
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 15 lipca 2017 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, wprowadza do jej tekstu następujące 

poprawki: 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i 1089) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 400e dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. Organizację wewnętrzną biur wojewódzkich funduszy określają 

zarządy wojewódzkich funduszy.”; 

2) art. 400p otrzymuje brzmienie:  

„Art. 400p. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy tryb działania organów wojewódzkich funduszy 

oraz sposób udzielania pełnomocnictw, kierując się potrzebą zapewnienia 

jednolitego i sprawnego działania wojewódzkich funduszy oraz właściwej 

realizacji ich zadań.”.”; 

2)  art. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 2. 1. W przypadku nieskierowania przez radę nadzorczą wojewódzkiego 

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosku, o którym mowa 

w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. poz. 898), wojewoda przedłoży zarządowi województwa 

uzgodnione z ministrem właściwym do spraw środowiska wnioski w sprawie 

powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Jeżeli zarząd województwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku 



– 2 – 

wojewody, o którym mowa w ust. 1, nie powoła członków zarządu wojewódzkiego 

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tym wnioskiem, 

powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej dokonuje wojewoda. 

3. W przypadku, gdy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zarząd 

województwa nie powołał członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 

2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z wnioskiem rady 

nadzorczej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

o którym mowa w art. 3 ust. 4 tej ustawy, powołania członków zarządu 

wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dokonuje rada 

nadzorcza wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

4. 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. 2 i 3. 

5. W przypadku, gdy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rada 

nadzorcza wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

powołała członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej na podstawie art. 400j ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, 

ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Wygaśnięcie mandatu, o którym mowa w ust. 4 i 5, jest równoznaczne 

z odwołaniem dotychczasowych członków zarządu wojewódzkiego funduszu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w art. 70 § 2 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).”; 

3)  dodaje się art. 2a i art. 2b w brzmieniu: 

„Art. 2a. Statuty nadane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej na podstawie art. 400p ustawy zmienianej w art. 1 zachowują 

moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 400p ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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Art. 2b. Minister właściwy do spraw środowiska wyda przepisy wykonawcze, 

o których mowa w art. 400p ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2017 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – 

Prawo ochrony środowiska i uchwalił do niej 3 poprawki.  

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat uznał za zasadne przyznanie, na poziomie 

ustawowym, zarządom wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

zwanych dalej „wojewódzkimi funduszami”, kompetencji do określania organizacji 

wewnętrznej biur wojewódzkich funduszy – tak aby nie było wątpliwości w zakresie 

kompetencji do regulowania ww. kwestii, jak również organu, któremu one przysługują. 

Ponadto przedmiotową poprawką wprowadza się upoważnienie dla ministra właściwego do 

spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego trybu działania 

organów wojewódzkich funduszy oraz sposobu udzielania pełnomocnictw, w celu 

ujednolicenia tych regulacji oraz zapewnienia sprawnego działania wojewódzkich funduszy 

i właściwej realizacji przez nie zadań – mając na uwadze, że w dotychczasowej praktyce 

kwestie te były różnie regulowane w statutach poszczególnych wojewódzkich funduszy. 

Proponowana zmiana prowadzić będzie także do braku konieczność uchwalania statutów 

przez wojewódzkie fundusze. Poprawka nr 3 ma na celu utrzymanie w mocy statutów 

wojewódzkich funduszy nadanych przez sejmiki województw do czasu wejścia w życie 

wskazanego powyżej rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska. 

Jednocześnie zaproponowano przepis umożliwiający ministrowi wydanie przedmiotowego 

rozporządzenia w terminie miesiąca od dnia wejścia nowelizacji w życie.  

Przepis art. 2 w brzmieniu proponowanym poprawką nr 2 zmierza do uregulowania 

sytuacji, w której do chwili wejścia w życie przepisów ustawy rada nadzorcza 

wojewódzkiego funduszu nie zrealizowała obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 4 ustawy 

z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 898) 

(tj. w terminie 14 dni od dnia jej powołania nie skierowała do zarządu województwa wniosku 

o powołanie członków zarządu wojewódzkiego funduszu). Proponowana regulacja 

przewiduje przyznanie wojewodzie kompetencji do przedłożenia zarządowi województwa 

uzgodnionych z ministrem właściwym do spraw środowiska wniosków w sprawie powołania 

członków zarządu wojewódzkiego funduszu, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie 

ustawy. Jeżeli w takiej sytuacji zarząd województwa nie powoła członków zarządu 

wojewódzkiego funduszu, powołania dokonuje wojewoda. Poprawka reguluje także skutki 
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niewykonania przez zarząd województwa dyspozycji art. 3 ust. 5 przywołanej ustawy z dnia 

7 kwietnia 2017 r., wskazując, że kompetencję w zakresie powołania członków zarządu 

przejmuje rada nadzorcza. W celu uniknięcia wątpliwości, jakie skutki wynikają z powołania 

członków zarządu wojewódzkiego funduszu w ww. sposób, proponuje się dodanie regulacji, 

zgodnie z którą powołania te są równoznaczne z wygaszeniem mandatu członków 

dotychczasowego zarządu. Ta sama reguła będzie dotyczyła powołań dokonanych na 

podstawie art. 400j ust. 2a ustawy – Prawo ochrony środowiska do dnia wejścia w życie 

rozpatrywanej ustawy. Jednocześnie wprowadzono przepis jednoznacznie precyzujący jaki 

skutek, z punktu widzenia Kodeksu pracy, ma wygaśnięcie mandatów dotychczasowych 

członków zarządu wojewódzkiego funduszu. 

 

 
 


