
RzĄDOWE CENTRUM tEGTSLACJI 
DEPARTAMENT PRAWNY I POST!~POWAŃ PRZED 

TRYBUNALEM KONSTYTUCYJNYM 

RCL.DPPTK.053.8/201 9 

Szanowny Panie, 

Warszawa, dnia 19 marca 2019 r. 

W odpowiedzi na petycję z dnia 22 lutego 2019 r., działając z upoważnienia Prezesa 

Rządowego Centrum Legislacji, na podstawie art. 13 ustawy z dnia II lipca 20I4 r. 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870, z późn. zm.), uprzejmie informuję, co następuje. 

W petycji zwrócił się Pan o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 283, z późn. zm.). W Pana ocenie, ze względu na ryzyko nieuzasadnionego 

łączenia nowelizacji ustaw w jednej ustawie zmieniającej, dyrektywa wyrażona w § 92 ust. l 

Zasad techniki prawodawczej (ZTP) powinna doznawać tylko jednego wyjątku. Zgodnie 

z Pana postulatem, ustawa zmieniająca miałaby obejmować więcej niż jedną ustawę tylko 

w sytuacji, w której "zmiana ustawy pociąga za sobą konieczność jednoczesnej zmiany innej 

ustawy albo innych ustaw". Należy jednak podkreślić, że już w obowiązującym stanie 

prawnym dopuszczalne jest objęcie ustawą zmieniającą więcej niż jednej ustawy tylko, gdy 

między zmienianymi ustawami występują niewątpliwie związki tematyczne lub do 

zrealizowania zamysłu prawodawcy jest niezbędne jednoczesne dokonanie zmian w kilku 

ustawach. Zasady techniki prawodawczej nie przewidują zatem w jednej ustawie zmieniającej 

możliwości nowelizacji ustaw, które nie są ze sobą powiązane. Jednocześnie Rządowe 

Centrum Legislacji zauważa, że ograniczenie możliwości nowelizowania większej liczby 

ustaw jedną ustawą zmieniającą nie tylko utrudni koordynację projektów powiązanych ze 

sobą nowelizacji, ale także sprawi, że zamysł prawodawcy może stać się mniej czytelny dla 

adresatów norm chcących poznać szczegóry projektowanych zmian. Dojdzie bowiem do 

sytuacji, w której przepisy związane ze sobą tematycznie zostaną rozdzielone pomiędzy kilka 



projektów ustaw. Wspomnieć należy także, że jedna ustawa zmlemająca gwarantuje, że 
wszystkie powiązane ze sobą przepisy zostaną w tym samym czasie uchwalone przez Sejm. 

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż zasadą wynikającą z § 92 ust. l ZTP 
jest, że jedną ustawą zmieniającą obejmuje się tylko jedną ustawę. Natomiast poruszony 
w Pana petycji problem dotyczy przepisu § 92 ust. 2 ZTP, który stanowi wyjątek 

od ww. zasady. 

Mając na względzie powyższe, w oceme Rządowego Centrum Legislacji, 
uwzględnienie postulatu przedstawionego w Pana petycji nie wydaje się zasadne. 

Z poważaniem, 

Piotr Ołdak  
Wicedyrektor  

Departamentu Prawnego i Postępowaó przed  
Trybunałem Konstytucyjnym  

w Rządowym Centrum Legislacji  

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 

Sprawy prowadzi: Natalia Cabaj 
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