PREZES RADY MINISTRÓW
Warszawa, dnia 23 s t y c z n i a 2018 r

RM-10-9-18

Pan Marek KUCHCIŃSKI
Marszałek Sejmu

Szanowny Panie Marszałku
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi
projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych
regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie
w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Z poważaniem

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o działach administracji rządowej
Art. 1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 888, 1086, 1566, 1909, 2180 i 2494 oraz z 2018 r. poz. 138) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w art. 14 w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14
w brzmieniu:
„14) udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury,
urbanistyki i planowania przestrzennego.”;

2)

po art. 33c dodaje się art. 33d w brzmieniu:
„Art. 33d. Prezes Rady Ministrów koordynuje politykę mieszkaniową państwa oraz
kontroluje jej realizację.”.
Art. 2. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać,

w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych,
w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa,
z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej realizuje dwa
istotne cele – uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz zapewnienie koordynacji działań
związanych z polityką mieszkaniową państwa.
Istotną potrzebą społeczną jest dbałość o ład i estetykę przestrzeni publicznej.
W dotychczasowym stanie prawnym estetyka przestrzeni publicznej nie była wymieniona
w ustawie o działach administracji rządowej, co powodowało niejasność co do właściwości
ministrów

w

tym

obszarze.

Istnieje

natomiast

potrzeba

intensyfikacji

działań

ukierunkowanych na dbałość o estetykę przestrzeni publicznej w ścisłej koordynacji
z pozostałymi elementami polityki kulturalnej państwa. Będzie to stanowić jeden
z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu.
W celu wzmocnienia działań Rady Ministrów w obszarze estetyki przestrzeni
publicznej proponowana jest zmiana ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn. zm.).
Proponuje się dodanie w art. 14 w ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej do katalogu spraw objętych działem kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego spraw dotyczących „udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej,
w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego”.

Dodawany art. 33d ww. ustawy ma na celu doprecyzowanie kompetencji Prezesa Rady
Ministrów wynikających z art. 148 pkt 4 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze
polityki mieszkaniowej państwa, niezwykle istotnej z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzez przesądzenie, że Prezes Rady

Ministrów koordynuje politykę

mieszkaniową państwa oraz kontroluje jej realizację. Koordynacja polityki mieszkaniowej
poprzez zastosowanie mechanizmów organizacyjnych, rekomendacji finansowych czy też
niezbędnych zmian legislacyjnych pozwoli na zrealizowanie istotnego zadania rządu. Prezes
Rady Ministrów będzie wykonywał tę kompetencję za pomocą narzędzi dostępnych
w systemie prawa.
Zgodnie z art. 2 projektowanej ustawy, w celu wykonania przepisów Prezes Rady
Ministrów będzie mógł dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych
dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami
i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczania środków publicznych
wynikających z ustawy budżetowej, co pozostaje w zgodzie z utrwaloną praktyką
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postępowania w przypadku podobnych zmian ustawowych. Nie spowoduje to również
wzrostu wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej.
Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 7 dni od dnia
ogłoszenia. Wyznaczenie krótszej niż 14 dni vacatio legis wynika z potrzeby sprawnego
wdrożenia zmian organizacyjnych. Jednocześnie, z uwagi na to, iż projektowana ustawa
dotyczy sfery wewnętrznej funkcjonowania administracji i nie dotyka praw i obowiązków
obywateli i przedsiębiorców, ich interes nie wskazuje na potrzebę odroczenia wejścia w życie
proponowanej ustawy.
Projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039
oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt nie podlega obowiązkowi uzyskania opinii organów i instytucji Unii
Europejskiej, w tym Europejskiego Banku Centralnego, o którym mowa w § 39 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
(M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204).
Zakres spraw regulowanych niniejszym projektem nie jest objęty prawem Unii
Europejskiej.
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Nazwa projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Data sporządzenia:
22 stycznia 2018 r.

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Źródło:
Exposé Premiera

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu, Szef KPRM

Nr w Wykazie prac:
UD343

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Armen Artwich, Dyrektor Departamentu Prawnego, tel. 22 694 7579

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Celem ustawy jest wzmocnienie działań Rady Ministrów w obszarze estetyki przestrzeni publicznej oraz mieszkalnictwa.
W dotychczasowym stanie prawnym estetyka przestrzeni publicznej nie była wymieniona w ustawie o działach
administracji rządowej, co powodowało niejasność co do właściwości ministrów w tym obszarze. Potrzebna jest zaś
intensyfikacja działań ukierunkowanych na dbałość o estetykę przestrzeni publicznej w ścisłej koordynacji z pozostałą
polityką kulturalną państwa.
Ponadto z uwagi na kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego znaczenie rozwoju mieszkalnictwa w Polsce oraz
w celu lepszej koordynacji polityki państwa w tym obszarze niezbędne jest przyznanie Prezesowi Rady Ministrów
uprawnienia do koordynacji polityki mieszkaniowej państwa oraz do kontroli jej realizacji.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej.
Przede wszystkim poprzez określenie, że sprawy dotyczące udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej
w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego zostaną objęte zakresem działu kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego. Pozwoli to na intensyfikację działań w obszarze dbałości o estetykę przestrzeni publicznej jako
elementu polityki kulturalnej państwa. Będzie to stanowić jeden z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona
krajobrazu.
Drugi obszar zmian to wskazanie, iż do Prezesa Rady Ministrów będzie należała koordynacja polityki mieszkaniowej
państwa oraz kontrola jej realizacji.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
minister właściwy do
spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
minister właściwy do
spraw budownictwa,
planowania
i zagospodarowania
przestrzennego oraz
mieszkalnictwa
Prezes Rady Ministrów

Wielkość
1

1

Źródło danych

Oddziaływanie
poszerzenie zakresu
kompetencji
doprecyzowanie zakresu
kompetencji
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doprecyzowanie zakresu
kompetencji
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Nie przeprowadzono konsultacji publicznych ze względu na pilny charakter projektu oraz brak negatywnego wpływu
projektu na obywateli i sektor finansów publicznych.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2018 r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

1
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

W ramach środków planowanych w ustawie budżetowej na rok 2018.
W celu wykonania przepisów ustawy planowane jest wydanie przez Prezesa Rady Ministrów
rozporządzenia dotyczącego przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych,
w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa,
z zachowaniem przeznaczania środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.
Nie spowoduje to wzrostu wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
pieniężnym
i średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele oraz
z 2018 r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

Skutki
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Łącznie (0–10)
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

5

10

Poprawa jakości życia związana z polepszeniem estetyki przestrzeni publicznej
oraz lepszą polityką mieszkalnictwa.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowane jest dokonanie przez Prezesa Rady Ministrów stosownego przeniesienia planowanych dochodów i wydatków
budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa.
Na skutek przeniesienia planowanych wydatków budżetowych i w celu realizacji ustawy planowane jest zatrudnienie
(lub przeniesienie z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa) w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego około 10 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów około
14 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).
Dodatkowo Prezes Rady Ministrów może w celu realizacji zadań określonych ustawą powołać organy pomocnicze,
zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

