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OPINIA PRAWNA 

I. Zagadnienie prawne: 

Wstępna analiza konstytucyjności zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska, w kontekście funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej - projekt skierowany do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w 

dniu 08.12.2016 r. (projekt poselski, któremu jeszcze nie został nadany numer druku) -

załącznik nr l do opinii 

II. Podstawowe założenia projektu zmiany ustawy POŚ 

W kontekście przedmiotu opinii, koncentrującej się na dotychczasowym funkcjonowaniu 

WFOŚiGW na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów POŚ, postulowane zmiany 

dotyczą w szczególności: 

• zmniejszeniu składu osobowego Rady Nadzorczej WFOŚiGW z 7 do 5 osób 

• zmiany podmiotów wyznaczających członków RN WFOŚiGW i powierzenie tej funkcji 

organom administracji rządowej lub podmiotom zależnym (wojewoda, minister, 

NFOŚiGW) z jednoczesnym odebraniem tej kompetencji organom samorządowym; 

• zmianę organu samorządowego,który powołuje członków RN z sejmiku województwa na 

przedstawiciela administracji rządowej- ministra do spraw środowiska; 

• zmiany ilości osób wchodzących w skład zarządu WFOŚiGW z dotychczasowych pięciu 

(maksymalnie) na zarządjedno lub dwuosobowy 



• odebranie zarządowi województwa dotychczasowej kompetencji do oceny wniosku RN o 

powołanie członków zarządu WFOŚiGW i zaproponowanie automatyzmu akceptacji 

wniosku kierowanego przez RN do zarządu województwa lub (w przypadku braku 

akceptacji), przyznanie RN uprawnienia do samodzielnego powołania członków zarządu 

WFOŚiGW. 

III. Poselskie uzasadnienie wniosku 

W uzasadnieniu złożonego druku sejmowego wskazano na dokonywanie zmian z uwagi na 

konieczność "zmniejszenia kosztów funkcjonowania" WFOŚiGW oraz "uproszczenia 

procedur powołania ich członków, a w efekcie usprawnienia pracy tych organów". W druku 

sejmowym (załącznik nr l) czytamy m .in: 

"Zmniejszanie kosztów funkcjonowania wybranych organów Funduszu i funduszy mają na 

celu zmiany art. 400d ust. l (zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej Funduszu), 400f 

ust. l (zmniejszenie liczby członków rad nadzorczych funduszy) i 400j ust. l (zmniejszenie 

liczby członków zarządów funduszy). 

Uproszenie i przyspieszenie procedur powoływania członków rad nadzorczych mają na celu 

zmiany arf. 400fustawy. W chwili obecnej procedura powoływania l-osobowych składów rad 

nadzorczych funduszy jest niekonsekwentna, złożona, długotrwała i w praktyce prowadzi do 

sytuacji, które mogą budzić istotne wątpliwości. Ustawodawca przyznał bowiem uprawienia 

do powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych funduszy sejmikom województw i 

jednocześnie ministrowi właściwemu do spraw środowiska, który odwołuje członków rad 

nadzorczych funduszy, jeżeli przestali oni pełnić określone w ustawie funkcje. Co więcej, 

ustawa, w art. 400f ust. 2 stanowi, że w skład rad nadzorczych funduszy wchodzą osoby 

piastujące określone funkcje, osoby wybrane przez sejmik spośród określonych kategorii 

kandydatów i osoby zgłoszone lub wyznaczone przez określone podmioty. Proces zgłaszania i 

wyznaczania jest skomplikowany, a ponieważ jego dopełnieniem jest powołanie przez sejmik 

województwa (ciało kolegialne, które podejmuje decyzje na sesjach zwoływanych zazwyczaj 

raz w miesiącu), między tymi działaniami powstaje niepotrzebna luka czasowa. 

Celem rozwiązania polegającego n(l przyznaniu ministrowi właściwemu do spraw środowiska 

kompetencji do powoływania, w miejsce członków rad niewyznaczonych przez wojewodę, 

zarząd Narodowego Funduszu lub sejmik województwa, przedstawicieli tego ministra, jest 

zdyscyplinowanie podmiotów, o których mowa, do sprawnego wyznaczania tych członków, a 

także umożliwienie radom nadzorczym funduszy sprawnego działania, mimo braku 
wyznaczenia członków rad przez te podmioty. Podobny charakter w odniesieniu do 

powoływania zarządów funduszy ma rozwiązanie wprowadzane w nowym ust.2a art.400j 

ustawy, zgodnie z którym jeżeli zarząd województwa w terminie 7 dni nie powoła członków 



zarządu funduszu zgodnie z wnioskiem rady nadzorczej funduszu, powołania członków 

zarządu funduszu dokonuje rada nadzorcza funduszu. " 

III. Podstawa prawna wydanej opinii: 

l. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.nr 78, 

poz. 483) [Konstytucja] 

2. Ustawa z dnia 27 stycznia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016, 

poz. 672) [POŚ] 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

14.10.2016 r., poz. 1870) [UFP] 

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 

O 1.04.2016 r., poz. 486) [USW] 

IV. Podstawowe źródła wykorzystane przy opracowywaniu opinii: 

Z uwagi na stopień skomplikowania problemu, opinia w głównej mierze koncertuje się na 

wskazaniu podstawowych uchybień analizowanego projektu zmiany ustawy i nie komentuje 

całości postulowanych przez wnioskodawców rozwiązań (np. w zakresie dot. NFOŚiGW). 

Autor opinii nie aspiruje do podejmowania polemiki czy merytorycznego dyskursu z 

wybitnymi przedstawicielami doktryny i orzecznictwa w omawianym zakresie. Znamiennym 

jest jednak, że poruszana tematyka oceniana jest przez konstytucjonalistów w sposób spójny i 

jednolity. Mając na uwadze ogrom literatury fachowej, nie w każdym fragmencie opinii 

przytoczono źródło konkretnego opracowania, natomiast fundamentami opinii były dwa 

komentarze do Konstytucji RP: pod redakcją prof. dr hab. Marka Safjana i dr hab. Leszka 

Boska (wyd. 2016) oraz prof. dr hab. Bogusława Banaszaka (wyd. 2012). 

V. Treść opinii: 

l. Postulowane przez wnioskodawców zmiany zmierzają, w przeważającej większości, 

do modyfikacji personalnych w organach WFOŚiGW. Nie jest więc bezpośrednią intencją 

wnioskodawców doprowadzanie do ingerencji w treść ustawy POŚ o charakterze 

instytucjonalnym, co nie zmienia faktu, że sama idea nowelizacji powinna być oceniana przez 

pryzmat samodzielności instytucjonalnej wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. 



2. Zgodnie z treścią art. 400 ust. 2 POŚ Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, zwane dalej "wojewódzkimi funduszami", są samorządowymi osobami 

prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Przed 01.01.2010 r. 

wojewódzkie fundusze działały w sektorze finansów publicznych w formie prawno

organizacyjnej jednostek sektora finansów publicznych określanej jako wojewódzki fundusz 

celowy, na co expressis verbis wskazywał art. 400 ust. 2 POŚ. Fundusze celowe, które 

realizowały zadania wyodrębnione z województwa, były wojewódzkimi funduszami 

celowymi. Wojewódzkie fundusze były więc wojewódzkimi funduszami celowymi, którym 

Prawo ochrony środowiska przydało przymiot osobowości prawnej. Pominięcie w katalogu 

form prawno-organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych statuowanym ustawą o 

finansach publicznych innych funduszy celowych niż państwowe fundusze celowe 

pozbawione osobowości prawnej pociągało za sobą likwidację wojewódzkich funduszy, co w 

istocie przewidywały wczesne wersje projektu Przepisów wprowadzających ustawę o 

finansach publicznych. Szczególna rola, jaką w systemie finansowania ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej spełniały wojewódzkie fundusze przesądziła jednak o 

zachowaniu tych podmiotów wraz z przydanym im przymiotem osobowości prawnej. 

Kierując się analogicznymi jak w przypadku Narodowego Funduszu przesłankami o 

charakterze merytorycznym oraz uwzględniając lokalny charakter wojewódzkich funduszy, 

ustawodawca zdecydował się na przekształcenie tych wojewódzkich funduszy celowych w 

samorządowe osoby prawne działające na poziomie województw. Również w tym 

wypadku celem przekształcenia formy prawno-organizacyjnej tych jednostek sektora 

finansów publicznych była konieczność dostosowania systemu finansowania ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, w tym form prawno-organizacyjnych instytucji ochrony 

środowiska, do rozwiązań zawartych w ustawie o finansach publicznych i w Przepisach 

wprowadzających ustawę o finansach publicznych. 

Obecnie więc, wojewódzkie fundusze to samorządowe osoby prawne powstałe 

wskutek przekształcenia wojewódzkich funduszy celowych, przy zachowaniu celów jakie 

dotychczas były realizowane przez te fundusze. Ustawodawca, przesądzając o tym, że 

wojewódzkie fundusze będą samorządowymi osobami prawnymi, nie wskazał, z którą 

kategorią jednostek samorządu terytorialnego będą one powiązane, nie przyznając im 

przymiotu wojewódzkich, powiatowych czy też gminnych. Racjonalny ustawodawca, 

decydując o tym, iż określony podmiot będzie samorządową osobą prawną, powinien 

przesądzić o umieszczeniu tegoż podmiotu w systemie jednostek samorządu. Z uwagi na fakt, 

że ściśle określone uprawnienia ustawodawca przydał organom samorządu województwa 

(sejmikowi województwa lub zarządowi województwa), naturalne jest wiązanie 

wojewódzkich funduszy z samorządem województwa. Zgodnie z art. 47 ust. 2 USW 

wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem, są samorządowe jednostki 



organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą 

być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo. 

Istotnym jest także, iż obecnie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

istnieją na dwóch jedynie poziomach- centralnym (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej) i wojewódzkim (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej). Fundusze te nie stanowią jednej instytucji, są od siebie niezależne -

instytucje szczebla wojewódzkiego nie podlegają Narodowemu Funduszowi, choć ich 

działania, zgodnie z wolą ustawodawcy, są skoordynowane (por. art. 400h i 400k POŚ). 

3. Art. 15 Konstytucji wprowadza zasadę decentralizacji władzy publicznej. Zgodnie z 

w/w normą ustawy zasadniczej, ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia 

decentralizację władzy publicznej (ust. 1), zaś zasadniczy podział terytorialny państwa 

uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom 

terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa (ust. 2). 

Decentralizacja oznacza . traktowanie samorządu terytorialnego jako formy udziału 

obywateli w rządzeniu, jako instytucję służącą budowie demokracji od dołu. Decentralizacja 

zakłada, że nikt lepiej nie zna potrzeb wspólnoty lokalnej niż bezpośrednio dotknięty jej 

problemami obywatel i wybrani przez niego przedstawiciele mieszkający w tej samej 

jednostce samorządu terytorialnego. Oni także lepiej oceniają możliwości i oszczędniej 

gospodarują będącymi w ich dyspozycji środkami. Mają też lepsze warunki kontroli działań 

organów wykonawczych na szczeblu lokalnym.Cytowany powyżej artykuł 15 ust. 2 

Konstytucji stanowi, że podział terytorialny ma zapewniać jednostkom terytorialnym 

zdolność wykonywania zadań publicznych. Wykonując je, jednostki te powinny spełniać 

wymogi efektywności i gospodarności. Rozwija te postanowienia ustawa z 24.7.1998 r. o 

wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, 

poz. 603 ze zm.). 

Na ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz samej struktury 

organizacyjnej państwa, składa się całe jego funkcjonowanie, zadania i kompetencje 

poszczególnych organów władzy publicznej, istniejące pomiędzy nimi powiązania i 

zależności (zob. P. Sarnecki, Artykuł 15, w: Garlicki, Konstytucja, t. 4, s. 1-2; Winczorek, 

Komentarz, 2008, s. 46). Wykształcone na przestrzeni wieków odmienne sposoby 

funkcjonowania państw były podstawą do wyróżnienia ich modeli, pośród których jako 

podstawowe należy obecnie wskazać w różnych ich odmianach państwa o ustroju 



demokratycznym oraz socjalistycznym (szerzej zob. Z. Leoński, w: System Prawa 

Administracyjnego, t. II, s. 85-91; A. Wiktorowska, w: System PrAdm, t. 6, s. 356-358) czy 

też państwa o strukturze federalnej, regionalnej i unitamej (F Skawiński, Reprezentacja, s. 

20). Układ organizacyjny podmiotów administracji publicznej determinowany jest przez 

istniejący w danym państwie model ustroju politycznego oraz będące jego pochodnymi 

rozwiązania w dziedzinie ekonomii i prawa. Art. 15 zamieszczony został w Rozdziale I 

Konstytucji RP - Rzeczpospolita. Przepisy tego rozdziału stanowią o podstawowych 

wartościach tworzących polską państwowość. Należy do nich niewątpliwie taki kształt 

ustroju, który powinien zapewniać decentralizację władzy publicznej. 

4. Do istoty decentralizacji należy samodzielność, podkreślana niemal we wszystkich 

definicjach tego pojęcia, a nawet uznawana za atrybut decentralizacji, warunek sine qua non 

(A. Wiktorowska, Prawne determinanty, s. 55; zob. też wyr. TK z 25.11.2002 r., K 34/01, 

OTK-A 2002, Nr 6, poz. 84). W art. 15 ust. l Konstytucji RP pojęcie decentralizacji 

odniesione zostało do władzy publicznej. Oznacza ono nakaz adresowany do ustawodawcy 

zwykłego takiego ukształtowania ustroju terytorialnego Rzeczypospolitej, który polega na 

powierzeniu poszczególnym kategoriom organów administracji publicznej zadań i 

obowiązków istotnych dla funkcjonowania organizmu państwowego przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu samodzielności w ich realizacji. Niezależność ta z jednej strony polega 

na ustawowym określeniu ram nadzoru sprawowanego przez organ nadrzędny nad organem 

mu podporządkowanym, a z drugiej strony - na wyposażeniu poszczególnych organów w 

potrzebne uprawnienia normatywne oraz środki finansowe do ich realizacji. 

Decentralizacja, o której stanowi art. 15 ust. l Konstytucji RP, została odniesiona do 

władzy publicznej, tzn. do wszystkich jej rodzajów oraz wszystkich podmiotów wchodzących 

w jej skład. Jak przyjęto w doktrynie, pojęcie władzy publicznej oznacza władzę sprawowaną 

przez organy państwa usytuowane zarówno w ramach systemu trójpodziału władzy, jak i poza 

jego zasięgiem, a także przez funkcjonujące w państwie organy samorządu, zwłaszcza 

terytorialnego (Winczorek, Komentarz, 2008, s. 46). 

5. Decentralizacja władzy publicznej łączona jest w doktrynie z wywodzoną z Preambuły 

Konstytucji RP zasadą pomocniczości (subsydiarności), która powinna umacniać 

uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Zasada pomocniczości traktowana jest na ogół jako 

synonim decentralizacji państwa (S. Religa, Zasada subsydiarności, s. 443--447; Winczorek, 



Komentarz, 2008, s. 47; N Leśniak, J Michalska, Samorząd terytorialny, s. 91) bądź teżjako 

środek wspierający tworzenie zdecentralizowanych form administracji terenowej (M Kulesza, 

Zasada subsydiarności, s. 123; A. Wiktorowska, Prawne determinanty, s. 22-23), bądź też 

zapora przed stałym ograniczaniem zakresu zadań i samodzielności organów lokalnych oraz 

wtórnym ich przejmowaniem przez podmioty władzy centralnej (T Rabska, Pozycja 

samorządu terytorialnego, s. 50). 

Przeciwieństwem pojęcia decentralizacji jest "centralizacja", polegająca na takim 

zorganizowaniu struktury władzy publicznej, które polega na hierarchicznym 

podporządkowaniu organu stojącego niżej organowi nadrzędnemu. Organ podporządkowany 

ma obowiązek wykonywania poleceń służbowych wydawanych przez organ nadrzędny. W 

swoim działaniu nie pozostaje on samodzielny. Poza tym obsada organu stojącego niżej w 

hierarchii zależy od decyzji organu nadrzędnego. Administracja scentralizowana obecna 

jest w państwach socjalistycznych oraz totalitarnych. 

6. W doktrynie wskazano, że decentralizacja władzy publicznej jest bardzo bliska idei 

demokracji, o której stanowi art. 2 i 4 Konstytucji RP. W strukturach zdecentralizowanych 

łatwiej dochodzi do zaspokojenia potrzeb obywateli, którzy - mając szerszy dostęp do władzy 

publicznej - mogą wywierać wpływ na jej obsadę i działanie (P. Sarnecki, Artykuł 15, w: 

Garlic ki, Konstytucja, t. 4, s. 3; Banaszak, Konstytucja, 2009, s. 11 0). 

Ustawodawca konstytucyjny, stanowiąc w art. 15 ust. l o decentralizacji władzy 

publicznej, odniósł ją do ustroju terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Ustrój ten w ścisły 

sposób łączy się z istniejącym podziałem terytorialnym państwa, o którego podstawowym, 

zasadniczym rodzaju stanowi art. 15 ust. 2. Podziałem tym jest względnie trwałe 

rozczłonkowanie przestrzeni państwa dokonywane dla pewnej grupy lub określonych tylko 

jednostek organizacyjnych państwa lub jednostek niepaństwowych, wykonujących jednak 

zadania państwowe (Z. Leoński, w: System Prawa Administracyjnego, t. l, s. 370). 

Ze sprawowaniem władzy publicznej przez samorząd terytorialny łączy się 

nierozerwalnie dysponowanie władztwem administracyjnym, którego zakres oraz formy 

określane są w ustawach zwykłych. 
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7. W art. 16 ust. 2 Konstytucji RP prawodawca konstytucyjny stanowi o zadaniach 

publicznych wykonywanych przez samorząd. Istotną część zadań publicznych samorząd 

terytorialny powinien wykonywać w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 

Samorząd jako korporacja prawa publicznego ma wykonywać istotną część tych zadań we 

własnym imieniu, a nie w imieniu poszczególnych jednostek administracji rządowej. 

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych 

mocno akcentowana jest w orzecznictwie TK. Pomimo tego, że -jak wskazuje TK- nie ma 

ona znaczenia absolutnego, w rzeczywistości polega na wyposażeniu samorządu 

terytorialnego w konkretny zakres zadań własnych, związanych z zaspokajaniem potrzeb 

mieszkańców, oraz zadań zleconych, określonych przez ustawy. Jednostki samorządu 

terytorialnego samodzielnie realizują swoje zadania, wyrażając wolę mieszkańców. 

Ingerencja organów władzy wykonawczej w realizację tych zadań powinna zostać 

ograniczona do procedur nadzorczych opartych na kryterium legalności. Pozostaje ona 

dopuszczalna tylko w wypadkach określonych w ustawach. Ingerencja prawodawcza w sferę 

samodzielności samorządu terytorialnego wymaga zachowania formy ustawowej oraz 

poszanowania zasady zupełności regulacji ustawowych. Wszelka ingerencja w sferę 

samodzielności jednostek samorządu terytorialnego musi być zgodna z zasadą 

proporcjonalności. Prawa i interesy jednostek samorządu terytorialnego podlegają ochronie 

sądowej (wyr. TK z: 12.3.2007 r., K 54/05, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 25; 20.3.2007 r., K 

35/05, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 28; 23.9.2013 r., K 22/12, OTK-A 2013, Nr 7, poz. 95; 

28.11.2013 r., K 17112, OTK-A 2013, Nr 8, poz. 125). 

8. Art. 165 określa podmiotowość prawną jednostek samorządu terytorialnego. 

Prawna personifikacja jednostek samorządu terytorialnego wyrażona jest w unormowaniach 

art. 165 ust. l zd. l Konstytucji RP i powtórzona w ustawach ustrojowych samorządu 

terytorialnego - w odniesieniu do województwa mowa o art. 6 ust. 2 USW, który określa, że 

województwo ma osobowość prawną. 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego podkreśla znaczenie podmiotowości 

samorządu terytorialnego, zarówno w wymiarze wewnętrznym, związanym z wykonywaniem 

zadań publicznych o znaczeniu lokalnym (regionalnym), jak i wymiarze zewnętrznym, 

szczególnie w relacjach wspólnoty samorządowej z organami administracji rządowej. Aspekt 

wewnętrzny podmiotowości jednostek samorządu terytorialnego związany jest z 

samorządnością wspólnot lokalnych (regionalnych); Trybunał podkreśla, że samorząd 

terytorialny jest "jedną z głównych idei państwa demokratycznego. Oznacza samorządność 

społeczności lokalnych w sprawach lokalnych oraz innych przekazanych przez ustawy. 

Podmiotowość jednostek samorządu terytorialnego na gruncie prawa publicznego i 
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prywatnego, gwarantowana konstytucyjnie, jest podstawą regulacji ustawowej samorządu 

terytorialnego" (wyr. TK z 3.11.2006 r., K 31/06, OTK-A 2006, Nr 9, poz. 135). 

Trybunał podkreślił, że: "Samorząd terytorialny stanowi jeden z elementów struktury 

aparatu państwowego i wraz z administracją rządową bierze udział w realizacji zadań 

publicznych. Jednocześnie samorząd terytorialny został wyposażony w samodzielność i 

określone uprawnienia w relacjach z organami administracji rządowej. Jednostkom 

samorządu terytorialnego przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe, a ich 

samodzielność podlega ochronie sądowej. Konstytucja przyznaje ponadto organom 

stanowiącym samorządu terytorialnego prawo do występowania z wnioskami o zbadanie 

konstytucyjności aktów normatywnych, które regulują sprawy należące do ich zakresu 

działania. Konstytucja uznaje zatem podmiotowość i samodzielność wspólnoty samorządowej 

w jej relacjach z naczelnymi organami państwowymi oraz organami administracji 

rządowej" (wyr. TK z 29.10.2009 r., K 32/08, OTK-A 2009, Nr 9, poz. 139). 

9. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego może być analizowana nie tylko 

na płaszczyźnie prawnej, ale także politycznej, organizacyjnej czy gospodarczej (por. L. 

Jańczuk, Samodzielność jednostek samorządu, s. 79-118). Istotne znaczenie ma 

samodzielność finansowa samorządu w zakresie pobierania, koncentrowania i dysponowania 

środkami publicznymi oraz w zakresie swobody zaciągania zobowiązań finansowych. Z kolei 

rozumienie samodzielności prawnej samorządu związane jest zarówno z problematyką 

nadzoru nad samorządem, jak również z legitymizacją władztwa jednostek samorządu 

terytorialnego (por. J. Skrzydło-Niżnik, Model ustroju samorządu terytorialnego, s. 315). 

Konstytucyjne ujęcie samodzielności samorządu terytorialnego zawiera aspekt negatywny 

(niezależność od administracji rządowej) oraz aspekt pozytywny (realizowanie zadań 

związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców; zob. L. Garlicki, Polskie prawo 

konstytucyjne. Zarys, s. 318). 

Cechą wspólną rozważań nad samodzielnością samorządu jest jej fundamentalny 

charakter dla konstrukcji samorządu terytorialnego; w tym kontekście istotę samodzielności 

można wywieść z etymologii pojęcia samorządu, wskazującego na samoistny, niezależny 

zarząd, "samozarząd", czyli samodzielne zarządzanie określonymi sprawami (por. M 

Mączyński, Samodzielność a samorządność, s. 15-29). 



l O. W doktrynie prawa administracyjnego podkreśla się wielopłaszczyznowość pojęcia 

samodzielności jednostek samorządu terytorialnego; możliwe jest także uznanie 

samodzielności jako prawa podmiotowego [por. J Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności, 

s. 50-55. Autorka definiuje istotę samodzielności w następujący sposób: "( ... ) w ramach 

obowiązującego porządku prawnego gmina (powiat, województwo) we własnym zakresie, 

bez dyktatu zewnętrznego i odgórnych poleceń, decyduje o wszystkich sprawach lokalnych 

(regionalnych), przeznaczeniu mienia komunalnego, zasadach korzystania z obiektów 

publicznych, zagospodarowaniu przestrzennym, zakresie podejmowanych inwestycji, 

kolejności, sposobach i środkach ich realizacji, a także o związanych z tym nakładach 

finansowych i rzeczowych"; tamże, s. 21-22]. Niekiedy pojęcie samodzielności rozumiane 

jest jako zawierające element osobowości prawnej, oprócz różnych form władztwa: 

zadaniowego, majątkowego, finansowego (budżetowego i podatkowego), personalnego, 

administracyjnego oraz samodzielności w zakresie form współdziałania jednostek samorządu 

terytorialnego (por. J Korczak, Konstytucyjne podstawy, w: System PrAdm, t. 2, 2012). 

11. Reasumując przytoczone powyżej poglądy konstytucjonalistów a także wychodząc z 

założenia samorządowych (wojewódzkich) źródeł funkcjonowania funduszy ochrony 

środowiska, wskazać należy, iż nowelizacja ustawy POŚ w obecnym kształcie narusza 

wskazane powyżej konstytucyjne zasady określone w art. 15, 16 i 165 Konstytucji RP. 

Wnioskodawcy proponując zmiany sposobu powoływania osób wchodzących w skład 

organów kolegialnych funduszy, de facto proponują ingerencję w samodzielność 

samorządowej osoby prawnej. Zastąpienie dotychczas wybieranego przez przedstawicieli 

samorządu Zarządu oraz Rady Nadzorczej WFOŚiGW, osobami rekomendowanymi przez 

administrację rządową, powoduje w istocie naruszenie samodzielności wojewódzkich 

funduszy na płaszczyźnie personalnej, tj. takiej która decyduje o podstawowych kierunkach 

działania omawianej instytucji. Nowela powinna być zatem przedmiotem analizy prawnej pod 

kątem naruszenia zasady decentralizacji władzy publicznej i odebrania samorządowi 

konstytucyjnego uprawnienia do samodzielności wykonywania zadań o charakterze 

publicznym. 

VI. Wnioski końcowe: 



Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy POŚ formalnie odnosi się 

jedynie do dwóch aspektów postulowanych zmian: rzekomych oszczędności wywołanych 

ograniczeniem składów organów kolegialnych funduszy oraz uproszczenia "dotychczas 

skomplikowanych i długotrwałych" procedur związanych z wyborem ·członków rad 

nadzorczych wojewódzkich funduszy. Charakterystyczne jest, iż w uzasadnieniu noweli nie 

wskazano na jakiekolwiek dane mające przybliżyć oszczędności jakie, dzięki wprowadzanym 

zmianom, zostaną osiągnięte a także nie przytoczono praktycznych przykładów, odnoszących 

się do rzekomych problemów związanych z dotychczasowa procedurą powoływania 

członków RN. 

W istocie jednak proponowana nowelizacja zakłada osiągnięcie innego celu, jakim 

jest: 

- po pierwsze - całkowita wymiana personalna na stanowiskach osób zasiadających w 16 

Radach Nadzorczych WFOŚiGW w Polsce, na osoby wskazywane a następnie powoływane 

bezpośrednio przez przedstawicieli administracji r:ządowej. 

- po drugie - całkowita wymiana personalna osób wchodzących w skład Zarządów 

WFOŚiGW w Polsce, na osoby wskazane przez nowo powołane Rady Nadzorcze. 

Celem zmian ustawy są zmiany personalne. Zmiany personalne, w swoim założeniu 

odnosić się mają do powołania osób z polecenia administracji rządowej, które wejść mają w 

skład organów samorządowych osób prawnych, jakimi są wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. Tym samym, naruszona może zostać (na wyjątkowo 

istotnej płaszczyźnie personalnej), samodzielność instytucjonalna samorządowych osób 

prawnych, które - za pośrednictwem przedstawicieli nie będących powoływanymi i 

nadzorowanymi przez instytucje samorządowe - w realny sposób dysponować będą 

samorządowymi środkami i kierunkami ich wydatkowania. Nowela zmierza więc w kierunku 

centralizacji władzy publicznej przy jednoczesnej ingerencji w samorządowe uprawnienie do 

samodzielnego wykonywania zadań. 



Projekt nowelizacji ustawy w oczywisty sposób narusza wymienione poniżej normy 

prawne Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: 

a) art. 15 ust. l Konstytucji, w zakresie w jakim nowelizacja narusza zasadę 

decentralizacji władzy publicznej 

b) art. 16 ust. 2 Konstytucji, w zakresie w jakim nowelizacja odbiera samorządowi 

uprawnienie do sprawowania władzy publicznej i wykonywania istotnych zadań 

publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność 

c) art. 165 ust. l i 2 Konstytucji, w zakresie w jakim nowelizacja narusza samodzielność 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Szczecin, 12.12.2016 r. 
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