
Oświadczenie złożone 

przez senator Grażynę Sztark 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 lutego 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

Szanowna Pani Premier! 

Do mojego biura senatorskiego wpłynęły uchwała i stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomor-

skiego, Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz sygnały wielu samorządowców zaniepokojonych zaproponowanymi 

przez grupę posłów PiS zmianami zawartymi w druku sejmowym nr 1127, dotyczącymi przepisów ustawy – 

Prawo ochrony środowiska. Proponowane zmiany sprowadzają się do przejęcia pełnej kontroli nad funkcjo-

nowaniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez ugrupowanie rządzące. 

Zarówno idea tych zmian, jak i sposób ich procedowania – bez konsultacji i analiz – budzą zrozumiały sprze-

ciw samorządowców. 

Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej to wieloletni i sprawdzony partner samo-

rządu terytorialnego wszystkich szczebli. Samorządy terytorialne od lat korzystają ze wsparcia finansowego 

WFOŚiGW zarówno w procesach inwestycyjnych, jak i w zakresie działań edukacyjnych i doradczych. 

Proponowane zmiany budzą więc zrozumiałą dezaprobatę środowiska samorządowego, gdyż eliminując 

wpływ przedstawicieli samorządu na prace władz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, powodują pozbawione uzasadnienia podporządkowanie wojewódzkich funduszy Narodowemu Fun-

duszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma wskazywać aż dwóch przedstawicieli w pię-

cioosobowej Radzie Nadzorczej. 

Ponadto zachodzi uzasadniona obawa, że zastąpienie członków rad wojewódzkich funduszy, powoływa-

nych dotychczas przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i samorząd województwa, osobami, które 

po wejściu w życie ustawy wskazywał będzie minister ochrony środowiska lub wojewoda, to przejęcie przez 

administrację rządową pełnej kontroli nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wod-

nej, a co za tym idzie, pozbawienie sejmików województw wpływu na ich pracę. 

Proponowane zmiany naruszają podstawowe zasady decentralizacji władzy publicznej i zasadę samo-

dzielności sejmiku wojewódzkiego jako jednostki samorządu terytorialnego oraz podstawowe zasady funk-

cjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako samorządowych osób 

prawnych. 

Nowe uwarunkowania mogą wywołać zawirowania w pracy WFOŚiGW oraz chaos kompetencyjny na 

szczeblu wojewódzkim, czego skutkiem może być spowolnienie tempa wdrażania środków unijnych i pogor-

szenie ich dostępności oraz zagrożenia terminowego wdrażania programów i realizacji inwestycji proekolo-

gicznych. 

W związku z zagrożeniami, jakie może spowodować zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska, oraz 

mając na uwadze zdecydowaną dezaprobatę środowiska samorządowego różnych szczebli, poszanowanie 

interesów wszystkich stron dialogu i dobro społeczności lokalnych, zwracam się do Pani Premier z apelem 

o wycofanie projektu zmian ustawy – Prawo ochrony środowiska w kształcie określonym w druku sejmowym 

nr 1127. 

Z wyrazami szacunku 

Grażyna Sztark 
 


