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Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. 

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji  

(druk nr 334) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest konsekwencją 

przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 

2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie 

utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). 

Modyfikacja taka wymaga dokonania odpowiednich korekt w nazwach jednostek 

podlegających dotąd ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, tj. Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zarządu Zasobów Mieszkaniowych 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  

W tym celu zaproponowano zmiany w ustawach: 

1) z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

2) z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, 

4) z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych, 

5) z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 
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6) z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

8) z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, 

9) z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi, 

10) z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach, 

11) z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, 

12) z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, 

13) z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych. 

Ponadto, w ustawie przewidziano zmiany w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej, polegające na przekazaniu ministrowi właściwemu 

do spraw informatyzacji zadań związanych z tworzeniem i utrzymaniem geoportalu 

infrastruktury informacji przestrzennej (obecnie właściwość Głównego Geodety Kraju) oraz 

koordynowaniem tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji 

przestrzennej (obecnie minister właściwy do spraw administracji publicznej przy pomocy 

Głównego Geodety Kraju).  

Konsekwencją tych zmian jest propozycja wyodrębnienia w ustawie z dnia 4 września 

1997 r. o działach administracji rządowej, w dziale informatyzacja spraw infrastruktury 

informacji przestrzennej.  

Modyfikacja ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, polega na zastąpieniu nazwy „Minister Spraw Wewnętrznych” 

określeniem „minister właściwy do spraw wewnętrznych”. 

Zmiana ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 7 

maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, sprowadza się do 

uchylenia art. 100 Prawa telekomunikacyjnego, stanowiącego ustawową podstawę do 

finansowania z budżetu państwa wydatków jednostek uprawnionych bezpośrednio 

związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z 

usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, oraz do zmiany sposobu obliczania opłaty 

telekomunikacyjnej. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 30. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r. br. 

pochodziła z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 930, wpłynął do Marszałka Sejmu w 

dniu 5 października 2016 r.).  

Po I czytaniu na 29. posiedzeniu Sejmu, projekt ustawy skierowany został do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych. W trakcie prac dodano do niego przepisy zmieniające 

ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 229 posłów, przy 182 głosach przeciw i 29 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 Zgodnie z § 18 Zasad techniki prawodawczej, tytuł ustawy określa się możliwie 

najzwięźlej, jednak w sposób adekwatnie informujący o jej treści. W myśl z kolei § 92 ZTP, 

jedną ustawą zmieniającą obejmuje się tylko jedną ustawę. Odstąpienie od tej zasady jest 

dopuszczalne tylko w przypadku, gdy między zmienianymi ustawami występują niewątpliwe 

związki tematyczne lub do zrealizowania zamysłu prawodawcy jest niezbędne jednoczesne 

dokonanie zmian w kilku ustawach. 

 Opiniowana ustawa została przygotowana w sposób niezgodny z dyrektywami 

zawartymi w przytoczonych przepisach Zasad techniki prawodawczej. Wbrew jej tytułowi, 

nowela nie sprowadza się wyłącznie do zmian ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, nie mają bowiem żadnego związku z przekształceniami w ramach 

administracji rządowej i powinny się znaleźć w odrębnej ustawie zmieniającej. 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


