
 

 

 

Druk nr 1318   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  
I LEŚNICTWA  

 
o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy  

– Prawo ochrony środowiska (druk nr 1127) 
 

Sejm na 34. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 r. – zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu 

Sejmu – skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2017 r. 

wnosi: 
 
W ys ok i  S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie 

wnioskodawcy, następujące wnioski mniejszości: 

 

1) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) w art. 400d: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy nie więcej niż 7 osób.”, 

b) w ust. 2: 
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych i 
rozwoju regionalnego;”, 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) Przedstawiciel wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej;”;”; 
– poseł G. Lenartowicz 



 

 
2) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 400f: 
a) w ust. 2: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) wskazany przez sejmik przedstawiciel organizacji ekologicznych 

pozarządowych zgłoszony przez organizację działającą i posiadającą 
struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący się 
poparciem największej liczby tych organizacji;”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) przedstawiciel Narodowego Funduszu wyznaczony przez Zarząd 

Narodowego Funduszu spośród jego pracowników;”, 
– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wskazany przez sejmik przedstawiciel nauki funkcjonujący na terenie 
danego województwa;”, 

– uchyla się pkt 4 i 5, 
– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) przewodniczący komisji sejmiku właściwych do spraw środowiska lub 
ich zastępcy;”, 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw 

środowiska spośród pracowników urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw środowiska;”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powołuje: 

1) minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do osób 
wymienionych w ust. 2 pkt 2 i 7; 

2) sejmik województwa w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 2 pkt 1, 
3 i 6;”;”; 

– poseł G. Lenartowicz 
 
3) w art. 1 w pkt 2 w art. 400f ust. 8 nadać brzmienie: 

„8. Kadencja rad nadzorczych wojewódzkich funduszy trwa 4 lata i pokrywa się z 
kadencją sejmików.”; 

– poseł G. Lenartowicz 
 
 

4) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) w art. 400j: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zarządy wojewódzkich funduszy liczą od 2 do 3 osób.”, 

b) po ust. 2 dodaje się w ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Kandydaci do wojewódzkich funduszy winni spełniać kryteria 
kwalifikacyjne określone w art. 400i ust. 4.”;”; 

– poseł G. Lenartowicz 



 

5) w art. 3: 
a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. W terminie 60 dni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy 
ds. środowiska i właściwy sejmik powoła radę nadzorczą wojewódzkiego 
funduszu zgodnie z art. 400f zmienianej ustawy.”, 

b) skreślić ust. 2, 
c) ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy 
do spraw środowiska ustali w drodze zarządzenia skład i strukturę rady 
Nadzorczej Narodowego Funduszu zgodnie z brzmieniem art. 400d zmienianej 
ustawy.”, 

d) ust. 4 nadać brzmienie 
„4. w terminie 30 dni od daty powołania rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu 

kieruje do zarządu województwa wniosek o powołanie członków zarządu 
wojewódzkiego funduszu.”, 

e) ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. Zarząd województwa w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, o którym 

mowa w ust. 4, powołuje członków zarządu wojewódzkiego funduszu.”, 
f) ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Mandat dotychczasowych organów Narodowego Funduszu i wojewódzkich 
funduszy wygasa z dniem powołania członków nowych organów tych 
funduszy.”; 

– poseł G. Lenartowicz 
 

6) art. 4 nadać brzmienie: 
„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.”. 

– poseł G. Lenartowicz 
 
 
Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. 
 
 

   Sprawozdawca        Przewodniczący Komisji  
                
 
                             
  /-/Anna Paluch                         /-/Stanisław Gawłowski 



Liczba stron :  3     Data :   2017-02-24      Nazwa pliku :   202-22.NK   1 

VIII kadencja/druk 1127 

Projekt 

U S T AWA  

z dnia .................. 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 672, 831, 903 i 1250) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 400d: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy nie więcej niż 11 

osób.”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przedstawiciela strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego;”; 

2) w art. 400f: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rady nadzorcze wojewódzkich funduszy liczą po 5 osób.”, 

b) w ust. 2: 

– pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1) członkowie rad wyznaczeni przez wojewodę spośród przedstawicieli 

nauki lub organizacji pozarządowych; 

2) członkowie rad wyznaczeni przez Zarząd Narodowego Funduszu; 

3) członkowie rad wyznaczeni przez wojewodę;”, 

– uchyla się pkt 4–6, 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do 

spraw środowiska spośród pracowników Biura Narodowego 

Funduszu, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

środowiska, urzędów obsługujących centralne organy administracji 

rządowej podległe albo nadzorowane przez ministra właściwego do 

spraw środowiska lub jednostek podległych albo nadzorowanych 

przez ministra właściwego do spraw środowiska;”, 

– dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
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„8) wiceprzewodniczący rad wyznaczeni przez sejmik województwa.”, 

c) uchyla się ust. 3–6, 

d) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7. Członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powołuje i 

odwołuje minister właściwy do spraw środowiska.  

8. W razie niewyznaczenia członków lub wiceprzewodniczących rad, 

odpowiednio, przez wojewodę, Zarząd Narodowego Funduszu lub sejmik 

województwa minister właściwy do spraw środowiska może powołać na ich 

miejsce swoich przedstawicieli.”, 

e) uchyla się ust. 9; 

3) w art. 400j: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarządy wojewódzkich funduszy liczą od 1 do 2 osób.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli zarząd województwa w terminie 7 dni nie powoła członków 

zarządu wojewódzkiego funduszu zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w 

ust. 2, powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu dokonuje rada 

nadzorcza wojewódzkiego funduszu.”. 

Art. 2. Mandat dotychczasowych członków rad nadzorczych wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Rady Nadzorczej Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wygasa z dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

Art. 3. 1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

wojewodowie, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej i sejmiki województw wyznaczą członków i wiceprzewodniczących rad 

nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie 

z art. 400f ust. 2 pkt 1–3 i 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

2. W terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, minister 

właściwy do spraw środowiska powoła członków rad nadzorczych wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w składzie, o którym mowa w art. 

400f ust. 2 i 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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3. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister 

właściwy do spraw środowiska ustali w drodze zarządzenia skład i strukturę Rady 

Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie 

z brzmieniem art. 400d ust. 2 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

4. W terminie 14 dni od dnia powołania rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w ust. 1, skieruje do zarządu 

województwa wniosek o powołanie członków zarządu wojewódzkiego funduszu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, zarząd 

województwa powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, wskazanych w tym wniosku. 

6. Mandat dotychczasowych członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej wygasa z dniem powołania członków zarządu 

wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w 

ust. 5. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 


	1318-spr.pdf
	1) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) w art. 400d:
	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy nie więcej niż 7 osób.”,

	b) w ust. 2:
	- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych i rozwoju regionalnego;”,

	- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
	„4) Przedstawiciel wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;”;”;



	– poseł G. Lenartowicz
	2) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) w art. 400f:
	a) w ust. 2:
	– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) wskazany przez sejmik przedstawiciel organizacji ekologicznych pozarządowych zgłoszony przez organizację działającą i posiadającą struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący się poparciem największej liczby tych organizacji;”,

	– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) przedstawiciel Narodowego Funduszu wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu spośród jego pracowników;”,

	– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) wskazany przez sejmik przedstawiciel nauki funkcjonujący na terenie danego województwa;”,

	– uchyla się pkt 4 i 5,
	– pkt 6 otrzymuje brzmienie:
	„6) przewodniczący komisji sejmiku właściwych do spraw środowiska lub ich zastępcy;”,

	– pkt 7 otrzymuje brzmienie:
	„7) przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska;”,


	b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
	„7. Członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powołuje:
	1) minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 2 pkt 2 i 7;
	2) sejmik województwa w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 2 pkt 1, 3 i 6;”;”;



	– poseł G. Lenartowicz
	3) w art. 1 w pkt 2 w art. 400f ust. 8 nadać brzmienie:
	„8. Kadencja rad nadzorczych wojewódzkich funduszy trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją sejmików.”;

	– poseł G. Lenartowicz
	4) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
	„3) w art. 400j:
	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Zarządy wojewódzkich funduszy liczą od 2 do 3 osób.”,

	b) po ust. 2 dodaje się w ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. Kandydaci do wojewódzkich funduszy winni spełniać kryteria kwalifikacyjne określone w art. 400i ust. 4.”;”;


	– poseł G. Lenartowicz
	5) w art. 3:
	a) ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. W terminie 60 dni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy ds. środowiska i właściwy sejmik powoła radę nadzorczą wojewódzkiego funduszu zgodnie z art. 400f zmienianej ustawy.”,

	b) skreślić ust. 2,
	c) ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw środowiska ustali w drodze zarządzenia skład i strukturę rady Nadzorczej Narodowego Funduszu zgodnie z brzmieniem art. 400d zmienianej ustawy.”,

	d) ust. 4 nadać brzmienie
	„4. w terminie 30 dni od daty powołania rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu kieruje do zarządu województwa wniosek o powołanie członków zarządu wojewódzkiego funduszu.”,

	e) ust. 5 nadać brzmienie:
	„5. Zarząd województwa w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, powołuje członków zarządu wojewódzkiego funduszu.”,

	f) ust. 6 nadać brzmienie:
	„6. Mandat dotychczasowych organów Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy wygasa z dniem powołania członków nowych organów tych funduszy.”;


	– poseł G. Lenartowicz
	6) art. 4 nadać brzmienie:
	„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.”.

	– poseł G. Lenartowicz


