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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. 

 

o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej  

 

(druk 702) 

 

USTAWA z dnia 4 września 1994 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

743, z późn. zm.) 

 

Art. 33a. 

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej nieobjętą 

zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez: 

1)   (uchylony); 

2)   Główny Urząd Statystyczny; 

3)   (uchylony); 

3a)  (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   Polski Komitet Normalizacyjny; 

6)   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

7)   Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu; 

7a)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

9a)  (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 

13)  Urząd Zamówień Publicznych; 

14)  (uchylony); 

15)  Urząd Regulacji Energetyki[.] <;> 

<16) Polską Agencję Kosmiczną.> 

2. Zakres sprawowania przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru, o którym mowa w ust. 1, 

określają ustawy. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień właściwego ministra określonych w odrębnych 

przepisach, w stosunku do urzędów, o których mowa w ust. 1. 

4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, wyznacza: 

1)   ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz 

do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności, 

objętych działalnością administracji rządowej wykonywaną przez urzędy określone w 

ust. 1, oraz wskazuje, który z tych urzędów wyznaczony minister może upoważnić do 

wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych 

oraz w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania 

działalności, 
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2)   ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w tych zawodach regulowanych 

oraz do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania tych 

działalności, dla wykonywania których właściwy jest więcej niż jeden minister 

- kierując się specyfiką poszczególnych zawodów regulowanych oraz działalności, 

właściwością odpowiednich działów administracji rządowej, a także zakresem działania 

urzędów, o których mowa w ust. 1. 

5. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do 

wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz 

w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności 

wskazany urząd albo podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3. 

6. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do 

wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz 

w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności 

podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3. 

 

 

 


