
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 20 listopada 2014 r. 

w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego  

„Program dla Odry – 2006” 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r. 

ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla  

Odry – 2006”, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 7 w ust. 3 skreśla się wyrazy „Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego”; 

2)  art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Wojewoda Dolnośląski przekaże ruchomości służące realizacji zadań 

Programu Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.”; 

3)  skreśla się art. 9; 

4)  w art. 10 wyrazy „i art. 8 ust. 2, które wchodzą” zastępuje się wyrazami „, który 

wchodzi”; 

5)  w załączniku do ustawy po wyrazach „Nakłady ogółem” dodaje się wyrazy „w 2015 r.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o uchyleniu ustawy 

o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” i uchwalił do niej 

5 poprawek.  

Poprawka nr 1 czyni przepisy jednoznacznymi, wykluczając interpretację, zgodnie 

z którą po wejściu w życie ustawy pracownicy wykonujący zadania związane z Programem 

dla Odry byliby jednocześnie zatrudnieni: w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim  

i w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  

Z jednej strony zgodnie z art. 7 ust. 1 uchwalonej przez Sejm ustawy, z dniem jej 

wejścia w życie, pracownicy wykonujący do tego dnia zadania związane z realizacją 

Programu dla Odry w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim stają się pracownikami 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z drugiej strony, zgodnie z art. 7 

ust. 3 ustawy, stosunek pracy z pracownikami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli intencją przepisu art. 7 

ust. 1 jest wskazanie, że z mocy prawa nowy pracodawca (Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej) staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (w miejsce Urzędu 

Wojewódzkiego), to należy stwierdzić, że pomiędzy art. 7 ust. 1, a art. 7 ust. 3 zachodzi 

sprzeczność. Jeśli pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dniem wejścia 

w życie ustawy stają się pracownikami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu, to po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wygasa ich stosunek 

pracy (już) jako pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Pozostawienie art. 7 w niezmienionym kształcie czyniłoby uprawnioną interpretację, zgodnie 

z którą z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy wykonujący zadania związane 

z Programem dla Odry pozostają pracownikami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 

jednocześnie, w ramach odrębnego stosunku pracy, są pracownikami Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  

Poprawka nr 2 zakłada, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki nie może przekazać 

Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu własności ruchomości 

służących realizacji zadań wynikających z Programu, a jedynie władztwo nad tymi 

ruchomościami.  

Przepis art. 8 ust. 1 uchwalonej przez Sejm ustawy stanowi, że mienie ruchome 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego służące realizacji zadań Programu dla Odry staje się 
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z dniem wejścia w życie ustawy mieniem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. Zgodnie z art. 44 Kodeksu cywilnego mieniem jest własność i inne prawa 

majątkowe. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują 

Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art. 44
1 

Kc). Urząd 

wojewódzki nie jest osobą prawną, a jedynie jednostką organizacyjną, będącą aparatem 

pomocniczym wojewody, jako organu administracji (który również nie jest osobą prawną). 

Stąd mienie, o którym mowa w przepisie, nie może być mieniem Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego 

nienależącego do innych państwowych osób prawnych, jest w stosunkach cywilnoprawnych 

Skarb Państwa (art. 34 Kc), a wojewoda jest jedynie reprezentantem Skarbu Państwa (art. 3 

ust. 1 pkt 6 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie). Z tych samych 

względów mienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, nie może stać się mieniem Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (regionalny zarząd gospodarki wodnej jest 

aparatem pomocniczym organu administracji rządowej niezespolonej, jakim jest dyrektor 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej).  

Biorąc pod uwagę powyższe Senat stanął na stanowisku, że przepis art. 8 ust. 1 

powinien stanowić nie o mieniu ruchomym (mienie to własność i inne prawa majątkowe),  

a o ruchomościach, pozostających w dyspozycji organów. Właściwa konstrukcja przepisu 

powinna zakładać nie przekazanie mienia (własności), a jedynie przekazanie władztwa nad 

ruchomościami służącymi realizacji zadań Programu dla Odry, gdyż zarówno przed 

przekazaniem jak i po przekazaniu właścicielem tych ruchomości będzie Skarb Państwa. 

Poprawka nr 3 skreśla przepis upoważniający Prezesa Rady Ministrów do dokonania 

przesunięć w budżecie państwa na potrzeby wynikające z ustawy.  

Na podstawie art. 9 uchwalonej przez Sejm ustawy Prezes Rady Ministrów może 

w trakcie roku budżetowego dokonać, w celu wykonania przepisów ustawy, przeniesień 

planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, 

działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych 

wynikającego z ustawy budżetowej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Odzwierciedlenie regulacji wprowadzanych przez ustawę powinno znaleźć swój wyraz 

bezpośrednio w ustawie budżetowej na 2015 r. W opinii Senatu przekazanie kompetencji 

Parlamentu do dokonania zmian w ustawie budżetowej mogłoby znaleźć ewentualnie 

uzasadnienie jedynie w sytuacji wejścia w życie ustawy w trakcie roku budżetowego. 
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Poprawka nr 4 jest konsekwencją poprawki nr 2. 

Poprawka nr 5 ma charakter doprecyzowujący, zmienia tytuł kolumny trzeciej 

w załączniku do ustawy potwierdzając, że wskazane nakłady dotyczą roku 2015. 

 


