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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 7 lipca 2017 r.  

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

 

(druk nr 555) 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 

785, 898 i 1089) 

 

 

Art. 400j. 

1.  Zarządy wojewódzkich funduszy liczą od 1 do 2 członków. 

2.  Zarządy wojewódzkich funduszy stanowią prezesi zarządów wojewódzkich funduszy albo 

prezesi zarządów wojewódzkich funduszy i zastępcy prezesów zarządów wojewódzkich 

funduszy, powoływani i odwoływani przez zarządy województw, na wniosek rad 

nadzorczych wojewódzkich funduszy. 

2a.  Jeżeli zarząd województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 2, nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu zgodnie z tym 

wnioskiem, powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu dokonuje rada 

nadzorcza wojewódzkiego funduszu. 

<2b. W przypadku niewywiązania się przez radę nadzorczą wojewódzkiego funduszu z 

obowiązku, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o powołanie lub odwołanie 

członków zarządu wojewódzkiego funduszu występuje wojewoda. Przepis ust. 2a 

stosuje się odpowiednio, z tym, że powołania dokonuje wojewoda.> 

3.  Powołanie, o którym mowa w ust. [2 i 2a] < ust. 2–2b>, stanowi nawiązanie stosunku 

pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

4. Funkcji członka zarządu wojewódzkiego funduszu nie można łączyć z zatrudnieniem w 

administracji rządowej lub samorządowej, członkostwem w radach nadzorczych spółek z 

udziałem Skarbu Państwa, członkostwem w radach nadzorczych spółek z udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego, a także z mandatem posła, senatora lub radnego 

jednostki samorządu terytorialnego. 
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5. Prezesi zarządów wojewódzkich funduszy reprezentują wojewódzkie fundusze na 

zewnątrz, dokonując wszystkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych wojewódzkich funduszy, z zastrzeżeniem art. 400k ust. 5. 

6. Prezesi zarządów wojewódzkich funduszy dokonują czynności w sprawach z zakresu 

prawa pracy w stosunku do pracowników biur wojewódzkich funduszy. 

7. Prezesi zarządów wojewódzkich funduszy zatrudniają pracowników biur wojewódzkich 

funduszy na stanowiskach kierowniczych po zasięgnięciu opinii zarządów wojewódzkich 

funduszy. 


