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Prezes Rady Ministrów –  

uwarunkowania administracyjnoprawne 



Prezes Rady Ministrów 

– uwagi ogólne 

 

 

 Przewodniczący Rady Ministrów 

 

 

 Samodzielny organ administracji  

 



Art. 148. 

Prezes Rady Ministrów: 

 reprezentuje Radę Ministrów, 

 kieruje pracami Rady Ministrów, 

 wydaje rozporządzenia, 

 zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa 

sposoby jej wykonywania, 

 koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów, 

 sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i 

formach określonych w Konstytucji i ustawach, 

 jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji 

rządowej. 

PRM – Konstytucja RP 



Art. 161. 

 Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów. 

Art. 162. 

 Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów 

na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. 

 Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów 

również w razie: 

 nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady 

Ministrów, 

 wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności, 

 rezygnacji Prezesa Rady Ministrów. 

 

PRM przewodniczący RM 



 

 Prezes Rady Ministrów zwołuje posiedzenia Rady 

Ministrów, ustala ich porządek i im przewodniczy; 

 

 Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na 

wniosek członka Rady Ministrów, może zezwolić 

zaproszonym osobom na przysłuchiwanie się 

posiedzeniu Rady Ministrów w całości lub w części oraz 

na udzielanie wyjaśnień; 

 

 

PRM przewodniczący RM 



 Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia:  

 szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocznie po 

powołaniu Rady Ministrów, a jeżeli minister został 

powołany w innym czasie – niezwłocznie po jego 

powołaniu;  

 ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej, który 

ma obsługiwać ministra, a w wypadku ministra 

kierującego określonym działem administracji rządowej 

– również organy jemu podległe lub przez niego 

nadzorowane. 

 Minister przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi 

Rady Ministrów projekty dokumentów rządowych w 

sprawach dotyczących działania podległych mu urzędów 

centralnych  

 

PRM przewodniczący RM 





W celu wykonania zadań i kompetencji określonych w 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach, Prezes Rady 

Ministrów może w szczególności: 

 wyznaczyć ministrowi zakres spraw, w których minister ten 

działa z upoważnienia PRM; 

 żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub 

dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od 

ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody oraz od 

pracowników urzędów organów administracji rządowej; 

 zarządzić przeprowadzenie korespondencyjnego uzgodnienia 

stanowisk członków Rady Ministrów; 

 rozstrzygać o zakresie działania ministrów w razie sporu 

kompetencyjnego między ministrami.  

 

PRM przewodniczący RM 



 W razie nieobsadzenia stanowiska ministra lub jego 

czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków, 

ministra zastępuje Prezes Rady Ministrów lub inny 

wskazany przez Prezesa Rady Ministrów członek Rady 

Ministrów. 

 Sekretarza stanu i podsekretarza stanu powołuje i 

odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego 

ministra. 

 Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje 

ministerstwu statut, w którym określa jego szczegółową 

strukturę organizacyjną. 

PRM przewodniczący RM 



 Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra:  

 udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu 

przed Sejmem sekretarzowi stanu lub podsekretarzowi 

stanu w danym ministerstwie, pełnomocnikowi Rządu 

lub kierownikowi urzędu centralnego;  

 udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu w 

Sejmie, poza posiedzeniem plenarnym, innej osobie 

czynnej w danym dziale administracji rządowej.  

 Ustanowionego przez Radę Ministrów Pełnomocnika 

Rządu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.  

PRM przewodniczący RM 



 

 Wydaje rozporządzenia; 

 Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady 

Legislacyjnej; 

 Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Rady 

Legislacyjnej ustala, w drodze rozporządzenia zasady 

techniki prawodawczej; 

 Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum 

Legislacji jako państwowa jednostka organizacyjna 

podległa Prezesowi Rady Ministrów. 

 

 

PRM funkcja prawodawcza 





Art. 153. 

 

 W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i 

politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w 

urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej. 

 

 Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby 

cywilnej. 

PRM funkcja personalna 



Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością 

administracji rządowej nieobjętą zakresem działów administracji 

rządowej, wykonywaną przez: 

 Główny Urząd Statystyczny 

 Polski Komitet Normalizacyjny 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

 Agencję Wywiadu 

 Centralne Biuro Antykorupcyjne 

 Urząd Zamówień Publicznych 

PRM funkcja nadzorcza 



 

Prezes Rady Ministrów wykonując politykę Rady 

Ministrów wydaje kierownikom urzędów wiążące 

wytyczne i polecenia. 

 

Wytyczne i polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co 

do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji 

administracyjnej. 

PRM funkcja nadzorcza 



 

Art. 147. 

1. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i 

ministrów. 

2. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani 

wiceprezesi Rady Ministrów. 

3. Prezes i wiceprezes Rady Ministrów mogą pełnić także 

funkcję ministra. 

 

 

Wiceprezes Rady Ministrów 



 

W razie nieobecności Prezesa Rady Ministrów lub w 

innym wypadku czasowej niemożności wykonywania 

przez niego obowiązków w Radzie Ministrów, pracami 

Rady Ministrów kieruje wiceprezes Rady Ministrów 

wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów lub jeden z 

ministrów, jeżeli wiceprezes Rady Ministrów nie został 

powołany. 

 

Wiceprezes Rady Ministrów wykonuje, w imieniu Prezesa 

Rady Ministrów, zadania i kompetencje w zakresie 

powierzonym przez Prezesa Rady Ministrów. 

 

Wiceprezes Rady Ministrów 



Pytania i dyskusja 



 

 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 


