàcej lub kontro-
lujàcej, laboratorium lub innego
podmiotu przeprowadzajàcego oce-
ny zgodnoÊci lub weryfikacje;

3) okreÊlenie zakresu akredytacji.

3. Centrum Akredytacji, w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy od dnia z∏o-
˝enia wniosku o udzielenie akredytacji,
jest obowiàzane do zawiadomienia
wnioskujàcej jednostki certyfikujàcej,
kontrolujàcej, laboratorium lub innego
podmiotu przeprowadzajàcego oceny
zgodnoÊci lub weryfikacje o udzieleniu
bàdê odmowie udzielenia akredytacji.

4. Odmowa udzielenia akredytacji nast´-
puje po stwierdzeniu, ˝e jednostka cer-
tyfikujàca lub kontrolujàca, laborato-
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———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 49, poz. 464.

———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275.



rium albo inny podmiot przeprowa-
dzajàcy oceny zgodnoÊci lub weryfika-
cje nie spe∏nia wymagaƒ, o których
mowa w ust. 1.”;

2) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Dokumentem potwierdzajàcym udzie-
lenie akredytacji jest certyfikat akredy-
tacji.

2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera co najmniej:

1) oznaczenie jednostki udzielajàcej
akredytacji;

2) oznaczenie jednostki certyfikujàcej
lub kontrolujàcej, laboratorium lub
innego podmiotu przeprowadzajà-
cego oceny zgodnoÊci lub weryfika-
cje, ich siedziby i adresu;

3) numer i oznaczenie certyfikatu akre-
dytacji;

4) wskazanie Polskiej Normy lub doku-
mentów, o których mowa w art. 15
ust. 1;

5) zakres udzielonej akredytacji oraz
okres jej wa˝noÊci;

6) dat´ wydania i podpis Dyrektora
Centrum Akredytacji.

3. W przypadku naruszenia warunków
akredytacji mo˝e nastàpiç ogranicze-
nie zakresu akredytacji, zawieszenie
akredytacji lub jej cofni´cie.

4. Ograniczenie zakresu akredytacji na-
st´puje, je˝eli akredytowana jednostka
certyfikujàca lub kontrolujàca albo
akredytowane laboratorium lub inny
akredytowany podmiot przeprowadza-
jàcy oceny zgodnoÊci lub weryfikacje
nie wype∏nia warunków okreÊlonych
w certyfikacie akredytacji.

5. Zawieszenie akredytacji nast´puje, je-
˝eli akredytowana jednostka certyfiku-
jàca lub kontrolujàca albo akredytowa-
ne laboratorium lub inny akredytowa-
ny podmiot przeprowadzajàcy oceny
zgodnoÊci lub weryfikacje nie spe∏nia
wszystkich warunków okreÊlonych
w certyfikacie akredytacji albo nie wy-
wiàzuje si´ z zobowiàzaƒ wynikajàcych
z akredytacji.

6. Cofni´cie akredytacji nast´puje
w przypadku nieusuni´cia przez akre-
dytowanà jednostk´ certyfikujàcà lub
kontrolujàcà albo akredytowane labo-
ratorium lub inny akredytowany pod-
miot przeprowadzajàcy oceny zgodno-
Êci lub weryfikacje przyczyn b´dàcych
podstawà zawieszenia akredytacji.

7. Zawieszenie, cofni´cie lub ogranicze-
nie zakresu akredytacji mo˝e nastàpiç
równie˝ na wniosek akredytowanej

jednostki certyfikujàcej lub kontrolujà-
cej albo akredytowanego laboratorium
lub innego akredytowanego podmiotu
przeprowadzajàcego oceny zgodnoÊci
lub weryfikacje.

8. Centrum Akredytacji jest obowiàzane
informowaç ministrów i kierowników
urz´dów centralnych, w∏aÊciwych ze
wzgl´du na przedmiot oceny zgodno-
Êci, o ograniczeniu, zawieszeniu lub
cofni´ciu akredytacji jednostce notyfi-
kowanej.”;

3) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku odmowy udzielenia, cofni´cia,
zawieszenia lub ograniczenia zakresu akredy-
tacji jednostce certyfikujàcej lub kontrolujàcej,
laboratorium lub innemu podmiotowi przepro-
wadzajàcemu oceny zgodnoÊci lub weryfikacje
przys∏uguje odwo∏anie.”;

4) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Do zakresu dzia∏ania Centrum Akredy-
tacji nale˝y w szczególnoÊci:

1) akredytowanie jednostek certyfiku-
jàcych lub kontrolujàcych, laborato-
riów lub innych podmiotów prze-
prowadzajàcych oceny zgodnoÊci
lub weryfikacje;

2) sprawowanie nadzoru nad akredy-
towanymi jednostkami certyfikujà-
cymi lub kontrolujàcymi oraz akre-
dytowanymi laboratoriami lub inny-
mi akredytowanymi podmiotami
przeprowadzajàcymi oceny zgodno-
Êci lub weryfikacje, w zakresie prze-
strzegania przez nie warunków
akredytacji;

3) prowadzenie wykazu akredytowa-
nych jednostek certyfikujàcych lub
kontrolujàcych oraz akredytowa-
nych laboratoriów lub innych akre-
dytowanych podmiotów przepro-
wadzajàcych oceny zgodnoÊci lub
weryfikacje;

4) organizowanie szkoleƒ i prowadze-
nie dzia∏alnoÊci wydawniczej w za-
kresie akredytacji.

2. Centrum Akredytacji mo˝e zawieraç
z zagranicznymi jednostkami akredytu-
jàcymi porozumienia o wzajemnym
uznawaniu kompetencji akredytowa-
nych jednostek certyfikujàcych lub
kontrolujàcych oraz akredytowanych
laboratoriów lub innych akredytowa-
nych podmiotów przeprowadzajàcych
oceny zgodnoÊci lub weryfikacje.”.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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