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USTAWA

z dnia 30 marca 2007 r.

o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS)

Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajo-
wym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS) (Dz. U.
Nr 70, poz. 631 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wojewodowie;”;

2) w art. 3:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) numer w rejestrze krajowym, sk∏adajàcy
si´ z oznaczenia „PL”, spacji, oznaczenia

województwa zgodnego z nomenklaturà
okreÊlonà na podstawie art. 40 ust. 2 usta-
wy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póên.
zm.1)), poziomej kreski, trzycyfrowego nu-
meru organizacji nadanego na podstawie

———————
1) 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, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.



art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz liczby porzàdkowej
rejestru krajowego;”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska pro-
wadzi, w formie elektronicznej, powszechnie
dost´pny:

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

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

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zmiany danych, o których mowa w ust. 2
pkt 1—3 oraz w ust. 4 pkt 1—3, sà aktualizo-
wane na bie˝àco.”,

d) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
informuje na piÊmie wojewod´ i organiza-
cj´ o rejestracji w systemie i o numerze,
jakim zosta∏a oznaczona w rejestrze krajo-
wym.”,

e) w ust. 8 uchyla si´ pkt 2;

3) w art. 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wojewoda dokonuje wpisu organizacji ma-
jàcej siedzib´ na obszarze województwa do
rejestru wojewódzkiego, po uiszczeniu op∏a-
ty, o której mowa w art. 7 ust. 1, oraz jest
obowiàzany do prowadzenia rejestru woje-
wódzkiego na podstawie dokumentów
i procedur okreÊlonych w przepisach, o któ-
rych mowa w art. 1.

2. Uwzgl´dniajàc wniosek o wpis do rejestru
wojewódzkiego, wojewoda:

1) oznacza organizacj´ kolejnym trzycyfro-
wym numerem tego rejestru;

2) informuje na piÊmie organizacj´ o nume-
rze, jakim zosta∏a oznaczona;

3) przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw Êrodowiska informacj´ zawierajà-
cà dane o wpisaniu organizacji do tego
rejestru oraz jej numer.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Wojewoda, po otrzymaniu informacji o do-
konaniu wpisu organizacji do rejestru krajo-
wego:

1) umieszcza deklaracj´ Êrodowiskowà or-
ganizacji w rejestrze wojewódzkim;

2) podaje do publicznej wiadomoÊci infor-
macj´ o umieszczeniu deklaracji Êrodowi-
skowej organizacji w rejestrze wojewódz-
kim.

5. Wojewoda niezw∏ocznie informuje pisemnie
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowis-
ka o zawieszeniu organizacji albo wykreÊle-
niu jej z rejestru wojewódzkiego.”;

4) w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

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

2. Organizacja wnioskujàca o wpis do rejestru
wojewódzkiego wnosi op∏at´ rejestracyjnà na
rachunek bankowy prowadzony przez woje-
wod´; wp∏ywy te sà dochodami bud˝etu paƒ-
stwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z póên. zm.2)).”.

Art. 2. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pracow-
nicy urz´dów marsza∏kowskich wykonujàcy zadania
i kompetencje w zakresie krajowego systemu ekoza-
rzàdzania i audytu (EMAS), którzy z dniem 1 stycznia
2006 r. stali si´ pracownikami tych urz´dów, na mocy
art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale
zadaƒ i kompetencji administracji terenowej (Dz. U.
Nr 175, poz. 1462, z póên. zm.3)), stajà si´ odpowied-
nio pracownikami urz´dów wojewódzkich.

2. Pracodawca jest obowiàzany w terminie 7 dni
od dnia og∏oszenia ustawy zawiadomiç na piÊmie
pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach,
jakie majà nastàpiç w zakresie ich stosunku pracy.
Przepis art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mo-
wa w ust. 1, wygasa po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, je˝eli przed up∏ywem tego ter-
minu nie zostanà im zaproponowane nowe warunki
pracy lub p∏acy na dalszy okres albo w razie nieprzyj´-
cia nowych warunków pracy lub p∏acy.

Art 3. Mienie niezb´dne do wykonywania zadaƒ
zwiàzanych z krajowym systemem ekozarzàdzania
i audytu (EMAS) w rozumieniu ustawy, o której mowa
w art. 1, które na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw
w zwiàzku ze zmianami w podziale zadaƒ i kompeten-
cji administracji terenowej, sta∏o si´ mieniem samo-
rzàdu województwa, z dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560
i Nr 88, poz. 587.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848
oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587.



Dziennik Ustaw Nr 93 — 5651 — Poz. 621

szej ustawy staje si´ z mocy prawa mieniem Skarbu
Paƒstwa.

Art. 4. 1. Wpisy organizacji do rejestru wojewódz-
kiego dokonane na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 1, stajà si´ wpisami w rozumie-
niu art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych na pod-
stawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, sto-
suje si´ przepisy tej ustawy, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà.

Art. 5. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 3 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, zacho-
wujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 8 usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 2 ust. 2, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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