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2_ 72i':.-rodld w widutach ubuyuh a4 f.,:ponladzone na rrachunkach 

§ A - 	Raclauld bankowe Na ..rodoweb Fundua-zu p-1, wadz::-k balAd na 

dtawie zawartych uk-E-i6w. 

01, any Narodoweo Fundua7zu 

Onami Na.rodo-o Fundbzu s. 4 Rada Nadzbruza i Ziau-i:O. 

:.:..! 10.1. Rada tiadzbi-cza, zwana da.10 "Raa,7i .", realizuje zadania 

oici:-eolie w ;11.1.,L.88.e uti..L.3 usi.-awv. 

11102y (-I A 15 dn 23 on1:611. w f-Alalzie: orzewodniaoy, 

wicrzewodluicauy i uzIonkow1e. 

Posiedzenla Rady obwinny , _,--!ip  bdbywac1=  co najliei •:,-,az w 

kwar, tal_;. zwoluje je Przewodniozaoy Red. 

4. Uchwaly Radv podelrzibwane L.-_,-;4 wil-,la:zbfb.1.i :±-ioa6w- brzy-

b1-_,I,unbui ub najffiniej 2/3 czlonk6w Radv. W vazIe 1-6wnei 

Luzby failo6w, dtrli_:ydbie (T.:,:loz,a-4 Przewodnicz:2i„ceo Rady. 

• El. Rada dziala w.  t.:/hie i na za,..adaul-,: bk-1.-ezl1onvuh w 

uot-iwalbnylli pi-zez- :,--;ii.A..lie. re,2:-ulamini, 

r-r:',  ILL Rada podejft-f_ij,1  

ii7a;iL3 bk-b 1-5 .us-Lay. 

2. S-b.--oa .i,?bzdanie.  -2 ii:zial-aino-31 	Naz-c,fibie,:_, Funduazu ,R.,=-,da 

Nadzb-1., cza pz--,,- .LikIfid,L.1 Minia-,A,i, bwi 0,ch.r0ny :odowia.-ka i 

Zaa0b6w na tura Iny c h w.  bie_-1.-10.-fi. 	-- u_____ kal:deb rokii. 



§ 12.1_ Zarz4d realizude 2,.f1ai-1ii.,:-.. ol-ra-ef.::.ne w art.33,1 
ust.a.-wy. 

• 2. W ,,,, ,kl•ad Zar-7,i,I.du wchodzz.  prezes oraz je. fro zastepcy w 

liczbie rrie wielcs.-ze I nil.-  

13. ZarzAd podelin-ulle uchwaly we wszviduh sprawach 
wynikaj.ch z zadarl, u kt6rych mown w ust.l. 

4. Ma -,,,,a.:..nool ouhw,,,Iy 2. 21-24,dd 111,,-.2,-ZAlii 	et.ohoonf-=--- 	ro..- 

. ,.,ioodedle.eniu. 

 

LO rinni DOX oz,loaak6w 2_,L-11-213d0. W dr----ypadku 

P6wnej lloaby ,,,rIosc5w decycluje f o,.E4 PI , ezesa Zar2-01.1. 
5. W posiedzenlach . Zarzadu Irio .?:--za Lzeo 	1a' 'c z ::-Ic-,seill 

doraduzym, oprácz uzionk6w 2:u-zachr, inne ,..37,,41.-2,y zLipl-ualtzuno 
do udzialo w•  oLI-adacth 11,2,1d ukr-iluilyin puirsikil oorz,,,i.dku 

6.2.:a1.-2--..ad dzi,s.-, :la w- try hie i na zasadach okre ..fdonych w. 

LE,,:iLL-Aullygli p_ulf,-2 s1e4A.e reulaminits. 

7. Posiedzenia 2:.arzAdu sa, protok,..A:o- .warle. KaZdy z czlonk6w 

Zarz2,du mpZe zolosif.": do protokoIu zdanie odrebne jeZell 

nie z:i. adza sie z treScia podjetej uchwaly. 
8 Zarz4,:l oorapowpde i przedstawia do akceptacji Radzie 

Nadzorczej projekt sprawozdarda z dialahci N,,,ri.),-.1,---,weo 
Funduszu przed uplywem dw6ch miesdeuy- od zakoczerria 

roku L.r.--4:lendarzowev). 

§, 3.1. Frezes ZarzaAu kier , uje pPaca Zarz4du i reprezentuje .-:o na 

zewn4trz. 
2. Do zadar-, Prezesa Zarz4du n. ,EdeZy w .  szczeaSci: 

&w na !-,,-,sierizenia 
Zar,zr,,du i Hady Nad:-Luz-c-j, 

2S pz'';-_-_-,,-,:vluli..-:21.1.1,2. posh,:i. dzenlom Zar2a1:hr, 
3/ dokonywarde wsE4kh,-_:11. czynnoci prawnych w zakresde 

praw i onowd4zk6w Narodoweo Funduszu or;-..z 
d'odp.ifirde dOLdmoi: at-6 ,:v -,f.w.L.,-,,:,:i-voh--o-, d2.1-LILEAfi...--.A.7.,.. 
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i po2yezek OPL:22-, emitowanych 	nic mozloe przkracza 
3nX fllU funduszu statutowego w danym okresie. 

Fundusz statutowy powickszony o 	o kt6pych mowa w 

16 ust.3 i w. 	17 cr„--7411„.1 

finansow.anie dzialalnoci statutowej Narodoweg .o Funduu. 

.sE;2L- aIi ifliI Narodoweg.o Funduszu s4 pokrywa ie.  z 
riolloA6w .okre. lonych w ar - .ak  uszt.4 ustawy. 

Narodoweo Funduszu s4 w 

szcze6inoci: 
ti koszty funkcjonowailia Rady Nadzorczej, Zarz4du Si biara 

Narozl ege Fundusztn w t'yim wynarodzenia Rady 
Nadzorczej za udzial w pracach Rady, wynodzenia 
pracownik6w Zar:.:4du i biura Ma'od oweo Fundusz.u, 

2/ koszty ekspertyz, prac badawc-zyz:I.1, projektowyeh i 

innycAl, zleconych die potrzeb wyboru z-:.,roram6w i 

przedsiewzic finansowanych 	Narodo Fundusz, 
3/ 'opowizja i LELne koszty zwi4zane z obsI.u44 

Narodowo Funduszu, 
Az odsetki od wyendtowanych ob.14acji„ zacia„nrtych 

bo2yc2ek o paz kredyt6w, 
anzortyzacHa od -.:11rodk6w ti .wed-ych Napodowec Funduszu. 

R.62.1z1ca 	Ucchodai'ai i kosztami. 
Napodce,o Fundusz-tz, eke r!,/,owelna o zyskl i stpaty 
piadzwycz4no, stanowi zysk a w przypadku, 	jest ujepo-za 
- strate.  Narodo-i,../eo Funduszu. 

19.1. 

 

21.1. Z 	zysku tworzy srr.„ .:- fundusz re2ei'vOwV, oozostal4 
:rzeznaczaj4c na fundusz statutowy. 

Cz,4,.r.: zysku przeznaczoneo na fundusz rezerwowy okreE:da 



orzeznauzunv jest na finowanie 
w. 	 Naruduweu Funduszu. 

Narodowy Fundusz tury dia pi.-auuwnik6w zukladowy rundusz 

Dia put.t,zeL pracuwn:3w Na-z-odov, 	Funduszu wydzielany 
jest fundusz premii i na,-.,.i:zr6d z 

poleaj4ce na . zakuoauh frodk6w trwalych lak i 
hltd,-,wrdctwie 

staLuLowe°, 
wy,t1;ospodarowanych zysk6w a tak2e z zaci .4. ,-.-tych na ten 
uel kredyt6w i po±yczek. 

26.1. 	dewizuwe f.-;:ron-ladzone .)rzez Narodowy Fundusz 
puLl-z-eLy 	 stat,uLuwej. 

te mo,:i.ja„ by 	'zeznaczane w szuzelno-1-::21 na 
1S po±yuzid i dotac:ie dia'srhiansuwania zakuu,',w 

ilresi.:,yuyinych i zaopatrzeniowych w ramach 
ullj:etych pru,.4-ramami reah.zuwan!,2111 .i orzez 

2/ udzialy Narodoweu Funduszu w urzedsi4dursL-wauh 
su61 kauh, p I, 

3S 

	

	 za;::.7i,;:arduznyLIE, dokuua=1.-au 
organicji w ystaw- prolocyjnych i 

podrcizy 
dewlze:=we kikowane na rachunkach Narodoweu 

Funduszu 	 r6wn.ie2 na inne cele 
wymdEeniohe w us:L-2 u lic rze- 1:,,A_ck6A je wa-kunki 



27J. Narodo-eA, y Fundusz prowadzi rachunkowo 	weda::. planIt kont 
i zasad obowiazuja.uych ,,, bankach z uwa*:h:1.-Anienieni zadan 
i-defLtanych ze wz,:i:-ledu na charakter dzialalliol i 

post,anowielaa ni,,,,rde j.--ze,-.47 	tatutu. 

2. C.1±- ,awneo k:Ede:if-owego Narodoweo Fuduszu bowel uje Prezes 

ZarzAdu. 

Clzi,.EillalnoIg cli Narodowego Funduszu w ola. 
i.A.e:rwszych 12 miesdecy od daty jego utworzt. ,:,flia s2,4. 

Li nansowine z funduszu statutowea. Kwota udf',.uwizAckajaa 
tym kosztom pod.lez,za zwrotowi na fundusz statutowy 
zysku. Wysoko.11-Z.: kwot. ktora ma i..-,y przezna,:zona na ten 
cel oraz spos6b jej zwrotu Ilst;.Eda Rada Nol,,. 

Rozdziai Fi 

2:,-,1ady udzielania i urmarzania pil) 2 yozek or az udzielania do Lau il 

29. 	Narodowy Fundusz udziela po 	ck oaz d.ot4 na 
podsta r ie umof,v.y. 

30.1. W unkach pol:yczki okreJa sie: 
i/ wysoko 	P02-Vczanei kw=a,y, 
2/ tern:Any splaty po±vczanej kwoty jut-, jej poszczeg6bay-Ch 

3/ zadaide, na kt6re udzliAono oul:-. 1d oraz terifdn 
pozpoczecia i zakol'iczeTda jego realizacii, 

4/ wysoko oprocentownia, 
5/ spcs6b zabezpIfs; wierzythic]Iii., 
6/ inne warunki ustal.oue przez umawiajce sde strc.-4..liv. 

2. Wysc4--Lia. oprocentowania i 1.. arunki sal aty poZ .,..„,ozki sa. 

6Znici:-..ane w ZalE 1i od plal-lowane g o o ddyL La.]: ywania 

zrealizowanego zadania na stanodowis 	a take w 



Uzasadnienie 

Zarzadzenie motel° podjgte w celu wykonania upowatnie 
nia zawartego w art. 88 f ust. 1 ustawy z dnia 30 stycznia 
1980 r. 0 ochronie i ksttaltowaniu 	døwi&c tD. IL Nr 30poz.60 
z 1983 r. Nr 44, poz. 201 0  z 1987 r. Nr 33 0  poz. 180 i z 

1989 r. Et 26, poz. 1314 Zarzadzenie to nadaje EFOSiGW 
statut okre glajacy szczeelowe zasady i tiyb dzialania orga-
n& Varodowego Flanduszu oraz zasady jego gospodarki finanso- 

-4 	 wej„ a w tym zaSady udzielania potyczek i dotacji 

Statut Narodowego Funduszu ustala miadzy innymi„ te Rada 
Vadzorcza i Zarzad podejmuja decyzje w sprawach nalekcych 
do idh makresu dzialania drodze uobwel pode jmowanYah  wiak-
szoeicia glos6w. Zarzadzeniem ustalono oadania Prezesa Zarzadu. 

W statucie upowatniono ?ad t Nadzercza oraz &road Varodowego 
Funduszu do uchwalenia regulamin6w okreaajacych tryb i zasady 
dzialania tych organ6w. 
W statucie okradlono ponadto szczeelowe zasady tworzenia i 
wzbo-acania funduszu statutowego oraz spos6b wyodrgbniania 
funduszu rezerwowego. Mr-aglow jakie wydatki stanowla koszty 
dzialaln06ci Narodowego Funduszu pokrywane z uzyskiwanych 
dochod6w. Potyczki oraz dotacje zgodnie z unormowaniami sta-
tutu maja bye' dokonywane w formie um6w cywilnomjrawnych na 
wspoma nie dzia%alnaci okre glonej w ustawie. Przylato zasa-
dç,Ae wspomagane bgda przede wszystkim zadania zwiazane 
ochronq grodowiska i gospodarkg wodna,najistotniejsze dla 
stanu grodowiska„ wynikajace o plan& spoleczno-gospodarozych 
oraz z pr6gram6w'uchwalonych przez Sejm i Radg PaAstwa. 

Potyczki maja byd oprocentowane. Wysoko66 oprocentowania 
bgdzie ranicowana w zaletnaci od planowanego oddzialywania 
realizowanego zadania na stan grodowiska i sytuacji ekonomicv-
nej poyczkobiorcy. 

Udzielanie'dotacji uzaleaniono przede wszystkim od piano
wanych efekt6w ekologicznych dotowanego przedsiawzigoia, cha-
rakteru planowanego przedsiawzigcla z punktu widzenia poli- 
tyki ekologicznej oraz od sytuacji ekonomicznej ubiegajacego 
Ale n Antaitie 
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