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i podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji mogą mieć istotne znaczenie dla bez
pieczeństwa państwa, Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji jest obowiązany niezwłocznie przekazać 
je do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
i Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 11. 1. Organizację Ministerstwa Spraw We
wnętrznych i Administracji, wykaz centralnych orga
nów administracji rządowej oraz innych organów 
i jednostek organizacyjnych podległych, nadzorowa
nych i podporządkowanych Ministrowi Spraw We-

wnętrznych i Administracji określa statut nadany, 
w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Mini
strów. 

2. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na za
sadach określonych w ustawie - Przepisy wprowadza
jące ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki 
i administracji publicznej. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

492 
USTAWA 

z dnia 8 sierpnia 1996 r. 

o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Rada Ministrów (Rząd) działa kolegialnie. 

Art. 2. 1. Rada Ministrów, wykonując ustanowione 
dla niej w konstytucji i ustawach zadania i kompeten
cje, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na 
posiedzeniach. 

2. Rada Ministrów może również rozstrzygać po
szczególne sprawy w drodze korespondencyjnego 
uzgodnienia stanowisk (drogą obiegową). 

Art. 3. Przepisy ustawy dotyczące ministrów stosu
je się również do osób, o których mowa wart. 53 ust. 1 
pkt 4 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 
1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą usta
wodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, 
poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz 
z 1996 r. Nr 106, poz. 488), z uwzględnieniem odrębno
ści wynikających z trybu ich działania. 

Rozdział 2 

Członkowie Rady Ministrów 

Art. 4. 1. Pracami Rady Ministrów kieruje Prezes 
Rady Ministrów. 

2. Prezes Rady Ministrów reprezentuje Radę Mini
strów. 

3. Prezes Rady Ministrów: 
1) koordynuje i kontroluje pracę ministrów, 
2) wykonuje zadania określone w odrębnych przepi

sach. 

Art. 5. W celu wykonania zadań, o których mowa 
wart. 4, Prezes Rady Ministrów może w szczególności: 

1) wyznaczyć ministrowi zakres spraw, w których mi
nister ten działa z upoważnienia Prezesa Rady Mi
nistrów, 

2) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okre
sowych lub dotyczących poszczególnej sprawy al
bo rodzaju spraw od ministra, kierownika urzędu 
centralnego lub wojewody oraz od pracowników 
urzędów organów administracji rządowej po za
wiadomieniu właściwego ministra, kierownika 
urzędu centralnego lub wojewody, 

3) zarządzić przeprowadzenie korespondencyjnego 
uzgodnienia stanowisk członków Rady Ministrów, 

4) przewodniczyć w każdym z komitetów Rady Mini
strów, bez względu na to, czy został powołany do 
składu komitetu, w trybie określonym wart. 11, 

5) zwoływać posiedzenia, z udziałem właściwych mini
strów, kierowników urzędów centralnych lub wojewo
dów i im przewodniczyć oraz brać udział w posiedze
niach komisji i komitetów sprawujących funkcje orga
nów administracji rządowej i przedstawiać wnioski, 

6) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego or
ganu albo na wniosek strony, sprawę należącą do 
właściwości więcej niż jednego ministra lub kie
rownika centralnego urzędu do załatwienia wska
zanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając 
o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony, 

7) rozstrzygać o zakresie działania ministrów w razie 
sporu kompetencyjnego między ministrami. 

Art. 6. 1. W razie nieobecności Prezesa Rady Mini
strów lub w innym wypadku czasowej niemożności 
wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Mini
strów, pracami Rady Ministrów kieruje wiceprezes 
Rady Ministrów wyznaczony przez Prezesa Rady 
Ministrów lub jeden z ministrów, jeżeli wiceprezes Ra
dy Ministrów nie został powołany. 

2. Wiceprezes Rady Ministrów wykonuje, w imieniu 
Prezesa Rady Ministrów, zadania i kompetencje w za
kresie powierzonym przez Prezesa Rady Ministrów. 

3. Prezes Rady Ministrów i wiceprezes Rady Mini
strów mogą łączyć swoje stanowisko ze stanowiskiem 
ministra. 
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Art. 7. 1. Członek Rady Ministrów uczestniczy, na 
zasadach określonych w konstytucji, w ustalaniu poli
tyki państwa, ponosząc za treść i za realizację działań 
Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach okre
ślonych w odrębnych przepisach. 

2. Członek Rady Ministrów jest obowiązany do ini
cjowania i opracowywania, w zakresie swojego działa 
nia, polityki Rządu, przedkładania inicjatyw i odpo
wiednich projektów aktów normatywnych na posie
dzenia Rady Ministrów. 

3. Członek Rady Ministrów realizuje politykę usta
loną przez Radę Ministrów. 

4. Członek Rady Ministrów, r.ealizując politykę usta-
loną przez Radę Ministrów, w szczególności: " . 

1) współdziała z innymi członkami Rady Ministrów, 

2) nadzoruje działalność terenowych organów admi
nistracji rządowej, 

3) współdziała z samorządem terytorialnym, organi
zacjami społecznymi i przedstawicielstwami śro
dowisk zawodowych i twórczych, 

4) występuje do Prezesa Rady Minist rów o powołanie 
zespołów międzyresortowych do wykonywania za
dań wykraczających poza zakres jego działania, 

5) po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów powo
łuje rady i zespoły, jako organy pomocnicze 
w sprawach należących do zakresu jego działania. 

Art. 8. Członek Rady Ministrów reprezentuje 
w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustale
niami przyjętymi przez Radę Ministrów. 

Art. 9. 1. Członek Rady Ministrów, upoważniony 
przez Radę Ministrów, reprezentuje Rząd przed Sej
mem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach rozpatry
wanych z inicjatywy Rady Ministrów. W takim wypad
ku minister składa, po porozumieniu się z Prezesem 
Rady Ministrów, wszelkie oświadczenia w imieniu Rzą
du. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do repre
zentowania Rządu w innych sprawach rozpatrywanych 
przez Sejm. W takim wypadku upoważnienia do repre
zentowania Rządu może, w uzasadnionych wypad
kach, udzielić ministrowi Prezes Rady Ministrów. 

3. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek mini
stra: 

1) udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu 
przed Sejmem sekretarzowi stanu lub podsekreta
rzowi stanu w danym ministerstwie, pełnomocn i
kowi Rządu lub kierownikowi urzędu centralnego, 

2) udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu 
w Sejmie, poza posiedzeniem plenarnym, innej 
osobie czynnej w danym dziale administracji rzą
dowej. 

4. Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpo
wiednio do wszystkich innych sytuacji wymagających 
upoważnienia do reprezentowania Rządu przed innymi 
organami państwowymi, w szczególności przed Sena
tem Rzeczypospolitej Polskiej i Trybunałem Konstytu
cyjnym. 

5. Zasady i tryb udzielania odpowiedzi na interpe
lacje i zapytania poselskie regulują odrębne przepisy. 

Art. 10. 1. Rada Ministrów może ustanowić pełno
mocnika Rządu do określonych spraw o charakterze 
czasowym, których przekazanie członkom Rady Mini
strów nie jest celowe. 

2. Pełnomocnikiem Rządu może być sekretarz sta
nu lub podsekretarz stanu, a w szczególnie uzasadnio
nych wypadkach, w zakresie zadań o zasięgu regional
nym - wojewoda. 

3. Pełnomocnika Rządu powołuje i odwołuje Prezes 
Rady Ministrów. 

4. Rada Ministrów określa , w drodze rozporządze
nia, zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień, 
sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością 
oraz sposób zapewnienia pełnomocnikowi obsługi 

merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej 
i kancelaryjno-biurowej , wraz ze wskazaniem sposobu 
finansowania jego działalności . 

Rozdział 3 

Organy wewnętrzne Rady Ministrów 

Art. 11. 1. Rada Ministrów w celu uzgadniania stano
wiska jej członków, inicjowania i przygotowywania roz
strzygnięć w określonych dziedzinach polityki Rządu mo
że tworzyć, w drodze rozporządzenia, stałe komitety Ra
dy Ministrów jako organy pomocnicze i opiniodawcze. 

2. Rada Ministrów może postanowić, że rozpatry
wanie określonych spraw będzie możl iwe wyłącznie 

po zapoznaniu się ze stanowiskiem stałego komitetu. 

3. Prezes Rady Ministrów może, z inicjatywy Rady 
Ministrów lub własnej, tworzyć komitety do rozpatry
wania określonej sprawy. 

4. W skład komitetów, o których mowa w ust. 1 i 3, 
wchodzą członkowie Rady Ministrów. 

5. Do komitetów, o których mowa w ust. 1 i 3, sto
suje się odpowiednio przepisy art. 17 i art. 20-22, 
z tym że określone w tych przepisach uprawnienia Pre
zesa Rady Ministrów przysługują przewodniczącemu 
komitetu, a sekretarza Rady Ministrów - sekretarzowi 
właściwego komitetu . 

Art. 12. Prezes Rady Ministrów, z inicjatywy Rady 
Ministrów lub własnej , może tworzyć rady i zespoły, ja
ko organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze 
w sprawach zagadnień należących do zakresu działa 
nia Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 13. 1. Rada Ministrów w uzgodnieniu z zainte
resowaną instytucją lub środowiskiem społecznym 
może powoływać, w drodze rozporządzenia , komisje 
wspólne, składające się z przedstawicieli Rządu oraz tej 
instytucji lub środowiska. 

2. Celem kom isji, o których mowa w ust. 1, jest wy
pracowanie wspólnego stanowiska w sprawach waż
nych dla polityki Rządu oraz interesów reprezentowa
nej w kom isji instytucji lub środowiska. 
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2. Rozstrzygnięcia Rady Ministrów podpisuje Pre
zes Rady Ministrów po ich przedstawieniu i podpisaniu 
przez sekretarza Rady Ministrów. 

Art. 25. Regulamin, o którym mowa wart. 16, okre
śla: 

1) tryb zwoływania i odbywania posiedzeń, 

2) tryb przygotowywania dokumentów i projektów 
rozstrzygnięć Rady Ministrów oraz organy właści
we do ich wnoszenia na posiedzenie, 

3) tryb przygotowywania projektów aktów normatyw
nych Rady Ministrów, 

4) tryb rozpatrywania i podejmowania rozstrzygnięć 
przez Radę Ministrów, 

5) szczegółowe obowiązki sekretarza Rady Mini
strów. 

Rozdział 5 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Art. 26. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwa-
na dalej "Kancelarią", zapewnia obsługę: 

1) Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, 

2) wiceprezesów Rady Ministrów, 

3) stałych komitetów Rady Ministrów, 

4) Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. 

2. Kancelaria może również obsługiwać pełnomoc
nika Rządu oraz wskazane przez Prezesa Rady Mini
strów, inne niż określone w ust. 1 pkt 3, organy pomoc
nicze i opiniodawczo-doradcze Rady Ministrów i Preze
sa Rady Ministrów oraz komisje wspólne. 

Art. 27. Kancelarią kieruje Szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, powoływany i odwoływany przez Pre
zesa Rady Ministrów. 

Art. 28. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołu
je sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii. 

Art. 29. Do zadań, które z upoważnienia Prezesa Ra
dy Ministrów realizuje Kancelaria, należy w szczegól
ności: 

1) kontrola realizacji zadań wskazanych przez Radę 
Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz przedsta
wianie wniosków z przeprowadzonych kontroli 
i przedkładanie propozycji doskonalenia metod 
kontroli, 

2) wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Pol
skiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Pol
skiej "Monitor Polski", 

3) koordynacja realizacji polityki kadrowej w admini
stracji rządowej, w zakresie określonym w odręb
nych przepisach, 

4) obsługa spraw kadrowych osób zajmujących kie
rownicze stanowiska państwowe w administracji 
rządowej, 

5) koordynacja współdziałania Rady Ministrów i Pre
zesa Rady Ministrów z Sejmem Rzeczypospolitej 
Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezy
dentem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organa
mi państwowymi, 

6) obsługa informacyjna oraz prasowa Rady Mini
strów, Prezesa Rady Ministrów oraz wewnętrznych 
organów pomocniczych i opiniodawczo-dorad
czych Rady Ministrów, 

7) koordynacja działalności kontrolnej Prezesa Rady 
Ministrów wobec organów administracji rządowej, 

8) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpie
czeństwa państwa określonych w odrębnych prze
pisach, 

9) wykonywanie innych zadań określonych w odręb
nych przepisach lub zleconych przez Prezesa Rady 
Ministrów. 

Art. 30. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą
dzenia, szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania 
kontroli, o której mowa wart. 29 pkt 1. 

Art. 31. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzą
dzenia, nadaje Kancelarii statut, w którym określa 
szczegółowy zakres zadań i organizację Kancelarii oraz 
jednostki organizacyjne nadzorowane przez Szefa Kan
celarii, z uwzględnieniem zasad określonych wart. 39 
ust. 2-4. 

Rozdział 6 

Zakres i zasady działania ministrów 

Art. 32. 1. Podstawowy zakres działania ministra 
wynika z nazwy jego urzędu, którą określa: 

1) konstytucja - w stosunku do ministrów w niej wy
mienionych, 

2) akt powołania do składu Rady Ministrów - w sto
sunku do pozostałych ministrów. 

2. Minister wymieniony w ust. 1 pkt 1 może być jed
nocześnie ministrem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Minister kierujący określonym działem admini
stracji rządowej może jednocześnie wykonywać inne 
zadania, na zasadach określonych w ustawie. 

Art. 33. 1. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze 
rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocz
nie po powołaniu Rady Ministrów, a jeżeli minister 
został powołany w innym czasie - niezwłocznie 
po jego powołaniu, 

2) ministerstwo lub inny urząd administracji rządo
wej, który ma obsługiwać ministra, a w wypadku 
ministra kierującego określonym działem admini
stracji rządowej - również organy i jednostki orga
nizacyjne jemu podległe lub przez niego nadzoro
wane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2. 

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, tracą moc: 

1) z dniem powołania nowej Rady Ministrów, 

2) z dniem powołania dla danego działu administracji 
rządowej nowego ministra. 

3. W wypadku uchylenia przepisów określonych 
w ust. 1, do dnia wejścia w życie nowych przepisów 
Prezes Rady Ministrów wykonuje zadania ministra, 
którego uchylony przepis dotyczy. 




