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. Opinia w sprawie 
zgodnosci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o 

zmianie ustawy o dzialach administracji rz~dowej oraz niektorych innych 
ustaw (przedstawiciel wnioskodawcow: posel Jaroslaw Krajewski) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2019 r. poz. 
1028, ze zm.) sporz(}.dza si~ nast~puj~c~ opini~: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Poselski projekt ustawy zmierza do zmiany ustawy z dnia 4 wrzesnia 

1997 r. o dzialach administracji rz~dowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, ze zm.), a 
takZe dziewiycdziesit(ciu dw6ch innych ustaw. Gl6wnym celem zmian jest 
wyodrt(bnienie dw6ch nowych dzial6w administracji rz~dowej: aktywa 
panstwowe oraz klimat. Ponadto projekt przewiduje szereg zmian w zakresie 
spraw objt(tych dzialem czlonkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europej skiej. 

Projekt zawiera przepisy przejsciowe. Ustawa rna wejsc w zycie po 
uplywie 7 dni od dnia ogloszenia, z wyj~tkiem dw6ch przepis6w przejsciowych, 
kt6re maj<! wejsc w zycie z dniem ogloszenia ustawy. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj~tej projektem 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE) Unia 

szanuje tozsamosc narodowq panstw czlonkowskich, nierozerwalnie zwiqzanq z 
ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi. Przepis ten 
gwarantuje panstwom autonomit( organizacyjnq i proceduralnq, nawet w 
sprawach zwiqzanych z wykonywaniem prawa UE. Ponadto, stosownie do art. 5 
ust. 2 TUE, Unia dziala wylqcznie w granicach kompetencji przyznanych jej 
przez panstwa czlonkowskie w Traktatach do osiqgnit(cia okreslonych w nich 
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cel6w. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach nalez~ do panstw 
czlonkowskich. Przyznanie Unii konkretnych kompetencji nie ogranicza 
autonomii organizacyjnej i proceduralnej panstwa czlonkowskiego. Panstwa 
mog~ swobodnie decydowac o strukturze, kompetencjach i trybie dzialania 
organ6w panstwowej administracj i publicznej nawet w6wczas, gdy wi¥e si<r to 
z implementacj~ prawa unijnego1• 

3. Analiza przepis6w projektu pod k~tem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Cz<rsc zmienianych projektem ustaw implementuje do prawa polskiego 
wiele aktow prawa Unii Europejskiej. Przykladowo mozna przywolac ustaw<r z 
dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (zob. 
art. 10 projektu), ustaw<r z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (zob. 
art. 13 projektu) oraz ustaw<r z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
srodowiska (zob. art. 22 projektu). Wyznaczenie organu krajowego wlasciwego 
w tych sprawach i wyposaZenie go w stosowne kompetencje jest obj<rte 
zakresem autonomii organizacyjnej panstwa czlonkowskiego. 

Przepisy projektu ustawy nie naruszaj~ prawa Unii Europejskiej. 

4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dzialach administracji 

rz'!dowej oraz niektorych innych ustaw nie narusza prawa Unii Europejskiej. 

Au tor: 
Bartosz Pawlowski 
ekspert ds. legislacji 
w Biurze Analiz Sejmowych 

Akceptowal: 
Wicedyr ktor 
Biura liz Sejmowych 

1 Zob. wyrok Trybunalu Sprawiedliwosci z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-428/07 The 
Queen, na wniosek Mark Horvath~ przeciwko Secretary of State for Environment~ Food and 
Rural Affairs (pkt 49-50 i przywolane tam wczesniejsze orzecznictwo). 
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w sprawie stwierdzenia- w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu- czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dzialach administracji rz~dowej 

oraz niektorych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawcy: posel 
Jaroslaw Krajewski) jest projektem ustawy wykonuj~cej prawo Unii 

Europejskiej 

Poselski projekt ustawy zmierza do zmiany ustawy z dnia 4 wrzesnia 
1997 r. o dzialach administracji rzeydowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, ze zm.), a 
takZe dziewitt6dziesittciu dw6ch innych ustaw. Gl6wnym celem zmian jest 
wyodrttbnienie dw6ch nowych dzial6w administracj i rzeydowej: aktywa 
panstwowe oraz klimat. Ponadto projekt przewiduje szereg zmian w zakresie 
spraw objt(tych dzialem czlonkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepis6w majeycych na celu wykonanie prawa UE. 
Pose1ski projekt ustawy o zmianie ustawy o dzialach administracji 

rzeydowej oraz niekt6rych innych ustaw nie jest projektem ustawy wykonuj'lcej 
prawo UE w rozumieniu art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu. 

Au tor: 
Bartosz Pawlowski 
ekspert ds. legislacji 
w Biurze Analiz Sejmowych 

Akceptowal: 
WicedYrektor 
Biura A liz Sejmowych 
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Ttoczono z polecenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej S E JJ M 
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