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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 
 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. 
 

o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 
 i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska 

 
(druk nr 269) 

 
 
USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. O SYSTEMIE ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) 

 
Art. 3. 

1. Tworzy się Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, zwany dalej 
"Krajowym ośrodkiem". 

2. Do zadań Krajowego ośrodka należy: 
1) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowego systemu 

bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach 
gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą"; 

2) prowadzenie Krajowego rejestru jednostek Kioto i uprawnień do emisji; 
3) opiniowanie wniosków o wydanie listu popierającego oraz wniosków o wydanie listu 

zatwierdzającego realizację projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) prowadzenie wykazu projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiadających listy popierające lub listy zatwierdzające; 

[5) prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów dotyczących 
osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach 
Krajowego systemu zielonych inwestycji lub projektów wspólnych wdrożeń oraz 
sporządzanie raportów, o których mowa w art. 40 ust. 7 pkt 2;] 

<5) prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów;> 
6) sporządzanie raportów i prognoz dotyczących wielkości emisji; 
7) opracowywanie metodyki ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów 

instalacji lub aktywności oraz metodyki wyznaczania wskaźników emisji na 
jednostkę wyprodukowanego towaru, zużytego paliwa lub surowca; 

8) opracowywanie wskaźników emisji na jednostkę wyprodukowanego towaru, 
zużytego paliwa lub surowca; 

9) monitorowanie działań związanych z realizacją projektów wspólnych wdrożeń i 
projektów mechanizmów czystego rozwoju oraz innych projektów powodujących 
redukcję lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych; 
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10) administrowanie systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, a 
w szczególności: 

a) prowadzenie, w formie elektronicznej, bazy danych zawierającej informacje o 
instalacjach objętych systemem niezbędne do opracowania projektu krajowego 
planu rozdziału uprawnień do emisji dla instalacji objętych systemem oraz 
wykazu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, 
poz. 695), oraz monitorowania sposobu wywiązania się przez prowadzących 
instalacje z obowiązków związanych z uczestnictwem w systemie, 

b) prowadzenie, w formie elektronicznej, bazy danych zawierającej informacje o 
operatorach statków powietrznych wykonujących operacje lotnicze objęte 
systemem niezbędne do monitorowania sposobu wywiązania się przez 
operatorów statków powietrznych z obowiązków związanych z uczestnictwem 
w systemie, 

c) opiniowanie planów monitorowania, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych, 

d) zbieranie danych i opracowywanie analiz dotyczących systemu, 
e) opracowywanie projektu krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dla 

instalacji objętych systemem oraz wykazu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych, 

f) opracowywanie sprawozdań dotyczących systemu w zakresie uczestnictwa w 
systemie instalacji i operatorów statków powietrznych, 

g) udzielanie wyjaśnień, opracowywanie materiałów informacyjnych i 
szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń dotyczących funkcjonowania systemu, 

h) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie związanym z 
funkcjonowaniem systemu oraz realizacją zobowiązań międzynarodowych w 
zakresie systemu, 

i) prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów 
określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych sporządzanych przez operatorów 
statków powietrznych i prowadzących instalacje, 

j) prowadzenie aukcji uprawnień do emisji, 
k) opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, projektów 

aktów prawnych i dokumentów dotyczących funkcjonowania systemu, 
l) sporządzanie wykazów prowadzących instalacje oraz operatorów statków 

powietrznych, którzy naruszyli obowiązki związane z uczestnictwem w 
systemie, i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

3. Do zadań Krajowego ośrodka należy także sporządzanie zestawień informacji i raportów, 
w szczególności na potrzeby: 

1) statystyki publicznej; 
2) systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 
3) systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych; 
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4) systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków 
azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania; 

5) sprawozdawczości w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych; 

6) bieżącej oceny jakości powietrza, w tym analiz modelowych. 
[4. Krajowy ośrodek może także sporządzać, na podstawie informacji zawartych w Krajowej 

bazie, inne zestawienia informacji i raporty na potrzeby organów administracji 
publicznej oraz organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, listę zestawień 
informacji i raportów, o których mowa w ust. 3, oraz terminy ich przekazywania, kierując 
się potrzebą zapewnienia organom administracji publicznej pełnego i terminowego 
dostępu do informacji na temat wielkości emisji. 

6. Zestawienia informacji i raporty wpisane na listę, o której mowa w ust. 5, są 
przekazywane organom administracji publicznej nieodpłatnie.] 

<4. Krajowy ośrodek może także, na podstawie informacji zawartych w Krajowej 
bazie, sporządzać zestawienia informacji i raporty, inne niż wskazane w ust. 3, na 
potrzeby organów administracji publicznej oraz organizacji samorządu 
gospodarczego i organizacji pracodawców. 

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, 
kierując się potrzebą zapewnienia organom administracji publicznej pełnego i 
terminowego dostępu do informacji na temat wielkości emisji. 

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.> 

 
Art. 18. 

1. Jednostki Kioto mogą być: 
1) wykorzystywane do wypełnienia zobowiązania do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych wynikającego z Protokołu z Kioto; 
2) przedmiotem międzynarodowego obrotu; 
3) przenoszone na kolejny okres rozliczeniowy, z wyjątkiem jednostek pochłaniania. 

[2. Międzynarodowy obrót jednostkami Kioto prowadzi się zgodnie z postanowieniami 
Protokołu z Kioto oraz decyzjami Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej służącej 
jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto.] 

<2. Czynności, o których mowa w ust. 1, prowadzi się zgodnie z postanowieniami 
Protokołu z Kioto oraz decyzjami Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej 
stanowiącej spotkanie Stron Protokołu z Kioto.> 

3. Jednostki przyznanej emisji mogą być dodatkowo wykorzystywane do zamiany na: 
1) jednostki redukcji emisji odpowiadające redukcji lub uniknięciu emisji gazów 

cieplarnianych uzyskane w ramach projektów wspólnych wdrożeń zrealizowanych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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2) uprawnienia do emisji w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji. 

4. Uprawnienia do emisji w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji mogą być zamieniane na jednostki przyznanej emisji. 

5. Jednostki pochłaniania mogą być dodatkowo wykorzystywane do zamiany na jednostki 
redukcji emisji odpowiadające pochłanianiu dwutlenku węgla (CO2) uzyskanemu w 
wyniku realizacji projektów wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[6. Jednostki przyznanej emisji mogą być przenoszone na kolejne okresy rozliczeniowe bez 
ograniczeń ilościowych. 

7. Jednostki redukcji emisji i jednostki poświadczonej redukcji emisji mogą być przenoszone 
na kolejne okresy rozliczeniowe w ilości nie większej niż 2,5 % krajowego pułapu emisji 
gazów cieplarnianych określonego w Protokole z Kioto.] 

 
Art. 19. 

1. Obrót, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, następuje na podstawie umowy zawieranej 
między Rzecząpospolitą Polską a państwem uprawnionym lub upoważnionym przez to 
państwo podmiotem. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, mogą być zawierane jako umowy międzynarodowe 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych 
(Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) albo jako umowy 
cywilnoprawne. 

3. Zawarcie umowy cywilnoprawnej wymaga uzyskania zgody Rady Ministrów. 
4. Umowa cywilnoprawna, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jest przekazywana 

Radzie Ministrów do wiadomości. 
 

<Art. 19a. 
Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek Kioto są przekazywane na rachunek 
bankowy Narodowego Funduszu lub na wyodrębnione subkonto tego rachunku, jeżeli 
wynika to z zawartej umowy sprzedaży jednostek Kioto.> 

 
Art. 22. 

[1. Tworzy się Krajowy system zielonych inwestycji, w ramach którego środki uzyskane ze 
zbycia w latach 2009-2012 jednostek przyznanej emisji są przeznaczane na 
dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, w szczególności z 
ograniczeniem lub unikaniem krajowej emisji gazów cieplarnianych, pochłanianiem 
lub sekwestracją dwutlenku węgla (CO2); 

2) działań adaptacyjnych do zmian klimatu; 
3) innych działań związanych z ochroną powietrza.] 

<1. Tworzy się Krajowy system zielonych inwestycji, w ramach którego środki 
pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji, gromadzone na rachunku, o 
którym mowa w art. 23 ust. 1, są przeznaczane na: 

1) dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
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a) programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, 
w szczególności z ograniczeniem lub unikaniem krajowej emisji gazów 
cieplarnianych, pochłanianiem lub sekwestracją dwutlenku węgla (CO2), 

b) działań adaptacyjnych do zmian klimatu, 
c) innych działań związanych z ochroną powietrza; 

2) refinansowanie: 
a) Narodowemu Funduszowi kosztów związanych z przeznaczaniem środków 

tego funduszu niebędących wpływami pochodzącymi ze sprzedaży 
jednostek Kioto,  

b) wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
zwanemu dalej „wojewódzkim funduszem”, kosztów związanych 
z przeznaczaniem środków tego funduszu 

– na dofinansowanie programów lub projektów z zakresu ochrony środowiska, w 
tym kosztów związanych z przekazaniem środków na dochody budżetu państwa w 
celu dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, 
obejmujących realizację tych programów lub projektów.> 

2. Programy lub projekty, o których mowa w ust. 1, są realizowane w obszarach: 
1) poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki; 
2) poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym związanej z czystymi 

technologiami węglowymi; 
3) zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemisyjne; 
4) unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu; 
5) wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 
6) unikania lub redukcji emisji metanu przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w 

przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce 
rolnej, a także przez wykorzystywanie go do produkcji energii; 

7) działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych; 
8) innych działań zmierzających do ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów 

cieplarnianych lub pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) oraz adaptacji do zmian 
klimatu; 

9) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych 
środowisku; 

10) działalności edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie 
krajowych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje programów i projektów 
przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w ust. 2, kierując się 
koniecznością wypełniania zobowiązań wynikających z przepisów prawa Unii 
Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska oraz potrzebą 
zapewnienia przejrzystości procedur wyboru programów i projektów, a także mając na 
uwadze wyznaczone obszary oraz wielkość osiąganych efektów ekologicznych. 
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Art. 23. 
[1. Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji są przekazywane na 

wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu, zwany dalej "Rachunkiem 
klimatycznym". 

2. Niewykorzystane w terminie określonym umową sprzedaży jednostek przyznanej emisji 
środki na dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć 
realizowanych w ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych 
inwestycji są, jeżeli umowa tak stanowi, zwracane na wskazany w tej umowie rachunek 
bankowy.] 

<1. Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji są przekazywane na 
wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu, zwany dalej 
„Rachunkiem klimatycznym”, jeżeli wynika to z zawartej umowy sprzedaży 
jednostek przyznanej emisji. 

2. Niewykorzystane w terminie określonym umową sprzedaży jednostek przyznanej 
emisji środki, o których mowa w art. 22 ust. 1, są, jeżeli wynika to z zawartej 
umowy, zwracane na wskazany w tej umowie rachunek bankowy.> 

3. Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji mogą być gromadzone na 
wyodrębnionych subkontach w ramach Rachunku klimatycznego, jeżeli wynika to z 
zawartej umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji. 

4. Narodowy Fundusz nie pobiera opłat za obsługę Rachunku klimatycznego. 
 

Art. 24. 
1. Tworzy się Radę Konsultacyjną jako organ doradczy ministra właściwego do spraw 

środowiska w zakresie funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji. 
2. Do zadań Rady Konsultacyjnej należy opiniowanie spraw związanych z 

funkcjonowaniem Krajowego systemu zielonych inwestycji, w tym w szczególności 
opiniowanie: 

[1) regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków 
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;] 

<1) regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków 
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz jego zmian;> 

2) programów i projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków 
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym[.]<;> 

<3) list kosztów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 31b ust. 2.> 
3. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu programów i projektów, o których mowa w ust. 2 

pkt 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2, rodzaje 
przeznaczonych do realizacji programów i projektów, określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 22 ust. 3, oraz spełnianie warunków niezbędnych do udzielenia 
pomocy. 

<3a. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu list kosztów, o których mowa w art. 31a ust. 
1 i art. 31b ust. 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2, oraz 
rodzaje programów lub projektów, określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 22 ust. 3.> 

4. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu: 
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1) ministra właściwego do spraw środowiska; 
2) ministra właściwego do spraw gospodarki; 
3) ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 
4) ministra właściwego do spraw rolnictwa; 
5) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 
6) ministra właściwego do spraw transportu; 
7) ministra właściwego do spraw nauki; 
8) Krajowego ośrodka. 

5. Przedstawiciela Krajowego ośrodka powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 
środowiska. 

<5a. W pracach Rady Konsultacyjnej bierze udział, w charakterze obserwatora, bez 
prawa głosu, przedstawiciel Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji.> 

6. Wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej są finansowane ze środków 
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze zarządzenia, regulamin prac 
Rady Konsultacyjnej. 

 
Art. 25. 

1. Krajowym systemem zielonych inwestycji zarządza Krajowy operator systemu zielonych 
inwestycji, zwany dalej "Krajowym operatorem". 

2. Do zadań Krajowego operatora należy: 
1) organizowanie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków zgromadzonych na 

Rachunku klimatycznym i ich weryfikacja; 
2) sporządzanie listy programów i projektów, które zostały wstępnie zakwalifikowane 

do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym; 
<2a) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska list kosztów 

wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania ze środków zgromadzonych na 
Rachunku klimatycznym wraz ze wskazaniem programów lub projektów, 
których dotyczą te koszty;> 

3) nadzorowanie wdrażania i realizacji programów i projektów oraz ocena uzyskanych 
przez nie efektów ekologicznych; 

4) przygotowywanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska 
raportów wynikających z postanowień umów o sprzedaży jednostek przyznanej 
emisji; 

5) organizowanie pomocy technicznej dla potencjalnych beneficjentów; 
6) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej o Krajowym systemie 

zielonych inwestycji; 
[7) wprowadzanie do Krajowej bazy informacji zawartych w raportach i 

sprawozdaniach, o których mowa w art. 32 ust. 1;] 
<7a) monitorowanie: 
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a) osiągniętych efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów 
cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, 

b) wydatkowania przez beneficjentów środków uzyskanych z Rachunku 
klimatycznego oraz postępów w realizacji programów lub projektów 
dofinansowanych ze środków zgromadzonych na Rachunku 
klimatycznym;> 

[8) prowadzenie wykazu programów i projektów dofinansowanych ze środków 
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;] 

<8) prowadzenie wykazu programów lub projektów dofinansowanych: 
a) ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, 
b) z innych środków Narodowego Funduszu lub środków wojewódzkiego 

funduszu, w odniesieniu do których koszty związane z ich przeznaczaniem 
refinansowano ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;> 

9) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków. 
<2a. Monitorowaniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 7a lit. a, obejmuje się okres do 5 lat 

kalendarzowych następujących po roku, w którym zakończono realizację programu 
lub projektu.> 

3. Koszty związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 2, są pokrywane ze 
środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, zgodnie z umowami sprzedaży 
jednostek przyznanej emisji. 

 
Art. 28. 

1. Dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym realizacji 
programów i projektów, o których mowa w art. 22, dokonuje się w formie dotacji, w tym 
dotacji przeznaczanych na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz dotacji 
przeznaczanych na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych. 

[2. W zakresie, w którym dofinansowanie programów i projektów stanowi pomoc 
spełniającą przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską albo pomoc de minimis, do tego dofinansowania mają zastosowanie 
szczegółowe warunki udzielania pomocy.] 

<2. W zakresie, w jakim dofinansowanie programów lub projektów stanowi pomoc 
spełniającą przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej albo pomoc de minimis, do tego dofinansowania mają zastosowanie 
szczegółowe warunki udzielania pomocy.> 

[3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania 
pomocy, o której mowa w ust. 2, kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystości 
przyznawania pomocy oraz koniecznością wypełniania zobowiązań wynikających z 
przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony 
środowiska, wielkością osiąganych efektów ekologicznych i efektywnością kosztową oraz 
mając w szczególności na uwadze konieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy 
z warunkami jej dopuszczalności, w przypadku gdy odrębne przepisy nie określają 
szczegółowych warunków udzielania tej pomocy.] 
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Art. 29. 
1. Krajowy operator organizuje i prowadzi w trybie konkursowym nabór wniosków o 

udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym dla 
programów lub projektów w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji. 

2. Ogłoszenie o naborze wniosków i jego warunkach Krajowy operator zamieszcza w 
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na swojej stronie internetowej. 

3. Krajowy operator ustala regulamin naboru wniosków, uwzględniając wymagania 
wynikające z zawartych umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji, i podaje go do 
publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. 

4. Regulamin naboru wniosków powinien zawierać: 
1) określenie podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie dofinansowania ze 

środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym; 
2) procedurę lub procedury wyboru i kryteria oceny programów i projektów; 
3) terminy składania wniosków oraz oceny programów i projektów; 

<3a) określenie limitu środków przeznaczonego na dofinansowanie; 
3b) wskazanie możliwości przeznaczenia niewykorzystanej kwoty limitu na 

dofinansowanie programów lub projektów rezerwowych;> 
4) wzory formularzy wniosków. 

<4a. Krajowy operator może zmieniać regulamin naboru wniosków, jeżeli zmiany nie 
spowodują pogorszenia warunków naboru lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia 
wynika ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego.> 

[5. Regulamin naboru wniosków wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do 
spraw środowiska.] 

<5. Regulamin naboru wniosków oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez 
ministra właściwego do spraw środowiska.> 

 
Art. 30. 

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku 
klimatycznym składa się do Krajowego operatora. 

2. Krajowy operator dokonuje wstępnego wyboru programów i projektów do 
dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. 

3. Krajowy operator zamieszcza na swojej stronie internetowej: 
1) informację o podmiotach, których programy lub projekty zostały wstępnie 

zakwalifikowane do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku 
klimatycznym, zwanych dalej "podmiotami"; 

2) listę programów i projektów, które zostały wstępnie zakwalifikowane do 
dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym; 

3) informację o zakresie, sposobie i warunkach dofinansowania oraz terminie realizacji 
programów lub projektów, o których mowa w pkt 2. 

4. Krajowy operator przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska do 
zaakceptowania listę i informacje, o których mowa w ust. 3. 
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5. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę wyniki naboru, o którym 
mowa w art. 29 ust. 1, oraz opinię Rady Konsultacyjnej, akceptuje listę programów i 
projektów lub odmawia w drodze decyzji administracyjnej akceptacji znajdujących się na 
liście poszczególnych programów lub projektów. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska zamieszcza na stronie internetowej urzędu 
obsługującego tego ministra wykaz podmiotów, których programy lub projekty zostały 
zaakceptowane, zwanych dalej "beneficjentami", wraz z listą tych programów i 
projektów. 

7. Krajowy operator po otrzymaniu zaakceptowanej przez ministra właściwego do spraw 
środowiska listy programów i projektów zawiera umowę o udzielenie dotacji z każdym z 
beneficjentów albo z beneficjentem i bankiem udzielającym beneficjentowi kredytu na 
realizację programu lub projektu. 

<8. Umowa, o której mowa w ust. 7, określa szczegółowy zakres i częstotliwość 
składania przez beneficjenta raportów zawierających dane i informacje dotyczące 
osiągniętych efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów 
cieplarnianych, wydatkowania środków uzyskanych z Rachunku klimatycznego 
oraz postępów w realizacji programu lub projektu.> 

 
<Art. 30a. 

1. W przypadku gdy suma wnioskowanego dofinansowania programów lub projektów 
wstępnie wybranych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku 
klimatycznym przekracza limit środków zgromadzonych na Rachunku 
klimatycznym przeznaczony na dofinansowanie, określony w regulaminie naboru 
wniosków, programy lub projekty wstępnie wybrane dzieli się na podstawowe i 
rezerwowe.  

2. Podziału programów lub projektów na podstawowe i rezerwowe dokonuje Krajowy 
operator, z uwzględnieniem kryterium efektywności. 

3. Do programów i projektów podstawowych stosuje się art. 30 ust. 3–8.  
Art. 30b. 

1. W przypadku gdy limit środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym 
przeznaczony na dofinansowanie, określony w regulaminie naboru wniosków, nie 
został w całości wykorzystany na dofinansowanie programów lub projektów 
podstawowych, Krajowy operator może przeznaczyć niewykorzystaną kwotę limitu 
na dofinansowanie programów lub projektów rezerwowych, jeżeli regulamin 
naboru wniosków tak stanowi. 

2. Programy i projekty rezerwowe, na dofinansowanie których Krajowy operator 
przeznaczył niewykorzystaną kwotę limitu, są programami i projektami wstępnie 
zakwalifikowanymi do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku 
klimatycznym. 

3. Do programów i projektów, o których mowa w ust. 2, stosuje się art. 30 ust. 3–8.> 
 

Art. 31. 
1. Podmiot, którego program lub projekt znajdujący się na liście, o której mowa w art. 30 

ust. 3 pkt 2, nie został zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw środowiska, 
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może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, złożyć wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy do ministra właściwego do spraw środowiska. 

2. W przypadku gdy minister właściwy do spraw środowiska utrzyma w mocy swoją 
decyzję, podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

3. Wniesienie skargi nie wstrzymuje zawierania umów o udzielenie dotacji z beneficjentami. 
 

<Art. 31a. 
1. W celu uzyskania refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku 

klimatycznym kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. a, w tym kosztów 
związanych z przeznaczaniem środków na dofinansowanie programów lub 
projektów rezerwowych, o których mowa w art. 30a ust. 1, Narodowy Fundusz 
sporządza i przedkłada do zaakceptowania ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska listę kosztów wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania wraz ze 
wskazaniem programów lub projektów, których te koszty dotyczą. 

2. Lista kosztów, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszty Narodowego Funduszu 
związane z przeznaczaniem środków niebędących wpływami pochodzącymi ze 
sprzedaży jednostek Kioto, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska, na: 

1) dotacje, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, częściowe 
spłaty kapitału kredytów bankowych, dopłaty do oprocentowania lub ceny 
wykupu obligacji, w celu dofinansowania programów lub projektów 
realizowanych w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2; 

2) dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, 
obejmujących realizację programów lub projektów w obszarach, o których 
mowa w art. 22 ust. 2. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę opinię Rady 
Konsultacyjnej, akceptuje poszczególne koszty z listy kosztów, o której mowa w 
ust. 1. 

4. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 3, Narodowy Fundusz dokonuje 
refinansowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. a, przez 
przeniesienie kwoty środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym 
odpowiadającej wysokości tych kosztów na rachunek bankowy Narodowego 
Funduszu niebędący Rachunkiem klimatycznym. 

Art. 31b. 
1. W celu uzyskania refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku 

klimatycznym kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. b, wojewódzki 
fundusz sporządza i przedkłada do uzgodnienia Narodowemu Funduszowi projekt 
listy kosztów wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania wraz ze wskazaniem 
programów lub projektów, których te koszty dotyczą. 

2. Narodowy Fundusz przedkłada do zaakceptowania ministrowi właściwemu do 
spraw środowiska uzgodnioną listę kosztów wstępnie zakwalifikowanych do 
refinansowania wraz ze wskazaniem programów lub projektów, których te koszty 
dotyczą. 
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3. Lista kosztów, o której mowa w ust. 2, obejmuje koszty wojewódzkiego funduszu 
związane z przeznaczaniem środków, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska, na: 

1) dotacje, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, częściowe 
spłaty kapitału kredytów bankowych, dopłaty do oprocentowania lub ceny 
wykupu obligacji, w celu dofinansowania programów lub projektów 
realizowanych w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2; 

2) dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, 
obejmujących realizację programów lub projektów w obszarach, o których 
mowa w art. 22 ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę opinię Rady 
Konsultacyjnej, akceptuje poszczególne koszty z listy kosztów, o której mowa w ust. 
2. 

5. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 4, Narodowy Fundusz zawiera z 
wojewódzkim funduszem umowę o refinansowanie kosztów. 

6. W umowie, o której mowa w ust. 5, określa się w szczególności: 
1) listę kosztów podlegających refinansowaniu wraz ze wskazaniem programów 

lub projektów, których te koszty dotyczą; 
2) szczegółowy zakres i częstotliwość składania przez wojewódzki fundusz 

raportów zawierających dane i informacje dotyczące osiągniętych efektów 
związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych.  

7. Narodowy Fundusz dokonuje refinansowania kosztów, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 2 lit. b, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 5, przez przekazanie z 
Rachunku klimatycznego kwoty środków odpowiadającej wysokości kosztów 
podlegających refinansowaniu na wskazany w tej umowie rachunek bankowy 
wojewódzkiego funduszu. 

Art. 31c. 
1. Narodowy Fundusz może udzielać dofinansowania z innych środków niż 

zgromadzone na Rachunku klimatycznym w celu uzupełnienia wkładu własnego 
beneficjenta.  

2. Koszty poniesione przez Narodowy Fundusz w celu uzupełnienia wkładu własnego 
beneficjenta nie podlegają refinansowaniu ze środków zgromadzonych na 
Rachunku klimatycznym.> 

 
[Art. 32. 

1. Beneficjent jest obowiązany do: 
1) monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów 

cieplarnianych i sporządzania raportu określającego osiągnięte efekty; 
2) sporządzenia sprawozdania z wydatkowanych środków uzyskanych z Rachunku 

klimatycznego oraz postępów w realizacji programu lub projektu zgodnie z 
załączonym do umowy harmonogramem. 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, beneficjent przedkłada Krajowemu operatorowi 
corocznie w terminie do dnia 31 marca każdego roku. 
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3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, beneficjent przedkłada Krajowemu 
operatorowi co pół roku do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego 
półrocza. 

4. Krajowy operator wprowadza do Krajowej bazy informacje zawarte w raportach i 
sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria 
wyznaczania poziomów bazowych, w tym wartości wskaźników emisji lub sektorowych 
poziomów bazowych, kierując się potrzebą prawidłowego określania efektu 
ekologicznego oraz harmonizacji i efektywności szacowania redukcji lub ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektów i programów. 

Art. 33. 
1. Raport, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, podlega weryfikacji przez jednostkę 

uprawnioną, o której mowa w art. 36 ust. 1, w zakresie zgodności informacji w nim 
zawartych ze stanem faktycznym. 

2. Raport nie podlega weryfikacji przez jednostkę uprawnioną, w przypadku gdy: 
1) kwota udzielonego beneficjentowi dofinansowania ze środków zgromadzonych na 

Rachunku klimatycznym nie przekroczyła równowartości 25 tysięcy euro lub 
2) szacunkowa wielkość osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów 

cieplarnianych nie przekroczy 20 tysięcy ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2) 
rocznie. 

3. Z weryfikacji, o której mowa w ust. 1, jednostka uprawniona sporządza raport. 
4. Raport z weryfikacji jest przedkładany przez beneficjenta Krajowemu operatorowi w 

terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego bezpośrednio po zakończeniu realizacji 
programu lub projektu. 

Art. 34. 
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1) formę i układ raportu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, oraz zakres zawartych w 
nim informacji, 

2) formę i układ sprawozdania, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, oraz zakres 
zawartych w nim informacji, 

3) formę i układ raportu z weryfikacji, o którym mowa w art. 33 ust. 3, oraz zakres 
zawartych w nim informacji 

- kierując się potrzebą zapewnienia zupełności i wiarygodności informacji o osiągniętych 
efektach związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego systemu 
zielonych inwestycji oraz uwzględniając rodzaj i skalę programów lub projektów 
realizowanych w ramach tego systemu.] 

 
Art. 35. 

[1. Na podstawie sprawozdań i raportów, o których mowa w art. 32 ust. 1 oraz w art. 33 ust. 
3, przedkładanych przez beneficjenta, Krajowy operator przygotowuje i przedkłada 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, 
sprawozdanie dotyczące wdrażanych projektów lub programów oraz osiągniętych przy 
ich udziale efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych. 
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2. Sprawozdanie Krajowy operator przekazuje do wiadomości Krajowemu ośrodkowi.] 
<1. Na podstawie wyników monitorowania, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7a, 

oraz danych Narodowego Funduszu dotyczących przeznaczania środków 
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym Krajowy operator przygotowuje i 
przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do: 

1) dnia 30 czerwca każdego roku, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy 
dotyczące realizowanych programów lub projektów dofinansowanych ze 
środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, przeznaczania tych 
środków, w tym na refinansowanie kosztów, oraz osiągniętych efektów 
związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach 
Krajowego systemu zielonych inwestycji; 

2) końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału, zbiorcze 
sprawozdania za okres od początku roku do końca ostatniego kwartału objętego 
sprawozdaniem dotyczące postępów w realizacji programów lub projektów 
dofinansowanych ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz 
przeznaczania tych środków, w tym na refinansowanie kosztów. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Krajowy operator przekazuje Krajowemu 
ośrodkowi.> 

<2a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlega weryfikacji przez 
akredytowaną niezależną jednostkę lub jednostkę uprawnioną, w rozumieniu 
przepisów o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w 
zakresie zgodności ze stanem faktycznym informacji dotyczących osiągniętych 
efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych w 
ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.> 

3. Krajowy operator może żądać od beneficjenta niezwłocznego zwrotu całości lub części 
przyznanych środków lub zawiesić wypłatę kolejnych należności przewidzianych 
harmonogramem, jeżeli stwierdzi, że otrzymane przez beneficjenta środki są 
wykorzystywane niezgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji, o 
której mowa w art. 30 ust. 7. 

4. Zwrot środków następuje na Rachunek klimatyczny. 
 

[Art. 36. 
1. Akredytację jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów, o których mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1, prowadzi się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.). 

2. Jednostka uprawniona do weryfikacji raportów powinna wykazać się zatrudnieniem co 
najmniej jednej osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe gwarantujące prawidłowe prowadzenie weryfikacji. 

3. Krajowy ośrodek prowadzi wykaz jednostek uprawnionych do weryfikacji i zamieszcza go 
na swojej stronie internetowej. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie wykształcenia i 
doświadczenia zawodowego osób, o których mowa w ust. 2, kierując się koniecznością 
zapewnienia rzetelności i odpowiedniego poziomu weryfikacji raportów.] 
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Art. 37. 
1. Projekt wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być 

realizowany w ramach procedury krajowej realizacji projektu lub procedury 
międzynarodowej realizacji projektu, zwanych dalej "ścieżkami". 

2. Procedura krajowa realizacji projektu wspólnych wdrożeń, zwana dalej "ścieżką 
pierwszą", obejmuje tryb postępowania dotyczący zatwierdzania tego projektu oraz 
sposób jego monitorowania, oceny i weryfikacji. 

[3. Procedura międzynarodowa realizacji projektu wspólnych wdrożeń, zwana dalej 
"ścieżką drugą", obejmuje tryb postępowania dotyczący zatwierdzania tego projektu oraz 
sposób jego monitorowania, oceny i weryfikacji określony w decyzjach Konferencji Stron 
Konwencji Klimatycznej służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto i Komitetu 
Nadzorującego.] 

<3. Procedura międzynarodowa realizacji projektu wspólnych wdrożeń, zwana dalej 
„ścieżką drugą”, obejmuje tryb postępowania dotyczący zatwierdzania tego 
projektu oraz sposób jego monitorowania, oceny i weryfikacji określony w 
decyzjach Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej stanowiącej spotkanie Stron 
Protokołu z Kioto i Komitetu Nadzorującego.> 

4. Podmiot realizujący projekt wspólnych wdrożeń składając wniosek o wydanie listu 
zatwierdzającego, o którym mowa w art. 40 ust. 6, dokonuje wyboru jednej ze ścieżek. 

 
Art. 38. 

1. Realizacja projektu wspólnych wdrożeń, niezależnie od wybranej ścieżki, wymaga 
uzyskania listu popierającego, a następnie listu zatwierdzającego, wydawanego przez 
ministra właściwego do spraw środowiska, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

[1a. Realizacja projektu wspólnych wdrożeń, w wyniku której nastąpi redukcja lub uniknięcie 
emisji gazów cieplarnianych do powietrza z instalacji objętej systemem handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wymaga uzyskania wyłącznie listu 
zatwierdzającego.] 

<1a. Realizacja projektu wspólnych wdrożeń, w wyniku której nastąpi uniknięcie lub 
redukcja emisji gazów cieplarnianych do powietrza z instalacji objętej systemem 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, za którą realizujący projekt 
zamierza uzyskać jednostki redukcji emisji z rezerwy, o której mowa w art. 13 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695), wymaga uzyskania wyłącznie listu 
zatwierdzającego.> 

2. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje list popierający i list zatwierdzający w 
formie decyzji administracyjnych, każdy po uzyskaniu opinii Krajowego ośrodka, jeżeli 
projekt spełnia warunki określone w art. 39, z zastrzeżeniem ust. 2a. 

2a. List zatwierdzający dla projektów wspólnych wdrożeń, o których mowa w ust. 1a może 
być wydany, jeżeli projekt spełnia warunki, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz 
ust. 2, i zostanie zrealizowany do dnia 28 lutego 2012 r. 

3. Krajowy ośrodek wydaje opinię, w formie postanowienia, w terminie: 
1) 14 dni od dnia doręczenia wniosku w przypadku listu popierającego; 
2) 30 dni od dnia doręczenia wniosku w przypadku listu zatwierdzającego. 



- 16 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje list popierający oraz list zatwierdzający 
albo odmawia ich wydania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii Krajowego 
ośrodka. 

[5. Minister właściwy do spraw środowiska przed wydaniem listu zatwierdzającego 
informuje Komisję Europejską o zamiarze jego wydania, równocześnie przekazując 
raport, o którym mowa w art. 40 ust. 7 pkt 2. 

6. Kopię listu popierającego lub listu zatwierdzającego albo decyzji odmawiających ich 
wydania minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Krajowemu ośrodkowi.] 

<5. Minister właściwy do spraw środowiska przed wydaniem listu zatwierdzającego 
informuje Komisję Europejską o zamiarze jego wydania, a także przekazuje raport, 
o którym mowa w art. 40 ust. 5 pkt 2. 

6. Kopię listu popierającego lub listu zatwierdzającego albo kopie decyzji 
odmawiających ich wydania minister właściwy do spraw środowiska przekazuje 
Krajowemu ośrodkowi w terminie 14 dni od dnia ich wydania.> 

7. List popierający wygasa po upływie jednego roku od dnia doręczenia zgłaszającemu 
projekt wspólnych wdrożeń, jeżeli w tym czasie zgłaszający projekt nie złoży wniosku o 
wydanie listu zatwierdzającego. 

8. Wygaśnięcie listu popierającego stwierdza minister właściwy do spraw środowiska w 
drodze decyzji administracyjnej. 

 
Art. 39. 

1. List popierający może być wydany, jeżeli projekt wspólnych wdrożeń spełnia następujące 
warunki: 

1) nie dotyczy zrealizowanych i zakończonych inwestycji; 
[2) należy do rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty 

wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 
<2) należy do rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty 

wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w 
przepisach wydanych na podstawie ust. 3;> 

3) nie prowadzi do podwójnego liczenia redukcji emisji; 
4) nie stanowi wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa Unii 

Europejskiej lub krajowego. 
2. List zatwierdzający może być wydany, jeżeli projekt wspólnych wdrożeń posiada ważny 

list popierający i spełnia następujące warunki: 
1) powstała w wyniku jego realizacji redukcja lub uniknięcie emisji gazów 

cieplarnianych albo pochłonięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) są dodatkowymi w 
stosunku do tych, które powstałyby bez jego realizacji; 

2) jego realizacja nie powoduje pogorszenia jakości środowiska; 
3) jego realizacja zapewnia ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko; 
4) zapewnia wykorzystanie rozwiązań odpowiadających kryteriom najlepszych 

dostępnych technik; 
5) spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3; 
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6) spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 - w 
przypadku obiektów hydroenergetycznych o mocy powyżej 20 MW. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 
przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się wymaganiami w zakresie ochrony 
klimatu oraz biorąc pod uwagę krajową sytuację w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
oraz wynikające z tego tytułu potrzeby i kierunki działań. 

[4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać projekty wspólnych wdrożeń dotyczące 
obiektów hydroenergetycznych o mocy powyżej 20 MW w trakcie ich realizacji, a także 
kryteria ich oceny oraz formularz sprawozdania potwierdzającego spełnienie tych 
wymogów, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości osiąganych przez te 
projekty efektów środowiskowych oraz harmonizacji ich oceny, a także biorąc pod uwagę 
konieczność spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej.] 

<4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać projekty wspólnych wdrożeń oraz 
projekty mechanizmu czystego rozwoju, dotyczące obiektów hydroenergetycznych o 
mocy powyżej 20 MW w trakcie ich realizacji, a także kryteria ich oceny oraz 
formularz sprawozdania potwierdzającego spełnienie tych wymogów, kierując się 
potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości osiąganych przez te projekty efektów 
środowiskowych oraz harmonizacji ich oceny.> 

 
Art. 40. 

1. List popierający oraz list zatwierdzający wydawane są na wniosek zgłaszającego projekt 
wspólnych wdrożeń. 

2. Wniosek składa się w formie pisemnej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim, do 
ministra właściwego do spraw środowiska. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
14 dni, przekazuje wniosek Krajowemu ośrodkowi do zaopiniowania. 

4. Wniosek o wydanie listu popierającego powinien zawierać: 
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres 

zgłaszającego projekt; 
2) określenie lokalizacji projektu; 
3) oszacowanie przewidywanej wielkości redukcji lub uniknięcia emisji gazów 

cieplarnianych albo pochłaniania emisji dwutlenku węgla (CO2); 
4) wskazanie przewidywanego okresu, w jakim na skutek wdrożenia projektu będą 

powstawały jednostki redukcji emisji; 
5) opis projektu i stosowanej technologii; 
6) opis sposobu i źródeł finansowania projektu; 
7) informację: 

a) o przewidywanych efektach ekologicznych i społecznych, które powstaną w 
wyniku realizacji projektu, 

b) na jakim etapie realizacji znajduje się projekt w dniu składania wniosku, 
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c) o planowanej ścieżce. 
5. Do wniosku o wydanie listu popierającego należy dołączyć: 

1) oświadczenie zgłaszającego, czy projekt będzie wpływał na obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych; 

2) raport akredytowanej niezależnej jednostki lub jednostki uprawnionej 
potwierdzający, że projekt nie będzie prowadził do podwójnego liczenia redukcji 
emisji. 

6. Wniosek o wydanie listu zatwierdzającego powinien zawierać: 
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres 

zgłaszającego projekt; 
2) określenie lokalizacji projektu; 
3) oznaczenie nabywcy jednostek redukcji emisji; 
4) informację o wybranej ścieżce. 

7. Do wniosku o wydanie listu zatwierdzającego należy dołączyć: 
1) dokumentację projektową obejmującą: 

a) opis projektu i stosowanej technologii, 
b) opis sposobu i źródeł finansowania projektu, 
c) opis poziomu bazowego projektu i sposobu jego wyznaczania, 
d) oszacowanie wielkości redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych lub 

pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) i opis stosowanej metodologii szacowania 
tych wielkości, 

e) ocenę, czy powstała w wyniku realizacji projektu redukcja lub uniknięcie emisji 
gazów cieplarnianych albo pochłonięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) są 
dodatkowymi w stosunku do tych, które powstałyby bez jego realizacji, 

f) plan monitorowania projektu; 
2) raport z oceny dokumentacji projektowej sporządzony przez: 

[a) akredytowaną niezależną jednostkę lub jednostkę uprawnioną, o której mowa w 
art. 36, jeżeli wybrana została ścieżka pierwsza, albo] 

<a) akredytowaną niezależną jednostkę lub jednostkę uprawnioną, o której 
mowa w ust. 9, jeżeli wybrana została ścieżka pierwsza, albo > 

b) akredytowaną niezależną jednostkę, jeżeli wybrana została ścieżka druga; 
3) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli projekt dotyczy 

przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, lub kartę 
informacyjną przedsięwzięcia, jeżeli projekt dotyczy przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 
2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700); 
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4) list zatwierdzający projekt wystawiony przez właściwy organ państwa 
uprawnionego, nabywającego jednostki redukcji emisji lub dokument potwierdzający 
zamiar nabycia jednostek redukcji emisji wystawiony przez ten organ[.]<;> 

<5) oświadczenie i raport, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, w przypadku 
projektu, o którym mowa w art. 38 ust. 1a.> 

8. W przypadku gdy podmiotem nabywającym jednostki redukcji emisji nie jest państwo 
uprawnione, do wniosku o wydanie listu zatwierdzającego należy dołączyć upoważnienie 
tego podmiotu do udziału w projektach wspólnych wdrożeń wydane przez właściwy 
organ tego państwa uprawnionego. 

<9. Jednostkę uprawnioną do weryfikacji raportów dotyczących osiągniętych efektów 
związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach projektów wspólnych 
wdrożeń oraz sporządzania raportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, akredytuje 
Centrum Akredytacji, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, 
poz. 586 i Nr 227, poz. 1367), w trybie przepisów tej ustawy. 

10. Jednostka uprawniona, o której mowa w ust. 9, zapewnia przeprowadzenie 
weryfikacji i sporządzenie raportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, przez osobę, 
która posiada wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia w 
obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk technicznych oraz nauk społecznych 
w dziedzinie nauk ekonomicznych, określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, 
z późn. zm.), oraz spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków: 

1) posiada co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe związane 
z wykonywaniem czynności w przynajmniej jednym z następujących zakresów: 

a) nadzór lub kontrola procesów i urządzeń technologicznych 
z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

b) wdrażanie systemów ekozarządzania oraz weryfikacja danych i raportów 
dotyczących środowiska, 

c) zarządzanie lub bilansowanie emisji, w tym monitorowanie, raportowanie i 
weryfikacja redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

d) ocena dokumentacji projektowej, w tym wyznaczanie poziomów bazowych i 
wartości wskaźników emisji oraz określanie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych; 

2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane ze 
stosowaniem: 

a) procedury raportowania oraz kryteriów wyznaczania poziomów bazowych 
i wartości wskaźników emisji lub sektorowych poziomów bazowych 
określonych przepisami prawa z zakresu zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych lub 

b) metodyki dotyczącej szacowania, monitorowania i raportowania redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, lub 

c) metodyki monitorowania, w tym techniki związane z pomiarem emisji 
i kalibracją przyrządów pomiarowych oraz określaniem redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, lub 
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d) metodyki badania i zarządzania danymi oraz systemów zapewniania 
i kontroli jakości. 

11. Krajowy ośrodek prowadzi wykaz jednostek uprawnionych, o których mowa w ust. 
9, i zamieszcza go na swojej stronie internetowej.> 

 
Art. 42. 

1. List zatwierdzający powinien zawierać: 
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres 

zgłaszającego projekt; 
2) określenie lokalizacji projektu; 
3) nazwę projektu; 
4) potwierdzenie, że projekt jest projektem wspólnych wdrożeń; 
5) określenie maksymalnej liczby jednostek redukcji emisji, jakie mogą zostać 

przekazane nabywcy tych jednostek; 
5a) określenie maksymalnej liczby jednostek redukcji emisji powstałych przez obniżenie 

emisji gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych, jakie mogą zostać przekazane nabywcy tych 
jednostek; 

5b) wskazanie instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji, jeżeli emisja 
zredukowana lub emisja uniknięta powstała na skutek obniżenia wielkości emisji 
gazów cieplarnianych w tej instalacji; 

6) oznaczenie nabywcy jednostek redukcji emisji; 
7) określenie ścieżki; 
8) (uchylony). 

2. W przypadku gdy wybrano ścieżkę drugą, list zatwierdzający zawiera dodatkowo 
zobowiązanie do uzyskania pozytywnej oceny raportu, o którym mowa w art. 40 ust. 7 
pkt 2, przez Komitet Nadzorujący. 

3. List zatwierdzający stanowi podstawę dla ministra właściwego do spraw środowiska do 
wydania i przekazania nabywcy powstałych w wyniku realizacji projektu i 
zweryfikowanych jednostek redukcji emisji. 

[4. Zgłaszający projekt jest obowiązany do realizacji i monitorowania projektu w sposób 
określony w dokumentacji projektowej, o której mowa w art. 40 ust. 7 pkt 1.] 

 
Art. 45. 

1. Realizujący projekt wspólnych wdrożeń jest obowiązany do monitorowania tego projektu. 
2. Monitorowanie projektu wspólnych wdrożeń odbywa się zgodnie z planem 

monitorowania projektu określonym w dokumentacji projektowej, o której mowa w art. 
40 ust. 7 pkt 1. 

3. Realizujący projekt wspólnych wdrożeń, na podstawie danych uzyskanych z jego 
monitorowania, opracowuje sprawozdanie z monitorowania określające uzyskaną w 
okresie sprawozdawczym redukcję lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych albo 
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pochłonięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz liczbę jednostek redukcji emisji 
uzyskanych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń. 

[4. Okres sprawozdawczy nie może być dłuższy niż 1 rok.] 
<4. Okres sprawozdawczy nie może być dłuższy niż rok, z wyłączeniem projektu 

wspólnych wdrożeń, o którym mowa w art. 38 ust. 1a.> 
5. Liczba jednostek redukcji emisji, o której mowa w ust. 3, powstałych w wyniku realizacji 

projektu wspólnych wdrożeń podlega weryfikacji przez: 
[1) akredytowaną niezależną jednostkę lub uprawnioną jednostkę, o której mowa w art. 

36, jeżeli wybrana została ścieżka pierwsza, albo] 
<1) akredytowaną niezależną jednostkę lub jednostkę uprawnioną, o której mowa 

w art. 40 ust. 9, jeżeli wybrana została ścieżka pierwsza, albo > 
2) akredytowaną niezależną jednostkę, jeżeli wybrana została ścieżka druga. 

6. Z weryfikacji, o której mowa w ust. 5, sporządza się raport. 
[7. Raport z weryfikacji, o którym mowa w ust. 6, określa liczbę jednostek redukcji emisji 

uzyskanych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń. 
8. Raport z weryfikacji, o którym mowa w ust. 6, jest przedkładany przez realizującego 

projekt wspólnych wdrożeń Krajowemu ośrodkowi w terminie 6 miesięcy od dnia 
zakończenia okresu sprawozdawczego, o którym mowa w ust. 3, za który został 
sporządzony ten raport.] 

<7. Raport z weryfikacji, o którym mowa w ust. 6, określa liczbę jednostek redukcji 
emisji uzyskanych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń w danym 
okresie sprawozdawczym, z podziałem na lata kalendarzowe, w tym liczbę jednostek 
redukcji emisji wynikających z obniżenia emisji gazów cieplarnianych z instalacji 
objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji tych gazów. 

8. Raport z weryfikacji, o którym mowa w ust. 6, jest przedkładany przez 
realizującego projekt wspólnych wdrożeń Krajowemu ośrodkowi w terminie 
6 miesięcy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, o którym mowa w ust. 3, 
za który został sporządzony ten raport, jednak nie później niż w dniu złożenia 
wniosku, o którym mowa w art. 50 ust. 2.> 

 
Art. 49. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej 
informacje o wydanych listach popierających i listach zatwierdzających projekty 
wspólnych wdrożeń oraz dokumentację projektową, o której mowa w art. 40 ust. 7 pkt 1. 

2. W przypadku projektów wspólnych wdrożeń realizowanych w ramach ścieżki pierwszej 
minister właściwy do spraw środowiska przekazuje informacje o zatwierdzonych 
projektach wspólnych wdrożeń sekretariatowi Konwencji Klimatycznej. 

[3. W przypadku projektów wspólnych wdrożeń realizowanych w ramach ścieżki drugiej 
akredytowana niezależna jednostka lub jednostka uprawniona, o której mowa w art. 36, 
zamieszcza na swojej stronie internetowej raport z oceny dokumentacji projektowej, o 
którym mowa w art. 40 ust. 7 pkt 2, oraz raport z weryfikacji, o którym mowa w art. 45 
ust. 6.] 

<3. W przypadku projektów wspólnych wdrożeń realizowanych w ramach ścieżki 
drugiej akredytowana niezależna jednostka lub jednostka uprawniona, o której 
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mowa w art. 40 ust. 9, zamieszcza na swojej stronie internetowej raport z oceny 
dokumentacji projektowej, o którym mowa w art. 40 ust. 7 pkt 2, oraz raport 
z weryfikacji, o którym mowa w art. 45 ust. 6.> 

 
Art. 50. 

1. Jednostkami redukcji emisji można swobodnie rozporządzać. 
[2. Przekazanie jednostek redukcji emisji na wskazany przez nabywcę rachunek lub 

rachunki prowadzone w rejestrze państwa uprawnionego lub w Krajowym rejestrze 
odbywa się na wniosek realizującego projekt wspólnych wdrożeń.] 

<2. Przekazanie nabywcy jednostek redukcji emisji na wskazany rachunek lub 
rachunki prowadzone w rejestrze państwa uprawnionego lub w Krajowym rejestrze 
odbywa się na wniosek realizującego projekt wspólnych wdrożeń.> 

2a. W przypadku projektów wspólnych wdrożeń, o których mowa w art. 38 ust. 1a, jednostki 
redukcji emisji są przekazywane z rezerwy wskazanej w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(Dz. U. Nr 122, poz. 695). 

3. Wniosek składa się w formie pisemnej i elektronicznej do ministra właściwego do spraw 
środowiska w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, o 
którym mowa w art. 45 ust. 3, za który został sporządzony raport z weryfikacji. 

4. Wniosek powinien zawierać: 
1) wskazanie nabywcy lub nabywców jednostek redukcji emisji; 
2) wskazanie okresu sprawozdawczego, którego dotyczy raport z weryfikacji i za który 

będą przekazywane jednostki redukcji emisji; 
3) wskazanie liczby jednostek redukcji emisji, które mają zostać przekazane nabywcy 

zgodnie z liczbą określoną w raporcie z weryfikacji lub liście zatwierdzającym 
projekt; w przypadku różnicy wskazuje się wartość niższą; 

3a) wskazanie liczby jednostek redukcji emisji powstałych przez obniżenie wielkości 
emisji z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, jakie mają 
zostać przekazane nabywcy tych jednostek zgodnie z liczbą określoną w raporcie z 
weryfikacji lub liście zatwierdzającym; w przypadku różnicy wskazuje się wartość 
niższą; 

[4) wskazanie rachunku lub rachunków w krajowym rejestrze nabywcy lub nabywców, 
na które mają zostać przekazane jednostki redukcji emisji.] 

<4) wskazanie rachunku lub rachunków, na które mają zostać przekazane 
jednostki redukcji emisji.> 

5. Do wniosku należy dołączyć: 
1) umowę sprzedaży jednostek redukcji emisji lub inny dokument określający sposób 

rozporządzania tymi jednostkami lub ich przekazywania; 
2) upoważnienie nabywcy do udziału w projektach wspólnych wdrożeń wystawione 

przez właściwy organ państwa uprawnionego, jeżeli nabywca nie jest państwem 
uprawnionym; 

3) raport z weryfikacji, o którym mowa w art. 45 ust. 6. 
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6. W przypadku realizacji projektu wspólnych wdrożeń w ramach ścieżki drugiej raport z 
weryfikacji, o którym mowa w art. 45 ust. 6, powinien mieć pozytywną ocenę Komitetu 
Nadzorującego. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska wyraża zgodę na przekazanie jednostek redukcji 
emisji w drodze decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

[8. Łączna liczba jednostek redukcji emisji, jaka może zostać przekazana nabywcy, nie może 
być większa od sumy jednostek redukcji emisji określonej w raportach z weryfikacji, o 
której mowa w art. 45 ust. 5, lub w liście zatwierdzającym projekt.] 

<8. Łączna liczba jednostek redukcji emisji, jaka może zostać przekazana nabywcy, nie 
może być większa od sumy jednostek redukcji emisji określonej w raportach 
z weryfikacji, o której mowa w art. 45 ust. 5, lub w liście zatwierdzającym projekt. 
W przypadku różnicy wybiera się wartość niższą.> 

9. Kopię ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw 
środowiska przekazuje Krajowemu ośrodkowi. 

[10. Krajowy ośrodek dokonuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
przekazania kopii ostatecznej decyzji, przekazania jednostek redukcji emisji w liczbie 
określonej w decyzji na wskazany rachunek lub rachunki w krajowym rejestrze nabywcy.] 

<10. Krajowy ośrodek przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania kopii ostatecznej decyzji, jednostki redukcji emisji w liczbie 
określonej w decyzji na wskazany rachunek lub rachunki w krajowym rejestrze 
nabywcy.> 

 
Art. 52. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska udziela zgody albo odmawia jej udzielenia, w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska odmawia udzielenia zgody w formie decyzji 
administracyjnej, jeżeli wniosek nie odpowiada warunkom określonym w art. 51. 

[3. Kopię decyzji udzielającej zgody lub decyzji odmawiającej jej udzielenia minister 
właściwy do spraw środowiska przekazuje Krajowemu ośrodkowi.] 

<3. Kopię decyzji udzielającej zgody lub decyzji odmawiającej jej udzielenia minister 
właściwy do spraw środowiska przekazuje Krajowemu ośrodkowi w terminie 14 dni 
od dnia ich wydania.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

 
Art. 400b. 

1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6. 
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2. Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42. 

3. Narodowy Fundusz wykonuje zadania Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji 
określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji. 

<4. Krajowy operator systemu zielonych inwestycji może powierzać wojewódzkim 
funduszom, na podstawie porozumień, wykonywanie czynności składających się na 
realizację zadań, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7a i 9 ustawy z dnia 17 lipca 
2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, 
ponosząc odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. 

5. Porozumienia, o których mowa w ust. 4, określają w szczególności zakres czynności 
wykonywanych przez wojewódzkie fundusze oraz sposób pokrywania przez 
Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji kosztów ponoszonych przez 
wojewódzkie fundusze na wykonywanie tych czynności.> 

 
Art. 401d. 

[1. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z umów sprzedaży jednostek 
przyznanej emisji zawieranych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.] 

<1. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy pochodzące ze sprzedaży 
jednostek Kioto, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. 
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.> 

2. [Przychody, o których mowa w ust. 1, pomniejszone o koszty ich obsługi, przeznacza się 
na:] <Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gromadzone na 
Rachunku klimatycznym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 
2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, 
pomniejszone o koszty ich obsługi, przeznacza się na:> 

1) dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w 
ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji, 
o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji; 

<1a) refinansowanie: 
a) Narodowemu Funduszowi kosztów związanych z przeznaczaniem innych 

środków niż wymienione w ust. 1,  
b) wojewódzkiemu funduszowi kosztów związanych z przeznaczaniem 

środków 
– na dofinansowanie 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, w tym kosztów związanych z 
przekazaniem środków na dochody budżetu państwa w celu dofinansowania 
zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, obejmujących 
realizację tych programów lub projektów;> 

2) pokrycie wydatków związanych z obsługą Rady Konsultacyjnej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji; 
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3) pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 25 
ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji. 

 
Art. 410e. 

1. [Środki Narodowego Funduszu inne niż przychody, o których mowa w art. 401 ust. 7 oraz 
art. 401d ust. 1, można także przeznaczać za zgodą ministra właściwego do spraw 
środowiska na:] <Środki Narodowego Funduszu niebędące przychodami, o których 
mowa w art. 401 ust. 7, oraz niebędące wpływami pochodzącymi ze sprzedaży 
jednostek przyznanej emisji gromadzonymi na Rachunku klimatycznym, o którym 
mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, można także przeznaczać, za 
zgodą ministra właściwego do spraw środowiska, na:> 

1) udzielanie pomocy w ramach międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju 
państwom niewymienionym w załączniku I do Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 
1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238), zwanej dalej "Konwencją Klimatyczną"; 

2) dokonywanie wpłat na rzecz międzynarodowych organizacji, instytucji, programów i 
funduszy, zapewniających funkcjonowanie mechanizmów finansowych służących 
realizacji celów Konwencji Klimatycznej. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest udzielana na wspieranie projektów i inwestycji 
z zakresu: 

1) ograniczania lub unikania emisji gazów cieplarnianych; 
2) pochłaniania lub sekwestracji dwutlenku węgla (CO2); 
3) adaptacji do zmian klimatu; 
4) wzmocnienia instytucjonalnego. 

[3. Środki Narodowego Funduszu inne niż przychody, o których mowa w art. 401 ust. 7 oraz 
art. 401d ust. 1, przeznaczone na zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane przez 
państwową jednostkę budżetową, są przekazywane tej jednostce zgodnie z art. 410c 
ust. 2.] 

<3. Środki Narodowego Funduszu niebędące przychodami, o których mowa w art. 401 
ust. 7, oraz niebędące wpływami pochodzącymi ze sprzedaży jednostek przyznanej 
emisji gromadzonymi na Rachunku klimatycznym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 
ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji, przeznaczone na zadania, o których mowa w ust. 
1, realizowane przez państwową jednostkę budżetową, są przekazywane tej 
jednostce zgodnie z art. 410c ust. 2.> 

 


