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Warszawa, 17 lutego 2017 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 

(druk nr 420) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk sejmowy 

nr 1050) jest dostosowanie art. 18 tej ustawy do przepisów Konstytucji oraz uproszczenie 

procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, zwanej w dalszej 

części opinii „Komisją”. Komisja została utworzona w oparciu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 

10 maja 1990 r. jako organ odwoławczy od decyzji wojewodów w przedmiocie komunalizacji 

mienia. Zgodnie z art. 18 ust. 3 tej ustawy Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji powołuje przewodniczącego oraz członków Komisji i określa 

tryb jej działania. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie 

powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej został określony skład 

osobowy Komisji, sposób rozstrzygania spraw, zasady zwoływania posiedzeń oraz sprawy 

dotyczące organizacji pracy Komisji i jej finansowania. 

Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. jak również wskazane powyżej rozporządzenie weszły 

w życie przed dniem wejścia w życie Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. Zgodnie z art. 92 

ust. 1 ustawy zasadniczej, rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane 

w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jego 

wykonania. Upoważnienie powinno określać przy tym organ właściwy do wydania 

rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści 

aktu. Upoważnienie zawarte w art. 18 ust. 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych upoważnia Prezesa 
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Rady Ministrów jedynie do powołania przewodniczącego i członków Komisji oraz określenia 

trybu jej działania. Nie jest ono dostosowane do wymogów art. 92 ust. 1 Konstytucji. 

Wskazany przepis art. 18 ust. 3 nie wskazuje właściwej formy aktu prawnego 

(rozporządzenia) oraz nie zawiera wytycznych dotyczących upoważnienia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji do ustalenia wysokości wynagrodzenia przewodniczącego 

i członków komisji za udział w jej pracach. 

Zaproponowana zmiana ustawy z dnia 10 maja 1990 r. ma na celu dostosowanie jej 

regulacji do przepisów Konstytucji RP przez przeniesienie kwestii związanych z trybem 

działania Komisji i powoływania jej członków na poziom ustawy, przy jednoczesnej 

rezygnacji z wydania rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów. 

W związku z powyższym nowelizacją uchyla się art. 18 ust. 3 ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych zawierający upoważnienie do wydania przez Prezesa Rady Ministrów 

ww. rozporządzenia, na podstawie którego działa obecnie Komisja. 

Wprowadza się ponadto przepis stwierdzający, że siedzibą Komisji jest miasto stołeczne 

Warszawa. 

Nowelizacja przewiduje także zmianę trybu powoływania członków Komisji 

(proponowane brzmienie dodawanego art. 18a). Zgodnie z nowymi uregulowaniami 

przewodniczącego oraz członków Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

administracji publicznej. W skład Komisji wchodzi 6 członków, w tym przewodniczący. 

Ustawa nowelizująca określa również jakie wymagania muszą być spełniane przez członka 

Komisji. Zgodnie z proponowanym art. 18a ust. 4 w skład Komisji może zostać powołana 

osoba, która: ukończyła wyższe studia prawnicze, posiada wiedzę w zakresie administracji 

oraz co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, 

a także daje rękojmię prawidłowej realizacji zadań Komisji. 

W dodawanym nowelą art. 18b określono tryb pracy Komisji, w szczególności sposób 

rozstrzygania odwołań od decyzji komunalizacyjnych wojewodów oraz zasady organizacji 

pracy Komisji. Natomiast proponowany art. 18c określa zasady finansowania prac Komisji 

i wynagradzania jej członków. 

Zmiana wprowadzona w art. 18d ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych przewiduje, 
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że członkowie Komisji mają obowiązek składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

Art. 2 stanowiący przepis przejściowy przewiduje, że dotychczasowi członkowie 

Komisji oraz przewodniczący wykonują swoje zadania do czasu powołania 

przewodniczącego i członków Komisji na podstawie wprowadzonych niniejszą nowelizacją 

przepisów.  

Art. 3 noweli, zgodnie z art. 50 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, określa maksymalne limity wydatków budżetowych wskazując kwoty 

wydatków z podziałem na poszczególne lata budżetowe oraz katalog rodzajów mechanizmów 

korygujących za wdrożenie, których odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw 

administracji publicznej. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego2017 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1050).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej. W trakcie prac Komisja wprowadziła do projektu nieliczne poprawki 

o charakterze redakcyjno-legislacyjnym (druk sejmowy nr 1243).  

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 35. posiedzeniu Sejmu w dniu 

8 lutego 2017 r. Wobec niezgłoszenia poprawek, Sejm przystąpił niezwłocznie do trzeciego 

czytania. 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

Mirosław Reszczyński  

Starszy legislator 


