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Podstawowe pytania i problemy
• Jeżeli na poziomie centralnym nie możemy 

wyraźnie oddzielić funkcji politycznych 
(rządzenia) od funkcji administracyjnych, jak 
należy je łączyć? Problem polityzacji

• Kiedyś liczba resortów administracyjnych 
(ministerstw) wynosiła 5 (spraw zagranicznych, 
wojny, sprawiedliwości, skarbu, spraw 
wewnętrznych) obecnie może być ich ponad 
20. Jak skoordynować działania tak wielu 
ministrów? Problem koordynacji



Rodzaje funkcji i koordynacji

• Funkcje centrum

– Polityczna (kreowanie polityki państwa)

– Administracyjna (wsparcie kreowania polityki, 
realizacja polityki)

• Koordynacja

– Pozioma (między ministerstwami, między 
departamentami ministerstw)

– Pionowa (między premierem, ministrami, 
głównymi urzędami, wojewodami)



Podstawowy problem i elementy 
rozwiązania

• Ukształtowanie sprawnego systemu władzy centralnej
– łączącego w sobie instytucje polityczne i administracyjne

– służącego kształtowaniu spójnej polityki państwa a  
następnie jej realizacji

• Części składowe rozwiązania
– Szef rządu

– Ministrowie

– Rada Ministrów

– Komitety ministerialne i zespoły międzyresortowe

– Aparat pomocniczy szefa rządu i „kolektywnych form 
koordynacyjnych szczebla centralnego”



Podstawy prawne organizacji i działania 
administracji rządowej centralnej i wojewódzkiej

• Konstytucja z 1997 r.
– Rozdział VI, RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA 

RZĄDOWA

• Ustawy
– Ustawa o Radzie Ministrów
– Ustawa o działach administracji rządowej
– Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie
– Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa

• Akty niższego rzędu
– Regulamin pracy Rady Ministrów
– Zasady techniki prawodawczej



Definicja rządu
• [kto?]

– zespół osób wyłanianych metodą polityczną,  w  sposób 
określony w Konstytucji

– pod przewodnictwem Premiera 

• [co robi?]
– decydujących o zasadniczych kwestiach polityki 

państwowej
– sprawujących - w  ramach systemu władzy wykonawczej -

polityczne kierownictwo wobec wyspecjalizowanych agend 
administracji rządowej

• [jak, za pomocą czego?]
– przy użyciu różnych mechanizmów (z których szczególne  

znaczenie ma Rada Ministrów) 

H. Izdebski, M. Kulesza. Administracja 
publiczna, 2004



Wybrane aspekty organizacji i 
funkcjonowania rządu

• Rząd ponosi przed parlamentem polityczną 
odpowiedzialność za działalność władzy 
wykonawczej

• Dwie najważniejsze osoby we władzy 
wykonawczej: prezydent i premier
– Znaczenie Prezydenta RP jako osoby wybranej w 

wyborach powszechnych z prawem weta w stosunku 
do ustaw uchwalonych przez parlament

• Skład rządu (m.in. ministrowie resortowi i 
ministrowie bez teki)

• Kolegialność decyzji politycznych rządu



Skład rządu PO-PSL na początku 
drugiej kadencji i pod koniec jego 

kadencji w listopadzie 2011 r.

KOŃCÓWKA KADENCJI PIERWSZEJ

POCZĄTEK KADENCJI DRUGIEJ



Skład rządu premier Ewy Kopacz



Organy podległe i pomocnicze rządu (2011)
Organy podległe (urzędy centralne) Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Do tego należy dodać: 
Organy pomocnicze Rady Ministrów – 24
Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów – 52
Inne organy doradcze – 23
Komisje wspólne - 4



Administracja wykonawcza a 
administracja na rzecz rządzenia

• Profesjonalna administracja na rzecz polityki 
państwowej - powinna obsługiwać premiera i 
każdego z  ministrów - czyli  rząd, to znaczy ma  
służyć mu przy wykonywaniu jego funkcji 
politycznej, funkcji rządzenia (kreowania polityki 
państwa)

• Profesjonalna administracja wykonawcza -
realizacja obowiązującego prawa i wynikających 
zeń zadań publicznych – powinny działać jako 
wyodrębnione z ministerstw władze i instytucje 
administracji centralnej



Dwa poziomy organizacyjne centrum 
władzy wykonawczej

H. Izdebski, M. Kulesza. Administracja 
publiczna, 2004, s. 164



Aparat centrum rządu i jego dwa 
główne rodzaje zadań

• Bardziej neutralne, apolityczne

– czuwanie nad przebiegiem procedur decyzyjnych  
(przygotowawczych, uzgodnieniowych itp.) oraz

– koordynowanie działalności administracji 
centralnej

• Typowo polityczne

– wypracowywanie propozycji w sferze polityki i 

– czuwanie nad realizacją polityki przyjętej przez 
premiera i rząd



Listopad 2011

Kierownictwo KPRM

Listopad 2012



Kierownictwo KPRM – rząd Ewy Kopacz



REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII PREZESA RADY 
MINISTRÓW

Struktura organizacyjna Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów



Czym się zajmuje Departament Analiz 
Strategicznych KPRM?

…. http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/ocena-wplywu/1773,Test-
regulacyjny.html

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/ocena-wplywu/1773,Test-regulacyjny.html


Ocena skutków regulacji

Regulamin pracy Rady Ministrów z 2013



OSR ex post



Kształt polskiego 
ministerstwa na tle 
całej administracji 

centralnej

H. Izdebski, M. Kulesza. Administracja 
publiczna, 2004, s. 184



Krótka historia nazw ministerstwa 
odpowiedzialnego za sprawy polityki społecznej

• Bez nazwy „polityka społeczna” (bez krótkiego okresu 1917 
r.)
– Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej – od 1918
– Ministerstwo Opieki Społecznej – od 1932
– Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej – od 1939
– Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia – od 1944
– Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej – od 1945
– Komitet Pracy i Płac – od 1960, Ministerstwo Zdrowia i Opieki 

Społecznej - od 1960 do 1999
– Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych – od 1972

• Z nazwą „polityka socjalna” lub „polityka społeczna”
– Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej – od 1987
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – od 1999
– Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – od 2003
– Ministerstwo Polityki Społecznej – od 2004
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – od 2005



Instytucje o charakterze centralnym

Lista ze stron Sejmu jako „Urzędy i instytucje 
państwowe”, uzupełniona o Rzecznika Praw 
Pacjenta i Rzecznika Ubezpieczonych

Agencja – 10
Urząd – 15
Inspektor, Inspektorat, Inspekcja – 9
Rzecznik – 4
Biuro – 3
Instytut – 3



Wojewoda i administracja rządowa w 
województwie

Kim jest wojewoda 
według ustawy o 
wojewodzie i 
administracji 
rządowej w 
województwie

Administracja zespolona – jej 
zwierzchnikiem jest wojewoda
Administracja niezespolona – m.in. 
organy podlegające właściwemu 
ministrowi lub centralnemu 
organowi administracji rządowej



Przykładowa struktura urzędu 
wojewódzkiego

Statut Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie



Struktura administracji rządowej w 
Polsce – przykład z początków 2001 r.

G. Rydlewski, Rządowy system decyzyjny w 
Polsce, Elipsa, 2002, s. 279



Władza polityczna a rząd

• II Rzeczpospolita – rzeczywista władza w rękach 
Marszałka Piłsudskiego

• PRL – rzeczywista władza sprawowana przez Biuro 
Polityczne Komitetu Centralnego PZPR 
obsługiwane przez partyjną administrację

• III Rzeczpospolita, rzeczywista władza w rządzie 

– Rząd L. Millera

– Rząd J. Kaczyńskiego

– Rząd D. Tuska



Decydowanie polityczne i rządzenie
• Decydowanie polityczne (jak każde decydowanie) 

polega na 
1. rozeznaniu problemu, a więc 

• ustaleniu stanu rzeczywiście istniejącego oraz stanu pożądanego

• określeniu różnic [między tymi stanami] i możliwości ich usunięcia, 

2. wyborze dostępnych sposobów postępowania 
[sposobów usunięcia różnic] i w końcu na

3. samym działaniu, które ma przekształcić stan istniejący 
w stan pożądany

• Gdy uwzględnimy jeszcze ocenę sprawności tego 
działania (ewaluacja), czyli skuteczność i inne jego 
pożądane cechy, to mamy do czynienia z pełnym 
procesem rządzenia (governance) lub polityki 
publicznej



Szczegółowe problemy procesu 
rządzenia

1. zgoda co do faktów i co do celów;
2. precyzyjne  sformułowanie problemu do rozwiązania;
3. określenie możliwych dróg  osiągnięcia celu;
4. ustalenie konsekwencji przyjęcia różnych opcji  (w  

tym  także ustalenie możliwych efektów ubocznych);
5. wybór ścieżki postępowania i wariantów 

rezerwowych;
6. ustalenie  mechanizmów  obserwacji i kontroli oraz 

ewentualnego korygowania przebiegu działań;
7. informacja o podjętej decyzji;
8. wykonanie decyzji (implementacja, realizacja);
9. ocena wykonania decyzji (ewaluacja ex post).



Fazy rządowego procesu decyzyjnego

1. Pojawienie się inicjatywy (różne mogą być jej źródła)
2. Opracowanie projektu rozstrzygnięcia (w postaci 

dokumentu) i formalne zgłoszenie projektu
3. Uzgodnienie treści projektu rozstrzygnięcia z innymi 

zainteresowanymi stronami (interesariuszami) poprzez 
konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne

4. Podjęcie rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów (rola 
Komitetu Stałego Rady Ministrów)

• W zależności od typu rozstrzygnięcia zwykle następuje 
dalszy ciąg procesu polityki publicznej
– implementacja (np. realizacja programu rządowego)
– przyjęty dokument zostaje przekazany do prac parlamentu 

(np. projekty ustaw)



Rządowy proces legislacyjny 
projektu ustawy

Źródło: strony Rządowego Centrum 
Legislacyjnego. Tam również trzy inne schematy 
dotyczące procesu legislacyjnego



Model rządowego 
systemu 

decyzyjnego

G. Rydlewski, Rządowy system decyzyjny w 
Polsce, Elipsa, 2002, s. 207



Działy administracji rządowej

Stan na listopad 2011

Minister może opowiadać za jeden lub kilka działów. 
Działami budżet, finanse publiczne i instytucje 
finansowe ma kierować jeden minister, podobnie jest z 
działami członkostwo RP w UE i sprawy zagraniczne



DZIAŁ PRACA obejmuje sprawy:

1. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;

2. stosunków pracy i warunków pracy;

3. wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;

4. zbiorowych stosunków pracy i sporów 
zbiorowych;

5. związków zawodowych i organizacji 
pracodawców.

Z ustawy o działach administracji rządowej dowiadujemy się, za jakie sprawy 

odpowiada polski rząd, jakimi sprawami kieruje. Poniżej kilka slajdów z 

wyliczeniem spraw w działach, za które odpowiada obecny minister pracy i 

polityki społecznej



DZIAŁ ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE obejmuje sprawy:

1. ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;

2. funduszy emerytalnych;

3. pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;

4. świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych;

5. kombatantów i osób represjonowanych;

6. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z 
wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych;

7. działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad 
prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku 
publicznego….

8. koordynacji i organizowania współpracy organów administracji 
publicznej z organizacjami pozarządowymi



DZIAŁ dotyczący RODZINY obejmuje sprawy:

1. rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny;

2. rządowych programów wspierania rodziny, w 
szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub 
niepełnych;

3. przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie;

4. uwarunkowań demograficznych w kraju;

5. koordynowania i organizowania współpracy organów 
administracji publicznej, organizacji pozarządowych i 
instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób 
starszych potrzebujących wsparcia;

6. współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i 
ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn 
i osób starszych.



Dodatek



Przykład struktury strategii rządzenia

Prezentacja KPRM, pierwszy rząd PO-PSL
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Boniego z marca 2008
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