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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 239) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa dokonuje zmiany w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej w strukturze działu administracji rządowej budownictwo, planowanie 

i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, polegającej na dookreśleniu, że 

w zakresie spraw należących do tego działu znajdują się sprawy rewitalizacji (nie tylko 

rewitalizacji budownictwa jak ma to miejsce obecnie), z wyłączeniem spraw wynikających 

z realizacji polityki regionalnej w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych 

społecznie i gospodarczo, które znajdą się w dziale rozwój regionalny.  

Ustawa dokonuje zmian szeregu ustaw, jako konsekwencji przedstawionej wyżej 

nowelizacji oraz wejścia w życie ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy 

o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. 

Przeniesienie zadań pomiędzy organami spowoduje modyfikację stosunków pracy 

zatrudnionych tam członków korpusu służby cywilnej oraz przeniesienie odpowiednich 

środków budżetowych i składników majątkowych. 

Ponadto ustawa zmienia organ właściwy do wydania rozporządzenia określającego 

wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwłok (art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). 

Rozporządzenie będzie wydawane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz z ministrem właściwym do 

spraw środowiska, a nie jak obecnie przez ministra właściwego do spraw budownictwa, 
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planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw zdrowia. 

Kolejnym przepisem w którym zmieniono organ upoważniony do wydania 

rozporządzenia jest art. 17a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (nowelizowany poprzez art. 40 pkt 2 opiniowanej ustawy). Kompetencje do 

wydania rozporządzenia nabędzie minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 

przygotowujących zmianę stosunku pracy członków służby cywilnej, które wchodzą w życie 

z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 642). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Infrastruktury, która wprowadziła szereg poprawek mieszczących się w materii 

przedłożenia. 

Sejm przyjął ustawę uwzględniając część poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego 

czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W art. 25 jest nowelizowany art. 8 w ust. 4 w pkt 3  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o Banku Gospodarstwa Krajowego. Nowelizacja polega na zastąpieniu wyrazów „ministra 

właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa” wyrazami „ministra właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”.  

Proponowana zmiana nie uwzględnia nowelizacji ustawy o Banku Gospodarstwa 

Krajowego z dnia 10 czerwca 2016 r., w której już zmieniono nazwę działu administracji 

rządowej na „budownictwo planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo”, z tym że uczyniono 

to w pkt 6, a nie w pkt 3. 

Z tego powodu kolejna zmiana ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego jest już 

niepotrzebna, co więcej jej wprowadzenie spowodowałoby nowelizację przepisu w 
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niewłaściwym miejscu (w ten sposób z Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego 

wyeliminowano by przedstawiciela ministra właściwego do spraw instytucji finansowych). 

Wobec powyższego z ustawy należy skreślić  nowelizację ustawy o Banku 

Gospodarstwa Krajowego. 

Propozycja poprawki: 

skreśla się art. 25; 

 

2. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 58 

ust. 2 i art. 59 ust. 2, które wchodzą w życie wcześniej tj. z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.  

Te wchodzące wcześniej przepisy nakładają na pracodawców obowiązek 

powiadomienia na piśmie członków korpusu służby cywilnej, o zmianach w zakresie ich 

stosunków pracy. Powiadomienie ma nastąpić w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.  

W art. 58 ust. 3 i w art. 59 ust.3 wprowadzono wyjątki od wskazanego wyżej 

obowiązku. Jednak te przepisy mają wejść w życie wraz z całą ustawą – po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. Aby możliwe było zastosowanie tych wyjątków przepisy z art. 58 ust. 3 i art. 

59 ust. 3 muszą wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

Propozycja poprawki: 

w art. 62 wyrazy „art. 58 ust. 2 i art. 59 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 58 ust. 2 i 3 oraz 

art. 59 ust. 2 i 3”. 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


