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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 153) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Opiniowana ustawa wprowadza szereg zmian organizacyjnych na szczeblu 

administracji rządowej. Najistotniejsze z nich dotyczą systemu bezpieczeństwa powszechnego 

i skupiają się na przeniesieniu, z działu sprawy wewnętrzne do działu administracja 

publiczna, spraw związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych oraz 

usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (także innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu publicznemu) oraz spraw związanych z nadzorem nad systemem 

powiadomienia ratunkowego. Kolejna istotna kwestia dotyczy zmiany ministra właściwego 

do zatwierdzania wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego oraz wydawania 

wytycznych w zakresie tych planów – z ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 

ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

Kolejne zmiany to m. in. doprecyzowanie zadań w dziale informatyzacja 

(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną 

i usług na żądanie, koordynacja interoperacyjności) oraz w dziale gospodarka (umowy 

offsetowe), a także wskazanie na ministra właściwego do spraw administracji publicznej 

(w miejsce ministra właściwego do spraw wewnętrznych) jako ministra właściwego 

w zakresie udzielania zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz jako ministra 

właściwego w zakresie centralnego repozytorium, w którym umieszcza się informacje 

publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego. Opiniowana ustawa dokonuje również zmiany w zakresie 

działu Skarb Państwa przesądzając, że minister właściwy do spraw tego działu może 

prowadzić działania związane ze wspieraniem rozwoju i promocją rynku finansowego 
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w Polsce, w szczególności przez promocję inwestowania na rynku kapitałowym w ramach 

prowadzonych procesów prywatyzacyjnych. 

Pozostałe zmiany, w większości, są pochodną nowej właściwości rzeczowej 

poszczególnych działów (wynikającej z noweli ustawy o działach administracji rządowej) lub 

obecnej struktury organizacyjnej rządu (wyodrębnienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) i mają charakter dostosowujący. Są to zmiany 

polegające, w dużej mierze, na zmianie nazw określonych instytucji publicznych, zmianie 

organu upoważnionego do wydania aktu wykonawczego, czy też zmiany w szczegółowych 

kompetencjach organów. 

Opiniowana ustawa zawiera też niezbędne przepisy przejściowe oraz przepisy 

dostosowujące związane z przejściem pracowników oraz przeniesieniem składników 

majątkowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (urząd obsługujący ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych) do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (urząd obsługujący 

ministra właściwego do spraw administracji publicznej). 

Zasadniczy termin wejścia w życie opiniowanej ustawy został określony na 30 dni 

od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych. Poprawki Komisji miały charakter doprecyzowujący, 

mieszczący się w meritum przedłożenia. W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) 

złożono wniosek o odrzucenie projektu. Wniosek ten nie uzyskał większości podczas 

trzeciego czytania. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję 

Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

Podczas prac legislacyjnych w Sejmie kontrowersje budziło rozdzielenie zadań 

z zakresu bezpieczeństwa powszechnego pomiędzy ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych i ministra właściwego do spraw administracji publicznej poprzez przekazanie 

temu ostatniemu kompetencji w zakresie spraw związanych z przeciwdziałaniem skutkom 

klęsk żywiołowych oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz spraw związanych 

z nadzorem nad systemem powiadomienia ratunkowego, a także kompetencji w zakresie 

zatwierdzania wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego. Dokonanie oceny zasadności 

wprowadzenia takich zmian wymaga merytorycznego odniesienia i wykracza poza ocenę 
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poprawności legislacyjnej opiniowanej ustawy. Stosowne uwagi w tym zakresie 

sformułowane zostały na etapie prac sejmowych w opiniach przygotowanych na zlecenie 

Biura Analiz Sejmowych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 1 pkt 3 lit. a noweli (art. 12a pkt 7b ustawy o działach administracji rządowej). 

Zgodnie z dodawanym do art. 12a ustawy pkt 7b dział administracja obejmuje 

sprawy rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie. Powstaje 

pytanie o normatywną wartość użytego w tym przepisie sformułowania „usługi na żądanie”.  

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „świadczenie 

usługi drogą elektroniczną polega na wykonaniu usługi świadczonej bez jednoczesnej 

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie 

usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego 

przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości 

nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej”. Powyższe 

prowadzi do wniosku, że każda usługa elektroniczna jest usługą na żądanie. Jeśli więc „usługa 

na żądanie”, w intencji przepisu art. 12a ust. 7a, jest inną usługą niż usługa świadczona drogą 

elektroniczną należałoby jednoznacznie, w odmienny sposób niż ten wskazany w przepisie, 

określić taką usługę. Jeśli zaś usługa na żądanie (w intencji przepisu art. 12a ust. 7a) to za 

każdym razem usługa świadczona drogą elektroniczną, to adekwatnym powinno być 

skreślenie wyrazów „oraz usług na żądanie”. Propozycja poprawki zakłada to drugie. 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 3 w lit a, w pkt7b skreśla się wyrazy „oraz usług na żądanie”; 

 

2) art. 1 pkt 3 lit. b noweli (art. 12a pkt 9 ustawy o działach administracji rządowej). 

Zgodnie z dodawanym do art. 12a ustawy pkt 9 dział administracja obejmuje sprawy 

koordynacji interoperacyjności. Pojęcie interoperacyjności można odnosić m. in. do 

interoperacyjności systemu kolei (ustawa o transporcie kolejowym), interoperacyjności 

zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych (ustawa o infrastrukturze 

informacji przestrzennej), interoperacyjności w ramach Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego (ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej), czy też wreszcie do interoperacyjności rozumianej 
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jako „zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych 

i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i 

uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane 

przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem 

wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych” (art. 3 pkt 18 ustawy o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). Rozważyć można 

doprecyzowanie tego terminu poprzez odpowiednie odniesie do pojęcia interoperacyjności z 

ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

3) art. 9, art. 15, art. 21, art. 28 i art. 30 noweli (ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o publicznej służbie krwi, ustawa – Prawo atomowe 

oraz ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

a także ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach). 

Obowiązująca ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

nazywa określoną tam jednostkę budżetową „Zarządem Zasobów Mieszkaniowych 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Z kolei ustawa o publicznej służbie krwi 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej) określa jako Centrum MSWiA. Prawo atomowe wreszcie – za ustawą o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej - określa szczególną kategorię inspektorów sanitarnych 

(inspektorów w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych) jako inspektorów sanitarnych Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

Wobec rozdzielenia zakresu spraw objętych działaniem jednego Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (kierującego zarówno działem sprawy wewnętrzne jak i 

działem administracja publiczna) na obszary działania dwóch ministrów (Minister Spraw 

Wewnętrznych i Minister Administracji i Cyfryzacji) opiniowana ustawa zmienia stosowne 

nazwy na –Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Centrum 

MSW i inspektorów sanitarnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  

Należy zauważyć, że powyższa praktyka (zarówno przed jak i po stosownej 

nowelizacji) określania stosownych podmiotów lub instytucji nazwą własną ministerstwa, 

wymusza każdorazową zmianę przepisów ustawy, wraz ze zmianą zakresu działów 

administracji rządowej przyporządkowanych danemu ministrowi (np. obecnie Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych, a w przyszłości, czego nie można wykluczyć, Ministrowi Spraw 
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Wewnętrznych i Administracji). Stąd rozwiązania takie uznać należy za wysoce 

niefunkcjonalne jako wymuszające „puste”, zbędne z normatywnego punktu widzenia, 

zmiany w przepisach. 

(Powyższe uwagi w zakresie terminu „Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych” uzasadnione są także na gruncie zmienianych nowelą ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach.) 

 

4) art. 16 pkt 3 i 4 noweli (art. 30 ust. 4 i art. 34 ustawy o ochronie osób i mienia). 

Nowelizacja art. 30 ust. 4 oraz art. 34 ustawy o ochronie osób i mienia, poza zmianą 

polegającą na prawidłowym określeniu ministra uzyskującego kompetencje do wydania 

stosownych rozporządzeń zmierza również do dodania niezbędnych wytycznych 

gwarantujących konstytucyjność nowelizowanych przepisów wykonawczych. Oceniając 

pozytywnie ten zabieg zasygnalizować jednak należy niezbędne korekty polegające na 

skreśleniu zbędnych fragmentów przepisów (art. 30 ust. 4 m. in. dwukrotnie upoważnia do 

określenia wysokości opłaty za licencję pracownika ochrony) oraz ich ujednolicenia (art. 30 

ust. 4 przy określeniu wysokości opłaty nakazuje uwzględnić m. in. rzeczywiste koszty 

wydania licencji i dopuszczalne możliwości uiszczenia opłaty, natomiast art. 34 m. in. 

rzeczywiste koszty przeprowadzenia badań, dopuszczalne możliwości uiszczenia opłaty oraz 

sposób uiszczenia opłaty). 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 16: 

a) w pkt 3,  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony, z uwzględnieniem 

potrzeby identyfikacji osoby posiadającej licencję i uprawnień wynikających z licencji 

oraz wysokość opłaty za wydanie licencji w kwocie nieprzekraczającej połowy 

równowartości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, biorąc pod uwagę 

rzeczywiste koszty jej wydania oraz sposób wnoszenia opłaty.”, 

b) w pkt 4, w art. 34 wyrazy „oraz biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty prowadzenia 

badań jak również dopuszczalne możliwości uiszczania opłaty, mając na uwadze 
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wysokość i sposób wnoszenia opłaty za badania nieprzekraczającej połowy 

równowartości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę” zastępuje się 

wyrazami „oraz biorąc pod uwagę aby opłata za badania, przy uwzględnieniu 

rzeczywistych kosztów prowadzenia badań i sposobu wnoszenia opłaty, nie 

przekroczyła połowy równowartości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za 

pracę”; 

 

5) art. 22 noweli (art. 9a ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej). 

Wskazana jest poprawka zmierzająca do prawidłowego wprowadzenia zmian do 

ustawy.  

Przepis art. 9a ustawy o dostępie do informacji publicznej zostanie dodany do 

„ustawy matki” dopiero z dniem 29 września 2012 r., czyli z dniem wejściu w życie art. 1 pkt 

6 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej 

oraz niektórych innych ustaw.  

 

Propozycja poprawki: 

- art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem: 

1) art. 22, który wchodzi w życie z dniem 29 września 2012 r.; 

2) art. 33 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 

 

6) art. 33 noweli. 

Przepis art. 33 ust. 1 stanowi, ze pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

którzy w dniu wejścia w życie ustawy wykonywali zadania, które zostały przekazane 

opiniowaną ustawą ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Pracownicy ci, 

z mocy prawa w dniu wejścia w życie ustawy stają się pracownikami Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji. 

Z powyższego przepisu wynika, że wszyscy ci pracownicy MSW, którzy 

wykonywali zadania przekazane do właściwości ministra właściwego do spraw administracji, 

z mocy prawa stają się pracownikami MAC. Mogą to być pracownicy wykonujący tylko 

przekazane zadania, lub też pracownicy wykonujący te zadania obok innych zadań 

pozostających we właściwości ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Powstaje 
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pytanie, czy to ostanie również było intencją przepisu, a przede wszystkim pytanie o to, czy 

możliwym jest dostatecznie precyzyjne zidentyfikowanie wszystkich pracowników objętych, 

z mocy prawa, zmianą pracodawcy. Tytułem przykładu możliwą wydaje się sytuacja, w której 

pracownik MSW wykonuje zadania związane ze sprawami zarządzania kryzysowego, w tym 

wśród jego obowiązków są też sprawy związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem 

skutkom klęsk żywiołowych. Zgodnie z art. 33 opiniowanej ustawy pracownik ten z mocy 

prawa zmieni pracodawcę (zarządzanie kryzysowe jako takie pozostaje w gestii ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, ale same zapobieganie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych „przechodzi” do właściwości ministra do spraw administracji publicznej). 

Należy zauważyć, że o zmianach jakie mają nastąpić w zakresie stosunków pracy 

(a w zasadzie jedynie o wskazaniu nowego pracodawcy) informuje dotychczasowy 

pracodawca (art. 33 ust. 2). W sytuacji wątpliwej (ze względu na zakres dotychczasowych 

zadań realizowanych przez pracownika) właściwie to on „zdecyduje” o zmianie stosunku 

pracy pracownika, pomimo, że zmiana taka nastąpić ma z mocy prawa.  

Dotychczasowy pracodawca informuje o zmianach jakie mają nastąpić w zakresie 

stosunków pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, czyli jeszcze przed terminem 

jej wejścia w życie. Tymczasem pracodawcę zmienią ci pracownicy, którzy dopiero w dniu 

wejścia w życie ustawy wykonują przenoszone zadania. Pracodawca w 14 dni po ogłoszeniu 

ustawy, będzie więc wskazywał jacy pracownicy wykonują przenoszone zadania w 30 dniu 

od opublikowania ustawy.  

 

7) art. 36 noweli. 

Zgodnie z § 32 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej jeżeli zmienia się treść przepisu 

upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się zakres spraw 

przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym przyjmuje się, że taki akt wykonawczy 

traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu 

upoważniającego.  

Jednocześnie zgodnie z § 33 ust. 1 zasad techniki prawodawczej, akt taki można 

czasowo zachować w mocy do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych.  

Opiniowana ustawa w art. 36 ust. 2 zachowuje czasowo w mocy rozporządzenie 

wydane na podstawie nowelizowanego art. 19 ust. 3 ustawy – Prawo celne oraz 

rozporządzenie wydane na podstawie nowelizowanego art. 30 ust. 7 ustawy o Służbie Celnej. 

Należy zastanowić się nad koniecznością takiego zabiegu. Zmiana zakresu spraw 

przekazanych do uregulowania rozporządzeniem, uzasadniająca przyjęcie założenia „upadku” 
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rozporządzenia, musi bowiem wynikać ze zmiany treści upoważnienia, a nie tylko jego 

samego brzmienia, nie wywołującego zmiany treści1. W przypadku art. 19 ust. 3 oraz art. 30 

ust. 7 uprawnionym wydaje się przyjęcie założenia, że nie zmieniła się treść upoważnienia, 

a jedynie jego brzmienie – jeżeli „jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych 

i administracji” z upoważnienia w brzmieniu sprzed nowelizacji, to te same jednostki co 

„jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych” z brzmienia przepisu po nowelizacji. Jeśli tak to rozporządzenia 

wydane na podstawie art. 19 ust. 3 Prawa celnego oraz art. 30 ust. 7 ustawy o Służbie Celnej 

nie upadają, a tym nie ma potrzeby ich czasowego utrzymywania w mocy. 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 36 skreśla się ust. 2 oraz ust. 3; 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

starszy legislator 

                                                 
1 por. Komentarz do zasad techniki prawodawczej, S. Wronkowska, M. Zieliński, Wydawnictwo Sejmowe, 
str. 89 


