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Warszawa, dnia 17 października 2016 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych 

innych ustaw 

(druk nr 293) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji 

rządowej oraz niektórych innych ustaw, ma w założeniu stworzyć ministrom właściwym do 

spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej instrumenty prawne 

niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań.   

Ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej 

oraz niektórych innych ustaw, ustanowiono żeglugę śródlądową osobnym działem 

administracji rządowej. 

W art. 1 noweli zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej. Wskazano, że minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, 

oprócz instytucji objętych jego nadzorem dotychczas, sprawuje nadzór również nad Morską 

Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni (SAR), Centralną Morską Komisją 

Egzaminacyjną oraz nad Instytutem Morskim w Gdańsku.  

W art. 1 w pkt 2 i 3 noweli zaproponowano, aby ministrowie kierujący działami 

rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa uzyskali, w zakresie kierowanych przez siebie 

działów, takie same kompetencje, jak te posiadane już przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej, tj. w sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu 

Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa 

funkcjonujących w obszarze tych działów.  
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W art. 2 noweli zmienia się przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo 

przewozowe. Są one konsekwencją wyodrębnienia żeglugi śródlądowej jako odrębnego 

działu administracji rządowej. Ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej 

przyznano uprawnienia analogiczne do posiadanych już przez ministra właściwego do spraw 

transportu – m.in. możliwość ograniczenia obowiązku przewozu, bądź nałożenia na 

przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego -  ze względu 

na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa albo w przypadku klęski żywiołowej.  

Z powstaniem nowego działu administracji rządowej - żegluga śródlądowa, związana 

jest także zmiana w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, 

uwzględniająca ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej jako podmiot 

uczestniczący w wydaniu rozporządzenia w sprawie sposobu ustalenia zasięgu terytorialnego 

przejść granicznych. 

W art. 4 noweli przewidziano zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty. Zaproponowano wprowadzenie do ustawy definicji szkoły morskiej, szkoły żeglugi 

śródlądowej oraz szkoły rybołówstwa. Będą one tworzone przez właściwych ministrów, 

opiniujących ponadto programy nauczania do zawodów podstawowych w tych dziedzinach. 

W art. 6 noweli zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.  

Zgodnie z dodawanymi do ustawy zmienianej art. 7e–7g, minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej wykonuje kompetencje przysługujące ministrowi właściwemu do spraw 

Skarbu Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o Polskim 

Rejestrze Statków. Ten sam minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do: 

Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o., Gryf Nieruchomości Sp. z o.o., Marina Hotele Service Sp. z 

o.o. w likwidacji, P.P. Polska Żegluga Morska, Polska Żegluga Bałtycka S.A., 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego Odra 3 Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe „Port Rybacki GRYF” Sp. z o.o., Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z 

o.o. w upadłości, Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. w upadłości, Zarząd Morskich 

Portów Szczecin i Świnoujście S.A., C.Hartwig Gdynia S.A., Centrum Techniki Okrętowej 

S.A., Dalmor S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Polski 

Rejestr Statków S.A., Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., 

SIARKOPOL Gdańsk S.A., Stocznia Gdańska S.A. w upadłości, Stocznia Gdynia S.A. w 

upadłości, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., 



– 3 – 

 

Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Spedycji 

Międzynarodowej C.Hartwig Warszawa S.A. 

Z kolei minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej wykonuje uprawnienia 

właścicielskie w stosunku do: Porty-Odrzańskie S.A. w likwidacji, Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w 

Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji. 

Ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa przysługują uprawnienia Skarbu 

Państwa w stosunku do: Zakłady Sieci Rybackich w Korszach S.A. w likwidacji oraz 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą 

w Dubiu w likwidacji. 

W art. 7 noweli zmieniono przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich.  

Zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, zamiast ministra właściwego 

do spraw Skarbu Państwa, wymagać ma przeniesienie własności, użytkowania wieczystego 

albo oddanie w użytkowanie wieczyste oraz oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem albo 

na podstawie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez 

okres powyżej 10 lat, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki 

samorządu terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, 

położonych w granicach portów i przystani morskich. 

Ponadto, zaproponowano odejście od zasady, w myśl której przewodniczącymi  rad 

nadzorczych spółek „Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna”, „Zarząd Morskiego 

Portu Gdynia Spółka Akcyjna” i „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka 

Akcyjna”, muszą być przedstawiciele właściwych miejscowo gmin. 

W związku z powstaniem nowego działu administracji rządowej - żegluga śródlądowa, 

o jego kompetencje rozszerzono ustawy:  

- z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,  

- z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, 

- z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, 

- z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, 

- z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, 
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- z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego 

Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

- z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu 

Rezerwowym, 

- z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, 

- z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, 

- z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, 

- z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

- z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, 

- z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

- z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, 

- z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 

- z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, 

- z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, 

- z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

- z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów 

podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową, 

- z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 27. posiedzeniu w dniu 6 października br. pochodziła 

z przedłożenia poselskiego (druk sejmowy nr 750, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 20 

lipca 2016 r.).  

Po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu, projekt ustawy skierowany został do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych. W toku prac nad projektem, wykreślono m. in. 

przepisy wprowadzające zmiany w ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa oraz w ustawie o zasadach finansowania nauki. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 268 posłów, przeciw było 165, jeden poseł wstrzymał 

się od głosu. 
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III. Uwagi szczegółowe 

 

W art. 23 noweli zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

efektywności energetycznej. Ustawa ta utraciła jednak moc na podstawie art. 59 ustawy z 

dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (ta ostatnia ustawa weszła w życie z 

dniem 1 października 2016 r.). W związku z powyższym art. 23 noweli należy skreślić, a 

rozważyć ewentualnie analogiczną zmianę w obowiązującej ustawie o efektywności 

energetycznej. 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


