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Minister i Ministerstwo –  

pozycja administracyjnoprawna 



Art. 147. 

 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i 

ministrów. 

 

Art. 149. 

 Ministrowie kierują określonymi działami administracji 

rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez 

Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra 

kierującego działem administracji rządowej określają 

ustawy. 

Konstytucja RP 



Art. 147. 

 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i 

ministrów. 

 

Art. 149. 

 Ministrowie kierują określonymi działami administracji 

rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez 

Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra 

kierującego działem administracji rządowej określają 

ustawy. 

Konstytucja RP 



 

Wyodrębniona pod względem organizacyjnym gałąź 

administracji państwowej grupująca sprawy jednorodne 

lub pokrewne, kierowana przez jeden organ centralny. 

Zgrupowanie jednorodnych lub pokrewnych spraw przez 

osobne organy, urzędy i inne jednostki organizacyjne, 

poddane jednolitemu kierownictwu ze szczebla 

centralnego. 

Wyodrębniona gałąź + substrat organizacyjny (system 

organów). 

Tworzony w drodze ustawy. 

 

Resort 



Resort 



 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej 

Art. 1. 

Ustawa określa zakres działów administracji rządowej, zwanych 

dalej „działami”, oraz właściwość ministra kierującego danym 

działem 

 

 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 

Art. 33 ust. 1. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocznie po 

powołaniu Rady Ministrów, a jeżeli minister został powołany w 

innym czasie – niezwłocznie po jego powołaniu; 

Dział 



Rozporządzenie atrybucyjne 



 

Ministra kierującego określonym działem określa się jako 

ministra właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego 

działu. 

 

Minister kierujący działem administracji rządowej jest 

właściwy w sprawach z zakresu administracji rządowej 

określonych w ustawie o działach administracji rządowej, z 

wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do 

kompetencji innego organu. 

Minister działowy 



 administracja publiczna; 

 budownictwo, lokalne 

planowanie i 

zagospodarowanie 

przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo; 

 budżet; 

 finanse publiczne; 

 gospodarka; 

 gospodarka morska; 

 gospodarka wodna; 

 instytucje finansowe; 

 informatyzacja; 

 członkostwo 

Rzeczypospolitej Polskiej 

w Unii Europejskiej; 

 kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego; 

 kultura fizyczna; 

 łączność; 

 nauka; 

 obrona narodowa; 

 oświata i wychowanie; 

 praca; 

 rolnictwo; 

 rozwój wsi; 

 rozwój regionalny; 

 rynki rolne; 

 rybołówstwo; 

 Skarb Państwa; 

 sprawiedliwość; 

 szkolnictwo wyższe; 

 transport; 

 turystyka; 

 środowisko; 

 rodzina; 

 sprawy wewnętrzne; 

 wyznania religijne oraz 

mniejszości narodowe i 

etniczne; 

 zabezpieczenie społeczne; 

 sprawy zagraniczne; 

 28) zdrowie. 

Działy administracji rządowej 



 

budżet + finanse publiczne + instytucje finansowe; 

 

 członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej + 

sprawy zagraniczne 

 

obrona narodowa 

 ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony 

Narodowej 

Art. 1. ust. 1. Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem 

administracji państwowej w dziedzinie obronności Państwa. 

Ust. 2. Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy 

Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministerstwem”, w skład 

którego wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego. 

 

 

Szczególne działy administracji  



 Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności 

gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, oceny 

zgodności, miar i probiernictwa, własności przemysłowej, 

innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodarki 

polskiej w kraju i za granicą, umów offsetowych oraz współpracy z 

organizacjami samorządu gospodarczego. 

 Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności 

sprawy: 

 kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej; 

 podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności 

oraz innowacyjności gospodarki polskiej; 

 formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą; 

 funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z 

uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb 

bezpieczeństwa energetycznego kraju; 

 

Wybrane działy administracji 



 Dział kultura fizyczna obejmuje sprawy: 

 sportu; 

 wychowania fizycznego; 

 rehabilitacji ruchowej. 

 

 Dział łączność obejmuje sprawy poczty i telekomunikacji. 

 Minister właściwy do spraw łączności sprawuje nadzór nad Prezesem 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

 

 Dział turystyka obejmuje sprawy zagospodarowania turystycznego kraju 

oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego. 

Wybrane działy administracji 



Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania 

polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym 

kieruje, a także przedkładania w tym zakresie inicjatyw, 

projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów 

normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów – na 

zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady 

Ministrów.  

W zakresie działu, którym kieruje, minister wykonuje 

politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez 

organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu 

podlegają lub są przez niego nadzorowane. 

 

Zadania ministra działowego 



Minister, w celu dostosowania do polityki ustalonej przez 

Radę Ministrów zasad i kierunków działania podległych lub 

nadzorowanych centralnych organów administracji 

rządowej, innych urzędów lub jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej, może wydawać 

kierownikom urzędów centralnych oraz kierownikom innych 

urzędów i jednostek organizacyjnych wiążące ich wytyczne i 

polecenia. 

Wytyczne i polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do 

istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej. 

Wytyczne i polecenia wydane ustnie, wymagają 

potwierdzenia na piśmie. 

Minister zapewnia współdziałanie podległych urzędów 

centralnych 

Kierownictwo, nadzór, koordynacja 



Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i 

podsekretarzy stanu, gabinetu politycznego ministra oraz 

dyrektora generalnego urzędu. 

Zakres czynności sekretarza i podsekretarza stanu ustala 

właściwy minister, zawiadamiając o tym Prezesa Rady 

Ministrów. 

Sekretarza stanu i podsekretarza stanu powołuje Prezes 

Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra. 

Sekretarza i podsekretarza stanu odwołuje Prezes Rady 

Ministrów. 

Ministra zastępuje sekretarz stanu w zakresie przez niego 

ustalonym lub podsekretarz stanu, jeżeli sekretarz stanu 

nie został powołany. 

Wiceministrowie 



Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada 

Ministrów, w drodze rozporządzenia. 

W skład ministerstwa wchodzą komórki organizacyjne: 

departamenty – do realizacji merytorycznych zadań 

ministerstwa; 

biura – do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa; 

 sekretariaty – do obsługi ministra oraz komitetów, rad i 

zespołów; 

wydziały, referaty, zespoły – jako komórki organizacyjne 

departamentów i biur; 

gabinet polityczny ministra. 

 

 

Aparat pomocniczy ministra 



prawnych, 

 informacji, 

budżetu, 

 finansów, 

kadr, 

 szkolenia, 

organizacji, 

 integracji europejskiej, 

współpracy z zagranicą, 

 informatyki, 

 zamówień publicznych, 

administracyjno-

gospodarczych, 

kontroli, 

 skarg, 

wniosków, 

ochrony informacji 

niejawnych, 

audytu wewnętrznego. 

 

Departamenty/biura/wydziały/st.sam. 



Struktura MSW 



 

Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje 

ministerstwu statut, w którym określa jego szczegółową 

strukturę organizacyjną 

 

Minister ustala, w drodze zarządzenia, regulamin 

organizacyjny ministerstwa określający zakres zadań i tryb 

pracy komórek organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile 

przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jednostek 

podległych i nadzorowanych przez ministra 

Statut i regulamin 



Statut 



Statut 



Regulamin 



Regulamin 



Bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi z 

wyłączeniem gabinetu politycznego sprawuje dyrektor 

generalny, który zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań 

określonych przez ministra, sekretarza stanu i 

podsekretarza stanu. 

 

Dyrektor generalny odpowiada za sprawne funkcjonowanie 

urzędu. 

 

Dyrektor Generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy 

organizacyjne komórek organizacyjnych ministerstwa. 

 

Dyrektor generalny 



Pytania i dyskusja 



Dziękuję za uwagę 


