
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Poz. 771 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA KLIMATU 1) 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej 

Na podstawie art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 

z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 2386) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość może być zarządzone, jeżeli jest konieczne pilne podjęcie uchwały przed 

najbliższym wyznaczonym terminem posiedzenia organu wojewódzkiego funduszu, lub odbycie posiedzenia 

organu wojewódzkiego funduszu zgodnie z § 10 albo § 18 ust. 4 jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, 

w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego 

lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Jeżeli zarządzone podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzedzone było podejmowaniem uchwał w jednym z tych 

trybów, do materiałów, o których mowa w ust. 3 i 5, doręczanych członkom organu wojewódzkiego funduszu, 

dołącza się informacje, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 8 lit. a–c i pkt 9, oraz informację o zgłoszeniu konfliktu 

interesów, o którym mowa w § 5, dotyczące uchwał podejmowanych w ramach ostatnio zarządzonego 

podejmowania uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość. Przekazanie członkom organu wojewódzkiego funduszu informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, nie narusza § 2 ust. 2.”; 

2) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli odbycie posiedzenia organu wojewódzkiego funduszu zgodnie z § 10 albo § 18 ust. 4 jest 

niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan 

nadzwyczajny, protokół z ostatniego posiedzenia organu wojewódzkiego funduszu może być przyjęty w drodze 

uchwały podejmowanej w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość.”; 

                                                           
1) Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-

strów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 

1712, 1815, 2087 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284 i 695. 
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3) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, chyba że odbycie 

posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym 

obszarze stan nadzwyczajny.”; 

4) w § 13: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) na posiedzeniu albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w obecności 

co najmniej 3 członków rady nadzorczej;”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Za zgodą przewodniczącego rady nadzorczej mogą być zgłaszane poprawki do projektów uchwał, 

których podejmowanie zarządzono z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”; 

5) w § 14: 

a) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Jeżeli odbycie posiedzenia rady nadzorczej zgodnie z § 10 jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, 

w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego 

lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny, w sprawach, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, przewodniczący rady nadzorczej może zarządzić podejmowanie uchwał w trybie 

pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Podjęte uchwały są podpisywane przez przewodniczącego rady nadzorczej i przekazywane przez 

zarząd wojewodzie, zgodnie z art. 400r ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”; 

6) w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Posiedzenia zarządu są zwoływane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

chyba że odbycie posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu 

na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Klimatu: M. Kurtyka 
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