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USTAWA 

z dnia 8 sierpnia 1996 r. 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia 
w życie ustaw: 

1) z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy 
Rady Ministrów oraz o zakresie działania mini
strów tDz. U. N.r 106, poZ'. 492), 

2) z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Minlstra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, 
poz. 491), 

3) z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospo
darki (Dz. U. Nr 106, poz. 490), 

4) z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu 
Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493), 

5) z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finan
sów oraz o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. 
Nr 106, poz. 489), 

6) z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Eu
ropejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494), 

7) z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Stu
diów Strategicznych (Dz. U. Nr 106, poz. 495). 

Art. 2. 1. Znosi się urzędy: 

1) Ministra Przemysłu i Handlu, 

2) Ministra Przekształceń Własnościowych, 

3) Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, 

4) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 

5) Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów, 

6) Ministra - Kierownika Centralnego Urzędu Plano
wania, 

7) Ministra Spraw Wewnętrznych. 

2. Znosi się: 

1) Centralny Urząd Planowania, 

2) Urząd Rady Ministrów. 

3. Tworzy się urzędy: 

1) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

2) M.Ji1istra Gospodarki, 

3) Minrstra5'ka'rbu Państwa. 

4. Tworzy się Komitet Integracji Europejskiej. 

5. Tworzy się urząd: 

1) Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, 
działający na podstawie odrębnych przepisów, , 

2) Głównego Geodety Kraju, działający na podstawie 
odrębnych przepisów. 

6. Tworzy się: 

1) Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, 

2) Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. 

Art. 3. 1. Znosi się Polityczny Komitet Doradczy 
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. 

2. Tworzy się Kolegium do Spraw Służb Specjal
rtych, działające na podstawie odrębnych przepisów. 

Art. 4. Komitet Integracji Europejskiej podejmuje 
działalność niezwłocznie po powołaniu Przewodniczą
cego Komitetu orat po powołaniu ministrów wchodzą
cych w jego skład, z tym że do czasu powołania Mini
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Gospodarki w pracach Komitetu może brać udział inny 
minister wskazany przez Przewodniczącego Komitetu. 

Art. 5. Zwierzchni nadzór nad kolegiami do spraw 
wykroczeń sprawuje Minister Sprawiedliwości. 

Rozdział 2 

Zakres zadań i kompetencji przekazanych Ministrom: 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki 

oraz Skarbu Państwa 

Art. 6. Do zakresu działania Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji, Ministra Gospodarki oraz 
Ministra Skarbu Państwa należą zadania i kompetencje 
określone w ustawach, o których mowa wart. 1 pkt 2-4, 
z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej usta
wie. 

Art. 7. Do zakresu działania Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji przechodzą zadania i kom
petencje należące dotychczas do: 

1) Ministra Spraw Wewnętrznych, określone w prze
pisach ustaw i innych aktach prawnych z mocą 
ustawy oraz wynikające z przepisów wydanych na 
podstawie upoważnień zawartych w ustawach lub 
w innych aktach prawnych z mocą ustawy, chyba 
że przepisy niniejszej ustawy lub przepisy odrębne 
stanowią inaczej, 

2) ministra właściwego do spraw administracji, okre
ślone w przepisach ustaw i innych aktach praw
nych z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów 
wydanych na podstawie upoważnień zawartych 
w ustawach lub w innych aktach prawnych z mocą 
ustawy, 

3) Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów, określone 
w przepisach ustaw i innych aktach prawnych 
z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów wyda
nych na podstawie upoważnień zawartych w usta
wach lub w innych aktach prawnych z mocą usta
wy, 

4) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 
określone w przepisach ustaw i innych aktach 
prawnych z mocą ustawy oraz wynikające z przepi
sów wydanych na podstawie upoważnień zawar
tych w ustawach lub innych aktach prawnych z mo
cą ustawy, z wyjątkiem zadań i kompetencji, które 



Dziennik Ustaw Nr 106 - 2371 Poz. 497 

na mocy przeplsow niniejszej ustawy lub przepi
sów odrębnych przechodzą do zakresu działania 
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 
albo innych organów administracji rządowej, 

5) Urzędu Rady Ministrów, określone w przepisach 
ustaw i innych aktach prawnych z mocą ustawy 
oraz wynikające z przepisów wydanych na podsta
wie upoważnień zawartych w ustawach lub w in
nych aktach prawnych z mocą ustawy. 

Art. 8. Do zakresu działania Ministra Gospodarki 
przechodzą zadania i kompetencje należące dotych
czas do: 

1) Ministra Przemysłu i Handlu, określone w przepi
sach ustaw i inoych aktach oPrawnych z mpcą usta
wy oraz wynikające z przepisów wydanych na pod
stawie upoważnień zawartych w ustawach lub 
w innych aktach prawnych z mocą ustawy, chyba 
że przepisy niniejszej ustawy lub przepisy odrębne 
stanowią inaczej, 

2) Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, 
określone w przepisach ustaw i innych aktach 
prawnych z mocą ustawy oraz wynikające z przepi
sów wydanych na podstawie upoważnień zawar
tych w ustawach lub w innych aktach prawnych 
z mocą ustawy, chyba że przepisy niniejszej ustawy 
lub przepisy odrębne stanowią inaczej, 

3) Centralnego Urzędu Planowania i Ministra - Kie
rownika Centralnego Urzędu Planowania, określo
ne w przepisach ustaw i innych aktach prawnych 
z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów wyda
nych na podstawie upoważnień zawartych w usta
wach lub w innych aktach prawnych z mocą usta
wy, chyba że przepisy niniejszej ustawy lub przepi
sy odrębne stanowią inaczej. 

Art. 9. Do zakresu działania Ministra Skarbu Pań
stwa przechodzą zadania i kompetencje należące do
tychczas do: 

1) Ministra Przekształceń Własnościowych, określone 
w przepisach ustaw i innych aktach prawnych 
z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów wyda
nych na podstawie upoważnień zawartych w usta
wach lub w innych aktach prawnych z mocą usta
wy, chyba że przepisy niniejszej ustawy lub przepi
sy odrębne stanowią inaczej, 

2) właściwego ministra, określone w ustawie z dnia 30 
kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwe
stycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 
i z 1994 r. Nr 84, poz. 385). 

Art. 10. 1. Do zakresu działania Ministra Skarbu 
Państwa przechodzą również zadania i kompetencje 
w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów nale
żących do Skarbu Państwa, wykonywanych przed 
dniem wejścia w życie ustawy przez Ministrów: 

1) Przemysłu i Handlu, 
2) Przekształceń Własnościowych, 
3) Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, 
4) Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 
5) Spraw Wewnętrznych, 
6) Kierownika Centralnego Urzędu Planowania, 

7) Szefa Urzędu Rady Ministrów. 

2. Minister Skarbu Państwa przejmie, w terminie 12 
miesięcy od dnia utworzenia tego organu, wykonywa
nie praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Pań
stwa od naczelnych i centralnych organów administra
cji rządowej innych niż wymienione w ust. 1 oraz in
nych organów administracji rządowej i państwowych 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobo
wości prawnej. 

Art. 11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą
dzenia: 

1) tr,yb przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa nale
żących do Skarbu Państwa a~cji i udziatów, z któ
rych prawa wykonywali ministrowie, o których 
mowa wart. 10 ust, .1, 

2) tryb i t~rminy przejęcia przez Ministra Skarbu Pań
stwa należących do Skarbu Państwa akcji i udżia
łów, z których prawa wykonywały inne niż wymie
nione wart. 10 ust. 1 organy administracji rządo
wej oraz państwowe jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej. 

Art. 12. 1. Organy i jednostki, o których mowa 
wart. 10 ust. 2, przekażą Ministrowi Skarbu Państwa, 
w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, informacje o akcjach i udziałach, w stosunku do 
których wykonywali, w dniu wejścia w życie ustawy, 
uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu 
Państwa. 

2. Z dniem przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa 
wykonywania praw z akcji i udziałów organy i jednost
ki, o których mowa wart. 10 ust. 2, przekażą temu Mi
nistrowi dokumenty i niezbędne informacje do wyko
nywania praw z akcji i udziałów, dotyczące poszczegól
nych spółek. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, zakres informacji, o których mowa w ust. 1. 

Art. 13. 1. Zadania i kompetencje organu założyciel
skiego przedsiębiorstw państwowych, należące do
tychczas do naczelnych i centralnych organów admini
stracji rządowej, przejmują wojewodowie, z zastrzeże
niem ust. 2, 3 i 4 pkt 1 i 2. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorstw 
państwowych : 

1) podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 

2) podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym 
działających przy zakładach karnych, 

3) utworzonych w drodze ustaw. 

3. Zadania i kompetencje organu założycielskiego 
w stosunku do przedsiębiorstw państwowych podle
głych naczelnym oraz centralnym organom admini
stracji rządowej mogą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 
grudnia 1997 r., wykonywać inne niż Minister Skarbu 
Państwa organy administracji rządowej. 

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: 

1) ustali listę przedsiębiorstw państwowych, wobec 
których zadania i kompetencje organu założyciel
skiego wykonywać będzie Minister Skarbu Pań
stwa, 



Dziennik Ustaw Nr 106 - 2372- Poz. 497 

2) ustali listę przedsiębiorstw, o których mowa 
w ust. 3, 

3) określi szczegółowe zasady i tryb przejęcia przez 
wojewodów oraz Ministra Skarbu Państwa zadań 
i kpmpetencji organu założycielskiego, 

4) może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
ustalić dla określonych przedsiębiorstw termin 
przekazania zadań i kompetencji organu założyciel 
skiego późniejszy niż określony w ust. 3. 

Art. 14. Wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw 
państwowych przedsiębiorstwa , w stosunku do które
go przed dniem wejścia w życi~ ustawy postępowanie 
u~adłościowe zostało° 'lakończone lub nie o mo~e być 
wszczęte, albo zostało ulT),orzone, w .przypadkl.1 gdy je
go majątek nie wy'sta<rcza 'ha pokrycie k.osztów postę
powania upadłościowego, następuje na wniosek orga
nu założycielskiego . 

Art. 15. 1. Zadania zniesionych organów, o których 
mowa wart. 2 ust. 1 i 2, w zakresie sprawowania nadzo
ru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi przejmują 
organy lub jednostki, o których mowa wart. 2 ust. 3-5. 

2. Rada Ministrów określi , w drodze rozporządzenia , 
listę jednostek badawczo-rozwojowych, przejmowanych 
przez organy lub jednostki, o których mowa w ust. 1. 

Art. 16. 1. Prawa i obowiązki Skarbu Państwa wyni
kające z umów o oddanie mienia przedsiębiorstwa 
państwowego do odpłatnego korzystania, zawartych 
przed dniem wejścia w życie ustawy, przejmuje Mini
ster Skarbu Państwa . 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, organ założy
cielski, który reprezentował w nich Skarb Państwa, 
przekazuje Min istrowi Skarbu Państwa . 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, szczegółowe zasady i tryb przejęcia przez Ministra 
Skarbu Państwa wykonywania praw i obowiązków, 
o których mowa w ust. 1. 

Art. 17. Przekształcenia w jednoosobową spółkę 
Skarbu Państwa przedsiębiorstw zaliczonych zgodnie 
z przepisami, o których mowa wart. 30 pkt 9, do mają
cych szczególne znaczenie dla gospodarki państwa do
konuje Minister Skarbu Państwa , w porozumieniu z mi
nistrem właściwym ze względu na przedmiot działania 
przedsiębiorstwa. W tym przypadku przepisy o prywa
tyzacji przedsiębiorstw państwowych stosuje się od
powiednio. 

Rozdział 3 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 18. 1. Do czasu ustanowienia, na podstawie 
ustawy, o której mowa wart. 1 pkt 1: 

1) regulaminu prac Rady Ministrów, 
2) organów wewnętrznych Rady Ministrów, 
3) aktów prawnych związanych z zakresem działania 

urzędu centralnego 

- zachowują moc przepisy dotychczasowe, z zastrze
żeniem art. 19. 

2. Akty powołania sekretarzy i podsekretarzy stanu 
oraz zakresy ich czynności zachowują moc: 

1) do czasu ustalenia zakresu czynności w trybie okre
ślonym wart. 37 ust. 2 ustawy, o której mowa wart. 
1 pkt 1, lub 

2) do dnia odwołan i a sekretarza lub podsekretarza 
stanu. 

Art. 19. 1. Pełnomocnicy Rządu ustanowieni 
w urzędach, o których mowa wart. 2 ust. 1, pełnią swo
je zadania w dotychczasowym zakresie do czasu ich 
odwołania . 

2. Prezes Rady Minist rów, w terminie trzech miesię
cy od dnia wejścia w życie r'liniejszej ustawy, ustali: 

i) ' listę pełnomocników, których zadania podlegają 
zniesieniu , 

2) ~posób iape~nie nia pełnomocnikom obsługi przez 
nowo utworzone ur~ędy w zakresie określonym 
wart. 10 ust. 4 ustawy, o której mowa wart. 1 pkt 1. 

Art. 20. Prezes Rady Min istrów może do czasu po-
wołania Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji, Gospodarki oraz Skarbu Państwa powierzyć 
kierowanie urzędami tych ministrów kierownikom mi
nisterstw powołanym spośród osób, o których mowa 
wart. 18 ust. 2. 

Art. 21. Postępowanie w sprawach indywidual
nych, wszczęte przez organy urzędów, o których mowa 
wart. 2 ust. 1 i 2, przed dniem wejścia w życie ustawy, 
przejmują organy urzędów, o których mowa wart. 2 
ust. 3-5, właściwe w tych sprawach po wejściu w ży

cie ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w postępo
waniu czynności oraz wydane decyzje admin istracyjne 
pozostają w mocy. 

Art. 22. 1. Prezes Rady M i n istrów powoła pełno
mocników do organ izacji urzędów, o których mowa 
wart.2 ust. 3-5 i ust. 6 pkt 1, i likwidatorów urzędów, 
wymienionych wart. 2 ust. 1 i 2, oraz określi ich zada
nia i uprawnienia. 

2. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze 
rozporządzen ia: 

1) tryb likwidacji Ministerstw: Przemysłu i Handlu, 
Przekształceń Własnościowych, Współpracy Go
spodarczej z Zagranicą, Spraw Wewnętrznych oraz 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a także 
tryb likwidacji Centralnego Urzędu Planowania 
oraz Urzędu Rady Ministrów, 

2) tryb organizowania: 
a) Ministerstw: Spraw Wewnętrznych i Administra

cji , Gospodarki oraz Skarbu Państwa, 
b) urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, 
c) urzędu Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwo-

ju Miast, 
d) Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, 
e) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 23. 1. Gospodarstwo pomocnicze Urzędu Rady 
Ministrów z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
staje się gospodarstwem pomocn iczym Kancelarii Pre
zesa Rady Ministrów, 

2. Nieruchomości pozostające w zarządzie Urzędu 
Rady Ministrów przechodzą, z mocy prawa, nieodpłat
nie w zarząd Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 






