
STANOWISKO 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących funkcjonowania 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

  

 Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażają głębokie zaniepokojenie 

planowanymi zmianami w ustawie Prawo ochrony środowiska, dotyczącymi zapisów, które 

zmierzają do centralizacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

i podporządkowania ich organom rządowym. 

Projektowane zmiany dotyczą w szczególności: 

 zmniejszenia składu osobowego rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej z 7 do 5 osób, 

 zmiany podmiotów wyznaczających członków rady nadzorczej wojewódzkiego 

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i powierzenie tej funkcji organom 

administracji rządowej lub podmiotom zależnym (wojewoda, minister, NFOŚiGW)  

z jednoczesnym odebraniem tej kompetencji organom samorządowym; 

 wykreślenia ze składu rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej przedstawicieli samorządu województwa oraz organizacji 

ekologicznych; 

 zmianę organu samorządowego, który powołuje członków rady nadzorczej 

wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z sejmiku 

województwa na przedstawiciela administracji rządowej - ministra do spraw 

środowiska 

 zmiany ilości osób wchodzących w skład zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej z dotychczasowych pięciu (maksymalnie) na zarząd 

jedno lub dwuosobowy, 

 odebranie zarządowi województwa dotychczasowej kompetencji do oceny wniosku 

Rady Nadzorczej o powołanie członków zarządu WFOŚiGW i zaproponowanie 

automatyzmu akceptacji wniosku kierowanego przez Radę Nadzorczą do zarządu 

województwa lub (w przypadku braku akceptacji) przyznanie Radzie Nadzorczej 

uprawnienia do samodzielnego powołania członków zarządu WFOŚiGW. 

 

 



Proponowane w projekcie zmiany ustawy są działaniami zmierzającymi  

do zmniejszenia roli przedstawicieli regionów w zarządzaniu wojewódzkimi funduszami. 

Dotychczasowe działania i funkcjonowanie wojewódzkich funduszy były i są ważnym 

instrumentem kształtowania przez samorząd polityki w zakresie ochrony środowiska  

i jej realizacji poprzez wspomaganie finansowe przedsięwzięć proekologicznych na terenie 

województw. Wprowadzenie planowanych zmian ograniczy w tym zakresie swobodę 

działania wojewódzkich funduszy a w konsekwencji zakwestionuje i uniemożliwi realizację 

decyzji podejmowanych na szczeblu regionalnym. 

Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w której jako pierwszoplanowe uznaje  

się prowadzenie rozwoju gospodarczego w obszarach regionów, stawiając jednocześnie 

regionom zadania prowadzenia zrównoważonego rozwoju, który ma w konsekwencji 

doprowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców. 

W dziedzinie ochrony środowiska regiony, w tym również region województwa 

kujawsko-pomorskiego, znacznie przybliżyły się do europejskich standardów. Osiągnięto  

to dzięki działaniom władz samorządowych, gdzie wojewódzki fundusz ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej pełnił istotną rolę w dofinansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. 

 Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnoszą o pozostawienie 

dotychczasowego stanu prawnego, dotyczącego funkcjonowania wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Prezydent RP 
2. Marszałek Sejmu RP 
3. Marszałek Senatu RP 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Minister Finansów 
6. Minister Środowiska 
7. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa 
8. Przewodniczący Senackiej Komisji Ochrony Środowiska 
9. Parlamentarzyści Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
10. Marszałkowie Województw  
11. Przewodniczący Sejmików  
12. Związek Województw RP 


