
USTAWA 

z dnia...................  2016 r. 

o Państwowej Agencji Ochrony Środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw
1)

 

                                                 
1)

 Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach 

urzędów państwowych, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o 

lasach, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 16 marca 

1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę 

z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, ustawę 

z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, ustawę z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach, ustawę z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz 

wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawę 

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i 

przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, ustawę z dnia 27 

lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 

niektórych ustaw, ustawę z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, ustawę z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawę z dnia 19 grudnia 

2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw raz rynku chmielu, ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie kontrolowania i monitorowania jakości paliw, 

ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym, ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, ustawę z 

dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, ustawę 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, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawę z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 

r. o bateriach i akumulatorach, ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, ustawę z dnia 4 marca 

2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie 

wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o 

krajowym systemie ekozarządzania i audytu(EMAS), ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych, ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, ustawę z dnia 12 

czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawę z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawę z dnia 9 października 2015 r. o 

produktach biobójczych.   
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Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa: 

1) zadania, organizację oraz zasady działalności Państwowej Agencji Ochrony Środowiska,  

2) system kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w tym zasady 

przeprowadzania kontroli podmiotów korzystających ze środowiska oraz 

przeciwdziałania poważnym awariom; 

3) zasady pomiarów i oceny stanu środowiska. 

 

Rozdział 2  

Organizacja Agencji 

Art. 2. 1.  Tworzy się Państwową Agencję Ochrony Środowiska, zwaną dalej 

„Agencją”. 

2. Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.
2)

), nadzorowaną przez ministra 

właściwego do spraw środowiska. 

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu. 

Art. 3. 1. W skład Agencji wchodzą:  

1) Krajowe Biuro Agencji; 

2) regionalne biura Agencji; 

3) wyodrębniona jednostka inspekcyjno-kontrolna. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze zarządzenia, nadaje statut Agencji, 

w którym określa w szczególności strukturę organizacyjną Agencji, sposób jej 

funkcjonowania, zasięg terytorialny regionów, kierując się odpowiednio zakresem zadań i 

potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania Agencji. 

Art. 4. 1. Agencja ma prawo używać na dokumentach i emblematach wizerunku orła 

ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą: 

                                                 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. 

poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 1045, 1117,1130,1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 

1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195. 
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1) „Państwowa Agencja Ochrony Środowiska”; 

2) „Regionalne Biuro Państwowej Agencji Ochrony Środowiska” z określeniem regionu, o 

którym mowa w art. 3 ust. 2; 

3) „Prezes Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

4) „Dyrektor Regionalnego Biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska” z 

określeniem regionu, o którym mowa w art. 3 ust. 2. 

2. Agencja ma prawo używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła 

ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku nazwę „Państwowa Agencja 

Ochrony Środowiska”. 

Art. 5. Organami Agencji są: 

1) Prezes Agencji; 

2) dyrektorzy regionalnych biur Agencji. 

Art. 6. 1. Prezes Agencji działa przy pomocy zastępców Prezesa Agencji, dyrektora 

Krajowego Biura Agencji, dyrektorów i zastępców dyrektorów regionalnych biur Agencji. 

2. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego 

do spraw środowiska na okres 6 lat. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji na 

wniosek ministra właściwego do spraw środowiska 

3. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

6) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości 

Agencji. 

Art. 7. 1. Prezes Agencji kierując działalnością Agencji: 

1) ustala roczne i wieloletnie plany działania Agencji 

2) ustala ogólne kierunki działania Agencji oraz wydaje zalecenia i wytyczne, 

określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań, o których mowa w art. 

2 ust. 1, oraz kontroluje stan ich realizacji; 
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3) ustala plany kontroli; 

4) ustala szczegółowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia poważnej 

awarii w zakresie należącym do właściwości Agencji oraz zasady współdziałania z 

innymi organami administracji publicznej; 

5) może wydawać dyrektorom regionalnych biur polecenia dotyczące podjęcia 

określonych czynności i żądać będących w ich posiadaniu informacji o stanie 

środowiska i jego ochronie oraz o zakresie i wynikach ich działania; 

6) organizuje i koordynuje kontrole podmiotów korzystających ze środowiska o 

zasięgu lub znaczeniu ponadwojewódzkim; 

7) opracowuje wieloletnie programy państwowego monitoringu środowiska; 

8) dokonuje analiz i ocen: 

a) przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1, 

b) stanu środowiska; 

9) prowadzi system informatyczny Ekoinfonet i nadzoruje jego funkcjonowanie; 

10) organizuje szkolenia pracowników Agencji w zakresie wykonywania zadań 

określonych w ustawie i w przepisach odrębnych; 

11) sporządza roczne sprawozdanie z działalności Agencji i przedkłada je do akceptacji 

ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do 31 maja roku 

następnego. 

2. Prezes Agencji wykonuje zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych. 

3.  Szczegółowe zasady wynagradzania w Agencji określi w regulaminie 

wynagradzania Prezes Agencji.  

Art. 8. 1. Zastępców Prezesa Agencji powołuje minister właściwy do spraw środowiska 

na wniosek Prezesa Agencji na okres 6 lat. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje 

zastępców Prezesa Agencji na jego wniosek. 

2. Stanowisko zastępcy Prezesa Agencji może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
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5) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

6) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości 

Agencji. 

Art. 9. 1. Dyrektora Krajowego Biura Agencji powołuje i odwołuje Prezes Agencji. 

2. Stanowisko dyrektora Krajowego Biura Agencji może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk 

kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych 

z dysponowaniem środkami publicznymi; 

3) posiada kompetencje kierownicze; 

4) spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy. 

3. Dyrektor Krajowego Biura Agencji: 

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy, warunki działania, a także organizację pracy, 

w szczególności przez: 

a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Agencji w 

zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Prezesa 

Agencji, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez Prezesa 

Agencji, 

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem 

projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Agencji, 

c) występowanie z wnioskiem do Prezesa Agencji o nadanie regulaminu 

organizacyjnego Agencji, 

d) ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych oraz ustalanie 

regulaminu pracy, 

e) gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów 

dla Agencji oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Agencji, 

f) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 

g) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia urzędu,  

h) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w 

urzędzie, 

i) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, 
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j) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej; 

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Krajowym 

Biurze oraz realizuje politykę personalną, w szczególności przez: 

a) przygotowywanie i realizacja programu zarządzania zasobami ludzkimi, 

b) dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy oraz 

czynności związanych z ustaniem stosunku pracy, 

c) organizowanie naboru na wolne stanowiska w Krajowym Biurze, 

d) dysponowanie funduszem nagród, 

e) administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Art.10.1. Regionalnymi biurami Agencji kierują dyrektorzy.  

2. Dyrektorów i zastępców dyrektorów regionalnych biur Agencji powołuje i odwołuje 

Prezes Agencji. 

3. Stanowisko dyrektora regionalnego biura Agencji może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk 

kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych 

z dysponowaniem środkami publicznymi; 

3) posiada co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach związanych z zadaniami z 

zakresu ochrony środowiska, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

4) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji; 

5)  spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy. 

4. Dyrektor regionalnego biura Agencji: 

1) wykonuje zadania Agencji zgodnie z ogólnymi kierunkami działania, zaleceniami i 

wytycznymi Prezesa Agencji; 

2) ustala kierunki działania oraz roczne plany pracy Agencji w regionie, których 

elementem są roczne plany działalności kontrolnej; 

3) opracowuje i realizuje wojewódzkie programy monitoringu środowiska; 

4) dokonuje na obszarze województwa analiz i ocen: 

a) przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 14 ust. 1, 

b) stanu środowiska; 
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5) przedkłada Prezesowi Agencji informacje o realizacji zadań Agencji na obszarze 

regionu za dany rok w terminie do 15 lutego roku następnego oraz na żądanie, w 

każdym czasie. 

Art. 11. Dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów w Krajowym Biurze 

powołuje i odwołuje Dyrektor Krajowego Biura Agencji. 

Art. 12. Powołanie na stanowiska, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 1 jest 

równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 

późn. zm.
3)

). 

Art. 13. 1. W sprawach cywilnych przed sądami Agencję reprezentują Prezes Agencji 

oraz dyrektorzy regionalnych biur Agencji. 

2. Prezes Agencji oraz dyrektorzy regionalnych biur Agencji wykonują zadania własne i 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

3. W ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Prezes Agencji i 

dyrektorzy regionalnych biur Agencji wydają decyzje administracyjne w sprawach 

określonych w niniejszej ustawie, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dna 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). 

4. Prezes Agencji jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do 

dyrektorów regionalnych biur Agencji. 

Rozdział 3 

Zadania Agencji 

Art. 14. 1. Do zadań inspekcyjno – kontrolnych Agencji należy w szczególności: 

1) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie przestrzegania przepisów o 

ochronie środowiska; 

2) kontrola przestrzegania przepisów o odpadach;  

3) kontrola przestrzegania przepisów o odpadach wydobywczych; 

                                                 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2016 

r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268. 
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4) kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz 

przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji i jej wpływu na stan środowiska; 

5) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem 

wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze 

środowiska; 

6) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju 

opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do 

silników statków żeglugi śródlądowej; 

7) udział w postępowaniach dotyczących wydania, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia 

na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym w szczególności 

pozwolenia zintegrowanego, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią lub gdy Prezes 

Agencji albo dyrektor regionalnego biura agencji zgłosi swój udział w postępowaniu na 

prawach strony; 

8) kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed 

zanieczyszczeniem; 

9) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako 

przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

10) rozpoznawanie, analizowanie i zapobieganie zagrożeniom ekologicznym znacznego 

stopnia oraz wykrywanie sprawców szkód ekologicznych; 

11) kontrola przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami 

opakowaniowymi; 

12) kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; 

13) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających 

ocenie zgodności, w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań 

dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych; 

14) kontrola postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z 

niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi, oraz z produktami, urządzeniami i 

systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi te 

substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, z wyłączeniem systemów ochrony 

przeciwpożarowej i gaśnic zawierających te substancje;  
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15) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju 

opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do 

silników statków żeglugi śródlądowej; 

16) przestrzegania przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych, w zakresie wymagań określonych w zezwoleniach na prowadzenie 

zakładu inżynierii genetycznej albo w zgodach na zamierzone uwolnienie organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w zakresie postępowania z odpadami, w 

tym powstającymi podczas zamkniętego użycia organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych oraz po zakończeniu zamierzonego uwolnienia organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych do środowiska,  

17) kontrola wykonywania zadań określonych w przepisach o międzynarodowym obrocie 

odpadami;  

18) kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

19) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688), z wyjątkiem art. 37 i art. 39; 

20) kontrola przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem 

przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów 

art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 

687 i 1688); 

21) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach; 

22) wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów 

wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 

12.11.2010, str. 23); 

- w zakresie zagrożeń dla środowiska; 

23) kontrola przestrzegania przepisów o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów w 

zakresie emisji gazów cieplarnianych objętych systemem oraz szacowanie wielkości 

emisji gazów cieplarnianych z instalacji lub z operacji lotniczej; 

24)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 
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2. Do zadań Agencji w zakresie państwowego monitoringu środowiska należy w 

szczególności: 

1) opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska; 

2) koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska; 

3) gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego 

monitoringu środowiska; 

4) przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu 

środowiska; 

5) opracowywanie raportów o stanie środowiska; 

6) udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym 

koordynacja współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i 

Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 13); 

7) wykonywanie pomiarów jakości elementów przyrodniczych. 

 

3. Do zadań Agencji w zakresie poważnych awarii należy w szczególności: 

1) kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej 

awarii; 

2) badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii 

dla środowiska; 

3) prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia 

poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku; 

4) monitorowanie występowania poważnych awarii oraz prowadzenie kontroli 

interwencyjnych w przypadku ich wystąpienia; 

5) nadzór nad usuwaniem skutków poważnych awarii w celu przywrócenia środowiska do 

stanu właściwego, w tym nadzór nad zdarzeniami na śródlądowych wodach w obszarach 

przygranicznych, z uwzględnieniem strefy brzegowej Morza Bałtyckiego; 

6) opiniowanie programów działań zapobiegania awaryjnym zanieczyszczeniom wód w 

dorzeczach; 

7) prowadzenie krajowego punktu informowania o transgranicznych skutkach awarii 

przemysłowych. 
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4. Do zadań Agencji w zakresie działalności laboratoryjnej należy w szczególności: 

1) wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii 

występujących w środowisku; 

2) prowadzenie laboratoriów zapewniających dotrzymanie jakości badań w podsystemach 

państwowego monitoringu środowiska, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych 

przepisach; 

3) prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych; 

4) prowadzenie interkalibracyjnych  porównań międzylaboratoryjnych. 

 

5. Do zadań Agencji w zakresie analiz i prognoz oraz pomocy doradczej w planowaniu 

inwestycji wspomagających politykę ekologiczną państwa należy w szczególności: 

1) tworzenie założeń  do polityki rozwoju w zakresie ochrony środowiska, założeń do 

polityki ekologicznej państwa oraz strategii sektorowych w aspekcie ochrony 

środowiska; 

2) sporządzanie ocen dotyczących sektorowych dziedzin gospodarczo-społecznych w 

kontekście realizacji zasady zrównoważonego rozwoju; 

3) opracowywanie analiz procesów zachodzących w ochronie środowiska i projektów 

przedsięwzięć kształtujących politykę ekologiczną państwa; 

4) opracowywanie projektów oficjalnych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  na potrzeby 

prezentacji na międzynarodowych zgromadzeniach, w szczególności Unii Europejskiej, 

Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego i Organizacji Narodów 

Zjednoczonych; 

5) przygotowanie projektów rozwiązań organizacyjnych i systemowych usprawniających 

zarządzanie ochroną środowiska. 

 

6. Do innych zadań Agencji należy w szczególności: 

1) wykonywanie zadań określonych w przepisach o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach;  

2) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy; 

3) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń; 
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4) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.
4)

); 

5) wykonywanie zadań określonych w ustawie 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. z 2016 r. 

poz. 353). 

 

Art. 15. 1. Agencja, współdziała w zakresie ochrony środowiska: 

1) z organami administracji publicznej; 

2) z instytucjami państwowymi, organami kontrolnymi, organami wymiaru 

sprawiedliwości oraz z jednostkami obrony, a także z organizacjami społecznymi. 

2. Agencja współdziała z Policją w zakresie gromadzenia i analizowania informacji o 

zagrożeniach i przestępstwach ekologicznych.  

3. Agencja współdziała w zwalczaniu poważnej awarii z organami właściwymi do jej 

prowadzenia. 

4. Agencja współpracuje z Europejską Siecią Wdrażania i Egzekwowania Prawa 

Ochrony Środowiska IMPEL.  

5. Agencja współpracuje z organami Unii Europejskiej, Europejską Agencją Środowiska 

i z krajowymi agencjami ochrony środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb współdziałania, o 

którym mowa w ust. 2, mając na względzie zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji 

zadań.  

 

Rozdział 4 

Kadry Agencji  

 

Art. 16. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji 

jest otwarty i konkurencyjny.   

                                                 
4)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295 

oraz z 2016 r. poz. 352. 
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 2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym 

mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w 

jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. 

Art. 17. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację 

publiczną, w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

Art. 18. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może 

być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

Art. 19. Po upływie terminu do składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o 

naborze, niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania 

formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie 

dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez 

opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Art. 20. Lista, o której mowa w art. 19, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego 

miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Art. 21. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia 

na wolne stanowiska pracy w Agencji. 

Art. 22. Protokół, o którym mowa w art. 21, zawiera w szczególności: 

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz 

imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. 

Art. 23. 1. Informację o wyniku naboru zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej Agencji i umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce 

organizacyjnej, w której był prowadzony nabór. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska pracy; 
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3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego; 

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego 

kandydata. 

Art. 24. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 

miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku 

kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. 

Przepisy art. 23 stosuje się odpowiednio. 

Art. 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do stosunku pracy osób 

zatrudnionych w Agencji stosuje się przepisy prawa pracy. 

 

 

Rozdział 5 

Wykonywanie zadań kontrolnych przez Agencję  

 

Art. 26. 1. Kontrolę wykonują Prezes Agencji i zastępcy Prezesa Agencji, dyrektorzy 

regionalnych biur Agencji oraz upoważnieni przez nich pracownicy Agencji, zwani dalej 

inspektorami. 

2. Kontrolę prowadzi się na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Do kontroli prowadzonej  przez Agencję nie stosuje się art. 79 ust. 1 i art. 82 ust. 1 

ustawy, o której mowa w ust. 2. 

Art. 27 1. Przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska 

osoby, o których mowa w art. 26, są uprawnione do:  

1) wstępu przez całą dobę z niezbędnym sprzętem: 

a) na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowadzona jest 

działalność gospodarcza, 

b) do środków transportu, 

2) wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren niezwiązany z 

prowadzeniem działalności gospodarczej; 

3) przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek, lub 

wykonywania innych czynności kontrolnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej 
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nieruchomości, w obiekcie lub jego części, stanu środowiska oraz oceny tego stanu w 

świetle przepisów o ochronie środowiska, a także indywidualnie określonych w 

decyzjach administracyjnych warunków wykonywania działalności wpływającej na 

środowisko; 

4) żądania wstrzymania ruchu lub uruchomienia instalacji lub urządzeń oraz 

powstrzymania się od wykonywania innych czynności w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne dla pobrania próbek oraz przeprowadzenia badań i pomiarów; 

5) oceny sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, w tym środków transportu; 

6) oceny stosowanych technologii i rozwiązań technicznych; 

7) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w 

zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego; 

8) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z 

problematyką kontroli; 

9) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu 

ustalenia ich tożsamości oraz żądania okazania dokumentów niezbędnych do 

wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzenia wniosku o ukaranie; 

10) oceny sposobu wykonywania pomiarów emisji, ilości pobranej wody oraz 

odprowadzanych ścieków przez jednostkę prowadzącą pomiary, w tym poprawności 

sposobu pobierania i analizy próbek. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wstrzymania ruchu lub uruchomienia 

instalacji lub urządzenia dokonuje osoba wskazana przez kierownika kontrolowanej jednostki 

organizacyjnej albo kontrolowaną osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 

Wskazana osoba powinna posiadać wiedzę umożliwiającą wstrzymanie ruchu lub 

uruchomienie instalacji lub urządzenia w sposób, który nie spowoduje powstania szkody w 

danej instalacji lub urządzeniu. 

3. Jeżeli przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, w tym pobieranie próbek lub 

wykonanie innych czynności kontrolnych, wymaga specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, 

Prezes Agencji, zastępcy Prezesa Agencji lub dyrektorzy regionalnych biur Agencji mogą 

upoważnić do udziału w kontroli osobę niebędącą inspektorem, posiadającą taką wiedzę lub 

takie umiejętności. 

4. Osoby, o których mowa w art. 26, są uprawnione do poruszania się po terenie 

nieruchomości, obiektu lub ich części oraz środków transportu, bez potrzeby uzyskiwania 

przepustki oraz nie podlegają rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym 
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kontrolowanej jednostki organizacyjnej; podlegają oni przepisom bezpieczeństwa i higieny 

pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce organizacyjnej. 

5. Wejście przez osoby, o których mowa w art. 26, do obiektów usytuowanych na 

terenach zamkniętych wymaga uzyskania zgody zarządcy terenu oraz stosownego zezwolenia  

dowódcy lub kierownika właściwej jednostki.  

6. W przypadku kontroli obiektów na terenach zamkniętych osoby, o których mowa w 

art. 26, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.
5)

). 

7. Upoważnienie do kontroli dla inspektorów Agencji oraz osób, o których mowa w 

ust. 3, wydaje Prezes Agencji lub właściwy miejscowo dyrektor regionalnego biura Agencji. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

upoważnienia do kontroli, o którym mowa w ust. 7, kierując się potrzebą ujednolicenia formy 

i treści dokumentów potwierdzających upoważnienie. 

Art. 28. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowana osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych oraz o zakwaterowaniu sił zbrojnych, są obowiązani umożliwić 

inspektorowi przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umożliwić dokonanie czynności, o 

których mowa w art. 27 ust. 1 i 2. 

Art. 29. Dyrektor regionalnego biura Agencji może wystąpić z wnioskiem do 

właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa 

inspektorów oraz pomoc Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych, jeżeli jest to 

niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

Art. 30. 1. Niezwłocznie po zakończeniu czynności, o których mowa w art. 27, 

inspektor Agencji sporządza protokół z kontroli, którego jeden egzemplarz doręcza 

kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo kontrolowanej osobie fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą. 

2. Protokół podpisują inspektor i kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej 

albo kontrolowana osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, którzy mogą wnieść 

do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi. 

                                                 
5)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281. 
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3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki 

albo kontrolowaną osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, inspektor czyni o 

tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może w terminie siedmiu dni 

przedstawić swoje stanowisko na piśmie przeprowadzającemu kontrolę inspektorowi, 

właściwemu miejscowo dyrektorowi regionalnego biura Agencji lub Prezesowi Agencji. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, formę i 

zakres protokołu z kontroli, o którym mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia 

formy i treści dokumentów potwierdzających czynności kontrolne.  

Art. 31. 1. Na podstawie ustaleń kontroli właściwy dyrektor regionalnego biura Agencji 

lub Prezes Agencji może: 

1) wymierzać kary pieniężne lub administracyjne kary pieniężne na podstawie przepisów 

odrębnych; 

2) nakładać grzywny w drodze mandatu karnego na podstawie przepisów odrębnych; 

3) podejmować decyzje wstrzymujące użytkowanie, oddanie do użytkowania oraz 

działalność prowadzoną  z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub 

naruszeniem warunków korzystania ze środowiska; 

4) wydać zarządzenie pokontrolne skierowane do kierownika kontrolowanej jednostki 

organizacyjnej lub kontrolowanej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; 

5) wydać na podstawie odrębnych przepisów decyzję administracyjną; 

6) wszcząć egzekucję, jeżeli obowiązek wynika z mocy prawa lub decyzji 

administracyjnej. 

2. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowana osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu 

pokontrolnym, mają obowiązek poinformowania właściwego dyrektora regionalnego biura 

Agencji lub Prezesa Agencji o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących 

wyeliminowaniu wskazanych naruszeń. 

3. Właściwy dyrektor regionalnego biura Agencji lub Prezes Agencji może upoważnić 

inspektora do wydania w trakcie kontroli decyzji w przedmiocie wstrzymania: 

1) działalności powodującej naruszenie wymagań ochrony środowiska, jeżeli zachodzi 

bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo bezpośrednie zagrożenie 

zniszczenia środowiska w znacznych rozmiarach; 

2) oddania do użytku obiektu budowlanego, zespołu obiektów budowlanych lub instalacji 

niespełniających wymagań ochrony środowiska. 
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Art. 32. W sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku Prezesowi Agencji lub 

właściwemu dyrektorowi regionalnego biura Agencji przysługuje uprawnienie oskarżyciela 

publicznego także wtedy, gdy wniosek o ukaranie za wykroczenie złożył inny uprawniony 

oskarżyciel. 

Art. 33. W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki 

organizacyjnej lub kontrolowanej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jej 

pracownika lub innej osoby fizycznej wyczerpuje znamiona przestępstwa przeciwko 

środowisku, Prezes Agencji lub właściwy dyrektor regionalnego biura Agencji kieruje do 

organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie. 

Art. 34. 1. Prezes Agencji lub właściwy dyrektor regionalnego biura Agencji może 

zwrócić się do każdego organu administracji publicznej lub organu ścigania o udzielenie 

informacji lub udostępnienie dokumentów i danych związanych z ochroną środowiska, 

będących w posiadaniu tych organów.  

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska w 

działalności organów administracji publicznej organy Agencji kierują wystąpienie, którego 

treścią może być w szczególności wniosek o: 

1) wszczęcie postępowania administracyjnego; 

2) dopuszczenie na prawach strony do udziału w toczącym się postępowaniu. 

3. Organom Agencji przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym przed 

sądami administracyjnymi, o ile o to wystąpią. 

Art. 35. 1. Koszty kontroli, analiz i wykonywania pomiarów, w tym pobierania próbek, 

na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska, ponoszą 

podmioty korzystające ze środowiska, których działalność jest źródłem naruszania tych 

wymagań, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Koszty oszacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych, ponosi prowadzący instalację albo operator statku powietrznego. 

3. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala, w drodze decyzji, Prezes 

Agencji lub właściwy dyrektor regionalnego biura Agencji, stwierdzający naruszenie 

wymagań ochrony środowiska albo dokonujący oszacowania wielkości emisji z instalacji 

albo z operacji lotniczej. 
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4. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z  ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, kierując się potrzebą zapewnienia proporcjonalności kosztów, 

określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób ustalania kosztów ponoszonych w 

związku z  prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska oraz  

szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej, o którym mowa w ustawie z 

dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

5. W przypadku, gdy nie stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska koszty, 

o których mowa w ust. 1, ponosi Agencja. 

Art. 36. 1. W wykonywaniu czynności kontrolnych Agencja współdziała z: 

1) organami kontroli; 

2) organami administracji rządowej;  

3) organami samorządu terytorialnego;  

4) organami obrony cywilnej; 

5) organizacjami społecznymi; 

6) organami ścigania. 

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

1) rozpatrywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli, składanych przez organy 

jednostek samorządu terytorialnego; 

2) przekazywanie organom administracji publicznej informacji o wynikach kontroli 

przeprowadzonych przez Agencję; 

3) wymianę informacji o wynikach kontroli; 

4) współpracę z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kontroli zagrożeń 

środowiska mających negatywny wpływ na zdrowie ludzkie; 

5) wymianę z organami celnymi i Strażą Graniczną informacji związanych ze 

sprowadzaniem do kraju towarów, których wwóz jest zakazany lub ograniczony ze 

względu na ochronę środowiska; 

6) współpracę ze Strażą Graniczną w wykonywaniu kontroli w strefie nadgranicznej; 

7) współpracę z organami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przeciwdziałania 

poważnym awariom i usuwania ich skutków. 

3. Wojewoda może zwrócić się do Prezesa Agencji lub właściwego dyrektora 

regionalnego biura Agencji o przeprowadzenie kontroli nieobjętej planem kontroli Agencji.  

4. Prezes Agencji lub właściwy dyrektor regionalnego biura Agencji są zobowiązani do 

przeprowadzenia kontroli na wniosek wojewody. 
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5. Agencja współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w 

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 

Rozdział 6 

Jednostka inspekcyjno-kontrolna 

 

Art. 37. 1. W ramach Agencji tworzy się wyodrębnioną, specjalną jednostkę 

inspekcyjno-kontrolną, której zadaniem jest prowadzenie działań o charakterze operacyjnym, 

mających na celu przeciwdziałanie szkodom ekologicznym oraz wykrywanie sprawców 

szkód ekologicznych.  

2. Inspektorzy jednostki, o której mowa w ust. 1, działają na podstawie imiennych 

upoważnień wydawanych przez Prezesa Agencji.  

3. Inspektorzy jednostki, o której mowa w ust. 1, wykonując czynności inspekcyjno – 

kontrolne oraz operacyjne, poza uprawnieniami określonymi  w art. 27, są uprawnieni do: 

1) uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o osobach, 

rzeczach i zdarzeniach, w tym uzyskiwania informacji oraz utrwalania śladów i 

dowodów w sposób niejawny; 

2) zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych w celu legitymowania 

osób, ustalenia ich tożsamości, kontroli przewożonych ładunków lub dokumentów 

przewozowych dotyczących tych ładunków, a także badania ładunków i pobierania 

ich próbek; 

3) zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek organizacyjnych, 

przedsiębiorców i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych 

wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących 

przepisów prawa. 

4. Osoba posiadająca towary jest zobowiązana, na jej koszt, do wykonywania 

czynności umożliwiających przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 2, a w 

szczególności do rozładowania, okazania oraz załadowania ładunku po zakończeniu 

czynności. 

5. Osobie przysługuje zażalenie do Prezesa Agencji na zasadność lub sposób dokonania 

czynności, o której mowa w ust. 3. 
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Art. 38. 1. Z czynności wymienionych w art. 37 ust. 3 pkt 2 sporządza się protokół, a z 

czynności wymienionej w art. 37 ust. 3 pkt 1 - notatkę służbową. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 37 ust. 3 pkt 1 - 3 i ust. 4, a także sposób 

i tryb współpracy z Policją w tym zakresie, uwzględniając w szczególności zapewnienie 

ich sprawności i skuteczności oraz zasady zatrzymywania pojazdów obowiązujące w 

Policji. 

  Art. 39.  1. Uprawnienia, o których mowa w art. 37 ust. 3 pkt 2, przysługują 

inspektorom jednostki, o której mowa w art. 37 ust. 1, wyłącznie przy realizacji zadań 

inspekcyjno – kontrolnych oraz operacyjnych. Inspektorom tym przysługuje umundurowanie 

służbowe. 

2. Inspektorzy jednostki, o której mowa w art. 37 ust. 1, muszą odpowiadać kryteriom 

określonym w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r.  poz. 

355, z późn. zm.
6)

). 

 3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb tworzenia jednostki, o której mowa w art. 37 ust. 1, oraz liczbę zatrudnionych w 

niej inspektorów, uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia 

właściwej realizacji zadań ustawowych Agencji;  

2) tryb naboru do jednostki, o której mowa w art. 37 ust. 1, w sposób uwzględniający 

szczególny charakter zadań w niej wykonywanych oraz umożliwiający sprawdzenie 

posiadania przez kandydatów predyspozycji do wykonywania zadań służbowych. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych, kierując się koniecznością ujednolicenia umundurowania inspektorów 

jednostki, o której mowa w art. 37 ust. 1, określi w drodze rozporządzenia:  

1) umundurowanie i znaki identyfikacyjne inspektorów; 

2) sposób noszenia umundurowania i znaków identyfikacyjnych inspektorów; 

3) normy umundurowania, uwzględniając okres używalności jego składników; 

                                                 
6)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 

1217, 1268, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147 i 437. 
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4) normy wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych, zasady jego 

przyznawania i użytkowania. 

Art. 40. 1. Inspektorzy jednostki, o której mowa w art. 37 ust. 1, są zobowiązani do 

wykonywania czynności służbowych w sposób możliwie najmniej naruszający dobra 

osobiste i majątkowe osób i przedsiębiorców, których te czynności dotyczą. 

2. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki 

pozostające w dyspozycji inspektorów i pracowników są bezcelowe lub okazały się 

nieskuteczne. 

3. W razie uzasadnionej potrzeby zatrzymaną osobę należy niezwłocznie poddać 

badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 

4. Zatrzymanie pojazdów mechanicznych i innych środków przewozowych może 

być dokonywane tylko przez umundurowanych inspektorów i pracowników, 

znajdujących się w pobliżu oznakowanego pojazdu służbowego. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określi wzór i 

sposób oznakowania pojazdów służbowych jednostki Agencji, o której mowa w art. 37 ust.1, 

uwzględniając w szczególności zapewnienie jednoznacznej identyfikacji pojazdów. 

Rozdział 7 

Państwowy monitoring środowiska 

 

 Art. 41. 1. Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje zadania wynikające z 

odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych 

potrzeb wynikających z polityki ekologicznej państwa. 

2. Państwowy Monitoring Środowiska jest finansowy z budżetu państwa w formie 

dotacji celowej.  

3. Państwowy Monitoring Środowiska jest realizowany na podstawie: 

1) wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez 

Prezesa Agencji i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska; 

2) regionalnych programów monitoringu opracowanych przez właściwego dyrektora 

regionalnego biura Agencji i zatwierdzonych przez Prezesa Agencji. 

4. Regionalne programy monitoringu zawierają zadania określone w wieloletnich 

programach państwowego monitoringu środowiska.  
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5. Zadania określone w programach Państwowego Monitoringu Środowiska wykonują 

Prezes Agencji lub dyrektor regionalnego biura Agencji chyba, że odrębne przepisy stanowią 

inaczej. 

6. Regionalne programy monitoringu środowiska mogą uwzględniać zadania 

wynikające z uwarunkowań lokalnych. Zadania te są realizowane wówczas jako zadania 

powierzone w drodze umowy przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska koordynuje Prezes Agencji. 

Art. 42. 1.Organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, 

prowadzące rejestry, wykazy, pomiary, analizy i obserwacje stanu środowiska, są obowiązane 

do nieodpłatnego udostępniania, dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska, danych o 

stanie środowiska uzyskanych w trakcie ich działalności. 

2. Informacje o środowisku i jego ochronie objęte Państwowym Monitoringiem 

Środowiska są gromadzone przez Prezesa Agencji. 

Art. 43. Prezes Agencji opracowuje, nie rzadziej niż raz na 4 lata, raport o stanie 

środowiska w Polsce, uwzględniając w szczególności dane z Państwowego Monitoringu 

Środowiska. 

Art. 44. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze 

rozporządzenia, warunki i metody prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz stężeń i 

poziomów substancji lub energii w środowisku, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 

systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. 

Art. 45. Agencja zapewnia informowanie społeczeństwa i organów administracji o 

stanie środowiska  zgodnie z zasadami, o których mowa w ustawie 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.  

Rozdział 8 

Wykonywanie zadań w zakresie poważnych awarii 

 

Art. 46. Prezes Agencji realizuje zadania ministra właściwego do spraw środowiska w 

zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach przeciwdziałania poważnym awariom, 

transgranicznym skutkom awarii przemysłowych oraz awaryjnym zanieczyszczeniom wód 

granicznych. 
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Art. 47. 1. Prezes Agencji lub właściwy dyrektor regionalnego biura Agencji dokonują 

kontroli co najmniej raz na 3 lata w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, a 

co najmniej raz w roku w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii. 

2. Właściwy dyrektor regionalnego biura Agencji może odstąpić od przeprowadzenia 

kontroli, o której mowa w ust. 1, jeżeli z uzgodnionego pomiędzy komendantem 

wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a dyrektorem regionalnego biura Agencji wykazu, 

o którym mowa w art. 269a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska, wynika, że kontrola ta została zaplanowana przez właściwy organ Państwowej 

Straży Pożarnej. 

Art. 48. 1. Prezes Agencji prowadzi rejestr poważnych awarii.  

2. Organy administracji właściwe do zwalczania poważnych awarii są zobowiązane do 

informowania Prezesa Agencji o poważnych awariach, które miały miejsce w kraju oraz o ich 

ewentualnych skutkach transgranicznych. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria 

charakteryzujące poważne awarie, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, 

oraz terminy tego zgłoszenia i zakres zawartych w nim informacji, kierując się rodzajem i 

wielkością zakładu lub środka transportu, rodzajem, kategorią i ilością substancji 

niebezpiecznej, która przedostała się do środowiska, rodzajem i zakresem szkody w 

środowisku oraz tym, aby nadsyłane informacje umożliwiały analizę przyczyn poważnych 

awarii oraz poszukiwanie najlepszych środków zapobiegawczych, jak również skutecznych 

metod likwidacji skutków poważnych awarii, a także najlepszych sposobów prowadzenia 

akcji ratowniczej. 

Rozdział 9 

Laboratoria 

Art. 49. W ramach Agencji działają: 

1)  krajowe laboratorium referencyjne i wzorcujące; 

2) laboratoria przy regionalnych biurach Agencji oraz ich delegaturach. 

Art. 50. 1. Krajowe laboratorium referencyjne i wzorcujące wykonuje zadania w 

zakresie jakości badań powietrza atmosferycznego. 
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2. Do zadań krajowego laboratorium referencyjnego i wzorcującego należy zapewnienie 

nadzoru nad jakością badań powietrza atmosferycznego wykonywanych przez laboratoria, o 

których mowa w art. 49 pkt 2, w szczególności poprzez: 

1) organizowanie i wykonywanie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych 

przez Prezesa Agencji; 

2) ujednolicanie metod i procedur badawczych; 

3) wdrażanie nowych metod badawczych; 

4) szkolenie pracowników laboratoriów, o których mowa w art. 49 pkt 2, w zakresie 

nowych metod badawczych; 

5) współpracę z laboratoriami referencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej; 

6) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących metod badawczych 

stosowanych przez laboratoria referencyjne państw członkowskich Unii Europejskiej. 

3. Krajowe laboratorium referencyjne i wzorcujące może wykonywać zadania w 

zakresie jakości badań: 

1) wód śródlądowych; 

2) hałasu; 

3) pól elektromagnetycznych; 

4) pomiarów emisji. 

Art. 51. 1. Do zadań laboratoriów, o których mowa w art. 49 pkt 2, należy w 

szczególności: 

1) wykonywanie badań, pomiarów i analiz w związku z realizacją zadań, o których mowa 

w art. 2; 

2) współpraca z krajowym laboratorium referencyjnym i wzorcującym w zakresie 

wdrażania systemów jakości, metodyk badawczych oraz aparatury pomiarowej; 

3) udział w interkalibracyjnych porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach 

biegłości. 

2. Pomiary, badania i pobieranie próbek w związku z realizacją zadań, o których mowa 

w art. 2, wykonują laboratoria, o których mowa w ust. 1, posiadające akredytację w 

rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1645, z późn. zm. 
7)

). 

                                                 
7)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. 

poz. 1223 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542. 
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3. Prezes Agencji i dyrektor regionalnego biura może zawrzeć umowę o wykonanie 

badań i pomiarów, pobranie próbek i analiz z inną jednostką posiadającą akredytację w 

rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

Rozdział 10 

Wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia systemu informatycznego „Ekoinfonet” 

 

Art. 52. 1. Prezes Agencji prowadzi system informatyczny "Ekoinfonet", zwany dalej 

"Ekoinfonetem", za pomocą którego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i 

udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i 

oceny stanu środowiska, uzyskiwane w trakcie realizacji zadań, o których mowa w art. 14. 

2. Ekoinfonet obejmuje dane, o których mowa w ust. 1, przekazywane przez: 

1) Prezesa Agencji; 

2) dyrektorów regionalnych biur Agencji. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, 

sposób oraz tryb zbierania i udostępniania danych, o którym mowa w ust. 1, kierując się 

koniecznością uzyskania danych niezbędnych do oceny przestrzegania przepisów ochrony 

środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, a także sporządzania sprawozdań w tym 

zakresie. 

Art. 53.1. Integralną częścią Ekoinfonetu jest Krajowe Repozytorium Danych o Stanie i 

Ochronie Środowiska, zwane dalej „Krajowym Repozytorium”, w którym są gromadzone i 

archiwizowane dane, o których mowa w art. 52 ust.1. 

2. Krajowe Repozytorium jest prowadzone przez Prezesa Agencji. 

3. Dane z Krajowego Repozytorium stanowią materiały archiwalne w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2015r. poz. 1446 oraz z 2016 r. poz. 352). 

Art. 54. Korzystający z danych z Krajowego Repozytorium lub je przetwarzający jest 

obowiązany podać w wytwarzanych informacjach, że dane te pochodzą z Krajowego 

Repozytorium. 
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Rozdział 11 

Zasady gospodarki finansowej Agencji 

 

 Art. 55. 1. Przychodami Agencji są: 

1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na: 

a)  realizację zadań Agencji,  

b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dotyczących 

obsługi realizacji zadań, o których mowa w art.14; 

2) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności 

bieżącej Agencji, w tym zarządzania realizacją zadań, o których mowa w art. 14; 

3) środki pochodzące z innych źródeł i tytułów, w tym określonych w odrębnych 

przepisach. 

4) dotacje oraz pożyczki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyznawane 

na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na badania prowadzone w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska oraz na zakupy aparatury pomiarowo - 

badawczej i rozwój bazy techniczno-lokalowej; 

5) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych; 

6) wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska; 

7) wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej; 

8) wpływy z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz w art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 43a 

ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 i 933); 

9) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 53a ustawy z dnia 20 

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

10) wpływy z opłat, o których mowa w art. 116 ust. 9 i 10, art. 119 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z 

administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 91 pkt 1-21 i 27-48 

tej ustawy; 
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11) wpływy z opłat za substancje kontrolowane ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych; 

12) wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o 

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,  

13) wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 102 ust. 

1, art. 103 ust. 1-3, art. 104 ust. 1 i art. 105 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; 

14) wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszanie 

warunków ochrony środowiska należnych Narodowemu Funduszowi i wojewódzkim 

funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych; 

15) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 32 i 33 ustawy z dnia 27 czerwca 

2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048); 

16) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych; 

17) dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z 

fundacji; 

18) środki pochodzące z kredytów i pożyczek. 

2. Przychodami Agencji mogą być: 

1) środki przekazywane Agencji przez jednostki samorządu terytorialnego na 

wykonywanie zadań powierzonych w drodze umowy; 

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 

3) środki budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie programów realizowanych 

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pozyskiwane przez Agencję, 

zgodnie z przepisami regulującymi gospodarowanie tymi środkami, 

4) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu; 

5) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż 

wymienione w pkt 4. 

 Art. 56. 1. Przychody Agencji uzyskane ze źródeł wskazanych w art. 55 ust. 1 pkt 3-

18 i ust. 2 przeznacza się na finansowanie zadań Agencji, o których mowa w art. 14, oraz na 

pokrycie osobowych i rzeczowych kosztów działalności Agencji. 
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2. Udział Agencji w przychodach, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 5, 7- 8, 10-12 i 

oraz 14-15 wynosi minimum 20 % wpływów z tytułu przychodów, pobieranych przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie przepisów 

odrębnych. 

3. Udział Agencji w przychodach, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 6,9,13 wynosi 

100% wpływów z tytułu tych przychodów. Wpływy te wnosi się na wyodrębniony rachunek 

bankowy Agencji. 

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje dotacje 

na badania prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz na zakupy 

aparatury pomiarowo - badawczej i rozwój bazy techniczno-lokalowej najpóźniej w terminie 

do 31 grudnia roku poprzedzającego planowaną realizację zadań.  

5. Rada Ministrów corocznie do dnia 30 czerwca określi, w drodze rozporządzenia, 

wydanego na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, wysokość udziału Agencji 

w przychodach, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 5, 7-8 oraz pkt 10-12 i 14, na następny 

rok budżetowy.  

6. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, będzie kierować 

się potrzebą zapewnienia finansowania:  

1) działalności Agencji, w szczególności pokrycia kosztów wykonywanych przez nią 

zadań oraz zapewnienia rozwoju i wzmacniania działalności Agencji w sferze inspekcyjno-

kontrolnej, Państwowego Monitoringu Środowiska oraz zapobiegania poważnym awariom; 

2) zadań wykonywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, wskazanych w przepisach odrębnych. 

Art. 57. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie 

rocznego planu finansowego, sporządzanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

2. Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska ustala 

projekt rocznego planu finansowego Agencji i przekazuje go Ministrowi Finansów w trybie 

określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 

Art. 58. 1. Prezes Agencji sporządza roczne sprawozdanie finansowe Agencji, w tym 

bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu 
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środków pieniężnych i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie 

do dnia 30 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

2. Prezes Agencji sporządza roczne sprawozdanie z działalności Agencji i przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do dnia 30 marca roku 

następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

3. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z przepisami o rachunkowości.  

4. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe 

Agencji, w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy 

budżetowej.  

6. Agencja prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.
8)

). 

7. Rok obrachunkowy Agencji zaczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i 

kończy się 31 grudnia danego roku. 

Art. 59. 1. Prezes Agencji jest dysponentem II stopnia w stosunku do dyrektorów 

regionalnych biur Agencji. Dyrektorzy regionalnych biur Agencji są dysponentami środków 

budżetu państwa trzeciego stopnia.  

2. Agencja tworzy: 

1) fundusz statutowy; 

2) fundusz rezerwowy; 

3) inne fundusze, jeśli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa. 

3. Agencja za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych może zaciągać kredyty i pożyczki, w celu finansowania 

wydatków. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych, kierując się potrzebą wprowadzenia w Agencji jednolitych 

reguł gromadzenia przychodów, dokonywania wydatków, gospodarowania funduszami 

                                                 
8)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 

768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893. 



– 31 – 

wewnętrznymi oraz dokonywania innych czynności z zakresu zarządzania finansami, określi, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji.  

Art. 60. 1. Dyrektor biura regionalnego Agencji może, w imieniu i na rzecz Agencji, 

udzielać zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane, związane wyłącznie z działalnością biura regionalnego Agencji. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do dyrektora biura regionalnego Agencji 

stosuje się odpowiednio przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące kierownika 

zamawiającego. 

Art. 61.  1. Agencja może być wyposażana w nieruchomości Skarbu Państwa, 

niezbędne do wykonywania przez nią zadań, na zasadach określonych w przepisach o 

gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym przekazywania nieruchomości na cele 

szczególne. 

2. Agencja może nabywać nieruchomości z zasobów nieruchomości, o których mowa w 

przepisach o gospodarce nieruchomościami, na zasadach określonych w tych przepisach w 

zakresie zbywania tych nieruchomości na cele publiczne. 

 

Rozdział 12 

Przepisy karne 

 

Art. 62. 1. Kto w wyznaczonym terminie nie wykonuje obowiązku określonego w art. 

31 ust. 2 lub, wykonując go, niezgodnie z prawdą informuje o zakresie podjętych i 

zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń  

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie 

przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
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Rozdział 13 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

   

Art. 63. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz.1199 oraz z 2015 r. poz. 1220) w art. 1 w ust. 2 po 

pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

"9) Państwowej Agencji Ochrony Środowiska,". 

Art. 64. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach w art. 29 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w 

brzmieniu: 

„10) archiwum Państwowej Agencji Ochrony Środowiska.”. 

Art. 65.  W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1412) w art. 27a w ust. 3 wyrazy „wojewódzki inspektor ochrony środowiska” 

zastępuje się wyrazami „dyrektor regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska". 

Art. 66. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934, z późn. zm.
9)

) w art. 41b w ust. 1 

w pkt 8 wyrazy „Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami 

„Prezesowi Państwowej Agencji Ochrony Środowiska". 

Art. 67. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz 

z 2016 r. poz. 422) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 66e w ust. 2 wyrazy „Inspekcji Ochrony Środowiska ” zastępuje się 

użytymi wyrazami „Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 66f w ust. 1 w pkt 2, w art. 66g w ust. 1 w pkt 1 w różnym przypadku 

wyrazy „wojewódzki inspektor ochrony środowiska” zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami „dyrektor regionalnego biura Państwowej Agencji 

Ochrony Środowiska". 

                                                 
9)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1014, z 2014 r. 

poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542. 
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Art. 68. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.
10)

) w art. 6 w ust. 1 w pkt 16 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

„17) Państwową Agencję Ochrony Środowiska.”. 

Art. 69. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 434 i 881) w art. 13b wyrazy " Głównemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami „Prezesowi Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska". 

Art. 70. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) użyte w art. 9k, w art. 9q w ust. 2, w art. 9r w ust.1, w 

art. 9zb w ust. 2 i 3, w art. 9ze w ust. 2 oraz w art. 9zf w różnym przypadku wyrazy 

„wojewódzki inspektor ochrony środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami „dyrektor regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”.  

Art. 71. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 543) w art. 28 w ust. 3 wyrazy "Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska" 

zastępuje się wyrazami "Prezesem Państwowej Agencji Ochrony Środowiska". 

Art. 72. W ustawie z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 625 i 1893) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 32 w różnym przypadku wyrazy „Inspekcja Ochrony Środowiska ” 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Państwowa Agencja 

Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 18 ust. 6, w art. 33 w ust. 1, w art. 34 i art. 35 w różnym przypadku wyrazy  

„wojewódzki inspektor ochrony środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami „dyrektor regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”. 

                                                 
10)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 

1215, 1328, 1457, 1563 i 1662, z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1215, 1259, 1296, 1348, 1595, 

1688, 1767, 1844 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 68.  
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Art. 73. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1512, z późn. zm.
11)

) w art. 66 w ust. 3 wyrazy "Głównym Inspektorem Ochrony 

Środowiska" zastępuje się wyrazami "Prezesem Państwowej Agencji Ochrony Środowiska". 

Art. 74. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U z 2013 r. 

poz.1458 oraz z 2015 r. poz. 1690 i 1960) w art. 34n w ust. 2 wyrazy „wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska” zastępuje się wyrazami „dyrektora regionalnego biura 

Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 75. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 29 w pkt 1 wyrazy „Inspekcja Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami 

„Państwowa Agencja Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 27 w ust. 2, w art. 27a, w art. 28 w ust. 1 i 4 wyrazy "Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska" zastępuje się wyrazami "Prezesa Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska". 

Art. 76. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz 

wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 103 i 1893) w art. 5 w ust. 2 w pkt 

6 w lit. c wyrazy „wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska” zastępuje się wyrazami 

„dyrektora regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 77. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2016 r. poz. 672) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 27 w ust. 2, w art. 29 w ust. 1a, w art. 73 w ust. 6, w art. 96 w ust. 2, w art. 

101c w ust. 10, w art. 168a w ust. 1 w pkt 1, w art. 377, w art. 400a w ust. 1 w pkt 8a, w 

art. 401c w ust. 9 w pkt 5, wyrazy „Inspekcji Ochrony Środowiska” zastępuje się 

wyrazami „Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 92b w ust. 1, w art. 94 w ust.1d-1e wyrazy „Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami „Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”; 

3) użyte w art. 73 w ust. 7, w art. 76 w ust. 4, w art. 88 w ust. 2, w art. 89, w art. 90 w ust. 

1, w ust. 6 w pkt 1, w art. 92 w ust. 1 i ust. 1c, w art. 92a w ust. 7, w art. 94 w ust. 1, w 

                                                 
11)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 

2016 r. poz. 266. 

http://online.lex.pl/cgi-bin/s.cgi?id=45ae31076373&comm=spistr&akt=nr16789363&ver=-1
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ust. 1b - 1c, w art. 96a w ust. 1- 3, 5-6, w art. 101f w ust. 4, w art. 115a w ust. 1 i ust. 4 

pkt 4, w art. 117 ust. 5, w art. 120, w art. 120a w ust. 1 i 3, w art. 122a w ust. 2, w art. 

123 w ust. 2, w art. 124 w ust. 1, w art. 145 pkt 8, w art. 145a, w art. 146 w ust. 3 w pkt 

5 w lit. i, w art. 149 w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1, w ust. 4 w pkt 1, w art. 177 w ust. 1 i 2, w 

art. 179 w ust. 4 w pkt 2, w art. 183 w ust. 3, w art. 188 w ust. 3 w pkt 7, w art. 211 w 

ust. 2, w ust. 6 w pkt 12, w art. 225 w ust. 1, w art. 236 b w ust. 1, w ust. 2-3, w art. 236 

d w ust. 1 - 2 i 4, w art. 246 w ust. 1, w art. 247 w ust. 1 i 5, w art. 250 w ust. 9, w art. 

251 w ust. 5, w art. 254 w ust. 1, w art. 257 w ust. 3, w art. 258 w ust. 3, w art. 260 w 

ust. 2 w pkt 3, w art. 261 w ust. 4, w art. 263, w art. 264 w pkt 1, w art. 264b, w art. 265 

ust. 2, w art. 267a w ust. 2-4, w art. 269 w ust. 6, w art. 269a w ust. 2-3, w art. 277 ust. 

3, w art. 278, w art. 281 w ust. 1, w art. 286 w ust. 1b, w art. 286a w ust. 1 -1a, w art. 

288 w ust. 1 w pkt 1-2 i ust. 3, w art. 298 w ust. 1, w art. 299, w art. 300 ust. 1, w art. 

301 w ust.3-5, w art. 302 w ust. 1, w art. 303, w art. 304, w art. 305 w ust. 1-2 i ust. 4, w 

art. 307 w ust. 1, w art. 308, w art. 315a w ust. 2, w art. 315c, w art. 315e, w art. 316, w 

art. 319 w ust. 5-6, w art. 331, w art. 364, w art. 365, w art. 367 ust. 1 – 3, w art. 370, w 

art. 371, w art. 372, w art. 379 w ust. 5 oraz w art. 402 w ust. 1-2 i ust. 8a w różnej 

liczbie i przypadku wyrazy „wojewódzki inspektor ochrony środowiska” zastępuje się 

użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „dyrektor regionalnego biura 

Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

4) użyte w art. 86a ust. 2 i 3, w art. 90 w ust. 6, w art. 92a w ust. 1 i w ust.7-8, w art. 92b w 

ust. 2, w art. 94 w ust. 1-1a i ust. 1d-1e, w art. 120a w ust. 3, w art. 168a w ust. 3 i 4, w 

art. 236a ust. 2, w art. 236 b w ust. 3, w art. 236c , w art. 271b, w art. 286a w ust. 1, w 

art. 315b w ust. 1, w art. 400a w ust. 1 w pkt 8b oraz w art. 400k w ust. 2 w pkt 3 i w 

ust. 3 w pkt 2 w różnym przypadku wyrazy „Główny Inspektor Ochrony Środowiska” 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes Państwowej 

Agencji Ochrony Środowiska”; 

5) art. 206 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 206. Prezes Państwowej Agencji Ochrony Środowiska gromadzi informacje o 

najlepszych  dostępnych technikach, konkluzjach BAT i dokumentach referencyjnych 

BAT oraz rozpowszechnia je na potrzeby organów właściwych do wydawania pozwoleń 

oraz zainteresowanych podmiotów korzystających ze środowiska.”; 

6)  w art.209 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Organ właściwy do wydania pozwolenia przedstawia Prezesowi Państwowej 

Agencji Ochrony Środowiska, zapis wniosku w postaci elektronicznej, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

7) art.212 otrzymuje brzmienie: 

„Art.212.1.Prezes Państwowej Agencji Ochrony Środowiska prowadzi rejestr wniosków 

o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych.  

2. Prezes Państwowej Agencji Ochrony Środowiska może zwrócić się do organu 

właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego o udzielenie informacji lub 

udostępnienie innych niż wskazane w ust. 1 dokumentów związanych z wydawaniem 

pozwoleń zintegrowanych. 

  3.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania pozwoleń 

zintegrowanych przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, Prezes 

Państwowej Agencji Ochrony Środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w 

szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie wydania 

pozwolenia zintegrowanego. 

  4.W przypadku skierowania wystąpienia, o którym mowa w ust. 3, Prezesowi 

Państwowej Agencji Ochrony Środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu 

administracyjnym i postępowaniu przed sądem administracyjnym.”; 

 

8) uchyla się art.213; 

 

9) w art. 401: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Przychodami Narodowego Funduszu, wojewódzkich funduszy oraz Państwowej 

Agencji Ochrony Środowiska są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i 

administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów 

szczególnych.", 

b) w ust. 7: 

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

"7. Przychodami Narodowego Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 7b, są także: 

- uchyla się pkt 1 i 12, 

c) po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu: 

"7b. Przychodami Państwowej Agencji Ochrony Środowiska są także: 
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1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1. Przychody przeznacza się wyłącznie 

na finansowanie zadań Państwowej Agencji Ochrony Środowiska, o których mowa w 

art. 206 i 212."; 

2) wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o 

systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; 

3) wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej; 

4) wpływy z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 43a ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

5) wpływy z opłat, o których mowa w art. 116 ust. 9 i 10, art. 119 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z 

administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 91 pkt 1-21 i 27-48 

tej ustawy; 

6) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów; 

7) wpływy z opłat za substancje kontrolowane ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych.". 

Art. 78. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1413 oraz z 2015 r. poz. 933) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a: 

„1a) Agencji – rozumie się przez to Państwową Agencję Ochrony Środowiska w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia ...........o Państwowej Agencji Ochrony Środowiska oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ..).”; 

2) użyte w art. 11 w ust. 4 i 6, w art. 37a pkt 2 wyrazy „wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska” zastępuje się wyrazami „dyrektora regionalnego biura Państwowej Agencji 

Ochrony Środowiska”; 

3) użyte w art. 11 w ust. 6 wyrazy „Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska” zastępuje się wyrazami „Prezesa Agencji”; 

4) art. 32 i 33 otrzymują brzmienie: 
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„Art.32.Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów 

wymienionych w poz. 3-5 w załączniku nr 4a do ustawy są gromadzone na rachunku 

bankowym Agencji i Narodowego Funduszu . 

Art.33.Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów 

wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy są gromadzone na rachunku 

bankowym Agencji i Narodowego Funduszu.”. 

Art. 79. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 

późn. zm. 
12)

) w art. 12 w ust. 2 w pkt 10 wyrazy „wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska” zastępuje się wyrazami „dyrektora regionalnego biura Państwowej Agencji 

Ochrony Środowiska”. 

Art. 80. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i 

przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1930) w art. 20 w ust. 1 w pkt 

3 wyrazy „organy Inspekcji Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami „organy 

Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 81. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) użyte w art. 34a w ust. 9, w art. 47 w ust. 6, w art. 113c w ust. 5, w art. 119 w ust. 2 w 

pkt 2 oraz w art. 155a w ust. 3 i 4, 4a, 6, 6a w różnym przypadku wyrazy „wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami „dyrektor regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 38m w ust. 3, w art. 38o, w art. 61i w ust. 1-11 i 14, w art. 61j w ust. 1-2, w 

art. 61 l w ust. 1-5, w art. 88f w ust. 3 w pkt 3, w art. 113c w ust. 5, w art. 119 w ust. 2 w 

pkt 2, w art. 155a w ust. 6, 7 i 8, w art. 155c w ust. 1 i 3-6 oraz w art.155e w ust. 1 i 2 w 

różnym przypadku wyrazy „Główny Inspektor Ochrony Środowiska” zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”;  

                                                 
12)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2015 r. 

poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 544. 
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3) użyte w art. 155a w ust. 9, w art. 156 w ust. 2 w różnym przypadku wyrazy „Inspekcja 

Ochrony Środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 

„Państwowa Agencję Ochrony Środowiska”; 

4) użyte w art. 61i w ust. 8 -9 i ust. 11 w pkt 1, w art. 61l w ust. 2 i 3 , w różnym 

przypadku wyrazy „Główny Inspektorat Ochrony Środowiska” zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami „Państwowa Agencja Ochrony Środowiska”; 

5) w art. 156 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepis ust. 2 nie narusza przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz przepisów 

ustawy z dnia ... o Państwowej Agencji Ochrony Środowiska oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. ..  )”. 

Art. 82. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 

późn. zm.
13)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 26 w ust. 6, w art. 32 w ust. 4 oraz w art. 33 w ust. 7 w różnym przypadku 

wyrazy „wojewódzki inspektor ochrony środowiska” zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami „dyrektor regionalnego biura Państwowej Agencji 

Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 30 w ust. 2 oraz w art. 41a w ust. 1 wyrazy „Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska” zastępuje się wyrazami „Prezesa Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”. 

Art. 83. W ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, 

remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906, z późn.zm.
14)

) w art. 10 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy 

„Inspekcji Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami „Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”. 

                                                 
13)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 

i Nr 190,poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 133, 

poz. 935 oraz  z 2014 r. poz. 1101. 
14)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 149, poz. 996, z 2014 r. poz. 768 oraz 

z 2015 r. poz. 1830. 
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Art. 84. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1414, z późn. zm.
15)

) w art. 67 w ust. 1 wyrazy „Inspekcją Ochrony Środowiska” 

zastępuje się wyrazami „Państwową Agencją Ochrony Środowiska”.  

Art. 85. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 

544 ) użyte w art. 14 w ust. 2 w pkt 8, w art. 16 oraz w art. 16a wyrazy „wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska” zastępuje się wyrazami „dyrektora regionalnego biura 

Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 86. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 38 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „organy Inspekcji Ochrony Środowiska” 

zastępuje się wyrazami „organy Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 38 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska” 

zastępuje się wyrazami „dyrektorzy regionalnych biur Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”.  

Art. 87. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.
16)

) użyte w art. 11 w pkt 6 w lit. l, w 

art. 17 w pkt 6 w lit. a tiret 6 oraz w art. 53 w ust. 4 w pkt 12 w różnym przypadku wyrazy 

„wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami „dyrektora regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”. 

Art. 88. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) w art. 32 w ust. 

5 wyrazy „wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska” zastępuje się wyrazami 

„dyrektorem regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 89. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

                                                 
15)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 

1310 oraz z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269 i 1893.  
16)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 

1434, 1713, 1777, 830 i 1890. 
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Komunikacyjnych
 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.

17)
) w art. 84 w ust. 2 w pkt 2 w lit. 

c wyrazy „Inspekcja Ochrony Środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami „Państwowa Agencja Ochrony Środowiska”. 

Art. 90. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw 

oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58) w art. 52 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy 

„wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska” zastępuje się wyrazami „dyrektora 

regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 91.  W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 i 933) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 17, w art. 17b w ust. 1-2 i 5, w art. 23 ust. 2 oraz w art. 24 w ust. 5 w 

różnym przypadku wyrazy „Główny Inspektor Ochrony Środowiska” zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”; 

2) użyte w art. 39 w ust. 1 w pkt 2, w art. 40 w ust. 2, w art. 41 w ust. 1a, w art. 43, w 

art.53a w ust.2-3 i 5 wyrazy „wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska” zastępuje 

się wyrazami „dyrektora regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 92. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.
18)

) użyte w art. 84aa w pkt 2 oraz w art. 84ac w różnym 

przypadku wyrazy „Inspekcja Ochrony Środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami „Państwowa Agencja Ochrony Środowiska”. 

Art. 93. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie kontrolowania i monitorowania 

jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 z późn. zm. 
19) 

) w art. 29 ust. 2 w pkt 2 i 3 wyrazy 

„Głównego Inspektora Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami „Prezesa Państwowej 

Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 94. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1641) w art. 4 w ust. 3a wyrazy „Inspekcji Ochrony Środowiska” zastępuje 

się wyrazami „Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

                                                 
17)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. 

1273, 1691, 1844 i 2281.  
18)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 

1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893, z 2016 r. poz. 65 i 352.  
19)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1361oraz z 2016 r. 

poz. 266 i 542. 
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Art. 95. W ustawie z dnia 13 kwietnia  2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 

ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277 i 1926) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) użyte w art. 26a w ust. 5 wyrazy „Inspekcji Ochrony Środowiska” zastępuje się 

wyrazami „Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 11 w ust. 1 oraz w art. 28 w ust. 2 w różnym przypadku wyrazy 

„wojewódzki inspektor ochrony środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami „dyrektor regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”. 

Art. 96. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266) w art. 8 w ust. 3 w pkt 2a 

wyrazy „Głównego Inspektora Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami „Prezesa 

Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 97. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 3 w ust. 1 i 2, w art. 4, w art. 5 w ust. 1, w art. 6 w ust. 1-4, w art. 7- 9, w 

art. 12 w ust. 1, w art. 13, w art.14 w ust. 3, w art. 15 w ust. 1, w art. 16 -17, w art. 20 w 

ust. 4 i 5, w art. 21 w ust. 1 i 2, w art. 22 - 26, w art. 27 w ust. 2-4 oraz w art. 29 w 

różnym przypadku „Główny Inspektor Ochrony Środowiska” zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 3 w ust. 3, w art. 5 w ust. 1 w pkt 1, w art. 7 w ust. 2-3, w art. 9 w ust. 5, w 

art. 13 w ust. 3, w art. 14 w ust. 3 w pkt 1, w art. 23 w ust. 2, w art. 24 w ust. 3, w art. 25 

w ust. 2, w art. 32 i 33 oraz w art. 35 w ust. 1 i 2 w różnej liczbie i przypadku wyrazy 

„wojewódzki inspektor ochrony środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiedniej 

liczbie i przypadku wyrazami „dyrektor regionalnego biura Państwowej Agencji 

Ochrony Środowiska”. 

Art. 98. W ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1136 oraz z 2014 r. poz. 1101) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 43 w ust. 1, w art. 44 w ust. 3 oraz w art. 60 w ust. 1 w różnym 

przypadku „Główny Inspektor Ochrony Środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami „Prezes Państwowej Agencji Ochrony Środowiska"; 
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2) użyte w art. 11 w ust. 4, w art. 17 w ust. 1 w pkt 2, w art. 27 w ust. 4 , w art. 28 w 

ust. 1 i 4, w art. 29 w ust. 1- 2, 6-7, w art. 31 w ust. 1 i 4, w art. 32 w ust. 5, w art. 41 w ust. 2, 

w art. 42 w ust. 1 i 2, w art. 43 w ust. 1, w art. 44 w ust. 1 i 2 oraz w art. 46 w ust. 2 w pkt 2 w 

różnym przypadku wyrazy „wojewódzki inspektor ochrony środowiska” zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „dyrektor regionalnego biura Państwowej 

Agencji Ochrony Środowiska". 

Art. 99. W ustawie 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 2… ustawy z dnia ... 

o Państwowej Agencji Ochrony Środowiska oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw;”; 

2) użyte w art. 25 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „Głównego Inspektora Ochrony Środowiska” 

zastępuje się wyrazami „Prezesa Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

3) użyte w art. 24 w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „wojewódzki inspektor ochrony środowiska” 

zastępuje się wyrazami „dyrektor regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska. 

Art. 100. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1111, z późn. zm.
20)

 ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

"8) Państwowej Agencji Ochrony Środowiska"; 

2) w art. 52 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8-9 w brzmieniu: 

„8) dyrektora Krajowego Biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska; 

9) dyrektora regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska i jego 

zastępcy."; 

3) w art. 53a w ust. 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

"10. Obsadzenie stanowisk, o których mowa w art. 52 pkt 8-9 następuje na zasadach 

określonych w ustawie z dnia ……. o Państwowej Agencji Ochrony Środowiska 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw.”.  

                                                 
20)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199, z 2015 r. 

poz. 211, 1220 i 1269 oraz z 2016 r. poz. 34.   



– 44 – 

Art. 101. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4 w 

lit. a oraz w art. 24 w ust. 1 i 4 wyrazy „Inspekcji Ochrony Środowiska” zastępuje się 

wyrazami „Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 102. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 70 w ust. 4, w art. 71b, w art. 72 w ust.1 oraz w art. 103 w ust. 1 i 4 w 

różnym przypadku wyrazy „wojewódzki inspektor ochrony środowiska” zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „dyrektor regionalnego biura 

Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 10 w ust. 3 i 7, w art. 72 w ust. 1 i 2, w art. 115, w art. 120 w ust. 2, w art. 

121 w ust. 1 w różnym przypadku wyrazy „Główny Inspektor Ochrony Środowiska” 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes Państwowej 

Agencji Ochrony Środowiska”; 

3) użyte w art. 103 w ust. 3 wyrazy „wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska” 

zastępuje się wyrazami „Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 103. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7a w ust.2 wyrazy „Inspekcji Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami 

„Państwowej Agencji Ochrony Środowiska; 

2) użyte w art. 7a w ust.1, w art. 8 w ust. 4-6, w art. 16 w ust. 2 w pkt 5 i w ust. 3 w pkt 3 w 

lit. b oraz w art. 60 wyrazy „wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska” zastępuje 

się wyrazami „dyrektora regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

3) użyte w art. 7a w ust. 1 wyrazy „Głównego Inspektora Ochrony Środowiska” zastępuje 

się wyrazami „Prezesa Państwowej Agencji Ochrony Środowiska". 

Art. 104. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

990, z późn. zm.
21)

) w art. 8a w ust. 1 wyrazy „Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska” zastępuje się wyrazami „Prezesowi Państwowej Agencji Ochrony Środowiska". 

                                                 
21)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 

1479, 1642, 1830, 1890 oraz z 2016 r. poz. 147.  
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Art. 105. W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951) w art. 3 w pkt 7 w lit. i, w art. 22 w ust. 1 w 

pkt 4 wyrazy „Główny Inspektor Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami „Prezes 

Państwowej Agencji Ochrony Środowiska". 

Art. 106. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina  (Dz. U. z 2016 poz. 859) w art. 18 w ust. 1 

w pkt 5 wyrazy „wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska” zastępuje się wyrazami 

„dyrektora regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 107. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i 

audytu(EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060) w art. 4 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska”  zastępuje się wyrazami „organy Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”. 

Art. 108. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 

(Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.
22)

) w art. 99 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „Inspekcji 

Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami „Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 109. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z 

późn. zm.
23)

) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) użyte w art. 32 w ust. 1, 3-4 i 6, w art. 38 w ust. 3b, w art. 41a w ust. 1-4 i 6, w art. 95 w 

ust. 5, w art. 96 w ust. 8, w art. 120 w ust. 2, w art. 124 w ust. 5, w art. 138, w art. 139 w 

ust. 1-3, w art. 140 w ust. 1,4-6 i 8, w art. 141 w ust. 3, w art. 146 w ust. 5 i 6, w art. 147 

w ust. 2, w art. 148 w ust. 1 w pkt 2, w art. 161 w ust. 1-3 i 6, w art. 162 w ust. 2, w art. 

184 w ust. 2, w art. 189 w ust. 2 w pkt 9 i 11, w art. 196, w art. 197, w art. 199, w art. 

201 i art. 202 w różnym przypadku wyrazy „wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „dyrektor 

regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 234 w ust. 9, w art. 235 w ust. 2 w różnym przypadku wyrazy „Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami „Prezes Państwowej Agencji Ochrony Środowiska ”; 

                                                 
22)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 Nr 244, poz. 1454, z 

2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542. 
23)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101, 

1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045, 1688,1936 i 2281.  
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3) w art. 83 w ust. 1 w pkt 16 wyrazy „organy Inspekcji Ochrony Środowiska” zastępuje 

się wyrazami „organy Państwowej Agencji Ochrony Środowiska". 

 

Art. 110. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888, z 2015 r. poz. 1688 oraz z 2016 r. poz. 542) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 53 w ust. 6, w art. 55 w różnym przypadku wyrazy „Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami „Prezes Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”; 

2) użyte w art. 23 w ust. 2, w art. 50 w ust. 1 w pkt 2, w art. 53 w ust. 5, w art. 58 w ust. 1 i 

5 w różnym przypadku wyrazy „wojewódzki inspektor ochrony środowiska” zastępuje 

się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „dyrektor regionalnego biura 

Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 111. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) użyte w art. 45 w ust. 10 wyrazy „Główny Inspektor Ochrony Środowiska” zastępuje się 

wyrazami „Prezes Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 45 w ust. 1- 2, w ust. 5 w pkt 2, w ust. 9,  w ust. 11 w pkt 3 i 4 w różnym 

przypadku wyrazy „Inspekcja Ochrony Środowiska” zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami „Państwowa Agencja Ochrony Środowiska”; 

3) użyte w art. 51 w ust. 1, 3 i 4 w różnym przypadku wyrazy „wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 

„dyrektor regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Art. 112. W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych wprowadza się następujące zmiany:  

1)  w art. 5 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Art.5.1.Organy Państwowej Agencji Ochrony Środowiska wykonują zadania dotyczące 

kontroli przestrzegania przepisów w zakresie emisji objętych systemem i szacowania 

wielkości tych emisji z uwzględnieniem przepisów ustawy, z tym że:”; 

2) użyte w art. 62 w ust. 1, w art. 63 w ust. 1, 3-4, w art.72 w ust. 5, w art. 77 w ust. 3, w 

art. 87 w ust. 1, 3-7, w art. 88, w art. 89, w art. 90, w art. 91 w ust. 2, w art. 94 w ust. 3, 
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w art. 95 w ust. 2, w art. 102 w ust. 2-3, w art. 103 w ust. 4, w art. 106, w art. 107, w art. 

108 w ust. 2, w art. 109 w ust. 1 w różnym przypadku wyrazy „organ Inspekcji” 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „organ Państwowej Agencji 

Ochrony Środowiska”; 

3) użyte w art. 5 w ust. 1 w pkt 1  wyrazy „wojewódzki inspektor ochrony środowiska” 

zastępuje się wyrazami „dyrektor regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska” ; 

4) użyte w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „Główny Inspektor Ochrony Środowiska” 

zastępuje się wyrazami „Prezes Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

5) art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kontrola jest prowadzona na zasadach określonych w ustawie z dnia ……….. o 

Państwowej Agencji Ochrony Środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. …), z uwzględnieniem ust. 3. 

Art. 113. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 90 w ust. 1 wyrazy „organy inspekcji ochrony środowiska” zastępuje się 

wyrazami „organy Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

2) użyte w art. 82 ust. 3, w art. 86 ust. 2, w art. 88 w ust. 1, w art. 116 w ust. 1-2, 5-6, 9-10, 

14-15,17,19-21 i 28, w art. 124 w ust. 3-6, w art. 126 oraz w art. 132 w ust. 3 oraz w art. 

133 w ust. 1 i 3 w różnym przypadku wyrazy „Główny Inspektor Ochrony Środowiska” 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes Państwowej 

Agencji Ochrony Środowiska”; 

3) użyte w art. 70 w ust. 2, w art. 86, w art. 91 w pkt 47, w art. 93 w ust. 1 i 6, w art. 94, w 

art. 135 w ust. 2 wyrazy „wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska” zastępuje się 

wyrazami „dyrektora regionalnego biura Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”; 

4) użyte w art. 82 w ust. 3 oraz w art. 133 w ust. 2 wyrazy „Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami „Państwowej Agencji Ochrony 

Środowiska”. 

Art. 114. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 

poz. 1926) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 39 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy „Inspekcja Ochrony Środowiska” zastępuje się 

wyrazami „Państwowa Agencja Ochrony Środowiska”; 
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2) w art. 39 w ust. 2 wyrazy „Główny Inspektor Ochrony Środowiska” zastępuje się 

wyrazami „Prezes Państwowej Agencji Ochrony Środowiska”. 

Rozdział 14 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

Art. 115. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska powołuje pełnomocników do spraw 

związanych z tworzeniem Agencji, zwanych dalej „pełnomocnikami” i wyznacza każdemu z 

nich teren działania odpowiadający jednemu z regionów, o których mowa w art. 3 ust. 2.  

2. Nadzór nad pełnomocnikami sprawuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 

3. Do zadań pełnomocników należy w szczególności: 

1) kierowanie pracami związanymi z tworzeniem Agencji w regionach, o których mowa w 

art. 3 ust.2; 

2) sporządzenie i przekazanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska ewidencji 

zobowiązań i należności oraz inwentaryzacji nieruchomości obiektów budowlanych, 

urządzeń, sprzętu oraz innego majątku ruchomego, a także dokumentacji, w tym 

archiwalnej, jednostek organizacyjnych likwidowanych, przekształcanych lub 

przekazywanych w trybie przepisów niniejszej ustawy; 

3) przygotowanie i przekazanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazów 

toczących się i niezakończonych postępowań w sprawach administracyjnych oraz 

innych postępowań sądowych, których stroną są jednostki organizacyjne likwidowane, 

przekształcane lub przekazywane w trybie przepisów niniejszej ustawy; 

4) sporządzenie i przekazanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazów 

umów, porozumień oraz innych czynności prawnych zobowiązujących, których stroną 

są jednostki organizacyjne likwidowane, przekształcane lub przekazywane w trybie 

przepisów niniejszej ustawy;  

5) ustalenie i przekazanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zbiorczych 

imiennych wykazów pracowników, o których mowa w art. 118; 

6) wykonywanie innych zadań określonych przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. 

4. Pełnomocnicy wykonują zadania, o których mowa w ust. 3, przez sześć miesięcy od 

dnia ogłoszenia ustawy. Prezes Agencji może skrócić termin wypełniania obowiązków przez 

pełnomocników do dnia wejścia w życie zarządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 2. 
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5. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 3, wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska i kierownicy delegatur wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, 

podlegają właściwemu miejscowo pełnomocnikowi. 

Art. 116. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy Agencja przejmuje od Skarbu Państwa 

mienie, zobowiązania i wierzytelności oraz środki finansowe i pozostały majątek pozostający 

w dyspozycji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz wojewódzkich inspektoratów 

ochrony środowiska, a także posiadane przez nich dokumenty. 

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 14, Agencja może zostać wyposażona, 

na podstawie odrębnych przepisów, w inne nieruchomości stanowiące własność Skarbu 

Państwa. 

3. Prezes Agencji może zarządzić przekazanie przez dyrektora regionalnego biura 

Agencji określonych składników mienia, o których mowa w ust. 1, innemu dyrektorowi 

regionalnego biura Agencji albo wojewodzie. 

4. W przypadku porozumień, umów, których stroną jest Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska lub wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska następcami prawnymi stają się 

odpowiednio Prezes Agencji i dyrektorzy regionalnych biur Agencji. 

Art. 117. 1. Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska i ich zastępcy, powołani na 

podstawie dotychczasowych przepisów, pełnią swoje funkcje do dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zastępca Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska i dyrektor generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy zostali 

powołani przed dniem wejścia w życie ustawy, stają się odpowiednio Prezesem Agencji, 

zastępcą Prezesa Agencji, dyrektorem Krajowego Biura Agencji w rozumieniu przepisów 

niniejszej ustawy 

Art. 118. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się 

pracownikami Agencji. 

2. Stosunki pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 3 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie 

zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie 

nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. 
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3. Pracodawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie pracownika odpowiednio o 

terminie wygaśnięcia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia przez pracownika nowych 

warunków pracy lub płacy. 

4. Wcześniejsze, niż w terminie określonym w ust. 2, rozwiązanie przez pracodawcę 

stosunku pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za wypowiedzeniem 

5. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, zachowują uprawnienia pracownicze 

wynikające z aktów, na podstawie których powstał ich stosunek pracy przed dniem wejścia w 

życie ustawy: 

1) przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przyjęli proponowane 

warunki pracy lub płacy na dalszy okres, albo 

2) przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli następuje wygaśnięcie 

stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2, albo 

3) do dnia upływu okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4. 

6.  Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą w terminie jednego miesiąca od dnia 

wejścia w życie ustawy, złożyć Prezesowi Agencji wniosek o rozwiązanie stosunku pracy za 

porozumieniem stron określając we wniosku termin rozwiązania stosunku pracy nie dłuższy 

niż obowiązujący w danym stosunku pracy okres wypowiedzenia. Stosunek pracy ulega 

rozwiązaniu w terminie wskazanym we wniosku. 

7. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2,  lub dokonania 

wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4, lub rozwiązania stosunku pracy na zasadach 

przewidzianych w ust. 6, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, o której mowa w art. 

8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220 i 

1268). 

Art. 119. 1. Postępowania w sprawach administracyjnych wszczętych i 

niezakończonych ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, prowadzi 

odpowiednio Prezes Agencji albo właściwy dyrektor regionalnego biura Agencji, na 

podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. 

2. Czynności inspekcyjne oraz kontrolne dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy  

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wojewódzkich inspektorów ochrony 

środowiska wykonuje odpowiednio Prezes Agencji albo właściwy dyrektor regionalnego 

biura Agencji. 
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Art. 120. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której 

mowa w art. 117, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez dwanaście miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy.  

Art. 121. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc ustawa z dnia 20 lipca 

1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.  

Art. 122. Ustawa wchodzi w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art.115, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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