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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie niektórych ustaw w związku 
z utworzeniem Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 oraz z 2016 r. poz. 1165) art. 20 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 20. 1. W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze 

Ochrony Rządu, jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych i przez niego nadzorowanych, podmiotach leczniczych 

tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Państwowa 

Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji finansowana 

z budżetu państwa. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

1) na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 

jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego 

nadzorowanych, 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 
30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, ustawę z dnia 
22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawę z dnia 
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii, ustawę 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, ustawę z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 4 marca 
2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 
chemicznych i mieszaninach, ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, ustawę z dnia 
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz ustawę z dnia 9 października 2015 r. o produktach 
biobójczych. 
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2) na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, 

3) w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz 

funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura 

Ochrony Rządu 

– uwzględniając specyfikę zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i potrzebę zapewnienia sprawnego 

działania tej Inspekcji. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefów 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb 

wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz 

w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, uwzględniając specyfikę zadań 

wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji i potrzebę zapewnienia sprawnego działania tej 

Inspekcji.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł rozdziału 7a otrzymuje brzmienie:  

„Wykonywanie zadań Agencji przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji”; 

2)  użyte w art. 78a w ust. 1, w art. 78b w ust. 1, w art. 78c w ust. 1 i 3–6 i w art. 78d 

w ust. 1 w różnym przypadku wyrazy „Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 

„Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji”. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 356, z 1998 r. poz. 1065 oraz z 2011 r. poz. 407 i 654) 

art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. 1. Były Prezydent zachowuje uprawnienie do ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

2. Wydatki związane z ochroną są pokrywane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 543, 749, 1020 i 1250) w art. 12a w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje 

się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) infrastruktury informacji przestrzennej.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343 i 1579) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1)  użyte w art. 5 w ust. 4 w pkt 2, w art. 33e w ust. 2, w art. 33k w ust. 2, w art. 63 w ust. 2 

w pkt 2 i w art. 124 w ust. 1 w pkt 2 w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy 

„państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się 

użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „państwowy 

inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”; 

2)  w art. 33j w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) współpraca z Prezesem Agencji, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym 

Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego oraz Głównym Inspektorem 

Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806) w art. 15p w ust. 1 pkt 3 

otrzymuje brzmienie:  

„3) właściwym ze względu na miejsce położenia zakładu inżynierii genetycznej, 

w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV 

kategorii: wojewodzie, państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, 

wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu 
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Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendantowi 

Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 

poz. 271, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 36b pkt 8 otrzymuje brzmienie:  

„8) współpraca i wymiana informacji z jednostkami, które realizują zadania związane 

z zatruciami produktami leczniczymi lub zajmują się leczeniem uzależnień od 

produktów leczniczych, a także z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Wojskowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie niepożądanych 

odczynów poszczepiennych;”; 

2)  w art. 36c ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskowej Inspekcji 

Sanitarnej są obowiązane przekazywać Prezesowi Urzędu kopie zgłoszeń 

niepożądanych odczynów poszczepiennych.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, 

z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783) użyte w art. 30 w ust. 6 

i w art. 81 w ust. 3 w różnym przypadku wyrazy „państwowy inspektor sanitarny 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami „państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437) w art. 241 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego albo państwowego 

inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 

w przypadku środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych”. 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. poz. 1505 i 1570, 

z 2009 r. poz. 97, 206, 753, 788 i 817, z 2010 r. poz. 513 i 679, z 2011 r. poz. 322, 451, 622, 654, 657 i 696, 
z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491, z 2015 r. poz. 28, 277, 788, 875, 
1771, 1830, 1918, 1926 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 823, 960 i 1579. 
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Art. 10. W ustawie 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961 i 1250) w art. 78 ust. 3 

otrzymuje brzmienie: 

„3. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do 

przedsięwzięć na terenach jednostek organizacyjnych podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych i przez niego nadzorowanych jest właściwy organ 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.3)) użyte w art. 5 w ust. 1 

w pkt 4 w lit. a, w art. 7 w ust. 4 w pkt 1, w art. 24 w ust. 1 i w art. 43 w pkt 1 w różnym 

przypadku wyrazy „Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Państwowa Inspekcja Sanitarna 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(Dz. U. poz. 489, z 2012 r. poz. 591 oraz z 2016 r. poz. 1250) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. Organy wiodące w zakresie swojej właściwości, w uzgodnieniu 

z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, są obowiązane do tworzenia 

i wdrożenia systemów szkoleń obejmujących w szczególności zagadnienia z zakresu 

tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych, finansowanych z własnych środków 

budżetowych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.”; 

2) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy i utrzymuje 

geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, 

o których mowa w art. 9 ust. 1, w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym 

infrastruktury. 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 619 i 1138, 

z 2015 r. poz. 1365, 1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 542, 823 i 960. 



– 6 – 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi publicznie dostępną 

ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im 

jednolite identyfikatory. 

3. Organ administracji zgłasza do ewidencji, o której mowa w ust. 2, zbiory oraz 

usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą niezwłocznie po utworzeniu tych 

zbiorów lub uruchomieniu tych usług, powiadamiając o zgłoszeniu właściwy organ 

wiodący. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy zbiorów zawierających dane 

niejawne. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres informacji objętych ewidencją zbiorów oraz usług danych przestrzennych, sposób 

jej prowadzenia, treść i wzór zgłoszenia zbioru objętego infrastrukturą oraz dotyczących 

tego zbioru usług, a także tryb nadawania identyfikatorów tym zbiorom, mając na 

uwadze dostosowanie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji do zadań organów 

wiodących, procesów tworzenia metadanych oraz wykorzystanie technologii 

teleinformatycznej do ujednolicenia i automatyzacji procesu zgłaszania zbioru danych.”; 

3) art. 18 i art. 19 otrzymują brzmienie: 

„Art. 18. 1. Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest 

koordynowane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje Komisji Europejskiej 

informacje i sprawozdania dotyczące tworzenia i funkcjonowania infrastruktury. 

Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, wykonując zadania, 

o których mowa w art. 18: 

1) opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu 

i funkcjonowaniu infrastruktury; 

2) monitoruje, we współpracy z organami wiodącymi, przebieg prac w zakresie 

tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju; 

3) organizuje przedsięwzięcia i prowadzi działania wspierające rozwój infrastruktury; 

4) współpracuje z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie 

ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury; 

5) określa w ramach dwustronnych porozumień zakres i warunki wymiany danych 

o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską i państwami 

sąsiednimi oraz przylegających do tych granic, kierując się dążeniem do 



– 7 – 

zapewnienia spójności danych w ramach europejskiej infrastruktury informacji 

przestrzennej. 

2. Główny Geodeta Kraju współpracuje z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1. 

3. W ramach współpracy Główny Geodeta Kraju w szczególności: 

1) sporządza projekty informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 2, 

i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji; 

2) dokonuje z organami wiodącymi niezbędnych uzgodnień mających na celu 

zapewnienie kompletności infrastruktury pod względem tematycznym, 

obszarowym i zmienności w czasie, jak też zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu 

tych samych danych przez więcej niż jeden organ administracji i przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wyniki tych uzgodnień; 

3) przygotowuje lub opiniuje na wniosek ministra właściwego do spraw 

informatyzacji projekty dwustronnych porozumień dotyczące zakresu i warunków 

wymiany danych o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą 

Polską i państwami sąsiednimi oraz przylegających do tych granic. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji odpowiada za kontakty z Komisją 

Europejską w sprawach określonych ustawą. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może upoważnić Głównego Geodetę 

Kraju do współpracy z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą.”; 

4) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organy wiodące uzgadniają z ministrem właściwym do spraw informatyzacji 

plany określające zakres i metodykę działań związanych z realizacją zadań, o których 

mowa w ust. 1.”; 

5) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. 1. Przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zwana dalej „Radą”. 

2. Do zadań Rady należy: 

1) opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów 

aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych 

i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym 

dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską; 
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2) występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod 

względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu 

tematycznego. 

3. Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Rada przedstawia w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania wniosku oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ministra 

właściwego do spraw informatyzacji. 

4. Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

informatyzacji, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku: 

1) plan pracy Rady na dany rok kalendarzowy; 

2) sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni. 

5. Plan pracy Rady oraz sprawozdanie, o których mowa w ust. 4, udostępnia się 

w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.”; 

6) w art. 22: 

a) w ust. 1: 

– pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze 

sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady 

Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji;”, 

– pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji 

pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji.”, 

b) ust. 2–4 otrzymują brzmienie: 

„2. Kandydaci na członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mogą być 

zgłaszani ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji przez zainteresowane 

instytucje i organizacje. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji powołuje przewodniczącego 

i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków oraz udostępnia w Biuletynie 

Informacji Publicznej informację o składzie osobowym Rady. 

4. Obsługę administracyjną prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw 

informatyzacji.”, 

c) w ust. 6 wyrazy „minister właściwy do spraw administracji publicznej” zastępuje 

się wyrazami „minister właściwy do spraw informatyzacji”. 
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Art. 13. W ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1203) w art. 29 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów rozporządzeń, o których 

mowa w art. 1 ust. 1, sprawują, w zakresie swojej właściwości, Państwowa Inspekcja 

Sanitarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Wojskowa Inspekcja Sanitarna, a także:”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:  

„Gospodarowanie lokalami przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji”; 

2)  użyte w art. 87–89 w różnym przypadku wyrazy „Zarząd Zasobów Mieszkaniowych 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami „Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji”. 

Art. 15. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) 

użyte w art. 5 w ust. 1 i w art. 7 w ust. 1 w pkt 9 w różnym przypadku wyrazy „Główny 

Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się użytymi 

w odpowiednim przypadku wyrazami „Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji”. 

Art. 16. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych  

(Dz. U. poz. 1926) w art. 39 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji – w zakresie udostępniania na rynku i stosowania produktów 

biobójczych, wprowadzania do obrotu wyrobów poddanych działaniu produktów 

biobójczych i substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w produktach 

biobójczych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze 

Ochrony Rządu, jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych i przez niego nadzorowanych, podmiotach leczniczych 

tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach 
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organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu 

i Centralnego Biura Antykorupcyjnego;”; 

2)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego, Główny 

Inspektor Pracy, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

przekazują Prezesowi Urzędu, w zakresie swojej właściwości, co 5 lat, w formie 

sprawozdania, informacje określone w art. 65 ust. 3 rozporządzenia 528/2012. 

Sprawozdanie jest składane do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym 

upłynęło 5 lat, za które złożono Prezesowi Urzędu ostatnie sprawozdanie.”. 

Art. 17. 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wygasa członkostwo osób powołanych do Rady 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej na podstawie przepisów dotychczasowych. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r. 

powoła nowych członków Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. 

Art. 18. Główny Geodeta Kraju w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. przekaże 

ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji dokumentację związaną z tworzeniem 

i utrzymaniem geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej. 

Art. 19. Minister właściwy do spraw informatyzacji wstępuje w prawa i obowiązki 

wynikające z umów i porozumień zawartych przez Głównego Geodetę Kraju lub ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej w zakresie zadań, których realizacja została 

przekazana niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. 

Art. 20. 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r.: 

1) członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym Głównego 

Geodetę Kraju, realizujący do tego dnia zadania, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

ustawy zmienianej w art. 12 niniejszej ustawy, 

2) członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa, realizujący do tego dnia zadania, o których mowa w art. 19 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 12 niniejszej ustawy  

– stają się członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw informatyzacji. 
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2. Dotychczasowi pracodawcy są obowiązani, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie członków korpusu służby cywilnej, o których mowa 

w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 23¹ § 4 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.4)) 

stosuje się odpowiednio. 

3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do 

których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1345).  

4. Do pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym: 

1) Głównego Geodetę Kraju i realizujących do dnia 1 stycznia 2017 r. zadania, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 12 niniejszej ustawy,  

2) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa i realizujących do dnia 1 stycznia 2017 r. zadania, 

o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12 niniejszej ustawy 

– stosuje się art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Art. 21. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze 

rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym 

wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem 

przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej. 

Art. 22. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie 

składników majątkowych będących przed dniem 1 stycznia 2017 r. w posiadaniu Głównego 

Geodety Kraju lub ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przeznaczonych 

do wykonywania zadań, których realizacja została przekazana niniejszą ustawą ministrowi 

właściwemu do spraw informatyzacji. 

Art. 23. Sprawy wszczęte i prowadzone przed dniem 1 stycznia 2017 r. przez ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej lub Głównego Geodetę Kraju, w których 

właściwy na mocy przepisów niniejszej ustawy staje się minister właściwy do spraw 

informatyzacji, od dnia 1 stycznia 2017 r. są prowadzone przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji. 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. 

poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735 oraz 2016 r. poz. 868, 910, 960 i 1053. 
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Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:  

1) art. 4, art. 12, art. 19 i art. 21–23, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 

2) art. 20 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

W związku z określeniem rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 

2015 r. (Dz. U. poz. 1897 i 2088) szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz utworzeniem rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 20 listopada 2015 r. (Dz. U. poz. 1946) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji – w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych, konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian 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 projekt zakłada 

zmiany w następujących 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, 

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. 

Projekt przewiduje ponadto zmiany w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej polegające na przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw 
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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 ww. zmian jest propozycja 

wyodrębnienia w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

w dziale informatyzacja spraw infrastruktury informacji przestrzennej.  

Kolejna zmiana dotyczy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, w której nazwa „Minister Spraw Wewnętrznych” została 

zastąpiona określeniem „minister właściwy do spraw wewnętrznych” oraz odpowiednio 

zmodyfikowano wskazanie części budżetowej na część, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach 

dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych, ponieważ nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt ustawy nie był przedstawiany organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji 

lub uzgodnienia, gdyż przepisy przedmiotowej ustawy pozostają poza zakresem prawa 

Unii Europejskiej. 

Projekt został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu zaopiniowania 

formularza Oceny Skutków Regulacji. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag.  



Nazwa projektu 
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu, 
Sebastian Chwałek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Marcin Wereszczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego 
MSWiA; tel.: 60-141-82 

Data sporządzenia 
12 września 2016 r. 
 
Źródło:  
inne 
 
 
Nr w wykazie prac: UD36 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projektowana regulacja ma na celu uaktualnienie nazw jednostek podległych wcześniej Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych, a obecnie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Projektowana ustawa ma również na celu wyodrębnienie ze spraw geodezji i kartografii spraw związanych 
z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz przyporządkowanie tych spraw ministrowi właściwemu do spraw 
informatyzacji. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt przewiduje, że dotychczasowe nazwy: Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostaną odpowiednio zastąpione nazwami: 
Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarząd Zasobów 
Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym celu rekomenduje się zmianę 
następujących ustaw: z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z dnia 22 czerwca 1995 r. 
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, z dnia 
22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, z dnia 6 września 2001 r. – 
Prawo farmaceutyczne, z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 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, z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z dnia 
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach, z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, 
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych. 
Projekt przewiduje ponadto 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 ww. zmian jest 
propozycja wyodrębnienia w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej w dziale 
informatyzacja spraw infrastruktury informacji przestrzennej.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie ma potrzeby badania, jak problem został rozwiązany w innych krajach, ponieważ projekt ma przede wszystkim 
charakter dostosowawczy i porządkujący.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

1  Bezpośrednie – wykreślenie 
ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej jako 
odpowiedzialnego za sprawy 
infrastruktury informacji 
przestrzennej oraz zmiana nazw 
jednostek podległych 
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ministrowi właściwemu do 
spraw wewnętrznych 

Państwowa Inspekcja 
Sanitarna MSW 

1  Bezpośrednie – zmiana nazwy 

Zarząd Zasobów 
Mieszkaniowych MSW 

1  Bezpośrednie – zmiana nazwy 

Minister Infrastruktury 
i Budownictwa 

1  Bezpośrednie – przez 
wyodrębnienie spraw 
infrastruktury informacji 
przestrzennej ze spraw geodezji 
i kartografii znajdujących się 
we właściwości Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa 

Minister Cyfryzacji   Bezpośrednie – przez 
włączenie do działu 
informatyzacja spraw 
infrastruktury informacji 
przestrzennej 

Główny Geodeta Kraju 1  Bezpośrednie – przez 
uregulowanie obowiązku 
współpracy z Ministrem 
Cyfryzacji w sprawach 
dotyczących infrastruktury 
informacji przestrzennej 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.). Projekt został także 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 
Legislacyjny zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 
Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.). W trybie przepisów ustawy o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa żaden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem. Z uwagi na przedmiot 
regulacji nie zostały przeprowadzone dodatkowe konsultacje publiczne. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa 0,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0,021           0,021 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
Koszty związane z uaktualnieniem nazw Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
zostaną sfinansowane ze środków własnych tych jednostek. 
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Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Projektowana ustawa spowoduje konieczność poniesienia wydatków związanych ze zmianą 
pieczęci urzędowych i tablic informacyjnych, które wyniosą w przypadku Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej MSW 18 000 zł, a w przypadku Zarządu Zasobów Mieszkaniowych 
MSW – 3000 zł, tj. łącznie 21 000 zł.  
Koszty związane z wejściem w życie projektowanej regulacji zostaną sfinansowane w ramach 
limitu wydatków ustalanego corocznie w ustawie budżetowej dla danego dysponenta części 
budżetowej, bez konieczności jego dodatkowego zwiększania. Wejście w życie 
projektowanych przepisów nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o dodatkowe 
środki z budżetu państwa. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  
w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne: usunięcie wybranych obowiązków 

informacyjnych (np. data urodzenia) 

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne: dodanie nowych obowiązków informacyjnych (np. 

numer PESEL) 
 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy  

Komentarz: Brak 

9. Wpływ na rynek pracy  

Regulacja nie ma wpływu na rynek pracy. 
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projekt oddziałuje na obszar informatyzacji w zakresie zmiany w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej polegającej 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). 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Ustawa wejdzie w życie – co do zasady – po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na dostosowawczy charakter projektowanych zmian, dokonywanie ewaluacji przyjętych rozwiązań nie jest 
zasadne.  

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 
 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.291.2016/11/SŻ 

dot.: RM-10-104-16 z 20 września 2016 r. 

Opinia 

Pani 
Jolanta Rusiniak 
Sekretarz Rady Ministrów 

KPRM 

1111111111111111111111111111111111111 
AAA172428 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w 
związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyrażona przez 

ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowna Pani Minister, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Z poważaniem 

Do wiadomości: 
Pan Mariusz Błaszczak 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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