
Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie 

ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. 

 

Celem ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o 

działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw jest dokonanie zmian w 

strukturze działów administracji rządowej.  

Mając na uwadze konieczność prowadzenia spójnych i efektywnych polityk 

krajowych -  energetycznej oraz morskiej i żeglugowej, nowelizacja przewiduje między 

innymi utworzenie trzech nowych działów administracji – energia, gospodarka złożami 

kopalin oraz żegluga śródlądowa – pozostających dotychczas w ramach działów gospodarka, 

środowisko oraz transport. W konsekwencji utworzenia nowych działów administracji 

rządowej, dokonano odpowiednich zmian dotyczących katalogu spraw przynależących 

dotychczas do działów gospodarka, środowisko, gospodarka wodna oraz transport, a także 

kompetencji właściwych ministrów. 

Istotną zmianą jest ponadto rezygnacja z dotychczasowego powierzania kierowania 

działami członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne 

jednemu ministrowi, nakładając jednocześnie na ministrów właściwych do spraw energii, 

gospodarki, gospodarki złożami kopalin oraz informatyzacji kompetencję udziału w 

kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie, odpowiednio, polityki energetycznej, 

polityki gospodarczej, gospodarki złożami kopalin oraz informatyzacji. 

Nowelizacja dokonuje także zmiany w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o 

wojewodzie i administracji rządowej w województwie. W katalogu wymogów, które musi 

spełniać kandydat na wojewodę, dotychczasowe kryterium posiadania co najmniej 3-letniego 

stażu pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi nowelizacja zastąpiła warunkiem 

dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków wojewody.  

Dokonano także zmiany w art. 4 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, który umożliwia przyznanie wynagrodzenia 

osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe z tytułu stałej dodatkowej pracy w 

szkole wyższej albo w instytucie naukowym lub naukowo-badawczym. Nowelizacja 

rezygnuje z dotychczasowego wymogu posiadania w tym celu statusu tzw. samodzielnego 

pracownika naukowego, który zapewnia tytuł profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 


