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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 23 marca 2017 r. 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

 

(druk nr  460) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2017 r. poz. 519) 

 

Art. 400d. 

[1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy nie więcej niż 12 osób.] 

<1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy nie więcej niż 11 osób.> 

2. Skład i strukturę Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu ustala, w drodze zarządzenia, 

minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając w składzie Rady Nadzorczej: 

[1)   dwóch przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego;] 

<1) przedstawiciela strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego;> 

2)   przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

3)   przedstawiciela ministra właściwego do spraw energii; 

4)   przedstawiciela ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

5)   przedstawiciela organizacji ekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym, które posiadają 

struktury organizacyjne na terenie całego kraju, zgłoszonego przez te organizacje i 

cieszącego się poparciem największej liczby tych organizacji. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

środowiska rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawiciela organizacji 

ekologicznych w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu, wskazując jednocześnie 

miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania. 
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4. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, w formie 

pisemnej. 

5. W razie niezgłoszenia przedstawicieli przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego lub organizacje ekologiczne minister właściwy do spraw 

środowiska może delegować na ich miejsce swoich przedstawicieli. 

6. Członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu powołuje i odwołuje minister 

właściwy do spraw środowiska, uwzględniając stanowiska podmiotów, o których mowa w 

ust. 2. 

7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu wyznacza minister właściwy 

do spraw środowiska. 

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

członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu za udział w pracach Rady, kierując się 

przepisami o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

 

Art. 400f. 

[1. Rady nadzorcze wojewódzkich funduszy liczą po 7 osób.] 

<1. Rady nadzorcze wojewódzkich funduszy liczą po 5 osób.> 

2. W skład rad nadzorczych wojewódzkich funduszy wchodzą: 

[1)   regionalni dyrektorzy ochrony środowiska albo ich zastępcy, będący regionalnymi 

konserwatorami przyrody, albo wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska albo ich 

zastępcy; 

2)   przewodniczący regionalnych rad ochrony przyrody albo ich zastępcy albo 

przewodniczący regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko 

albo ich zastępcy; 

3)   przewodniczący komisji właściwych do spraw środowiska sejmików województw albo 

ich zastępcy;] 

<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;> 

[4)   dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony środowiska 

urzędów marszałkowskich; 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5)   przedstawiciele organizacji ekologicznych zgłoszeni przez organizacje działające i 

posiadające struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący się 

poparciem największej liczby tych organizacji; 

6)   przedstawiciele samorządów gospodarczych wybrani przez sejmiki województw 

spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze;] 

[7)   przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska 

spośród pracowników Biura Narodowego Funduszu lub urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw środowiska.] 

<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;> 

<8) wiceprzewodniczący rad wyznaczeni przez sejmik województwa.> 

[3. Marszałkowie województw ogłaszają w prasie o zasięgu regionalnym oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego rozpoczęcie procedury zgłaszania 

kandydatów na przedstawicieli organizacji ekologicznych w radach nadzorczych 

wojewódzkich funduszy, wskazując jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich 

zgłaszania. 

4. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, w formie pisemnej. 

5. W razie zgłoszenia przez organizacje ekologiczne więcej niż jednego kandydata wyboru 

przedstawicieli organizacji ekologicznych spośród zgłoszonych kandydatów dokonują 

sejmiki województw. 

6. W razie niezgłoszenia przez organizacje ekologiczne żadnego kandydata, zgodnie z trybem 

określonym w ust. 3, przedstawicieli organizacji ekologicznych wskazują komisje właściwe 

do spraw środowiska sejmików województw.] 

[7. Członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powołują i odwołują, uwzględniając 

stanowisko podmiotów, o których mowa w ust. 2, sejmiki województw, z zastrzeżeniem ust. 

8 i 9. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków rad nadzorczych wojewódzkich 

funduszy, jeżeli przestali oni pełnić funkcje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.] 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<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 w terminie 30 dni 

od dnia wygaśnięcia mandatu członka lub wiceprzewodniczącego rady, minister 

właściwy do spraw środowiska może powołać na ich miejsce swoich przedstawicieli.> 

[9. Zarządy województw informują niezwłocznie sejmiki województw o zaprzestaniu pełnienia 

funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 4, przez członków rad nadzorczych wojewódzkich 

funduszy.] 

10. Szczegółowe warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy 

za udział w pracach rady oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych 

wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady ustalają zarządy województw. 

 

Art. 400j. 

[1. Zarządy wojewódzkich funduszy liczą od 2 do 5 osób.] 

<1. Zarządy wojewódzkich funduszy liczą od 1 do 2 osób.> 

2. Zarządy wojewódzkich funduszy stanowią: 

1)   prezesi zarządów wojewódzkich funduszy, 

2)   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.> 

3. Powołanie, o którym mowa w [ust. 2] <w ust. 2 i 2a>, 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. 

 

 

 

 


