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Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

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

„4. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i kar stanowià przy-
chody Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódz-
kich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodar-
ki wodnej oraz dochody bud˝etów powiatów
i bud˝etów gmin.”;

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

„6a. Organ w∏aÊciwy do rozpatrzenia wniosku
przesy∏a egzemplarz decyzji orzekajàcej
w sprawie terminu p∏atnoÊci op∏aty albo kary
do w∏aÊciwego powiatu albo gminy, których
dochodów dotyczy odroczenie.”;

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

„3. W przypadku braku mo˝liwoÊci na∏o˝enia obo-
wiàzku podj´cia dzia∏aƒ, o których mowa
w ust. 1, organ ochrony Êrodowiska mo˝e zo-
bowiàzaç podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
do uiszczenia na rzecz bud˝etów w∏aÊciwych
gmin, z zastrze˝eniem ust. 4, kwoty pieni´˝nej
odpowiadajàcej wysokoÊci szkód wynik∏ych
z naruszenia stanu Êrodowiska.

4. Je˝eli szkody dotyczà obszaru kilku gmin, or-
gan, o którym mowa w ust. 1, zobowiàzuje do
wp∏aty kwot na rzecz bud˝etów w∏aÊciwych
gmin proporcjonalnie do wielkoÊci szkód.”;

4) w art. 386 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundu-
sze ochrony Êrodowiska i gospodarki wod-
nej;”;

5) w tytule VII w dziale II tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje
brzmienie:

„Finansowanie ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej”;

6) art. 400 otrzymuje brzmienie:

„Art. 400. 1. Narodowy Fundusz Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Wodnej, zwany
dalej „Narodowym Funduszem”, jest
paƒstwowà osobà prawnà w rozu-
mieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

2. Wojewódzkie fundusze ochrony Êro-
dowiska i gospodarki wodnej, zwane
dalej „wojewódzkimi funduszami”,
sà samorzàdowymi osobami prawny-
mi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy,
o której mowa w ust. 1.”;

7) po art. 400 dodaje si´ art. 400a—400r w brzmieniu:

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

1) opracowywanie planów s∏u˝à-
cych gospodarowaniu wodami,
planów ochrony przeciwpowo-
dziowej i przeciwdzia∏ania skut-
kom suszy oraz tworzenie i utrzy-
mywanie katastru wodnego;

2) przedsi´wzi´cia zwiàzane z ochro-
nà wód;

3) wspomaganie os∏ony hydro-
logicznej i meteorologicznej spo-
∏eczeƒstwa oraz gospodarki,
a tak˝e rozpoznawanie, kszta∏to-
wanie i ochron´ zasobów wod-
nych kraju;

4) wspomaganie realizacji zadaƒ
w zakresie rozpoznawania, bilan-
sowania i ochrony wód podziem-
nych w celu ich racjonalnego wy-
korzystania przez spo∏eczeƒstwo
i gospodark´;
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USTAWA

z dnia 20 listopada 2009 r.

o zmianie ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ nast´pujàce ustawy: ustaw´

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzyma-
niu czystoÊci i porzàdku w gminach, ustaw´ z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, ustaw´ z dnia
11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej, ustaw´ z dnia 18 lip-
ca 2001 r. — Prawo wodne, ustaw´ z dnia 30 paêdziernika
2002 r. o pomocy publicznej dla przedsi´biorców o szcze-
gólnym znaczeniu dla rynku pracy, ustaw´ z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu teryto-
rialnego, ustaw´ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substan-
cjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà, ustaw´ z dnia
22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, usta-
w´ z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji, ustaw´ z dnia 15 kwietnia 2005 r.
o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak∏a-
dów opieki zdrowotnej, ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym oraz
ustaw´ z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzàdzania emi-
sjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, Nr 79, poz. 666
i Nr 130, poz. 1070. 
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5) wspomaganie realizacji zadaƒ
modernizacyjnych i inwestycyj-
nych, s∏u˝àcych ochronie Êrodo-
wiska i gospodarce wodnej,
w tym dotyczàcych instalacji lub
urzàdzeƒ ochrony przeciwpowo-
dziowej i obiektów ma∏ej retencji
wodnej;

6) dzia∏ania z zakresu zagospodaro-
wania odpadów nielegalnie prze-
mieszczonych, w przypadkach,
o których mowa w art. 23—25 roz-
porzàdzenia (WE) nr 1013/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 14 czerwca 2006 r. w spra-
wie przemieszczania odpadów
(Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006,
str. 1), oraz wspomaganie realiza-
cji zadaƒ przeciwdzia∏ajàcych nie-
legalnemu przemieszczaniu odpa-
dów;

7) koszty gospodarowania odpada-
mi z wypadków, o których mowa
w art. 17b ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

8) przedsi´wzi´cia zwiàzane z gos-
podarkà odpadami;

9) przedsi´wzi´cia zwiàzane z ochro-
nà powierzchni ziemi;

10) wydatki na prace, o których mo-
wa 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 i upowszechnianie ich
wyników oraz post´p techniczny
w zakresie ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej;

12) rozwój przemys∏u produkcji Êrod-
ków technicznych i aparatury
kontrolno-pomiarowej, s∏u˝àcych
ochronie Êrodowiska i gospodar-
ce wodnej;

13) rozwój sieci stacji pomiarowych,
laboratoriów i oÊrodków przetwa-
rzania informacji, s∏u˝àcych bada-
niu stanu Êrodowiska;

14) system kontroli wnoszenia prze-
widzianych ustawà op∏at za korzy-
stanie ze Êrodowiska, w szczegól-
noÊci tworzenie baz danych pod-
miotów korzystajàcych ze Êrodo-
wiska obowiàzanych do ponosze-
nia op∏at;

15) wspomaganie realizacji zadaƒ
paƒstwowego monitoringu Êro-
dowiska, innych systemów kon-
trolnych i pomiarowych oraz ba-
daƒ stanu Êrodowiska, a tak˝e
systemów pomiarowych zu˝ycia
wody i ciep∏a;

16) wspomaganie systemów groma-
dzenia i przetwarzania danych
zwiàzanych z dost´pem do infor-
macji o Êrodowisku;

17) dzia∏ania polegajàce na zapobie-
ganiu i likwidowaniu powa˝nych
awarii oraz szkód górniczych,
a tak˝e ich skutków;

18) prowadzenie obserwacji terenów
zagro˝onych ruchami masowymi
ziemi oraz terenów, na których
wyst´pujà te ruchy;

19) przeciwdzia∏anie kl´skom ˝ywio-
∏owym i likwidowanie ich skut-
ków dla Êrodowiska;

20) zapobieganie skutkom zanie-
czyszczenia Êrodowiska lub usu-
wanie tych skutków, w przypadku
gdy nie mo˝na ustaliç podmiotu
za nie odpowiedzialnego;

21) przedsi´wzi´cia zwiàzane z ochro-
nà powietrza;

22) wspomaganie wykorzystania
lokalnych êróde∏ energii odna-
wialnej oraz wprowadzania bar-
dziej przyjaznych dla Êrodowiska
noÊników energii;

23) wspomaganie dzia∏alnoÊci zwià-
zanej z wytwarzaniem biokompo-
nentów i biopaliw ciek∏ych;

24) wspomaganie ekologicznych form
transportu;

25) dzia∏ania z zakresu rolnictwa eko-
logicznego bezpoÊrednio oddzia-
∏ujàce na stan gleby, powietrza
i wód, w szczególnoÊci prowadze-
nie gospodarstw rolnych produ-
kujàcych metodami ekologiczny-
mi po∏o˝onych na obszarach pod-
legajàcych ochronie na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

26) dzia∏ania zwiàzane z utrzymaniem
i zachowaniem parków oraz ogro-
dów, b´dàcych przedmiotem
ochrony na podstawie przepisów
o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami;

27) opracowywanie planów ochrony
dla obszarów podlegajàcych
ochronie na podstawie przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz prowa-
dzenie monitoringu przyrodni-
czego;

28) przedsi´wzi´cia zwiàzane z ochro-
nà i przywracaniem chronionych
gatunków roÊlin lub zwierzàt;
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29) przedsi´wzi´cia zwiàzane z ochro-
nà przyrody, w tym urzàdzanie
i utrzymanie terenów zieleni, za-
drzewieƒ, zakrzewieƒ oraz par-
ków;

30) zadania zwiàzane ze zwi´ksza-
niem lesistoÊci kraju oraz zapo-
bieganiem szkodom w lasach
i likwidacjà tych szkód, spowodo-
wanych przez czynniki biotyczne
i abiotyczne;

31) profilaktyk´ zdrowotnà dzieci za-
mieszka∏ych na obszarach, na któ-
rych wyst´pujà przekroczenia
standardów jakoÊci Êrodowiska;

32) edukacj´ ekologicznà oraz propa-
gowanie dzia∏aƒ proekologicz-
nych i zasady zrównowa˝onego
rozwoju;

33) przygotowywanie i obs∏ug´ kon-
ferencji krajowych i mi´dzynaro-
dowych z zakresu ochrony Êrodo-
wiska i gospodarki wodnej;

34) dzia∏ania z zakresu gromadzenia
i rozpowszechniania informacji
o najlepszych dost´pnych techni-
kach oraz dzia∏ania zwiàzane z re-
jestracjà i analizà wniosków o wy-
danie pozwolenia zintegrowane-
go i wydanych pozwoleƒ zinte-
growanych, o których mowa
w art. 206 i 212;

35) opracowywanie i wdra˝anie no-
wych technik i technologii w za-
kresie ochrony Êrodowiska i gos-
podarki wodnej, w szczególnoÊci
dotyczàcych ograniczania emisji
i zu˝ycia wody, a tak˝e efektywne-
go wykorzystywania paliw;

36) wydatki na nabywanie, utrzyma-
nie, obs∏ug´ i zabezpieczenie spe-
cjalistycznego sprz´tu i urzàdzeƒ
technicznych, s∏u˝àcych wykony-
waniu dzia∏aƒ na rzecz ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej;

37) wojewódzkie programy ochrony
Êrodowiska, programy ochrony
powietrza, programy ochrony
przed ha∏asem, programy ochro-
ny i rozwoju zasobów wodnych,
plany gospodarki odpadami, pla-
ny gospodarowania wodami, kra-
jowy program oczyszczania Êcie-
ków komunalnych oraz plany
dzia∏aƒ krótkoterminowych,
o których mowa w art. 92 ust. 1,
a tak˝e wspomaganie realizacji
tych programów i planów;

38) wspó∏finansowanie projektów in-
westycyjnych, kosztów operacyj-
nych i dzia∏aƒ realizowanych
z udzia∏em Êrodków pochodzà-
cych z Unii Europejskiej niepodle-
gajàcych zwrotowi;

39) przygotowywanie dokumentacji
przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej,
które majà byç wspó∏finansowa-
ne ze Êrodków pochodzàcych
z Unii Europejskiej niepodlegajà-
cych zwrotowi;

40) wspó∏finansowanie projektów in-
westycyjnych, kosztów operacyj-
nych i dzia∏aƒ realizowanych
z udzia∏em Êrodków bezzwrot-
nych pozyskiwanych w ramach
wspó∏pracy z organizacjami mi´-
dzynarodowymi oraz wspó∏pracy
dwustronnej;

41) wspó∏finansowanie przedsi´-
wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowi-
ska i gospodarki wodnej realizo-
wanych na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 19 grudnia
2008 r. o partnerstwie publiczno-
-prywatnym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 19, poz. 100);

42) inne zadania s∏u˝àce ochronie
Êrodowiska i gospodarce wodnej,
wynikajàce z zasady zrównowa˝o-
nego rozwoju i polityki ekologicz-
nej paƒstwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe warunki udziela-
nia pomocy publicznej na cele z za-
kresu ochrony Êrodowiska i gospo-
darki wodnej ze Êrodków pozostajà-
cych w dyspozycji Narodowego Fun-
duszu oraz wojewódzkich funduszy,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapew-
nienia przejrzystoÊci udzielania tej
pomocy oraz zapewnienia zgodnoÊci
udzielanej pomocy z warunkami jej
dopuszczalnoÊci.

Art. 400b. 1. Celem dzia∏ania Narodowego Fundu-
szu jest finansowanie ochrony Êrodo-
wiska i gospodarki wodnej w zakresie
okreÊlonym w art. 400a ust. 1 oraz
art. 410a ust. 1 i 4—6.

2. Celem dzia∏ania wojewódzkich fun-
duszy jest finansowanie ochrony Êro-
dowiska i gospodarki wodnej w za-
kresie okreÊlonym w art. 400a ust. 1
pkt 1—9 i 11—42.

3. Narodowy Fundusz wykonuje zada-
nia Krajowego operatora systemu
zielonych inwestycji okreÊlone
w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r.
o systemie zarzàdzania emisjami ga-
zów cieplarnianych i innych substan-
cji.

Art. 400c. 1. Organami Narodowego Funduszu sà
Rada Nadzorcza Narodowego Fundu-
szu i Zarzàd Narodowego Funduszu.
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2. Obs∏ug´ Rady Nadzorczej Narodowe-
go Funduszu i Zarzàdu Narodowego
Funduszu zapewnia Biuro Narodowe-
go Funduszu.

Art. 400d. 1. Rada Nadzorcza Narodowego Fundu-
szu liczy nie wi´cej ni˝ 12 osób.

2. Sk∏ad i struktur´ Rady Nadzorczej Na-
rodowego Funduszu ustala, w drodze
zarzàdzenia, minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska, uwzgl´dniajàc
w sk∏adzie Rady Nadzorczej:

1) dwóch przedstawicieli strony
samorzàdowej Komisji Wspólnej
Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego;

2) przedstawiciela ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicz-
nych;

3) przedstawiciela ministra w∏aÊciwe-
go do spraw gospodarki;

4) przedstawiciela ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rozwoju regionalne-
go;

5) przedstawiciela organizacji ekolo-
gicznych o zasi´gu ogólnokrajo-
wym, które posiadajà struktury or-
ganizacyjne na terenie ca∏ego kra-
ju, zg∏oszonego przez te organiza-
cje i cieszàcego si´ poparciem naj-
wi´kszej liczby tych organizacji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska og∏asza w prasie o zasi´gu
ogólnokrajowym oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej urz´du obs∏u-
gujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska rozpocz´cie proce-
dury zg∏aszania kandydatów na
przedstawiciela organizacji ekologicz-
nych w Radzie Nadzorczej Narodowe-
go Funduszu, wskazujàc jednoczeÊnie
miejsce i 30-dniowy termin ich zg∏a-
szania.

4. Organizacje ekologiczne dokonujà
zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 3,
w formie pisemnej.

5. W razie niezg∏oszenia przedstawicieli
przez stron´ samorzàdowà Komisji
Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Teryto-
rialnego lub organizacje ekologiczne
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska mo˝e delegowaç na ich miejsce
swoich przedstawicieli.

6. Cz∏onków Rady Nadzorczej Narodo-
wego Funduszu powo∏uje i odwo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska, uwzgl´dniajàc stanowiska pod-
miotów, o których mowa w ust. 2.

7. Przewodniczàcego Rady Nadzorczej
Narodowego Funduszu wyznacza
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wynagrodzenie cz∏onków Rady Nad-
zorczej Narodowego Funduszu za
udzia∏ w pracach Rady, kierujàc si´
przepisami o wynagrodzeniu cz∏on-
ków rad nadzorczych spó∏ek Skarbu
Paƒstwa.

Art. 400e. 1. Organami wojewódzkich funduszy sà
rady nadzorcze wojewódzkich fundu-
szy i zarzàdy wojewódzkich funduszy.

2. Obs∏ug´ rad nadzorczych wojewódz-
kich funduszy i zarzàdów wojewódz-
kich funduszy zapewniajà biura woje-
wódzkich funduszy.

Art. 400f. 1. Rady nadzorcze wojewódzkich fundu-
szy liczà po 7 osób.

2. W sk∏ad rad nadzorczych wojewódz-
kich funduszy wchodzà:

1) regionalni dyrektorzy ochrony Êro-
dowiska albo ich zast´pcy, b´dàcy
regionalnymi konserwatorami
przyrody, albo wojewódzcy inspek-
torzy ochrony Êrodowiska albo ich
zast´pcy;

2) przewodniczàcy regionalnych rad
ochrony przyrody albo ich zast´p-
cy albo przewodniczàcy regional-
nych komisji do spraw ocen od-
dzia∏ywania na Êrodowisko albo
ich zast´pcy;

3) przewodniczàcy komisji w∏aÊci-
wych do spraw Êrodowiska sejmi-
ków województw albo ich zast´p-
cy;

4) dyrektorzy albo wicedyrektorzy de-
partamentów do spraw ochrony
Êrodowiska urz´dów marsza∏kow-
skich;

5) przedstawiciele organizacji eko-
logicznych zg∏oszeni przez organi-
zacje dzia∏ajàce i posiadajàce
struktury organizacyjne na terenie
danego województwa i cieszàcy
si´ poparciem najwi´kszej liczby
tych organizacji;

6) przedstawiciele samorzàdów gos-
podarczych wybrani przez sejmiki
województw spoÊród kandydatów
zg∏oszonych przez samorzàdy gos-
podarcze;

7) przewodniczàcy rad wyznaczeni
przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska spoÊród pra-
cowników Biura Narodowego Fun-
duszu lub urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw Êro-
dowiska.

3. Marsza∏kowie województw og∏aszajà
w prasie o zasi´gu regionalnym oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
urz´du marsza∏kowskiego rozpocz´-
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cie procedury zg∏aszania kandydatów
na przedstawicieli organizacji eko-
logicznych w radach nadzorczych wo-
jewódzkich funduszy, wskazujàc jed-
noczeÊnie miejsce i 30-dniowy termin
ich zg∏aszania.

4. Organizacje ekologiczne dokonujà
zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 3,
w formie pisemnej.

5. W razie zg∏oszenia przez organizacje
ekologiczne wi´cej ni˝ jednego kan-
dydata wyboru przedstawicieli orga-
nizacji ekologicznych spoÊród zg∏o-
szonych kandydatów dokonujà sejmi-
ki województw.

6. W razie niezg∏oszenia przez organiza-
cje ekologiczne ˝adnego kandy-
data, zgodnie z trybem okreÊlonym
w ust. 3, przedstawicieli organizacji
ekologicznych wskazujà komisje w∏a-
Êciwe do spraw Êrodowiska sejmików
województw.

7. Cz∏onków rad nadzorczych wojewódz-
kich funduszy powo∏ujà i odwo∏ujà,
uwzgl´dniajàc stanowisko podmio-
tów, o których mowa w ust. 2, sejmiki
województw, z zastrze˝eniem ust. 8 i 9.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska odwo∏uje cz∏onków rad nadzor-
czych wojewódzkich funduszy, je˝eli
przestali oni pe∏niç funkcje, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

9. Zarzàdy województw informujà nie-
zw∏ocznie sejmiki województw o za-
przestaniu pe∏nienia funkcji, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 4, przez cz∏on-
ków rad nadzorczych wojewódzkich
funduszy.

10. Szczegó∏owe warunki wynagradzania
cz∏onków rad nadzorczych wojewódz-
kich funduszy za udzia∏ w pracach ra-
dy oraz wysokoÊç wynagrodzenia
cz∏onków rad nadzorczych wojewódz-
kich funduszy za udzia∏ w pracach ra-
dy ustalajà zarzàdy województw.

Art. 400g. Cz∏onkom Rady Nadzorczej Narodowe-
go Funduszu i rad nadzorczych woje-
wódzkich funduszy zamieszka∏ym poza
miejscowoÊcià, w której odbywa si´ po-
siedzenie, i bioràcym udzia∏ w posiedze-
niu przys∏uguje prawo do zwrotu kosz-
tów podró˝y i noclegów na warunkach
okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

Art. 400h. 1. Do zadaƒ Rady Nadzorczej Narodo-
wego Funduszu oraz rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy nale˝y odpo-
wiednio:

1) ustalanie kryteriów wyboru przed-
si´wzi´ç finansowanych ze Êrod-
ków Narodowego Funduszu i wo-
jewódzkich funduszy;

2) zatwierdzanie wniosków Zarzàdu
Narodowego Funduszu oraz zarzà-
dów wojewódzkich funduszy
w sprawach emisji obligacji w∏as-
nych oraz zaciàgania kredytów
i po˝yczek; 

3) zatwierdzanie wniosków Zarzàdu
Narodowego Funduszu oraz zarzà-
dów wojewódzkich funduszy
o udzielenie po˝yczek i dotacji, któ-
rych wartoÊç jednostkowa przekra-
cza:
a) w przypadku po˝yczki lub dota-

cji z Narodowego Funduszu —
równowartoÊç odpowiednio
kwoty 1 000 000 euro lub
500 000 euro,

b) w przypadku po˝yczki lub dota-
cji z wojewódzkiego funduszu —
0,5 % przychodów uzyskanych
przez ten fundusz w roku po-
przednim;

4) zatwierdzanie rocznych sprawo-
zdaƒ Zarzàdu Narodowego Fundu-
szu oraz zarzàdów wojewódzkich
funduszy z dzia∏alnoÊci i rocznych
sprawozdaƒ finansowych Narodo-
wego Funduszu i wojewódzkich
funduszy;

5) ustalanie zasad wynagradzania
cz∏onków Zarzàdu Narodowego
Funduszu i pracowników Biura Na-
rodowego Funduszu oraz cz∏on-
ków zarzàdów wojewódzkich fun-
duszy i pracowników biur woje-
wódzkich funduszy;

6) kontrola dzia∏alnoÊci Zarzàdu Na-
rodowego Funduszu i zarzàdów
wojewódzkich funduszy;

7) sk∏adanie, w terminie do dnia
30 kwietnia ka˝dego roku kalenda-
rzowego, sprawozdaƒ z dzia∏alno-
Êci:
a) Narodowego Funduszu — mini-

strowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska,

b) wojewódzkich funduszy — w∏a-
Êciwemu zarzàdowi wojewódz-
twa oraz ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw Êrodowiska.

2. Do zadaƒ Rady Nadzorczej Narodo-
wego Funduszu nale˝y tak˝e:
1) przedstawianie ministrowi w∏aÊci-

wemu do spraw Êrodowiska oraz
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
gospodarki wodnej, w celu uzgod-
nienia, wspólnej strategii dzia∏ania
Narodowego Funduszu i woje-
wódzkich funduszy;

2) uchwalanie, raz na 4 lata, wspólnej
strategii dzia∏ania Narodowego
Funduszu i wojewódzkich fundu-
szy, do dnia 30 czerwca roku po-
przedzajàcego pierwszy rok obj´ty
tà strategià;
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3) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii
dzia∏ania Narodowego Funduszu,
wynikajàcej ze wspólnej strategii
dzia∏ania Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy, do dnia
30 wrzeÊnia roku poprzedzajàce-
go pierwszy rok obj´ty tà strate-
già;

4) uchwalanie, na podstawie polityki
ekologicznej paƒstwa i list przed-
si´wzi´ç priorytetowych przedk∏a-
danych przez wojewódzkie fundu-
sze, planu dzia∏alnoÊci i zatwier-
dzanie list priorytetowych progra-
mów Narodowego Funduszu, do
dnia 31 stycznia ka˝dego roku;
listy programów priorytetowych
w cz´Êci dotyczàcej gospodarki
wodnej wymagajà uzgodnienia
z Prezesem Krajowego Zarzàdu
Gospodarki Wodnej;

5) uchwalanie projektów rocznych
planów finansowych;

6) uchwalanie planu finansowego
w uk∏adzie zadaniowym;

7) ustalanie zasad udzielania i uma-
rzania po˝yczek oraz trybu i zasad
udzielania i rozliczania dotacji;

8) zatwierdzanie wniosków Zarzàdu
Narodowego Funduszu o udziele-
nie por´czeƒ, je˝eli zobowiàzanie
z tego tytu∏u przekracza równo-
wartoÊç kwoty 1 000 000 euro;

9) zatwierdzanie wniosków Zarzàdu
Narodowego Funduszu w spra-
wach nabywania obligacji, obej-
mowania lub nabywania akcji
i udzia∏ów w spó∏kach oraz wno-
szenia udzia∏ów do spó∏ek;

10) dokonywanie wyboru podmiotu
w∏aÊciwego do badania sprawo-
zdania finansowego.

3. Do ustalania wysokoÊci i sposobu po-
bierania op∏aty prowizyjnej z tytu∏u
udzielania por´czeƒ sp∏aty kredytów
oraz zwrotu Êrodków pochodzàcych
ze êróde∏ zagranicznych, przeznaczo-
nych na realizacj´ zadaƒ w zakresie
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej, stosuje si´ odpowiednio
przepisy o por´czeniach i gwaran-
cjach udzielanych przez Skarb Paƒ-
stwa oraz niektóre osoby prawne.

4. Do zadaƒ rad nadzorczych wojewódz-
kich funduszy nale˝y tak˝e:

1) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii
dzia∏ania wojewódzkich funduszy,
wynikajàcych ze wspólnej strategii
dzia∏ania Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy oraz
z uwarunkowaƒ regionalnych, do
dnia 30 wrzeÊnia roku poprzedzajà-
cego pierwszy rok obj´ty tymi stra-
tegiami;

2) uchwalanie, w oparciu o polityk´
ekologicznà paƒstwa, strategie
dzia∏ania wojewódzkich funduszy
i wojewódzkie programy ochrony
Êrodowiska, planów dzia∏alnoÊci
wojewódzkich funduszy, do dnia
30 listopada ka˝dego roku, na rok
nast´pny;

3) zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca
ka˝dego roku, na rok nast´pny list
przedsi´wzi´ç priorytetowych wo-
jewódzkich funduszy, po zasi´gni´-
ciu opinii Narodowego Funduszu
w zakresie finansowania przedsi´-
wzi´ç z udzia∏em Êrodków pocho-
dzàcych z Unii Europejskiej nie-
podlegajàcych zwrotowi oraz po
uzgodnieniu z w∏aÊciwym dyrekto-
rem regionalnego zarzàdu gospo-
darki wodnej w zakresie finanso-
wania przedsi´wzi´ç dotyczàcych
gospodarki wodnej na terenie re-
gionu wodnego;

4) uchwalanie rocznych planów
finansowych;

5) ustalanie zasad udzielania i uma-
rzania po˝yczek oraz trybu i zasad
udzielania i rozliczania dotacji;

6) dokonywanie wyboru podmiotu
w∏aÊciwego do badania sprawo-
zdania finansowego.

Art. 400i. 1. Zarzàd Narodowego Funduszu liczy
od 3 do 5 osób.

2. Zarzàd Narodowego Funduszu stano-
wià:

1) Prezes Zarzàdu Narodowego Fun-
duszu powo∏ywany przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska,
spoÊród osób wy∏onionych w dro-
dze otwartego i konkurencyjnego
naboru, oraz odwo∏ywany przez
ministra w∏aÊciwego do spraw Êro-
dowiska — na wniosek Rady Nad-
zorczej Narodowego Funduszu;

2) zast´pcy Prezesa Zarzàdu Narodo-
wego Funduszu powo∏ywani przez
ministra w∏aÊciwego do spraw Êro-
dowiska, spoÊród osób wy∏onio-
nych w drodze otwartego i konku-
rencyjnego naboru, oraz odwo∏y-
wani przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska — na wniosek
Rady Nadzorczej Narodowego Fun-
duszu. 

3. Powo∏anie, o którym mowa w ust. 2
pkt 1 i 2, stanowi nawiàzanie stosunku
pracy na podstawie powo∏ania w ro-
zumieniu przepisów Kodeksu pracy.

4. Stanowisko Prezesa Zarzàdu Narodo-
wego Funduszu mo˝e zajmowaç oso-
ba, która: 
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1) posiada tytu∏ zawodowy magistra
lub równorz´dny; 

2) jest obywatelem polskim; 
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych; 
4) nie by∏a skazana prawomocnym

wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo
lub umyÊlne przest´pstwo skarbo-
we; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝

pracy, w tym co najmniej 3-letni
sta˝ pracy na stanowisku kierowni-
czym; 

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´
z zakresu spraw nale˝àcych do w∏a-
ÊciwoÊci Narodowego Funduszu.

5. Informacj´ o naborze na stanowisko
Prezesa Zarzàdu Narodowego Fundu-
szu og∏asza si´ przez umieszczenie
og∏oszenia w miejscu powszechnie
dost´pnym w siedzibie Narodowego
Funduszu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Narodowego Funduszu
i Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏o-
szenie powinno zawieraç: 
1) nazw´ i adres Narodowego Fundu-

szu; 
2) okreÊlenie stanowiska; 
3) wymagania zwiàzane ze stanowi-

skiem wynikajàce z przepisów pra-
wa; 

4) zakres zadaƒ wykonywanych na
stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumen-
tów; 

6) termin i miejsce sk∏adania doku-
mentów; 

7) informacj´ o metodach i technikach
naboru.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od
dnia opublikowania og∏oszenia w Biu-
letynie Informacji Publicznej Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów.

7. Nabór na stanowisko Prezesa Zarzàdu
Narodowego Funduszu przeprowadza
Rada Nadzorcza Narodowego Fundu-
szu. W toku naboru ocenia si´ do-
Êwiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz´ niezb´dnà do wykonywania
zadaƒ na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompe-
tencje kierownicze. 

8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowni-
czych, o których mowa w ust. 7, mo˝e
byç dokonana na zlecenie Rady Nad-
zorczej Narodowego Funduszu przez
osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem Rady
Nadzorczej Narodowego Funduszu,
która posiada odpowiednie kwalifika-
cje do dokonania tej oceny.

9. Cz∏onek Rady Nadzorczej Narodowe-
go Funduszu oraz osoba, o której mo-
wa w ust. 8, majà obowiàzek zacho-
wania w tajemnicy informacji doty-
czàcych osób ubiegajàcych si´ o sta-
nowisko, uzyskanych w trakcie nabo-
ru.

10. W toku naboru Rada Nadzorcza Naro-
dowego Funduszu wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedsta-
wia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska.

11. Z przeprowadzonego naboru Rada
Nadzorcza Narodowego Funduszu
sporzàdza protokó∏ zawierajàcy: 

1) nazw´ i adres Narodowego Fundu-
szu; 

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kan-
dydatów; 

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´-
cej ni˝ 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych wed∏ug poziomu
spe∏niania przez nich wymagaƒ
okreÊlonych w og∏oszeniu o nabo-
rze; 

4) informacj´ o zastosowanych meto-
dach i technikach naboru; 

5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandy-
data.

12. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocz-
nie przez umieszczenie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej Na-
rodowego Funduszu i Biuletynie In-
formacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Informacja o wyniku
naboru zawiera: 

1) nazw´ i adres Narodowego Fundu-
szu; 

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór; 

3) imiona i nazwiska wybranych kan-
dydatów oraz ich miejsca zamiesz-
kania w rozumieniu przepisów Ko-
deksu cywilnego albo informacj´
o niewy∏onieniu kandydata.

13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów og∏oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.

14. Do sposobu przeprowadzania naboru
na stanowiska, o których mowa
w ust. 2 pkt 2, stosuje si´ odpowied-
nio przepisy ust. 4—13.

15. Funkcji cz∏onka Zarzàdu Narodowego
Funduszu nie mo˝na ∏àczyç z zatrud-
nieniem w administracji rzàdowej lub
samorzàdowej, z cz∏onkostwem w ra-
dach nadzorczych spó∏ek z udzia∏em
Skarbu Paƒstwa, cz∏onkostwem w ra-
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dach nadzorczych spó∏ek z udzia∏em
jednostek samorzàdu terytorialnego,
a tak˝e z mandatem pos∏a, senatora
lub radnego jednostki samorzàdu te-
rytorialnego.

16. Prezes Zarzàdu Narodowego Fundu-
szu reprezentuje Narodowy Fundusz
na zewnàtrz, dokonujàc wszystkich
czynnoÊci prawnych w zakresie praw
i obowiàzków majàtkowych Narodo-
wego Funduszu, z zastrze˝eniem
art. 400k ust. 4.

17. Prezes Zarzàdu Narodowego Fundu-
szu dokonuje czynnoÊci w sprawach
z zakresu prawa pracy w stosunku do
pracowników Biura Narodowego
Funduszu.

18. Prezes Zarzàdu Narodowego Fundu-
szu zatrudnia pracowników Biura Na-
rodowego Funduszu na stanowiskach
kierowniczych po zasi´gni´ciu opinii
Zarzàdu Narodowego Funduszu.

Art. 400j. 1. Zarzàdy wojewódzkich funduszy liczà
od 2 do 5 osób.

2. Zarzàdy wojewódzkich funduszy sta-
nowià:

1) prezesi zarzàdów wojewódzkich
funduszy,

2) zast´pcy prezesów zarzàdów woje-
wódzkich funduszy

— powo∏ywani i odwo∏ywani przez
zarzàdy województw, na wniosek rad
nadzorczych wojewódzkich funduszy.

3. Powo∏anie, o którym mowa w ust. 2,
stanowi nawiàzanie stosunku pracy
na podstawie powo∏ania w rozumie-
niu przepisów Kodeksu pracy.

4. Funkcji cz∏onka zarzàdu wojewódzkie-
go funduszu nie mo˝na ∏àczyç z za-
trudnieniem w administracji rzàdo-
wej lub samorzàdowej, cz∏onko-
stwem w radach nadzorczych spó∏ek
z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, cz∏onko-
stwem w radach nadzorczych spó∏ek
z udzia∏em jednostek samorzàdu tery-
torialnego, a tak˝e z mandatem pos∏a,
senatora lub radnego jednostki
samorzàdu terytorialnego.

5. Prezesi zarzàdów wojewódzkich fun-
duszy reprezentujà wojewódzkie fun-
dusze na zewnàtrz, dokonujàc
wszystkich czynnoÊci prawnych w za-
kresie praw i obowiàzków majàtko-
wych wojewódzkich funduszy, z za-
strze˝eniem art. 400k ust. 5.

6. Prezesi zarzàdów wojewódzkich fun-
duszy dokonujà czynnoÊci w spra-
wach z zakresu prawa pracy w sto-
sunku do pracowników biur woje-
wódzkich funduszy.

7. Prezesi zarzàdów wojewódzkich fun-
duszy zatrudniajà pracowników biur
wojewódzkich funduszy na stanowi-
skach kierowniczych po zasi´gni´ciu
opinii zarzàdów wojewódzkich fundu-
szy.

Art. 400k. 1. Do zadaƒ Zarzàdu Narodowego Fun-
duszu i zarzàdów wojewódzkich fun-
duszy nale˝y odpowiednio:

1) opracowywanie projektów planów
dzia∏alnoÊci Narodowego Fundu-
szu i planów dzia∏alnoÊci woje-
wódzkich funduszy, których cz´-
Êciami sà plany finansowe;

2) opracowywanie projektów rocz-
nych planów finansowych;

3) dokonywanie wyboru przedsi´-
wzi´ç do finansowania ze Êrodków
Narodowego Funduszu i woje-
wódzkich funduszy;

4) gospodarowanie Êrodkami Naro-
dowego Funduszu i wojewódzkich
funduszy, z zastrze˝eniem upraw-
nieƒ Rady Nadzorczej Narodowe-
go Funduszu i rad nadzorczych wo-
jewódzkich funduszy;

5) kontrolowanie wykorzystania po-
˝yczek i dotacji przyznanych ze
Êrodków Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy;

6) opracowywanie analiz i ocen eko-
logicznej efektywnoÊci funkcjono-
wania Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy;

7) sk∏adanie Radzie Nadzorczej Naro-
dowego Funduszu i radom nadzor-
czym wojewódzkich funduszy
sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci Narodo-
wego Funduszu i wojewódzkich
funduszy.

2. Do zadaƒ Zarzàdu Narodowego Fun-
duszu nale˝y tak˝e: 

1) opracowywanie projektów wspól-
nej strategii dzia∏ania Narodowego
Funduszu i wojewódzkich fundu-
szy oraz projektów strategii Naro-
dowego Funduszu, po zasi´gni´ciu
opinii ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego oraz
ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki co do zawartych w nich
ustaleƒ;

2) opracowywanie projektów planów
finansowych w uk∏adzie zadanio-
wym;

3) sporzàdzanie i przekazywanie
G∏ównemu Inspektorowi Ochrony
Ârodowiska kwartalnych informa-
cji o podmiotach wp∏acajàcych
op∏aty, o których mowa w art. 12
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ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia
2005 r. o recyklingu pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 25, poz. 202, z póên. zm.3)), z po-
daniem nazwy, oznaczenia siedzi-
by i adresu albo imienia, nazwiska
i adresu tych podmiotów oraz wy-
sokoÊci kwoty wp∏aconej z tytu∏u
danej op∏aty, w terminie do koƒca
miesiàca po zakoƒczeniu kwarta∏u,
którego dotyczà te informacje;

4) sporzàdzanie i przekazywanie
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska zbiorczej informacji o:

a) zgromadzonych wp∏ywach z ty-
tu∏u op∏at, 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 eksplo-
atacji,

b) liczbie, markach, masie i roku
produkcji pojazdów wycofanych
z eksploatacji, które zosta∏y
przyj´te do stacji demonta˝u,

c) masie odpadów poddanych od-
zyskowi i recyklingowi w sta-
cjach demonta˝u oraz przekaza-
nych do odzysku i recyklingu,
a tak˝e masie przeznaczonych
do ponownego u˝ycia przed-
miotów wyposa˝enia i cz´Êci
wymontowanych z pojazdów
wycofanych z eksploatacji,

d) masie odpadów pochodzàcych
z pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji poddanych rozdrabnia-
niu oraz masie wydzielonych
odpadów przekazanych do od-
zysku i recyklingu,

e) uzyskanych w skali kraju pozio-
mach odzysku i recyklingu,

f) stacjach demonta˝u, które uzy-
ska∏y dofinansowanie,

g) gminach, które uzyska∏y do-
finansowanie w zakresie zbiera-
nia porzuconych pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji

— w terminie do dnia 30 czerwca
nast´pnego roku za poprzedni rok
kalendarzowy;

5) sporzàdzanie i przekazywanie
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska zbiorczej informacji
o zgromadzonych wp∏ywach z ty-
tu∏u op∏at, o których mowa
w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu-

˝ytym sprz´cie elektrycznym i elek-
tronicznym (Dz. U. Nr 180,
poz. 1495, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79,
poz. 666), oraz kar pieni´˝nych,
o których mowa w art. 80 ust. 1—9
tej ustawy, w terminie do dnia
30 czerwca nast´pnego roku za po-
przedni rok kalendarzowy.

3. Do zadaƒ zarzàdów wojewódzkich
funduszy nale˝y tak˝e:

1) opracowywanie projektów strate-
gii dzia∏ania wojewódzkich fundu-
szy;

2) sporzàdzanie i przekazywanie
G∏ównemu Inspektorowi Ochrony
Ârodowiska kwartalnych informa-
cji o przedsi´biorcach wp∏acajà-
cych op∏aty, o których mowa
w art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie
elektrycznym i elektronicznym,
z podaniem firmy, oznaczenia sie-
dziby i adresu tych przedsi´bior-
ców oraz wysokoÊci kwoty wp∏aco-
nej z tytu∏u danej op∏aty, w termi-
nie do koƒca miesiàca po zakoƒ-
czeniu kwarta∏u, którego dotyczà te
informacje.

4. Do dokonywania czynnoÊci praw-
nych w zakresie praw i obowiàzków
majàtkowych Narodowego Fundu-
szu, oprócz Prezesa Zarzàdu Narodo-
wego Funduszu, sà upowa˝nione
dwie osoby, dzia∏ajàce ∏àcznie, spo-
Êród:

1) pozosta∏ych cz∏onków Zarzàdu Na-
rodowego Funduszu;

2) pe∏nomocników powo∏anych przez
Prezesa Zarzàdu Narodowego Fun-
duszu, dzia∏ajàcych w granicach
ich umocowania.

5. Do dokonywania czynnoÊci praw-
nych w zakresie praw i obowiàzków
majàtkowych wojewódzkich fundu-
szy, oprócz prezesów zarzàdów woje-
wódzkich funduszy, sà upowa˝nione
dwie osoby, dzia∏ajàce ∏àcznie, spo-
Êród:

1) pozosta∏ych cz∏onków zarzàdów
wojewódzkich funduszy;

2) pe∏nomocników powo∏anych przez
prezesów zarzàdów wojewódzkich
funduszy, dzia∏ajàcych w granicach
ich umocowania.

6. Dokonanie przez osoby, o których mo-
wa w ust. 4 i 5, czynnoÊci prawnej
w zakresie praw i obowiàzków Naro-
dowego Funduszu i wojewódzkich
funduszy bez zachowania trybu okreÊ-
lonego w art. 400h ust. 1 pkt 3 nie po-
woduje niewa˝noÊci tej czynnoÊci
prawnej w stosunku do osób trzecich.

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

z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236 oraz
z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664.
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7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska, kierujàc si´ potrzebà ujednolice-
nia informacji, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób przekazywania
i wzory informacji, o których mowa
w ust. 2 pkt 3—5 i ust. 3 pkt 2.

Art. 400l. 1. Pracà Biura Narodowego Funduszu
kieruje Prezes Zarzàdu Narodowego
Funduszu przy pomocy dyrektora Biu-
ra Narodowego Funduszu.

2. Dyrektora Biura Narodowego Fundu-
szu powo∏uje i odwo∏uje Prezes Zarzà-
du Narodowego Funduszu.

3. Powo∏anie, o którym mowa w ust. 2,
stanowi nawiàzanie stosunku pracy
na podstawie powo∏ania w rozumie-
niu przepisów Kodeksu pracy.

4. Pracà biur wojewódzkich funduszy
kierujà prezesi zarzàdów wojewódz-
kich funduszy.

Art. 400m. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia
na wolne stanowiska pracy w Biurze
Narodowego Funduszu oraz w biu-
rach wojewódzkich funduszy jest
otwarty i konkurencyjny.

2. Og∏oszenie o naborze kandydatów
do zatrudnienia w:

1) Biurze Narodowego Funduszu za-
mieszcza si´ w miejscu powszech-
nie dost´pnym w siedzibie Naro-
dowego Funduszu oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej Narodo-
wego Funduszu;

2) biurze wojewódzkiego funduszu
zamieszcza si´ w miejscu po-
wszechnie dost´pnym w siedzibie
wojewódzkiego funduszu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
wojewódzkiego funduszu.

3. Informacje o kandydatach, którzy
zg∏osili si´ do naboru, stanowià in-
formacj´ publicznà w zakresie obj´-
tym wymaganiami okreÊlonymi
w og∏oszeniu o naborze.

4. Termin sk∏adania dokumentów,
okreÊlony w og∏oszeniu o naborze,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 14 dni od
dnia opublikowania tego og∏oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Po up∏ywie terminu sk∏adania doku-
mentów okreÊlonego w og∏oszeniu
o naborze niezw∏ocznie upowszech-
nia si´ list´ kandydatów, którzy spe∏-
niajà wymagania formalne okreÊlo-
ne w og∏oszeniu o naborze, przez
umieszczenie w:

1) miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie Narodowego Fundu-
szu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Narodowego Fundu-
szu;

2) miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie wojewódzkiego fun-
duszu oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej wojewódzkiego fun-
duszu.

6. Lista, o której mowa w ust. 5, zawie-
ra imiona i nazwiska kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w ro-
zumieniu przepisów Kodeksu cywil-
nego.

7. Sporzàdza si´ protokó∏ przeprowa-
dzonego naboru kandydatów do za-
trudnienia na wolne stanowiska pra-
cy w Biurze Narodowego Funduszu
oraz w biurach wojewódzkich fundu-
szy.

8. Protokó∏, o którym mowa w ust. 7,
zawiera w szczególnoÊci:
1) okreÊlenie stanowiska pracy, na

które by∏ prowadzony nabór, licz-
b´ kandydatów oraz imiona, na-
zwiska i adresy nie wi´cej ni˝
5 najlepszych kandydatów uszere-
gowanych wed∏ug poziomu spe∏-
niania przez nich wymagaƒ okreÊ-
lonych w og∏oszeniu o naborze;

2) informacj´ o zastosowanych me-
todach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wybo-
ru.

9. Informacj´ o wyniku naboru upo-
wszechnia si´ w terminie 14 dni od
dnia zatrudnienia wybranego kandy-
data albo zakoƒczenia naboru,
w przypadku gdy w jego wyniku nie
dosz∏o do zatrudnienia ˝adnego kan-
dydata.

10. Informacja, o której mowa w ust. 9,
zawiera:
1) nazw´ i adres biura, w którym by∏

prowadzony nabór;
2) okreÊlenie stanowiska pracy;
3) imi´ i nazwisko kandydata oraz je-

go miejsce zamieszkania w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu cywil-
nego;

4) uzasadnienie dokonanego wybo-
ru kandydata albo uzasadnienie
niezatrudnienia ˝adnego kandy-
data.

11. Informacj´ o wyniku naboru upo-
wszechnia si´ w:

1) miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie Narodowego Fundu-
szu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Narodowego Fundu-
szu;

2) miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie wojewódzkiego fun-
duszu oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej wojewódzkiego fun-
duszu.
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12. Je˝eli stosunek pracy osoby wy∏o-
nionej w drodze naboru usta∏ w cià-
gu 3 miesi´cy od dnia nawiàzania
stosunku pracy, mo˝na zatrudniç na
tym samym stanowisku kolejnà oso-
b´ spoÊród najlepszych kandydatów
wymienionych w protokole tego na-
boru. Przepisy ust. 9—11 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 400n. Zasady prowadzenia rachunkowoÊci
Narodowego Funduszu oraz wojewódz-
kich funduszy okreÊlajà przepisy o ra-
chunkowoÊci.

Art. 400o. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych
nadaje Narodowemu Funduszowi,
w drodze rozporzàdzenia, statut okreÊ-
lajàcy organizacj´ wewn´trznà Narodo-
wego Funduszu, tryb dzia∏ania jego or-
ganów oraz sposób udzielania pe∏no-
mocnictw, kierujàc si´ potrzebà zapew-
nienia sprawnego dzia∏ania Narodowe-
go Funduszu oraz w∏aÊciwego wykorzy-
stania Êrodków publicznych zgroma-
dzonych przez Narodowy Fundusz w ce-
lu realizacji zasady zrównowa˝onego
rozwoju.

Art. 400p. Organizacj´ wewn´trznà wojewódzkich
funduszy, szczegó∏owy tryb dzia∏ania
ich organów oraz sposób udzielania
pe∏nomocnictw okreÊlajà statuty woje-
wódzkich funduszy nadawane, w dro-
dze uchwa∏y, przez sejmiki województw.

Art. 400q. 1. Narodowy Fundusz i wojewódzkie
fundusze prowadzà samodzielnà
gospodark´ finansowà, pokrywajàc
z posiadanych Êrodków i uzyskiwa-
nych wp∏ywów wydatki na finanso-
wanie zadaƒ okreÊlonych w ustawie
oraz kosztów dzia∏alnoÊci.

2. Narodowy Fundusz i wojewódzkie
fundusze prowadzà gospodark´
finansowà w sposób zapewniajàcy
pe∏ne wykorzystanie Êrodków pocho-
dzàcych z Unii Europejskiej niepodle-
gajàcych zwrotowi przeznaczonych
na ochron´ Êrodowiska i gospodark´
wodnà.

3. Podstawà gospodarki finansowej Na-
rodowego Funduszu i wojewódzkich
funduszy jest roczny plan finansowy.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie
fundusze wyodr´bniajà w rocznych
planach finansowych:

1) przychody z prowadzonej dzia∏al-
noÊci; 

2) dotacje z bud˝etu paƒstwa lub
bud˝etów jednostek samorzàdu te-
rytorialnego;

3) koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i sk∏adki od nich
naliczane,

b) p∏atnoÊci odsetkowe wynikajàce
z zaciàgni´tych zobowiàzaƒ,

c) zakup towarów i us∏ug;

4) Êrodki na wydatki majàtkowe;

5) Êrodki przekazane innym podmio-
tom;

6) stan nale˝noÊci i zobowiàzaƒ na
poczàtek i koniec roku;

7) stan Êrodków pieni´˝nych na po-
czàtek i koniec roku.

5. W rocznym planie finansowym Naro-
dowego Funduszu mogà byç doko-
nywane zmiany przychodów i kosz-
tów po uzyskaniu zgody ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska,
wydanej po uzyskaniu opinii sejmo-
wej komisji w∏aÊciwej do spraw
bud˝etu. O dokonanych zmianach
nale˝y niezw∏ocznie powiadomiç mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych.

6. Narodowy Fundusz sporzàdza plan
finansowy w uk∏adzie zadaniowym
na rok bud˝etowy i dwa kolejne lata,
w uk∏adzie funkcji paƒstwa, zadaƒ
bud˝etowych i podzadaƒ.

7. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób
prowadzenia gospodarki finansowej
Narodowego Funduszu i wojewódz-
kich funduszy, kierujàc si´ potrzebà
zapewnienia jednolitego sposobu
przeznaczania Êrodków publicznych
na realizacj´ zasady zrównowa˝one-
go rozwoju oraz przestrzegania ∏adu
finansów publicznych.

Art. 400r. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Narodowe-
go Funduszu sprawuje minister w∏a-
Êciwy do spraw Êrodowiska.

2. Uchwa∏y Rady Nadzorczej Narodo-
wego Funduszu sà przekazywane
w terminie 7 dni od dnia ich podj´cia
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska.

3. Uchwa∏a Rady Nadzorczej Narodo-
wego Funduszu sprzeczna z prawem
jest niewa˝na.

4. O niewa˝noÊci uchwa∏y w ca∏oÊci
albo w cz´Êci orzeka, w drodze decy-
zji, organ nadzoru w terminie 14 dni
od dnia otrzymania uchwa∏y.

5. Organ nadzoru, wszczynajàc post´-
powanie w sprawie stwierdzenia nie-
wa˝noÊci uchwa∏y, mo˝e wstrzymaç
jej wykonanie.
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6. W sprawach stwierdzenia niewa˝no-
Êci uchwa∏y stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego.

7. Po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 4, organ nadzoru nie mo˝e we
w∏asnym zakresie stwierdziç niewa˝-
noÊci uchwa∏y Rady Nadzorczej Na-
rodowego Funduszu. 

8. Po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 4, organ nadzoru mo˝e zaskar-
˝yç uchwa∏´ do sàdu administracyj-
nego.

9. W przypadku, o którym mowa
w ust. 8, wydanie postanowienia
o wstrzymaniu wykonania uchwa∏y
nale˝y do sàdu administracyjnego.

10. Przepisy ust. 2—9 stosuje si´ odpo-
wiednio do wojewódzkich funduszy,
z tym ˝e organami nadzoru sà zarzà-
dy województw.”;

8) art. 401 otrzymuje brzmienie:

„Art. 401. 1. Przychodami Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy sà wp∏ywy
z tytu∏u op∏at za korzystanie ze Êrodo-
wiska i administracyjnych kar pie-
ni´˝nych pobieranych na podstawie
ustawy oraz przepisów szczególnych.

2. Przychodami Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy mogà byç
dobrowolne wp∏aty, zapisy, darowi-
zny, Êwiadczenia rzeczowe i wp∏ywy
pochodzàce z fundacji oraz wp∏ywy
z przedsi´wzi´ç organizowanych na
rzecz ochrony Êrodowiska i gospo-
darki wodnej.

3. Przychodami Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy mogà byç
Êrodki pochodzàce z bud˝etu Unii Eu-
ropejskiej oraz Êrodki pochodzàce ze
êróde∏ zagranicznych, niepodlegajàce
zwrotowi, inne ni˝ Êrodki pochodzàce
z bud˝etu Unii Europejskiej.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie
fundusze mogà otrzymywaç dotacje
z bud˝etu paƒstwa w zakresie okreÊ-
lonym w odr´bnych ustawach.

5. Przychodami Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy mogà byç
tak˝e przychody z tytu∏u emisji obli-
gacji w∏asnych oraz inne przychody
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià tych fundu-
szy.

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie
fundusze mogà zaciàgaç kredyty i po-
˝yczki.

7. Przychodami Narodowego Funduszu
sà tak˝e:

1) wp∏ywy z op∏at, o których mowa
w art. 210 ust. 1;

2) wp∏ywy z op∏at ustalanych na pod-
stawie przepisów ustawy — Prawo
geologiczne i górnicze;

3) wp∏ywy z nale˝noÊci i op∏at, o któ-
rych mowa w art. 142 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

4) wp∏ywy z op∏at zast´pczych, o któ-
rych mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2
i ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z póên. zm.4)), oraz wp∏ywy z kar pie-
ni´˝nych wymierzanych na podsta-
wie art. 56 ust. 1 pkt 1a tej ustawy;

5) wp∏ywy z op∏at ustalonych na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà
(Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz
z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203,
poz. 1683);

6) wp∏ywy z kar pieni´˝nych wymie-
rzanych na podstawie art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o biokomponentach i biopaliwach
ciek∏ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199,
z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99,
poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11);

7) wp∏ywy z op∏at za przyznanie
uprawnieƒ do emisji i op∏at za wpis
do Krajowego Rejestru Uprawnieƒ
do Emisji pobieranych na podsta-
wie ustawy z dnia 22 grudnia
2004 r. o handlu uprawnieniami do
emisji do powietrza gazów cieplar-
nianych i innych substancji, a tak˝e
wp∏ywy z kar pieni´˝nych wymie-
rzanych na podstawie art. 50 ust. 1
tej ustawy;

8) wp∏ywy z op∏at produktowych po-
bieranych na podstawie przepisów
o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektó-
rymi odpadami oraz o op∏acie pro-
duktowej i op∏acie depozytowej;

9) wp∏ywy z op∏at, 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 po-
jazdów wycofanych z eksploatacji;

10) wp∏ywy z op∏at, o których mowa
w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu-
˝ytym sprz´cie elektrycznym i elek-
tronicznym, a tak˝e wp∏ywy z kar
pieni´˝nych wymierzanych na pod-
stawie art. 80 ust. 1—9 tej ustawy;

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316. 
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11) Êrodki przekazane przez wprowa-
dzajàcych sprz´t na podstawie
art. 23a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie
elektrycznym i elektronicznym
w wykonaniu obowiàzku prowa-
dzenia publicznych kampanii edu-
kacyjnych;

12) wp∏ywy z kar pieni´˝nych wymie-
rzanych na podstawie art. 32 i 33
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.
o mi´dzynarodowym przemiesz-
czaniu odpadów (Dz. U. Nr 124,
poz. 859);

13) wp∏ywy z kar pieni´˝nych wymie-
rzanych na podstawie art. 97—102
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
Nr 79, poz. 666).

8. Przychodami wojewódzkich funduszy
sà tak˝e wp∏ywy z op∏at, o których mo-
wa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym
sprz´cie elektrycznym i elektronicz-
nym, a tak˝e wp∏ywy z kar pieni´˝nych
wymierzanych na podstawie art. 80
ust. 1—9 tej ustawy.”;

9) uchyla si´ art. 401a i 401b;

10) art. 401c otrzymuje brzmienie:

„Art. 401c. 1. Ârodki Narodowego Funduszu
w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ kwota
przychodów, o których mowa
w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniej-
szeniu o koszty obs∏ugi tych przy-
chodów, przeznacza si´ na finanso-
wanie zadaƒ ministra w∏aÊciwego
do spraw Êrodowiska, o których mo-
wa w art. 206 i 212.

2. Ârodki Narodowego Funduszu
w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ po∏o-
wa kwoty przychodów, o których
mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po po-
mniejszeniu o koszty obs∏ugi tych
przychodów, przeznacza si´ na
finansowanie potrzeb geologii w za-
kresie poznania budowy geologicz-
nej kraju oraz w zakresie gospodarki
zasobami z∏ó˝ kopalin i wód pod-
ziemnych.

3. Ârodki Narodowego Funduszu
w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ po∏o-
wa kwoty przychodów, o których
mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po po-
mniejszeniu o koszty obs∏ugi tych
przychodów, przeznacza si´ na
finansowanie potrzeb górnictwa s∏u-
˝àcych ograniczeniu negatywnego
oddzia∏ywania na Êrodowisko wyni-
kajàcego z wydobywania kopalin
i likwidacji zak∏adów górniczych.

4. Ârodki Narodowego Funduszu
w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ kwota
przychodów, o których mowa
w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniej-
szeniu o koszty obs∏ugi tych przy-
chodów, przeznacza si´ na:

1) utrzymanie katastru wodnego;

2) opracowanie planów gospodaro-
wania wodami;

3) odbudow´ ekosystemów zdegra-
dowanych przez niew∏aÊciwà eks-
ploatacj´ zasobów wodnych;

4) opracowanie i wydanie informacji
oraz publikacji z zakresu infra-
struktury Êródlàdowych dróg
wodnych.

5. Ârodki Narodowego Funduszu w wy-
sokoÊci nie mniejszej ni˝ kwota przy-
chodów, o których mowa w art. 401
ust. 7 pkt 4, po pomniejszeniu o kosz-
ty obs∏ugi tych przychodów, przezna-
cza si´ na wspieranie rozwoju odna-
wialnych êróde∏ energii oraz budowy
lub przebudowy sieci elektroenerge-
tycznych s∏u˝àcych przy∏àczaniu tych
êróde∏ lub na wspieranie wzrostu
efektywnoÊci energetycznej, w tym
wysokosprawnej kogeneracji, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne. 

6. Ârodki Narodowego Funduszu w wy-
sokoÊci nie mniejszej ni˝ kwota przy-
chodów, o których mowa w art. 401
ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o kosz-
ty obs∏ugi tych przychodów, przezna-
cza si´ na zadania realizowane przez
gminy i podmioty zwiàzane:

1) ze zbiórkà odpadów zawierajà-
cych substancje kontrolowane;

2) z odzyskiwaniem substancji kon-
trolowanych;

3) z gromadzeniem substancji kon-
trolowanych;

4) z unieszkodliwianiem substancji
kontrolowanych.

7. Ârodki Narodowego Funduszu w wy-
sokoÊci nie mniejszej ni˝ kwota przy-
chodów, o których mowa w art. 401
ust. 7 pkt 6, po pomniejszeniu o kosz-
ty obs∏ugi tych przychodów, przezna-
cza si´ na wspieranie dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z wytwarzaniem biokom-
ponentów i biopaliw ciek∏ych lub in-
nych paliw odnawialnych, a tak˝e
promocj´ ich wykorzystania.

8. Ârodki Narodowego Funduszu
w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ kwota
przychodów, o których mowa
w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniej-
szeniu o koszty obs∏ugi tych przy-
chodów, przeznacza si´ na:
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1) finansowanie funkcjonowania
systemu handlu uprawnieniami
do emisji, w tym prowadzenie
Krajowego Rejestru Uprawnieƒ
do Emisji i realizacj´ zadaƒ Krajo-
wego Administratora Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji
oraz zadaƒ dotyczàcych monito-
rowania wielkoÊci emisji substan-
cji obj´tych tym systemem;

2) finansowanie dzia∏alnoÊci Krajo-
wego oÊrodka bilansowania i za-
rzàdzania emisjami, o którym mo-
wa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o systemie zarzà-
dzania emisjami gazów cieplar-
nianych i innych substancji.

9. Ârodki Narodowego Funduszu
w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ kwota
przychodów, o których mowa
w art. 401 ust. 7 pkt 8—13, po po-
mniejszeniu o koszty obs∏ugi tych
przychodów, przeznacza si´ na:

1) finansowanie dzia∏aƒ w zakresie:

a) odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych,

b) edukacji ekologicznej dotyczà-
cej selektywnego zbierania i re-
cyklingu odpadów opakowa-
niowych,

c) zbierania zu˝ytych baterii i zu-
˝ytych akumulatorów,

d) przetwarzania i recyklingu zu-
˝ytych baterii i zu˝ytych aku-
mulatorów,

e) unieszkodliwiania zu˝ytych ba-
terii i zu˝ytych akumulatorów;

2) finansowanie przedsi´wzi´ç,
w tym edukacji ekologicznej, pro-
wadzàcych do odzysku, recyklin-
gu i unieszkodliwiania odpadów
pou˝ytkowych z opon oraz na
finansowanie dzia∏aƒ wykonywa-
nych przez gminy (zwiàzki gmin)
w zakresie selektywnego zbiera-
nia odpadów pou˝ytkowych
z opon;

3) finansowanie:

a) zbierania i regeneracji odpa-
dów pou˝ytkowych z olejów
smarowych oraz na edukacj´
ekologicznà w tym zakresie,

b) dzia∏aƒ wykonywanych przez
gminy (zwiàzki gmin) w zakre-
sie selektywnego zbierania od-
padów pou˝ytkowych z olejów
smarowych;

4) finansowanie dop∏at do demonta-
˝u pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji;

5) dofinansowanie dzia∏aƒ inwesty-
cyjnych w zakresie:
a) demonta˝u pojazdów wycofa-

nych z eksploatacji,
b) gospodarowania odpadami

powsta∏ymi w wyniku demon-
ta˝u pojazdów wycofanych
z eksploatacji,

c) zbierania pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji;

6) dofinansowanie gmin w zakresie
zbierania porzuconych pojazdów
wycofanych z eksploatacji;

7) dofinansowanie dzia∏aƒ w zakre-
sie:
a) odzysku, w tym przetwarzania

i recyklingu,
b) edukacji ekologicznej dotyczà-

cej zagospodarowania,
c) rozwoju nowych technologii re-

cyklingu,
d) zbierania,
e) unieszkodliwiania

— zu˝ytego sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego;

8) dofinansowanie dzia∏aƒ w zakre-
sie:

a) gospodarowania odpadami
w przypadkach, o których mo-
wa w art. 23—25 rozporzàdze-
nia (WE) nr 1013/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady
z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie przemieszczania od-
padów,

b) szkolenia organów administra-
cji publicznej wykonujàcych
obowiàzki Rzeczypospolitej Pol-
skiej zwiàzane z kontrolà i nad-
zorem nad mi´dzynarodowym
przemieszczaniem odpadów,

c) zakupu sprz´tu i oprogramo-
wania dla organów, o których
mowa w lit. b.

10. Zobowiàzania Narodowego Fundu-
szu zwiàzane z przeznaczaniem
Êrodków na cele, o których mowa
w ust. 1—9, sà zobowiàzaniami wie-
loletnimi.

11. WysokoÊci zobowiàzaƒ okreÊlonych
w ust. 1—9 mogà byç zmniejszane
za zgodà ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska. Przy udzielaniu
zgody minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska uwzgl´dnia w szczegól-
noÊci potrzeby realizacji zasady
zrównowa˝onego rozwoju, polityki
ekologicznej paƒstwa oraz zobowià-
zaƒ okreÊlonych w prawie Unii Euro-
pejskiej i umowach mi´dzynarodo-
wych, których stronà jest Rzeczpo-
spolita Polska.
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12. Finansowanie celów innych ni˝
okreÊlone w ust. 1—9 z przychodów
Narodowego Funduszu wymienio-
nych w art. 401 ust. 7 odbywa si´
wy∏àcznie w formie po˝yczek, o któ-
rych mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1.”;

11) po art. 401c dodaje si´ art. 401d w brzmieniu:

„Art. 401d. 1. Przychodami Narodowego Fundu-
szu sà tak˝e wp∏ywy z umów sprze-
da˝y jednostek przyznanej emisji za-
wieranych na podstawie ustawy
z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie za-
rzàdzania emisjami gazów cieplar-
nianych i innych substancji.

2. Przychody, o których mowa
w ust. 1, pomniejszone o koszty ich
obs∏ugi, przeznacza si´ na: 

1) dofinansowanie zadaƒ zwiàza-
nych ze wspieraniem przedsi´-
wzi´ç realizowanych w ramach
programów i projektów obj´tych
Krajowym systemem zielonych
inwestycji, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o systemie zarzà-
dzania emisjami gazów cieplar-
nianych i innych substancji;

2) pokrycie wydatków zwiàzanych
z obs∏ugà Rady Konsultacyjnej,
o której mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.
o systemie zarzàdzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych
substancji;

3) pokrycie kosztów zwiàzanych
z wykonywaniem zadaƒ, o któ-
rych mowa w art. 25 ust. 2 ustawy
z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarzàdzania emisjami gazów ciep-
larnianych i innych substancji.”;

12) w art. 402:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarzàd województwa oraz wojewódzki in-
spektor ochrony Êrodowiska prowadzà wy-
odr´bnione rachunki bankowe w celu gro-
madzenia i redystrybucji wp∏ywów, o któ-
rych mowa w art. 401 ust. 1. Wp∏ywy te, po-
wi´kszone o przychody z oprocentowania
Êrodków na rachunkach bankowych, sà
przekazywane na rachunki bankowe Naro-
dowego Funduszu, wojewódzkich funduszy
oraz na rachunki bud˝etów powiatów i bud-
˝etów gmin, w terminie do koƒca nast´pne-
go miesiàca po ich wp∏ywie na wyodr´bnio-
ne rachunki bankowe zarzàdu województwa
i wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodo-
wiska.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zarzàd województwa pomniejsza wp∏ywy,
o których mowa w art. 401 ust. 1, powi´k-
szone o przychody z oprocentowania Êrod-

ków na rachunku bankowym, o op∏aty po-
niesione na egzekucj´ nale˝noÊci oraz
o koszty obs∏ugi rachunku bankowego.

1b. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
pomniejsza wp∏ywy, o których mowa
w art. 401 ust. 1, powi´kszone o przychody
z oprocentowania Êrodków na rachunku
bankowym, o op∏aty poniesione na egze-
kucj´ nale˝noÊci oraz o koszty obs∏ugi ra-
chunku bankowego.”,

c) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:

„4. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i kar stanowià w 20 %
dochód bud˝etu gminy, a w 10 % — dochód
bud˝etu powiatu, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6.

5. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i kar za usuwanie
drzew i krzewów stanowià w ca∏oÊci dochód
bud˝etu gminy, z której terenu usuni´to
drzewa lub krzewy.

6. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i kar za sk∏adowanie
i magazynowanie odpadów stanowià
w 50 % dochód bud˝etu gminy, a w 10 % —
dochód bud˝etu powiatu, na których obsza-
rze sà sk∏adowane odpady. Je˝eli sk∏adowi-
sko odpadów jest zlokalizowane na obszarze
wi´cej ni˝ jednego powiatu lub wi´cej ni˝
jednej gminy, dochód podlega podzia∏owi
proporcjonalnie do powierzchni zajmowa-
nych przez sk∏adowisko na obszarze tych po-
wiatów i gmin.”,

d) ust. 8 i 8a otrzymujà brzmienie:

„8. Wp∏ywy z op∏at, o których mowa w art. 64
ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2, a tak˝e z kar pie-
ni´˝nych, o których mowa w art. 80
ust. 1—9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu-
˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicz-
nym, odpowiednio wojewódzkie fundusze,
G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
i wojewódzcy inspektorzy ochrony Êrodowi-
ska przekazujà na rachunek bankowy Naro-
dowego Funduszu, w terminie do koƒca na-
st´pnego miesiàca po up∏ywie ka˝dego
kwarta∏u.

8a. Wp∏ywy z kar pieni´˝nych, o których mowa
w art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o mi´dzynarodowym przemieszcza-
niu odpadów, wojewódzcy inspektorzy
ochrony Êrodowiska przekazujà na rachu-
nek bankowy Narodowego Funduszu
w terminie do koƒca nast´pnego miesiàca
po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u.”,

e) uchyla si´ ust. 9,

f) ust. 10 i 11 otrzymujà brzmienie:

„10. Wp∏ywy z kar, o których mowa 
w art. 97—102 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o bateriach i akumulatorach, woje-
wódzcy inspektorzy ochrony Êrodowiska
przekazujà na rachunek bankowy Narodo-
wego Funduszu w terminie do koƒca na-
st´pnego miesiàca po up∏ywie ka˝dego
kwarta∏u.

11. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
przed przekazaniem na rachunek bankowy
Narodowego Funduszu wp∏ywów z kar,
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o których mowa w art. 97—102 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i aku-
mulatorach, pomniejsza je o 20 %, a kwot´
uzyskanà z tytu∏u pomniejszenia przezna-
cza na koszty egzekucji ustalonej nale˝nej
kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej
wysokoÊci.”;

13) art. 403 otrzymuje brzmienie:

„Art. 403. 1. Do zadaƒ powiatów nale˝y finanso-
wanie ochrony Êrodowiska i gospo-
darki wodnej w zakresie okreÊlonym
w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16,
18, 21—25, 29, 31, 32 i 38—42 w wy-
sokoÊci nie mniejszej ni˝ kwota wp∏y-
wów z tytu∏u op∏at i kar, o których
mowa w art. 402 ust. 4—6, stanowià-
cych dochody bud˝etów powiatów,
pomniejszona o nadwy˝k´ z tytu∏u
tych dochodów przekazywanà do wo-
jewódzkich funduszy.

2. Do zadaƒ w∏asnych gmin nale˝y
finansowanie ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej w zakresie okreÊ-
lonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9,
15, 16, 21—25, 29, 31, 32 i 38—42
w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ kwota
wp∏ywów z tytu∏u op∏at i kar, o któ-
rych mowa w art. 402 ust. 4—6, sta-
nowiàcych dochody bud˝etów gmin,
pomniejszona o nadwy˝k´ z tytu∏u
tych dochodów przekazywanà do wo-
jewódzkich funduszy.”;

14) art. 404 otrzymuje brzmienie:

„Art. 404. 1. Gminy i powiaty, których dochody
z tytu∏u op∏at i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4—6, sà wi´ksze ni˝
10-krotnoÊç Êredniej krajowej docho-
dów z roku poprzedniego przypadajà-
cych na jednego mieszkaƒca, liczonej
odpowiednio dla gmin i powiatów,
przekazujà nadwy˝k´ z tytu∏u tych do-
chodów do w∏aÊciwego wojewódz-
kiego funduszu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska og∏asza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”
Êrednià krajowà dochodów gmin
i powiatów, o których mowa
w art. 402 ust. 4—6, osiàgni´tà w ro-
ku poprzednim, w terminie do koƒca
I pó∏rocza roku nast´pnego.

3. Gminy i powiaty dokonujà wp∏at,
o których mowa w ust. 1, na rachunek
odpowiedniego wojewódzkiego fun-
duszu, w terminie do dnia 15 sierpnia
roku nast´pujàcego po roku, w któ-
rym wystàpi∏a nadwy˝ka.

4. Od kwot niewp∏aconych w terminie
nalicza si´ odsetki w wysokoÊci usta-
lonej dla zaleg∏oÊci podatkowych.”;

15) uchyla si´ art. 405—410;

16) w art. 410a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ârodki przeznaczone na dop∏aty do demon-
ta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji sà
dzielone w stosunku do masy pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji przyj´tych do stacji
demonta˝u, wykazanych w sprawozdaniu,
o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. WysokoÊç dop∏aty do demonta˝u pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji wynosi
500 z∏ za ka˝dà ton´ pojazdów wycofanych
z eksploatacji przyj´tych do stacji demon-
ta˝u.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o dop∏at´ przesy∏a si´ do Narodo-
wego Funduszu w terminie do dnia 31 mar-
ca roku nast´pujàcego po roku, w którym
przedsi´biorca prowadzàcy stacj´ demonta-
˝u spe∏ni∏ warunki, o których mowa w ust. 1
pkt 1.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:

„3a. Narodowy Fundusz przekazuje dop∏at´
w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym
przedsi´biorca z∏o˝y∏ wniosek, o którym
mowa w ust. 3, z zastrze˝eniem ust. 3c.

3b. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa
w ust. 3, lub sprawozdanie, o którym mo-
wa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycz-
nia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji, zawierajà b∏´dy lub
wymagajà uzupe∏nienia, Narodowy Fun-
dusz wzywa przedsi´biorc´ prowadzàcego
stacj´ demonta˝u do usuni´cia tych b∏´-
dów lub uzupe∏nienia wniosku lub 
sprawozdania w terminie 14 dni.

3c. Je˝eli przedsi´biorca prowadzàcy stacj´
demonta˝u usunà∏ b∏´dy lub uzupe∏ni∏
wniosek lub sprawozdanie stosownie do
wezwania, Narodowy Fundusz przekazuje
dop∏at´ w terminie do dnia 31 grudnia ro-
ku, w którym przedsi´biorca z∏o˝y∏ wnio-
sek.”;

17) uchyla si´ art. 410b;

18) w art. 410c dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W bud˝ecie paƒstwa tworzy si´ rezerw´ celo-
wà w wysokoÊci odpowiadajàcej kwocie Êrod-
ków przekazywanych paƒstwowym jednost-
kom bud˝etowym przez Narodowy Fundusz
i wojewódzkie fundusze na dochody bud˝etu
paƒstwa.”;

19) po art. 410c dodaje si´ art. 410d w brzmieniu:

„Art. 410d. Ârodki Narodowego Funduszu mo˝na
przeznaczaç za zgodà ministra w∏aÊci-
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wego do spraw Êrodowiska na wspie-
ranie projektów i inwestycji z zakresu
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej poza granicami kraju, je˝eli ma
to zwiàzek z bezpieczeƒstwem ekolo-
gicznym Rzeczypospolitej Polskiej.”;

20) w art. 411:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Finansowanie dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4—6,
ze Êrodków Narodowego Funduszu i woje-
wódzkich funduszy odbywa si´ przez:

1) udzielanie oprocentowanych po˝yczek,
w tym po˝yczek przeznaczonych na za-
chowanie p∏ynnoÊci finansowej przedsi´-
wzi´ç wspó∏finansowanych ze Êrodków
Unii Europejskiej;

2) udzielanie dotacji, w tym:

a) dop∏aty do oprocentowania kredytów
bankowych,

b) dokonywanie cz´Êciowych sp∏at kapi-
ta∏u kredytów bankowych,

c) dop∏aty do oprocentowania lub ceny
wykupu obligacji,

d) dop∏aty do demonta˝u pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji;

3) nagrody za dzia∏alnoÊç na rzecz ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej, niezwià-
zanà z wykonywaniem obowiàzków pra-
cowników administracji rzàdowej i samo-
rzàdowej.”,

b) uchyla si´ ust. 1a i 1b,

c) uchyla si´ ust. 1c,

d) dodaje si´ ust. 1d—1g w brzmieniu:

„1d. Finansowanie wydatków na prace, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finanso-
wej górnictwa siarki, odbywa si´ w formie
dotacji. 

1e. Ogólnà kwot´ Êrodków przeznaczanych na
finansowanie, o którym mowa w ust. 1d,
okreÊla roczny plan finansowy Narodowe-
go Funduszu. 

1f. WysokoÊç dotacji, o której mowa w ust. 1d,
okreÊla szczegó∏owy harmonogram prac
likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmu-
jàcy rodzaj i zakres zadaƒ, wysokoÊç nie-
zb´dnych nak∏adów i czas ich realizacji za-
twierdzony przez Narodowy Fundusz.

1g. Dotacja, o której mowa w ust. 1d, wykorzy-
stana niezgodnie ze szczegó∏owym harmo-
nogramem prac likwidacyjnych i rekulty-
wacyjnych podlega zwrotowi do Narodo-
wego Funduszu.”,

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po˝yczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
z wy∏àczeniem po˝yczek przeznaczonych na
zachowanie p∏ynnoÊci finansowej przedsi´-

wzi´ç wspó∏finansowanych ze Êrodków Unii
Europejskiej, mogà byç cz´Êciowo umarza-
ne, pod warunkiem terminowego wykonania
zadaƒ i osiàgni´cia planowanych efektów.”,

f) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dop∏aty, o których mowa w ust. 1 pkt 2
lit. c, stosuje si´ do obligacji emitowanych
na cele zwiàzane z dzia∏alnoÊcià, o której
mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a
ust. 1 i 4—6, przez podmioty posiadajàce
osobowoÊç prawnà wykonujàce zadania
z zakresu gospodarki komunalnej.”,

g) ust. 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje
si´ do przekazywania Êrodków na nagrody
za dzia∏alnoÊç na rzecz ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej niezwiàzanà z wykony-
waniem obowiàzków pracowników admini-
stracji rzàdowej i samorzàdowej, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, je˝eli ich fundatorem
jest Narodowy Fundusz lub wojewódzkie
fundusze.

10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fun-
dusze mogà udost´pniaç Êrodki finansowe
bankom z przeznaczeniem na udzielanie kre-
dytów bankowych, po˝yczek lub dotacji na
wskazane przez siebie programy i przedsi´-
wzi´cia z zakresu zadaƒ ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii,
a tak˝e dop∏aty do oprocentowania lub cz´-
Êciowe sp∏aty kapita∏u udzielanych na ten
cel kredytów bankowych.”,

h) po ust. 10 dodaje si´ ust. 10a—10f w brzmieniu:

„10a. Dop∏aty do oprocentowania i cz´Êciowe
sp∏aty kapita∏u kredytów bankowych,
o których mowa w ust. 10, sà realizowane
przez Narodowy Fundusz oraz wojewódz-
kie fundusze za poÊrednictwem banków
na podstawie zawartych z nimi umów. 

10b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie
fundusze mogà zawieraç umowy, o któ-
rych mowa w ust. 10a, z bankami:
1) których fundusze w∏asne sà nie ni˝sze

ni˝ równowartoÊç w z∏otych 5 000 000
euro przeliczona wed∏ug kursu Êrednie-
go og∏aszanego przez Narodowy Bank
Polski, obowiàzujàcego w dniu poprze-
dzajàcym dzieƒ zawarcia umowy,
a w przypadku banków spó∏dzielczych,
nie ni˝sze ni˝ równowartoÊç w z∏otych
1 000 000 euro przeliczona wed∏ug
kursu Êredniego og∏aszanego przez Na-
rodowy Bank Polski, obowiàzujàcego
w dniu poprzedzajàcym dzieƒ zawarcia
umowy;

2) które prowadzà dzia∏alnoÊç na obsza-
rze co najmniej 3 województw, z za-
strze˝eniem ust. 10c.

10c. Warunku, o którym mowa w ust. 10b
pkt 2, nie stosuje si´ do banków zrzeszajà-
cych i banków spó∏dzielczych zrzeszonych
z bankami zrzeszajàcymi na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
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10d. Do wyboru banków, o których mowa
w ust. 10b i 10c, nie majà zastosowania
przepisy o zamówieniach publicznych.

10e. Umowy, o których mowa w ust. 10a, okreÊ-
lajà w szczególnoÊci tryb i terminy przeka-
zywania bankom przez Narodowy Fun-
dusz oraz wojewódzkie fundusze Êrodków
na dop∏aty do oprocentowania i cz´Êcio-
we sp∏aty kapita∏u kredytów bankowych,
o których mowa w ust. 10.

10f. Narodowy Fundusz mo˝e udost´pniaç
Êrodki finansowe wojewódzkim fundu-
szom z przeznaczeniem na udzielanie po-
˝yczek lub dotacji na wskazane przez sie-
bie programy i przedsi´wzi´cia z zakresu
zadaƒ ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej oraz potrzeb geologii.”;

21) art. 411a otrzymuje brzmienie:

„Art. 411a. 1. Narodowy Fundusz mo˝e nabywaç
udzia∏y lub akcje w spó∏kach, je˝eli
statutowym lub ustawowym przed-
miotem dzia∏alnoÊci tych spó∏ek jest
ochrona Êrodowiska i gospodarka
wodna.

2. Narodowy Fundusz mo˝e obejmo-
waç udzia∏y lub akcje w spó∏kach in-
nych ni˝ okreÊlone w ust. 1 wy∏àcz-
nie w zamian za nieÊciàgalne wie-
rzytelnoÊci wynikajàce z umów za-
wartych z tym Funduszem.

3. Obj´cie, nabycie lub zbycie udzia-
∏ów lub akcji w spó∏kach oraz obj´-
cie, nabycie lub zbycie obligacji,
których emitentem jest podmiot in-
ny ni˝ Skarb Paƒstwa, przez Naro-
dowy Fundusz wymaga zgody mini-
stra w∏aÊciwego do spraw Êrodowi-
ska.

4. Zbycie udzia∏ów lub akcji w spó∏-
kach oraz zbycie obligacji, których
emitentem jest podmiot inny ni˝
Skarb Paƒstwa, przez wojewódzki
fundusz wymaga zgody zarzàdu wo-
jewództwa.

5. Zarzàd Narodowego Funduszu
przedstawia ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw Êrodowiska, raz w ro-
ku, nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerw-
ca, informacj´ o posiadanych udzia-
∏ach, akcjach i obligacjach.

6. Zarzàdy wojewódzkich funduszy
przedstawiajà zarzàdom woje-
wództw oraz ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw Êrodowiska, raz w ro-
ku, nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerw-
ca, informacj´ o posiadanych udzia-
∏ach, akcjach i obligacjach.”;

22) uchyla si´ art. 412—421;

23) w art. 441:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Marsza∏ek województwa, w przypadku
stwierdzenia, ˝e nie zosta∏ zrealizowany
okreÊlony etap programu dostosowawcze-
go, nak∏ada, w drodze decyzji, obowiàzek
zap∏aty sankcji pieni´˝nej, ustalonej w pro-
gramie dostosowawczym na rzecz bud˝etu
gminy w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce,
w którym znajduje si´ instalacja obj´ta pro-
gramem dostosowawczym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli instalacja obj´ta programem dostoso-
wawczym znajduje si´ na terenie wi´cej ni˝
jednej gminy, w decyzji, o której mowa
w ust. 1, okreÊla si´ wielkoÊç wp∏at do bud-
˝etów poszczególnych gmin, uwzgl´dniajàc
proporcje terenu, w jakich zak∏ad prowadzà-
cy instalacj´ obj´tà programem znajduje si´
na obszarze poszczególnych gmin.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.5)) w art. 6 w ust. 1 po
pkt 4 dodaje si´ pkt 4a i 4b w brzmieniu:

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

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

Art. 3. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z póên. zm.6)) w art. 6
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Op∏aty, o których mowa w ust. 7, sà dochodami
bud˝etów gmin.”.

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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 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 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, z 2008 r. Nr 141, poz. 888
i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19,
poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587,
Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 666 i Nr 92, poz. 753. 
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Art. 4. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z póên. zm.7)) w art. 9a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Op∏aty zast´pcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2
oraz ust. 8 pkt 2, stanowià przychód Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej i powinny byç uiszczane na rachunek
bankowy tego funduszu do dnia 31 marca ka˝de-
go roku, za poprzedni rok kalendarzowy.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàz-
kach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej
i op∏acie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607
oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej oraz do-
datkowej op∏aty produktowej, o której mowa
w art. 17 ust. 2, powi´kszone o przychody
z oprocentowania rachunków bankowych i po-
mniejszone o dochody urz´dów marsza∏kow-
skich, o których mowa w ust. 3, urz´dy mar-
sza∏kowskie przekazujà w terminie 30 dni po
up∏ywie ka˝dego kwarta∏u na rachunek banko-
wy Narodowego Funduszu.”;

2) w art. 29:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej od
wprowadzenia na rynek krajowy produktów
w opakowaniach wymienionych w za∏àczni-
ku nr 1 do ustawy sà gromadzone na ra-
chunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. W terminach do dnia 31 maja oraz do dnia
30 listopada roku kalendarzowego nast´pu-
jàcego po roku, którego op∏ata dotyczy, Na-
rodowy Fundusz przekazuje 70 % zgroma-
dzonych wp∏ywów, o których mowa
w ust. 1, wojewódzkim funduszom na zasa-
dach okreÊlonych w ust. 4.”,

b) uchyla si´ ust. 5;

3) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej od
wprowadzenia na rynek krajowy produk-
tów wymienionych w poz. 2—4 w za∏àcz-
niku nr 2 do ustawy sà gromadzone na
rachunku bankowym Narodowego Fun-
duszu.”;

4) art. 32 i 33 otrzymujà brzmienie:

„Art. 32. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej od
wprowadzenia na rynek krajowy produk-
tów wymienionych w poz. 3 w za∏àczniku
nr 3 do ustawy sà gromadzone na rachun-
ku bankowym Narodowego Funduszu.

Art. 33. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej od
wprowadzenia na rynek krajowy produk-
tów wymienionych w poz. 1 w za∏àczniku
nr 3 do ustawy sà gromadzone na rachun-
ku bankowym Narodowego Funduszu.”;

5) uchyla si´ art. 36.

Art. 6. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên.
zm.8)) art. 152 otrzymuje brzmienie:

„Art. 152. Nale˝noÊci i op∏aty, o których mowa
w art. 142, stanowià przychód Narodowe-
go Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gos-
podarki Wodnej.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o pomocy publicznej dla przedsi´biorców o szczegól-
nym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213,
poz. 1800, z póên. zm.9)) w art. 32a:

1) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z tytu∏u op∏at za gospodarcze korzystanie ze
Êrodowiska w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta∏to-
waniu Êrodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49,
poz. 196, z póên. zm.10)), op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro-
ny Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
z póên. zm.11)) oraz op∏at za szczególne korzy-
stanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 paêdziernika 1974 r. — Prawo wodne
(Dz. U. Nr 38, poz. 230, z póên. zm.12)) stano-
wiàcych przychody Narodowego Funduszu

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316. 

———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286
i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323. 

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, 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. 

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, Nr 79, poz. 666,
Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664. 

12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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.
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Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej oraz dochody bud˝etów
powiatów i bud˝etów gmin;”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nie podlegajà restrukturyzacji równie˝ zaleg∏o-
Êci podatkowe i celne okreÊlone w decyzji w∏a-
Êciwego organu podatkowego, organu celne-
go lub organu kontroli skarbowej oraz nale˝-
noÊci z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne, sk∏adek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych,
wp∏at do Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych oraz op∏at i kar dla
Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej oraz
bud˝etów powiatów i bud˝etów gmin, oraz
op∏at za u˝ytkowanie wieczyste gruntów Skar-
bu Paƒstwa, okreÊlone w wyniku post´powa-
nia kontrolnego, je˝eli zaleg∏oÊci te zosta∏y
okreÊlone jako wynikajàce z czynnoÊci praw-
nych majàcych na celu obejÊcie przepisów po-
datkowych, o nale˝noÊciach celnych, o ubez-
pieczeniach spo∏ecznych lub przepisów doty-
czàcych wymiaru i poboru tych nale˝noÊci.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z póên. zm.13)) w art. 8 doda-
je si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dochodami jednostek samorzàdu terytorialnego
mogà byç dotacje udzielane przez Narodowy
Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz wojewódzkie fundusze ochrony Êrodo-
wiska i gospodarki wodnej na podstawie odr´b-
nych przepisów.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
i Nr 157, poz. 1241) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Koszty zwiàzane z wdro˝eniem i funkcjono-
waniem sieci obszarów Natura 2000 w za-
kresie nieobj´tym finansowaniem przez
Wspólnot´ sà finansowane z bud˝etu paƒ-
stwa, a tak˝e z bud˝etów jednostek samorzà-
du terytorialnego oraz ze Êrodków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich fundu-
szy ochrony Êrodowiska i gospodarki wod-
nej.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o sub-
stancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà (Dz. U.
Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458
i Nr 203, poz. 1683) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny: 

1) w art. 25 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty za substancje kontrolo-
wane powi´kszone o przychody z oprocento-

wania rachunków bankowych i pomniejszone
o dochody urz´dów marsza∏kowskich, o któ-
rych mowa w ust. 2, urz´dy marsza∏kowskie
przekazujà w terminie do dnia 30 kwietnia
roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy
obowiàzek wp∏aty, na rachunek bankowy Na-
rodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej.

4. Wp∏ywy z tytu∏u dodatkowych op∏at za sub-
stancje kontrolowane powi´kszone o przycho-
dy z oprocentowania rachunków bankowych
i pomniejszone o dochody urz´dów marsza∏-
kowskich urz´dy marsza∏kowskie przekazujà
w terminie do dnia 31 grudnia roku nast´pujà-
cego po roku, którego dotyczy obowiàzek
wp∏aty, na rachunek bankowy Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.”;

2) uchyla si´ art. 26.

Art. 11. W ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r.
o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza ga-
zów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281,
poz. 2784 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, wnosi si´ na
rachunek bankowy Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.”;

2) w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, wnosi si´ na
rachunek bankowy Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.”;

3) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. Kary pieni´˝ne, o których mowa w art. 50
ust. 1, wnosi si´ na rachunek bankowy
Narodowego Funduszu Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Wodnej.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o re-
cyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 25, poz. 202, z póên. zm.14)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany: 

1) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wprowadzajàcy pojazd, o którym mowa
w ust. 1, który nie zapewnia sieci, oraz pod-
miot nieb´dàcy przedsi´biorcà, który dokonu-
je wewnàtrzwspólnotowego nabycia lub im-
portu pojazdu, sà obowiàzani do wniesienia,
na rachunek bankowy Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
op∏aty w wysokoÊci 500 z∏ od ka˝dego pojazdu
wprowadzonego na terytorium kraju. Dowód
wp∏aty powinien zawieraç okreÊlenie cech
identyfikacyjnych pojazdu, o których mowa
w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.”;———————

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1419 oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458, Nr 115, poz. 966
i Nr 157, poz. 1241. 

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

z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236
oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753. 
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2) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Op∏ata za brak sieci jest wp∏acana na rachunek
bankowy Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej do dnia
31 marca roku nast´pujàcego po roku, którego
op∏ata dotyczy.”;

3) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. Na wniosek podmiotu, który dokona∏
wp∏aty, o której mowa w art. 12 ust. 2,
nienale˝nie lub w nadmiernej wysoko-
Êci, dokonuje si´ zwrotu nadp∏aconej
kwoty.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o po-
mocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak∏a-
dów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z póên.
zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 4 cz´Êç wspólna koƒczàca
wyliczenie otrzymuje brzmienie: 

„— stanowiàcych przychody Narodowego Fundu-
szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej oraz dochody bud˝etów po-
wiatów i bud˝etów gmin, niezale˝nie od tego, na
rachunek bankowy którego organu administracji
publicznej op∏aty te powinny byç wp∏acone przez
zak∏ad, z zastrze˝eniem art. 9.”;

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

„4) op∏at i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódz-
kich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodar-
ki wodnej, bud˝etów powiatów i bud˝etów
gmin;”;

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

„1. Przepisy dotyczàce umorzenia zobowiàzaƒ
publicznoprawnych stosuje si´ odpowiednio
do nale˝noÊci z tytu∏u zobowiàzaƒ podatko-
wych stanowiàcych dochody bud˝etów jedno-
stek samorzàdu terytorialnego oraz zobowià-
zaƒ publicznoprawnych, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, w cz´Êci dotyczàcej
przychodów wojewódzkich funduszy ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej oraz docho-
dów bud˝etów powiatów i bud˝etów gmin, je-
˝eli organ stanowiàcy w∏aÊciwej jednostki sa-
morzàdu terytorialnego podejmie uchwa∏´
o restrukturyzacji tych nale˝noÊci.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝y-
tym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz
z 2009 r. Nr 79, poz. 666) w art. 23a w ust. 4 pkt 2 otrzy-
muje brzmienie:

„2) przekazuje, w terminie do dnia 30 czerwca na-
st´pnego roku, na rachunek Narodowego Fundu-
szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej”.

Art. 15. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o syste-
mie zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i in-
nych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 uchyla si´ ust. 2;

2) w art. 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Je˝eli przedsi´wzi´cia, o których mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 4 i 5, sà realizowane przy
wsparciu ze Êrodków publicznych, informacje
o wielkoÊciach emisji unikni´tej lub emisji zre-
dukowanej i terminach osiàgni´cia tych reduk-
cji oraz informacje o wielkoÊciach emisji i ca∏-
kowitych kosztach inwestycji, w tym wysoko-
Êci wsparcia ze Êrodków publicznych, przeka-
zujà:

1) Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodo-
wym Funduszem”, w zakresie Êrodków wy-
datkowanych i przekazywanych przez Naro-
dowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej;

2) powiaty;

3) gminy; 

4) dysponenci Êrodków publicznych, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240).”;

3) po art. 59 dodaje si´ art. 59a w brzmieniu:

„Art. 59a. Pierwsze informacje, o których mowa
w art. 7 ust. 8, Narodowy Fundusz, po-
wiaty, gminy i dysponenci Êrodków
publicznych, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, sporzà-
dzajà za rok 2010 i przekazujà do koƒca
lutego 2011 r.”;

4) po art. 60 dodaje si´ art. 60a w brzmieniu:

„Art. 60a. 1. Do op∏aty za wprowadzanie gazów
lub py∏ów do powietrza, o której mo-
wa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 56, nale˝nej za
okres do dnia 31 grudnia 2010 r. sto-
suje si´ przepisy art. 285—288 usta-
wy zmienianej w art. 56, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Op∏at´ za wprowadzanie gazów lub
py∏ów do powietrza za pierwsze pó∏-
rocze 2011 r. wnosi si´ w wysokoÊci
50 % sumy op∏at za wprowadzanie
gazów i py∏ów do powietrza nale˝-
nych za pierwsze i drugie pó∏rocze
2010 r.”;

5) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 56 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2011 r.”.

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

z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104
i Nr 192, poz. 1181 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.
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Art. 16. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy likwiduje si´:

1) powiatowe fundusze ochrony Êrodowiska i gospo-
darki wodnej, zwane dalej „powiatowymi fundu-
szami”,

2) gminne fundusze ochrony Êrodowiska i gospodar-
ki wodnej, zwane dalej „gminnymi funduszami” 

— o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1.

2. Nale˝noÊci i zobowiàzania powiatowych fundu-
szy i gminnych funduszy, w tym nieÊciàgni´te nale˝-
noÊci i nieuregulowane zobowiàzania, stajà si´ odpo-
wiednio nale˝noÊciami i zobowiàzaniami bud˝etów
powiatów albo bud˝etów gmin.

3. Ârodki pieni´˝ne zgromadzone na rachunkach
bankowych powiatowych funduszy i gminnych fun-
duszy stajà si´ odpowiednio dochodami bud˝etów
powiatów i bud˝etów gmin oraz podlegajà przekaza-
niu na rachunki odpowiednio bud˝etów powiatów
i bud˝etów gmin.

4. Ârodki pieni´˝ne, o których mowa w ust. 3, oraz
odzyskane nale˝noÊci pomniejszone o zobowiàzania,
o których mowa w ust. 2, przeznacza si´ na finanso-
wanie ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej,
w zakresie okreÊlonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9,
15, 16, 18, 21—25, 29, 31, 32, 38—42 ustawy zmienia-
nej w art. 1.

5. Powiaty i gminy dostosujà uchwa∏y bud˝etowe
na rok 2010 do przepisów niniejszej ustawy w termi-
nie 3 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 17. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy:

1) Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej, o którym mowa w ustawie zmienia-
nej w art. 1, zwany dalej „Narodowym Fundu-
szem”, staje si´ paƒstwowà osobà prawnà w ro-
zumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240), zwanà dalej „paƒstwowà osobà praw-
nà”;

2) wojewódzkie fundusze ochrony Êrodowiska i gos-
podarki wodnej, o których mowa w ustawie zmie-
nianej w art. 1, zwane dalej „wojewódzkimi fundu-
szami”, stajà si´ samorzàdowymi osobami praw-
nymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
zwanymi dalej „samorzàdowymi osobami praw-
nymi”;

3) mienie, w tym nieruchomoÊci, nale˝noÊci i zobo-
wiàzania, w tym nieÊciàgni´te nale˝noÊci i nieure-
gulowane zobowiàzania, Narodowego Funduszu
stajà si´ mieniem, nale˝noÊciami i zobowiàzania-
mi paƒstwowej osoby prawnej;

4) mienie, w tym nieruchomoÊci, nale˝noÊci i zobo-
wiàzania, w tym nieÊciàgni´te nale˝noÊci i nieure-
gulowane zobowiàzania, wojewódzkich funduszy
stajà si´ mieniem, nale˝noÊciami i zobowiàzania-
mi samorzàdowych osób prawnych;

5) Êrodki pieni´˝ne Narodowego Funduszu stajà si´
przychodami paƒstwowej osoby prawnej;

6) Êrodki pieni´˝ne wojewódzkich funduszy stajà si´
przychodami samorzàdowych osób prawnych;

7) por´czenia i gwarancje udzielone przez Narodowy
Fundusz stajà si´ por´czeniami i gwarancjami
paƒstwowej osoby prawnej;

8) wymagalne zobowiàzania z tytu∏u por´czeƒ i gwa-
rancji, o których mowa w pkt 7, sà pokrywane ze
Êrodków paƒstwowej osoby prawnej;

9) por´czenia i gwarancje udzielone przez woje-
wódzkie fundusze stajà si´ por´czeniami i gwa-
rancjami samorzàdowych osób prawnych;

10) wymagalne zobowiàzania z tytu∏u por´czeƒ i gwa-
rancji, o których mowa w pkt 9, sà pokrywane ze
Êrodków samorzàdowych osób prawnych;

11) akcje, udzia∏y i obligacje posiadane przez Narodo-
wy Fundusz stajà si´ w∏asnoÊcià paƒstwowej oso-
by prawnej;

12) akcje, udzia∏y i obligacje posiadane przez woje-
wódzkie fundusze stajà si´ w∏asnoÊcià samorzà-
dowych osób prawnych;

13) umowy zawarte przez Narodowy Fundusz z bene-
ficjentami pomocy zachowujà moc do czasu ich
wygaÊni´cia, z tym ˝e wynikajàce z tych umów
prawa i obowiàzki Narodowego Funduszu stajà
si´ prawami i obowiàzkami paƒstwowej osoby
prawnej;

14) umowy zawarte przez wojewódzkie fundusze
z beneficjentami pomocy zachowujà moc do cza-
su ich wygaÊni´cia, z tym ˝e wynikajàce z tych
umów prawa i obowiàzki wojewódzkich funduszy
stajà si´ prawami i obowiàzkami samorzàdowych
osób prawnych. 

2. Przekazanie mienia:

1) Narodowego Funduszu na rzecz paƒstwowej oso-
by prawnej, 

2) wojewódzkich funduszy na rzecz samorzàdowych
osób prawnych

— nast´puje na podstawie protoko∏u zdawczo-
-odbiorczego.

3. Ârodki pieni´˝ne Narodowego Funduszu, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 5, oraz odzyskane nale˝noÊci,
pomniejszone o zobowiàzania, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, przeznacza si´ na finansowanie ochro-
ny Êrodowiska i gospodarki wodnej, w zakresie okreÊ-
lonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4—6
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà. 

4. Ârodki pieni´˝ne wojewódzkich funduszy, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 6, oraz odzyskane nale˝noÊci,
pomniejszone o zobowiàzania, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, przeznacza si´ na finansowanie ochro-
ny Êrodowiska i gospodarki wodnej, w zakresie okreÊ-
lonym w art. 400a ust. 1 pkt 1—9 i 11—42 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.
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5. Ârodki pieni´˝ne zgromadzone na wyodr´bnio-
nych rachunkach bankowych Narodowego Funduszu
przeznaczonych do gromadzenia przychodów wymie-
nionych w art. 401 ust. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12a, 13, 13a,
13c i 13e oraz art. 401a ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, w wysokoÊci przy-
j´tej wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2009 r., stajà
si´ przychodami wymienionymi w art. 401 ust. 7 usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà i sà uwzgl´dniane przy ustalaniu wy-
sokoÊci zobowiàzaƒ okreÊlonych w art. 401c ust. 1—9
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.

6. Do akcji, udzia∏ów i obligacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 11 i 12, nie stosuje si´ przepisu art. 104
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Art. 18. 1. Gminy i powiaty, których dochody w wy-
sokoÊci przekazanych im przychodów odpowiednio
gminnych funduszy i powiatowych funduszy z tytu∏u
op∏at i kar, o których mowa w art. 402
ust. 4—6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, z roku 2009 sà wi´ksze ni˝ 10-krotnoÊç Êredniej
krajowej przychodów gminnych funduszy i powiato-
wych funduszy z tytu∏u op∏at i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4—6 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy, z roku 2008 przypadajàcych na
jednego mieszkaƒca, liczonej odpowiednio dla gmin
i powiatów, przekazujà nadwy˝k´ z tytu∏u tych docho-
dów do w∏aÊciwej samorzàdowej osoby prawnej.

2. Gminy i powiaty przekazujà nadwy˝k´, o której
mowa w ust. 1, na rachunek w∏aÊciwej samorzàdowej
osoby prawnej, w terminie do dnia 15 sierpnia 2010 r.

3. Gminy i powiaty, których dochody z tytu∏u op∏at
i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4—6 ustawy zmie-
nianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
z roku 2010 b´dà wi´ksze ni˝ 10-krotnoÊç Êredniej kra-
jowej przychodów gminnych funduszy i powiatowych
funduszy z tytu∏u op∏at i kar, o których mowa w art. 402
ust. 4—6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, z roku 2009 przypadajàcych na jednego miesz-
kaƒca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów,
przekazujà nadwy˝k´ z tytu∏u tych dochodów do w∏a-
Êciwej samorzàdowej osoby prawnej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska og∏a-
sza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Êred-
nià krajowà przychodów gminnych funduszy i powia-
towych funduszy z tytu∏u op∏at i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4—6 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, osiàgni´tà w roku 2009,
w terminie do koƒca I pó∏rocza 2010 r.

5. Gminy i powiaty przekazujà nadwy˝k´, o której
mowa w ust. 3, na rachunek w∏aÊciwej samorzàdowej
osoby prawnej, w terminie do dnia 15 sierpnia 2011 r.

6. Od kwot niewp∏aconych w terminie nalicza si´
odsetki w wysokoÊci ustalonej dla zaleg∏oÊci podatko-
wych.

Art. 19. 1. Prezes Zarzàdu i zast´pcy Prezesa Zarzà-
du Narodowego Funduszu, prezesi zarzàdów i zast´p-
cy prezesów zarzàdów wojewódzkich funduszy oraz
cz∏onkowie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu
i rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, powo∏ani
na podstawie dotychczasowych przepisów, pe∏nià
swoje funkcje do czasu powo∏ania organów odpo-
wiednio paƒstwowej osoby prawnej oraz organów
samorzàdowych osób prawnych, na podstawie
art. 400d ust. 6, art. 400f ust. 7, art. 400i ust. 2
i art. 400j ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Z dniem powo∏ania organów paƒstwowej oso-
by prawnej oraz organów samorzàdowych osób
prawnych:

1) wygasajà akty powo∏ania Prezesa Zarzàdu i za-
st´pców Prezesa Zarzàdu Narodowego Funduszu
oraz prezesów zarzàdów i zast´pców prezesów za-
rzàdów wojewódzkich funduszy;

2) ulegajà rozwiàzaniu Rada Nadzorcza Narodowego
Funduszu oraz rady nadzorcze wojewódzkich fun-
duszy.

Art. 20. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy:

1) pracownicy Biura Narodowego Funduszu stajà si´
pracownikami Biura paƒstwowej osoby prawnej;

2) pracownicy biur wojewódzkich funduszy stajà si´
pracownikami biur samorzàdowych osób praw-
nych.

2. W terminie 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy Rada Nadzorcza Narodowego Fun-
duszu albo Rada Nadzorcza paƒstwowej osoby praw-
nej ustali zasady wynagradzania pracowników Biura
paƒstwowej osoby prawnej. 

3. W przypadku gdy na 30 dni przed up∏ywem ter-
minu okreÊlonego w ust. 2 zasady wynagradzania nie
zostanà uzgodnione z zak∏adowà organizacjà zwiàzko-
wà, zasady te ustali samodzielnie Rada Nadzorcza Na-
rodowego Funduszu albo Rada Nadzorcza paƒstwo-
wej osoby prawnej.

4. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 8, w terminie
1 miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie zasad wynagra-
dzania, o których mowa w ust. 2, pracownikom, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, zostanà zaproponowane
nowe warunki pracy lub p∏acy.

5. W terminie 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy rady nadzorcze wojewódzkich fun-
duszy albo rady nadzorcze samorzàdowych osób
prawnych ustalà zasady wynagradzania pracowników
biur samorzàdowych osób prawnych.

6. W przypadku gdy na 30 dni przed up∏ywem ter-
minu okreÊlonego w ust. 5 zasady wynagradzania nie
zostanà uzgodnione z zak∏adowà organizacjà zwiàzko-
wà, zasady te ustalà samodzielnie rady nadzorcze wo-
jewódzkich funduszy albo rady nadzorcze samorzàdo-
wych osób prawnych.

7. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 8, w terminie
1 miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie zasad wynagra-
dzania, o których mowa w ust. 5, pracownikom, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, zostanà zaproponowane
nowe warunki pracy lub p∏acy. 
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8. WczeÊniejsze rozwiàzanie przez pracodawc´
stosunku pracy z pracownikami, o których mowa
w ust. 1, mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem. 

9. W przypadku rozwiàzania stosunków pracy
w trybie ust. 8 albo w przypadku nieprzyj´cia zapro-
ponowanych warunków pracy i p∏acy pracownikom
przys∏uguje odprawa pieni´˝na, o której mowa
w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych
zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowników (Dz. U.
Nr 90, poz. 844, z póên. zm.16)). W pozosta∏ym zakre-
sie przepisów ustawy, o której mowa w zdaniu pierw-
szym, nie stosuje si´.

10. Do pracowników, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ przepisy art. 231 § 4 i 6 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.17)).

Art. 21. 1. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 414 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1 za-
chowujà moc do dnia 30 czerwca 2010 r.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 414 ust. 4, art. 415 ust. 10, art. 416 ust. 2 oraz
art. 417 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowujà
moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 400d ust. 8,
art. 400k ust. 7, art. 400o oraz art. 400q ust. 7 ustawy
zmienianej w art. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2010 r.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 405 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowujà
moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2013 r.

Art. 22. Przepis art. 400j ust. 4 ustawy zmienianej
w art. 1 w zakresie zakazu ∏àczenia funkcji cz∏onka za-
rzàdu wojewódzkiego funduszu z mandatem pos∏a
lub senatora, radnego gminy lub powiatu stosuje si´
od kadencji nast´pujàcej po kadencji, w trakcie której
niniejsza ustawa wesz∏a w ˝ycie.

Art. 23. Przepisy art. 402 ust. 1b i 11 ustawy zmie-
nianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, tracà moc z dniem 1 stycznia 2011 r.

Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2010 r., z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 7 w zakresie art. 400f ust. 10, który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2010 r.;

2) art. 1 pkt 12 lit. e, pkt 14, pkt 18 i pkt 20 lit. c, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

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

z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 62, poz. 551, z 2006 r. Nr 79,
poz. 550 i Nr 149, poz. 1077 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 525
i Nr 237, poz. 1654. 

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615,
z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176,
poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r.
Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460
i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56,
poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825,
Nr 115, poz. 958 i Nr 157, poz. 1241.


