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Opinia  

o ustawie o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska  

(druk nr 269) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Opiniowana ustawa ma na celu ułatwienie realizacji projektów wspólnych wdrożeń, 

które mogą przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak również ułatwienie 

realizacji i monitorowania projektów w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji. 

Aby to osiągnąć ustawa ma: 

1) zmniejszyć obciążenia organizacyjne i finansowe beneficjentów w zakresie 

sprawozdawczości z postępów w realizacji programu lub projektu oraz osiągniętych 

efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych, 

w odniesieniu do programów i projektów dofinansowywanych ze środków 

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym; 

2) ujednolicić system monitorowania efektów związanych z uniknięciem lub redukcją 

emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji oraz 

uprościć system monitorowania wydatkowania przez beneficjentów środków 

uzyskanych z Rachunku klimatycznego i postępów w realizacji programów i projektów 

dofinansowanych ze środków zgromadzonych na tym rachunku – podmiotem 

odpowiedzialnym za monitorowanie będzie Krajowy operator; 

3) dopuścić możliwość refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku 

klimatycznym kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej (zwany dalej "Narodowym Funduszem") oraz wojewódzkie 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwane dalej "wojewódzkimi 

funduszami”) ze środków własnych na realizację programów lub projektów w 

obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji; 
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4) wprowadzić podział programów lub projektów pozytywnie ocenionych (wstępnie 

wybranych) przez Krajowego operatora na podstawowe i rezerwowe – w przypadku 

przekroczenia dostępnej alokacji środków, określonej dla danego naboru programów 

lub projektów, pochodzącej ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym; 

5) umożliwić udzielanie finansowania dotacyjnego programom lub projektom 

rezerwowym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz innych 

środków Narodowego Funduszu; 

6) wprowadzić możliwość przekazywania przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie 

fundusze środków innych niż wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek Kioto do 

rezerwy budżetu państwa w celu finansowania zadań państwowych jednostek 

budżetowych, obejmujących realizację programów i projektów w obszarach, o których 

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.; 

7) doprecyzować, iż Narodowy Fundusz może udzielać dofinansowania ze środków 

innych niż zgromadzone na Rachunku klimatycznym na uzupełnienie wkładu własnego 

beneficjenta, w celu finansowego domknięcia programu lub projektu; 

8) wykorzystać do realizacji programów lub projektów w ramach Krajowego systemu 

zielonych inwestycji istniejące programy pomocy publicznej.1 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 844). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja 

wprowadziła poprawkę polegającą na zmianie wytycznych przepisu upoważniającego do 

wydania rozporządzenia (art. 1 pkt 18 lit. b, ust. 4) oraz szereg poprawek o charakterze 

redakcyjnym. W trakcie drugiego czytania wniesiono dwie poprawki, które nie uzyskały 

poparcia Sejmu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji, Krajowy ośrodek może, na podstawie informacji 

zawartych w Krajowej bazie, sporządzać zestawienia informacji i raporty, inne niż wskazane 

                                                 
1 Patrz: Uzasadnienie projektu ustawy 
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w ust. 3, na potrzeby organów administracji publicznej oraz organizacji samorządu 

gospodarczego i organizacji pracodawców. Jednocześnie zgodnie z ust. 5 minister właściwy 

do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, listę zestawień informacji i 

raportów, o których mowa w ust. 4, sporządzanych na potrzeby organów administracji 

publicznej oraz terminy ich przekazywania. 

Innymi słowy ust. 4 daje możliwość (nie obowiązek) dokonania pewnych czynności, 

a na podstawie ust. 5 może zostać określony jedynie sposób dokonania tych czynności 

(przepis nie daje możliwości nałożenia obowiązku dokonania tych czynności). 

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że przepis art. 3 ust. 5 miał umożliwić 

nałożenie na Krajowy ośrodek dodatkowego obowiązku sporządzania zestawień informacji i 

raportów, innych niż określone w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Aby osiągnąć cel projektodawcy należy wprowadzić następującą poprawkę: 

 

- w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w ust. 5 wyrazy „o których mowa w ust. 4” zastępuje się wyrazami 

„innych niż wskazane w ust. 3”; 

 

2) Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 ust. 6, zestawienia informacji i raporty, o których 

mowa w ust. 3, oraz zestawienia informacji i raporty wpisane na listę, o której mowa w ust. 5, 

są sporządzane na potrzeby organów administracji publicznej nieodpłatnie. 

Nieodpłatność czynności, które są wykonaniem ustawowych obowiązków, jest 

normą i nie ma potrzeby, aby podkreślać to w brzmieniu przepisu. To odpłatność jest 

odstępstwem od zasady i jeżeli ustawodawca wprowadza taką możliwość powinien to 

wyraźnie zastrzec w brzmieniu przepisu.  

Przepis w obecnym brzmieniu zdaje się wskazywać, że zestawienie informacji i 

raporty inne niż wskazane w ust. 3, mogą być sporządzane na potrzeby organizacji samorządu 

gospodarczego i organizacji pracodawców odpłatnie. Nasuwa się jednak pytanie, czy 

czynności wymienione w ust. 2 również powinny być dokonywane odpłatnie. Wnioskowanie 

z przeciwieństwa (argumentum a contrario) wskazywałoby na taką możliwość. 

Dlatego, jeżeli celem przepisu było umożliwienie jedynie pobierania opłat za 

zestawienia informacji i raporty na potrzeby organów administracji publicznej oraz 

organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców, to należy wprowadzić 

następującą poprawkę (w propozycji poprawki użyłem wyrazu „wynagrodzenie” aby 

podkreślić cywilnoprawny charakter świadczenia): 
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- w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w ust. 6 wyrazy „ust. 3, oraz zestawienia informacji i raporty 

wpisane na listę, o której mowa w ust. 5, są sporządzane na potrzeby organów administracji 

publicznej nieodpłatnie” zastępuje się wyrazami „ust. 4,  są sporządzane na potrzeby 

organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców za wynagrodzeniem”; 

 

3) Brzmienie art. 29 ust. 4 pkt 3b sugeruje, że ustawodawca nakłada obowiązek zawarcia 

w regulaminie naboru wniosków klauzuli umożliwiającej przeznaczenie niewykorzystanej 

kwoty środków na dofinansowanie programów lub projektów rezerwowych.  

Treść art. 30b ust. 1 wskazuje, że zgodnie z zamiarem ustawodawcy, możliwość 

podziału niewykorzystanych środków na projekty rezerwowe, ma być rozstrzygana w 

regulaminie naboru wniosków i to od woli Krajowego operatora będzie zależało, czy z niej 

skorzysta. 

Wobec powyższego proponuję następującą poprawkę: 

 

- w art. 1 w pkt 9 w lit. a, w pkt 3b wyrazy „wskazanie możliwości przeznaczenia 

niewykorzystanej kwoty limitu” zastępuje się wyrazami „określenie, czy niewykorzystana 

kwota limitu może być przeznczona”; 

 

4) Na podstawie dodawanego do art.29 ust. 4a Krajowy operator będzie mógł zmieniać 

regulamin naboru wniosków, jeżeli zmiany nie spowodują pogorszenia warunków naboru lub 

jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. 

Przepis w zakresie w jakim umożliwia zmianę regulaminu, w celu dostosowania go 

do przepisów, wyraża treść oczywistą. Nie może budzić wątpliwości, że jeżeli przepisy 

nakażą zmianę regulaminu (nawet na niekorzyść wnioskodawców), to Krajowy operator 

będzie musiał się do tych przepisów zastosować. 

Ponieważ ustawa, nie powinna w swej treści zawierać wypowiedzi, które nie służą 

wyrażaniu norm prawnych (§ 11 Zasad techniki prawodawczej), omawiany fragment należy 

skreślić. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 4a skreśla się wyrazy „lub jeżeli konieczność ich 

wprowadzenia wynika ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego”; 
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5) Przepis art. 40 ust. 9 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 

innych substancji, określa sposób akredytacji jednostki uprawnionej m.in. do weryfikacji 

raportów dotyczących osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów 

cieplarnianych w ramach projektów wspólnych wdrożeń.  

W znowelizowanej ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 

innych substancji nie pojawia się pojęcie weryfikacji raportu. Wydaje się, że brzmienie art. 40 

ust. 9 jest w tym zakresie powtórzeniem brzmienia art. 33 ust. 1, który opiniowaną ustawą 

został uchylony.  

Być może intencją ustawodawcy było odniesienie się w treści art. 40 ust. 9 do 

nowego brzmienia art. 45 ust. 5, który dotyczy weryfikacji wielkości redukcji emisji gazów 

cieplarnianych w ramach realizacji projektów wspólnych wdrożeń. Jeżeli tak, to należy 

wprowadzić następująca poprawkę: 

 

- w art. 1 w pkt 19, w lit. b, w ust. 9 wyrazy „weryfikacji raportów dotyczących osiągniętych 

efektów związanych z redukcją” zastępuje się wyrazami „weryfikacji liczby jednostek 

redukcji”; 

 

Konsekwencją przyjęcia powyższej poprawki będzie wprowadzenie następującej 

poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w pkt 5 wyrazy „do weryfikacji raportów” zastępuje się wyrazami 

„, o których mowa w art. 40 ust. 9”; 

 

 

Michał Gil 

starszy legislator 

 


