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USTAWA 

z dnia 12 listopada 1985 r. 

o z'ł'llanach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych I centralnych organów admtylstracjl 
państwowej. 

W celu: 

s tworzenia lepszych warunków funkcjonowania na
czelnych i centralnych organów administracji pallstwo
wej orRZ doskonalenia ich organizacji, 

dalsze\:jo wdrażania reformy gospodarczej, 
\ 
kompl ek sowego rozwiązywania ważnych społecznie 

prohl emów, 

~ ,decentralizowania administracji , państwowej i zarz,,-
dzania gospodarką narodową 

oraz zgounle z wnioskami zgłaszanymi w trakcie spotkań 
plzedwyb()l ami do Sejmu Polskie j Rzeczypospolitej Lu
dowej stan owi się, co następuje: 

Art. 1. 1. ' Tworzy się urząd Ministra Budownictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Kom unalnej. 

2. Do z3kresu dzialRnia Ministra Budownictwa, Gospo
darki Przestrzennej i Komuna Inej należą Spl awy objęte 
dotychcZiJS zakresem działania Minist ra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowl 'Jnych olaz Ministra Admi
nistracji i Gospodarki Przestrzennej, z zastrzeżeni em drt. ' 7 
ust. :.1 i art. 8 ust. 1 i 3, a w szczególnośc i spraWy: 

l) miejscowych i regionaln vc h planów zagospod arowa-
nia przes trzennego, 

2) gospodarki ' terenami, 

3) .buclownictwa, 

4) gospodiHki mieszkaniowej ' oraz remontów bud ynków 
i mieszkal}, 

5) urbanistykI. architektury l nadzoru techniczno-budow
lanego, 

6) przemysłu materiałów budowlanych, 

7) produkcji wyspecjalizowanych ma~zyn. urządzeń I 
sprzętu dla budownictwa oraz dla przemysłu materia
łów budowlanych. 

8) gospodarki komunalnej i jej zaplecza remontoweg(' 
oraz pr zem ysłu urządzeń komunalnych. 

9) geodezji i kartografii. 

3. Minister Budownictwa. Gospodarki Przestrzennej 
Komunalnej wykonuje zadania w zakresie geodezji 
kartografii poprzez Główn'y Urząd Geodezji i Kartografii. 

'A rt. 2. 1 .. Tworzy się urząd Ministra Rolnictwa, Leś
nictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

2. ,Do zakresu działania Ministra Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej nal~żą sprawy objęte dotych
czas zakresem działania Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej oraz Ministra Le,i; nictwa i Przemysłu Drzew· 
nego: z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 2,a W. 
,szczególności sprawy: 

1) produkcji rolniczej, nasiennictwa , i hodowli, 

21 ochrony roślin i zwierząt, 

, 3) gospodarki gruntami rolnymi i ich ochrony, 

4) gospodarki leśnej i och!(jn,' laso w, 
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5) pn;etwórstwa rolno-spożywczego, 

6) 'pr.zer'obu d,rewna i innych pł odów l eśnych , 

7) skupu produktów rolnych i leśnych, 

e) melioracji oraz zaopa trzenia wsi i rolnictwa w wodę, 

9) mechanizacji rolnictwa oraz produkc ji specjali stycz
nych maszyn i urządzeIl na potrzeby rolnic twa, leś
nictwa i przemysłu spożywczego, 

,10) wykonawstwa geodezyjnego dla rolnictwa i leśnictwa, 

.11) gospodarki łowieckiej. 

Art. 3. 1. Tworzy się urząd Ministra Ochrony Sro
~owi.ka 1 Zasobów Naturalnych. 

l. Do zakresu działania Ministra Ochrony Środowiska 
i Za.obÓw Naturalnych należą sprawy objęte dotychczas 
sakresem działania Urzędu Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej oraz Centralnego Urzędu Geologii, a w 
Izczególności sprawy : 

l) ochrony i kształtowania środowiska, 

2) gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, 

3) ochrony zasobów przyrodniczych środowiska, 

4) dróg wodnych śródlądowych, 

5) meteorologii i hydrologii, 

6) geologii. 

3. Do zakresu działania Ministra Ochrony Srodo
Zasobów Naturalnych należą ponadto sprawy 
przyrody, objęte dotychczas zakresem działania 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

wiska 
ochrony 
Ministra 

4. Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Natural
nych wykonuje zadania naczelnego organu administracji 
p atlstwowe j w zakresie geologii przy pomocy GłównegQ 
Geolooll Kraju. 

Art. 4. 1. Tworzy się urząd Ministra Gospodarki Ma
teriał(\wej f Paliwowej, 

2. Do zakresu działania Ministra Gospodarki Materia
łowej I Paliwowej należą sprawy objęte dotychczas za'" 
kresem działania Ministra Gospodarki Materiałowej oraz 
Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej, a w 
szczególności sprawy: 

1) gospodarowania surowcami, mater i ałami, paliwami 
t energią oraz ich - za,pasami, 

2) kontroli przestrzegania zasad racjonalnego gospoda
rowania surowcami. materiałami, paliwami i energią, 

J) ekspl oatacji środków trwałych w gospoo arce naro
dowej, 

4) rezerw państwowych, 

5) gospodarki magazynowej, 

6) gospodarki opakowaniami, surowcami wt~mym'i i ma
terialami niepełnowartościowymL 

3. Minister Gospodarki Materiałowej Paliwowej 
wykonuje zadania naczelnego organu administracji pań
Itwowej w zakresie kontroli gospodarki paliwowo-energe
tycznej przy pomocy Głównego Inspektora GospodarkI 
Energetycznej. 

---~-

Art. 5. Spraw y objęte dotychczas zakresem dzt a!cmia 
Minis tra d o Spraw Cen przechodzą do zakresu dzj.alania 
Ministra "Finansów. 

Art. 6. 1. T worH s ię Główny Kc:n itet Kultury Fi
zycznej i Turysty ki. 

2. Do zakresu działania Głownego Komitetu Kultury 
Fizycznej i Turystyki należą S ,l! c1wy o b ję te do tychcZil s 
zakresem działania Głównego Komitetu Kultury Fizyczne j 
l Sportu oraz Głównego Komitetu Turystyki, a w 
szczególnośCi sprawy upowszechniania, organizowania 
i popierania rozwoju: 

1) kultury fizycznej i sportu. 

2) turystyki l wypoczynku, 

3) bazy materialnej kultury fizycznej, sportu, turysty ki 
i wypoczynku. 

3. Przewodniczący Głównego Komitetu Kult ury Fi
zycznej i Turystyki jest centralnym organem admini strac ji 
państwowej do spraw kultury fizycznej, sportu, turyst yk i 

. (wypoczynku. Przewodniczący Komitetu, powoływany. 

odwoływany t nadzorowany przez Prezesa Rady Mini
strów, kieruje działalnością Głównego Komitetu Kultury 
Fizycznej i Turystyki. 

.(. W skład Głównego Komitetu Kultury Fizycznej 
Turystyki wchodzą także zastępcy przewod niczącego 

oraz członkowie Komitetu, powoływani i odwolywani 
przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek przewodniczą

cego Komitetu. 

Art. 7. 1. Urząd Rady Ministrów je~t powolany do: 

1) określania zasad organizowania l funkcj onowania 
urLędów administracji pi'lństwowej, 

2) koordynowania realizacji polityki kadrowe j w admi
nistracji państwowej, 

3) prowadzenia spraw kadrowych osób zajmując.ych kie
rownicze stanowiska państwowe w administracji 
państwowej, "-

4) organizowania działalności legislacyjnej Rządu, 

5) kontrolowania realizacji zadań wskazanych przez 
Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, 

6) koordynowania działalności kontrolnej naczelnych 
i centralnych organów administracji państwowej , \ 

7) ustalania zasad zarządu nieruchomościami państwo

wymi pozostającymi w dyspozycji organów admini
stracji państwowej, 

8} zapewniania obsługI organizacyjnej, prawnej ora~ 

techniczno-biurowej prac Rządu. 

2. Do zakresud~iałania Urzędu Rady Ministrów prze
chodzą należące dotychczas do zakresu działania Ministra 
Administracji i Gospodarki PrLestrzennej sp;awy: 

,l) nadzoru nad bieżącą działalnością terenowych orga
nów administracji państwowej, zgodnie z przepisami 
ustawy o systemie rad narodowych i samorządu te
rytorialnego, 
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~) koordynacji i kontroli działalności terenowych orga
nów administracji państwowej oraz ich organizacji 
i funkc.ionowania, 

3) dokonywania kompleksowych analiz i ocen działal
ności terenowych organów administracji państwowej 

oraz uzyskiwanych przez te organy wyników, 

") wykonywania, przy współdziałaniu właściwych orga
nów i organizacji. kompleksowej kontroli województw. 

3. Urzędem Rady Ministrów kieruje Minister - Szef 
Urzędu Rady Ministrów, powoływany i odwoływany w 
trybie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. . . 

4. Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów realizuje 
ladćlnia przewidzia.ne w ustawie o systemie' rad narodo
wych i samorządu terytorialnego dla ministra właściwego 
do spraw administracji. 

5. Szczegółowy zakrel działania Ministra -- Sz~fa 

Urzędu Rady Ministrów oraz tryb przeprowadzania k<;mtroli 
określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. 

6. Organizację Urzędu Rady Ministrów ustali statut 
nadany przez Radę Ministrów. 

Art. 8. 1. Sprawy komunikacji miejskiej, dróg oraz 
transportu, objęte dotychcząs zakresem działania Ministra 
Administracji i Gospodarki Przestrzennej, przechodzą do 
ukresu działania Ministra Komunikacji. 

2. Sprawy wtórnego i Ipecjalistycznego przetwórstwa 
lurowcÓW drzewnych, objęte dotychczas zakresem dzia
łania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, prze· 
chodzą do zakresu działania Ministra Przemysłu Chemicz
nego, i Lekkiego. 

3. Nadzór nad funkcjonowaniem izb wytrzeźwień po
wierza się Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Art .. ł. 1. Znosi się: 

l) urząd Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych, 

2) uI'Uld Ministra Administracji Gospodarki Prze-
strzennej, 

3) - uI'"Uld Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej. 

") urzłld Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

6) urzlld Ministra Gospodarki Materiałowej. 

6) UfZlld Ministra- do Spraw Cen. 

2. Znosi się: 

1) UI'Ułd Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, 

2) Centralny Urząd Geologii. 

1) Główny Komitet Kultury Fizycznej 

") Główny Komitet Turystyki. 

Sportu. 

3. Znosi się Urząd Cen oraz okręgowe urzędy ' cen. 
ZadanIa należące dotychczas do zakresu działania okrę. 
lIowych urzędów cen przechodzą do zakre$u działania izb 
akarbowych. 

4. Znosi się centralny organ administracji państwowej 
l urząd Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej. 

Art. 10. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporząJzeń, 

okresli szczegółowy zakres działania minist rów , o których 
mowa wart. 1-4, Ministra Finansów - w sprawach cen 
oraz Głównego Komite tu KL'litury Fizycznej i Turystyki. 

2. O rga nizacj(: apara tu wykonawczego orgdnów wy
mienionych w ust. L jednostki orgar,iZćlcy Jne podporząd

kowane lub nadzorowane przez te organ y oraz przed: 
siębiorstwa ptl!1stwowe, w stosunku do któr ych pe łnią one 
funkcje organ u założycielskiego, ok[ eślają sta tuty nadane 
przez Radę Ministrów. 

3. Rada Ministrów określi tryb i te rm in y przejęcia 

spraw przez nowo powołane urzędy ministró w. Ministra 
Finansów oraz Główny KorlJ.itet Kultury Fizycznej Tu
rystyki. 

Art. 11. 1. Rada Ministrów w celu zapewnienia jedno· 
litej realizacji prawnie wyodrc;bnionych z3dan o szczegól. 
nym znaczeniu społecznym lub gospodarczym może utwo
rzyć stanowisko sek~etarza stan u w urzędzie Komisji Pla 
nowania, ministerstwie lub innym urzędzie kierowanym 
przez ministra. 

2. Rada Ministrów może również określi('. centralne 
organy administracji państwowej, których kierownicy są 
powoływani w randze sekretarza stanu. 

3. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje -sekre
tarzy stanu. 

Art 12. 1. Rada Ministrów może w strukturze urzędu 
naczelnego organu administracji państwGwej ustanowić 

pełnomocnika Rządu do zadań o szczególnym znaczeniu 
spolecznym lub gospodarczym. 

2. {'rezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje peł

nomocników ~ządu. 

Art. 13. W ustawie z dnia 31 lipca ł 981 r. o wyna
gradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska pan
stwowe (Dz. U, Nr 20, poz. 101. z 1982 r. Nr 31, poz. 214 
i z 1985 r. Nr 22, poz. 98) wart. 2 w pkt 3 wyrazy "szefa 
Urzęd u Rady Ministrów" skreśla się, a wyrazy "za
stępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów" zastępuje się wyrazami "pierwszec;o zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Mini
strów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów, sekretarza stanu, pierwszego za
stępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego". 

Art. 14. 1. W zakresie uregulowanym w ustawie 
tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące utw.)rzenia 
naczelnych centralnych organów administracji pań

stwowej. 

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze' rozporządzenia. 

w terminie do dąia 31 grudnia 1985 r.,' okr eśli szczegó
łowo kompetencje zastrzeżone w p rzepisach szczególnych 
do właściwości organów znoszonych niniejszą ustawą, 

które przechodzą odpowiednio do właściwości organów 
tworzonych na podstawie ustawy, oraz orga nów, o których 
mowa wart. 5, 7 i 8. 

3. Kompetencje nie objęte rozporządzeniem, o którym 
mowa w ust. 2, wygasają w dniu jego ogłoszerlia. 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Pan!'twa; W. Jaruu~Iski 
Sekretarz Rady Panstwa: Z. Surowiec 
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UWAGA ABONENCI DZIENNIKA USTAW I MONITORA POLSKlfGO 

Wydział Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie 
zawiadamia, że wkrótce zostanie wydany 

S.{OUOl\TII)Z 
I)UZI~ł)Is(il\r 
I)Ulll\TNY(~1I 

19l8-Umil 
zawierający obowiązujące przepisy ogłoszone w Dzien
niku Ustaw I Monitorze Polskim wg stanu n'a dzien 
1 stycznia 1985 ~ 

I Cena SKOROWIDZA wynosi zł 800.~ 

Instytu<.:je osoby fizyczne. które chcą sohie zapewnić. to wydawnictwo, 
proszone są o dokonanie przedpłaty w kwocie zł 800.- za 1 egzemplarz 
przelewem bankowym lub przekazem pocztowym z dopiskiem. że dotyczy 
ona SKOROWIDZA PRZEPISOW PRAWNYCH, ' na konto Wydziału Admini· 
stracji Wydilwniltw Ur:zędu Rady Mmislrów w Ndrodowym Banku Polskim 
IV Oddział Miejski w ,Warszawie Nr ,1049-3157-222. Na odcinku wpłaty 

pIOsimy podać C'J. y t e l n i e wiię i nazwisko zamawiającego lub nazwę 
instytucji, ctdres (ulica. nr domu. nr kodu poczto wego i miejscowość) oraz 
liczbę egzemplarzy wydawnictwa. 

Otrzym:wa wplata bp,dzie traktowana jako zamówienie. wobec czego nie 
należy składać osobnych zamówień i zawiadomień o dokonaniu wpła ty' . 

Ponadto Wydział AdminIstracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
uprzejmie ir.lformuje P. T. Abonentów. że przewiduje się coroczne wydawanie 
suplementu do Skorowidza, aktualizującego jego stan prawny, O wydaniu 
suplementu oiaz o warunkach jego nabycia będą zamieszczane oddzielne 
kOIl'&unikaty, ' 

Dodatkowych informacji ud ~dela Wydział Administracji Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministr6w, tel. 42-14·78. 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYDAWNICTW 
URZĘDU RADY MINISTROW 

Oplata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi rorznle 1600,- zł . p6łronnie 10110.- zł. 
Oplata za prenumeratę załącznika do Ozienlllka Ustaw wynosi 3110.- zł. 

Reklaiuacje l powodu :lledoręczeilla posl<.zegOlnydJ OUll>, rÓW l~I""ilĆ UalplY n a 

piśmie do Wydziału Administrarji Wydawnictw Urzędu ' Racly MlIllSI ró w , lul Po wsir'l
ska 69/71. 00-979 Warszawa. -skrytk a pOC'ttOWII 811 po otrzymaniu nas l ę pn"go koleJ-

nego numf>ru. 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne. Warslllwa . Al. Ujaltlowskie II:\' 
Administracja - WydZIał Arllllllllstracjl Wyd'łwnl( Iw UT zędu Rady Ministr6w . ul. Po
wslńska 69171. 00-979 Warszawa (skrytka pocztowa 8IJ . tet. 2a.:90-0t w. 608 I 42-14 , 78 ----------_ .. _-_ .. _----- -----------

flQczono z po!erenia Prezesa Rady Ministrów 
W Zakładach Graficznych uT ilmk a". Zakład nr 1. W aTs',a", d. ul Tamko 3. 

Zam. 1042-1300·85. Cena 8,00 zł 


