
OŚWIADCZENIE 

 

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie na mocy podjętej, na posiedzeniu w dniu 18 

czerwca 2018 r., uchwały skierowała do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 

wniosek w trybie art. 400j ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 

ze zm.) o odwołanie Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie w osobie Pana Radosława Grzegorczyka 

i Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie w osobie Pana Pawła Mirowskiego z 

dniem 25.06.2018 r. i powołanie z dniem 25.06.2018 r. na funkcję Prezesa Zarządu WFOŚiGW 

w Szczecinie Pana Pawła Mirowskiego.  

 

W związku z powyższym wnioskiem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie, 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął w dniu 22 czerwca 2018 r. uchwały nr 

1119/18, nr 1120/18 i nr 1121/18 odpowiednio w sprawie odmowy odwołania Pana Radosława 

Grzegorczyka z funkcji Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w sprawie odmowy odwołania Pana Pawła Mirowskiego z 

funkcji Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie oraz w sprawie odmowy powołania Pana Pawła Mirowskiego na funkcję 

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie. Wobec powyższego Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie, działając na mocy 

art. 400 j ust. 2a ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 

r., poz. 799 ze zm.) na zwołanym na dzień 26 czerwca 2018 r. posiedzeniu Rady Nadzorczej 

WFOŚiGW w Szczecinie podęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Mirowskiego na funkcję 

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie, co było zgodne z wystosowanym do Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego wnioskiem. Kompetencja RN WFOŚiGW w Szczecinie do podjęcia 

stosowej uchwały wynikała wprost z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 400 j ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska: Zarządy 

wojewódzkich funduszy stanowią prezesi zarządów wojewódzkich funduszy albo prezesi 

zarządów wojewódzkich funduszy i zastępcy prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, 

powoływani i odwoływani przez zarządy województw, na wniosek rad nadzorczych 

wojewódzkich funduszy. Dalej art. 400 j ust. 2a stanowi, iż: 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. W zaistniałej 

sytuacji faktycznej, z uwagi na fakt niepowołania członka zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, 

zgodnie z wnioskiem RN WFOŚiGW w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2018 r., RN WFOŚiGW 

w Szczecinie dokonała powołania Pana Pawła Mirowskiego na funkcję Prezesa Zarządu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż czynność powołania niesienie ze sobą jednocześnie 

skutek odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wynika to bowiem z treści art. 400 j ust. 1 

ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym zarządy wojewódzkich funduszy liczą od 

1 do 2 członków, tj. jeden Prezes Zarządu i jeden Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co więcej, zgodnie z wykładnią 

celowościową oraz biorąc pod uwagę intencję racjonalnego ustawodawcy w przypadku braku 

działania Zarządu Województwa zgodnego z wnioskiem RN Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie odwołania i powołania 

członków/członka Zarządu WFOŚiGW, następuje niejako przeniesienie kompetencji należącej 



do Zarządu Województwa, określonej w art. 400 j ust. 2 ustawy, tj. odwołania i powołania ww. 

organów, bezpośrednio na RN. Fakt powołania zawiera w sobie uprzednią czynność odwołania 

poprzednich członków zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Powyższa wykładnia celowościowa daje się również wyprowadzić z analizy art. 2 ust. 

4 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 15.09.2017 r. (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1888), w myśl którego: mandat dotychczasowych członków zarządu wojewódzkiego 

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wygasa z dniem powołania członków 

zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa 

w ust. 2 i 3.  Tym samym, powołanie Prezesa WFOŚiGW skutkuje tym, iż następuje 

jednocześnie odwołanie dotychczasowego Prezesa WFOŚiGW, bowiem w przeciwnym razie 

doszłoby do naruszenia normy art. 400 j ust. 1 ustawy oraz byłoby to sprzeczne z intencją 

ustawodawcy. 

 

W związku z powyższym, należy z całą stanowczością stwierdzić, iż działania RN 

WFOŚiGW w Szczecinie znajdują uzasadnienie w przepisach prawa i od dnia 26 czerwca 2018 

r. funkcję Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie pełni Pan Paweł Mirowski, na mocy 

podjętej w dniu 26 czerwca 2018 r. uchwały RN WFOŚiGW w Szczecinie w sprawie powołania 

Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. 

 

Natomiast jeśli chodzi o okoliczność wydania przez NSA wyroku w dniu 14 czerwca 

2018 r. w zapytywanej sprawie nie zmienia w żaden sposób zaistniałej sytuacji faktycznej ani 

prawnej. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie - Pan Paweł Mirowski - został powołany 

zgodnie z procedurą określoną przez ustawodawcę w art. 400 j ust. 2a ustawy Prawo ochrony 

środowiska, zaś przedmiotem rozpoznania przez NSA był stan faktyczny, jaki miał miejsce 

przed podjęciem przez RN WFOŚiGW w Szczecinie uchwały z dnia 26 czerwca 2018 r. w 

przedmiocie powołania Pana Pawła Mirowskiego na funkcję Prezesa Zarządu WFOŚiGW w 

Szczecinie. To są dwie odrębne kwestie faktyczne i objęte innym reżimem prawnym. Uchwała 

nr 1738/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2017 r. 

podjęta w sprawie powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie 

odpowiednio w osobach Pana Radosława Grzegorczyka na funkcję Prezesa i Pana Pawła 

Mirowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie była objęta procedurą 

wynikającą z art. 2 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 

15.09.2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1888), z kolei powołanie Pana Pawła Mirowskiego na 

funkcję Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie przez RN WFOŚiGW w Szczecinie uchwałą z dnia 

26 czerwca 2018 r. miało miejsce na mocy przepisów art. 400 j ust. 2a ustawy Prawo ochrony 

środowiska, która to procedura jest procedurą aktualnie obowiązującą i stosowaną w 

przedmiotowych sprawach.  
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