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ROZPORZĄDZENIE

Art. 87 Konstytucji RP - 

Rozporządzenia to akty prawa 

powszechnie obowiązującego. 

W hierarchii aktów prawnych 

zajmują miejsce po 

Konstytucji, ustawach i 
ratyfikowanych umowach 

międzynarodowych. 



WIĘŹ KOMPETENCYJNA I 
TREŚCIOWA
ROZPORZĄDZENIA SĄ NIEROZERWALNIE ZWIĄZANE Z USTAWAMI

WIĘŹ KOMPETENCYJNA ->  

na etapie tworzenia ustawy:

przepis upoważniający -> 

kompetencja do wydania 

przez upoważniony organ 

rozporządzenia. 

Na przepis upoważniający 

powołuje się organ 

wydający rozporządzenie.. 

WIĘŹ TREŚCIOWA -  

zawarte w rozporządzeniu 

unormowania są z góry 

zdeterminowane treścią 

ustawy 

Przepisy ustawy stanowią 

również kontekst w 

odniesieniu do którego 

dokonuje się wykładni 

przepisów rozporządzenia



PRZEPIS 
UPOWAŻNIAJĄCY

ART. 92 UST. 1 KONSTYTUCJI RP +  
§ 63 ZTP 
 
KONIECZNE ELEMENTY:  
1) ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA 
AKTU WYKONAWCZEGO; 
2) RODZAJ AKTU; 
3) ZAKRES SPRAW 
PRZEKAZYWANYCH DO 
UREGULOWANIA; 
4) WYTYCZNE DOTYCZĄCE TREŚCI 
AKTU. 
 
 
KONSTYTUCYJNY OBOWIĄZEK 
ZAMIESZCZANIA W PRZEPISACH 
UPOWAŻNIAJĄCYCH WYTYCZNYCH 
DOTYCZĄCYCH TREŚCI 
ROZPORZĄDZEŃ 



WYTYCZNE 

ROZSTRZYGNIĘCIA, KTÓRYCH NIE WOLNO PRZEWIDZIEĆ W 

ROZPORZĄDZENIU 

 

GRANICE, W JAKICH MUSZĄ ZMIEŚCIĆ SIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA 

ROZPORZĄDZENIA 

 

WYMAGANIA, JAKIM MAJĄ ODPOWIADAĆ ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE
W ROZPORZĄDZENIU;  

 

CELE, JAKIE MAJĄ ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE PRZEZ ROZPORZĄDZENIE;  

 

OKOLICZNOŚCI, JAKIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, TWORZĄC 

ROZPORZĄDZENIE. 

§66ZTP 



Art. 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w 

drodze rozporządzenia: 

1) siedziby urzędów kontroli skarbowej, 
2) organizację urzędów kontroli skarbowej 

biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia właściwej organizacji 
wykonywania zadań z zakresu kontroli skarbowej oraz administracyjny 

podział terytorialny państwa. 

PRZYKŁADY
Art. 2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze 

rozporządzenia, warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu 

kosztów używania pojazdów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając 

rodzaj pojazdu mechanicznego, jego pojemność oraz limit kilometrów w 

zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, 

właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika. 

Art. 49. 1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia 

szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek 

i wypłaconych zasiłków, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz 

kolejność zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze, 

z uwzględnieniem pierwszeństwa zaspokojenia należności funduszu 

emerytalnego. 

ORGAN

AKT

RODZAJ SPRAW

WYTYCZNE



W tytule rozporządzenia w oddzielnych wierszach zamieszcza się:
oznaczenie rodzaju aktu; 
nazwę organu wydającego rozporządzenie; 
datę rozporządzenia; 
określenie przedmiotu rozporządzenia.  

RO  
ZPO 
RZĄ
DZE 
NIE Oznaczenie rodzaju aktu oraz nazwę organu wydającego 

rozporządzenie pisze się wielkimi literami  
W tytule rozporządzenia NIE wymienia się nazwy organu w 
porozumieniu z którym organ upoważniony ma wydać rozporządzenie
Jako datę rozporządzenia podaje się określony kalendarzowo dzień, w 
którym zostało podpisane przez organ wydający rozporządzenie. Jeżeli
wydawane było wspólnie/w porozumieniu to podajemy datę podpisu 
przez organ współuczestniczący
Tekst rozporządzenia rozpoczyna się od przytoczenia przepisu ustawy 
zawierającego upoważnienie ustawowe, jako podstawy prawnej 
wydania rozporządzenia;
W rozporządzeniu zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy 
przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym. 

PODSTAWOWĄ JEDNOSTKĄ REDAKCYJNĄ ROZPORZĄDZENIA JEST 
PARAGRAF 



ODNOŚNIK

§ 122 ZTP Jeżeli w upoważnieniu ustawowym jako organ 
właściwy do wydania rozporządzenia wskazano ministra 
określonego nazwą działu administracji rządowej, w odnośniku 
do podstawy prawnej wydania tego rozporządzenia wymienia 
się przepis prawny, mocą którego minister wydający to 
rozporządzenie kieruje działem administracji rządowej 
wskazanym w upoważnieniu ustawowym. 

Nie dotyczy to przypadków, gdy organem upoważnionym jest 
Minister Sprawiedliwości bądź Minister Obrony Narodowej.



UPOWAŻNIENIE

PRZYKŁAD

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 
1908).

Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) zarządza się, co następuje   : 
§ 1. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza 
dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury 
zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w tym trybie w pierwszym 
postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz we wcześniejszych
postępowaniach kwalifikacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
§ 2. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza 
dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury 
zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w tym trybie w drugim 
postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. i w kolejnych postępowaniach 
kwalifikacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w 
sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy 
dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1498). 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA 

 

z dnia 27 października 2017 r. 
 

w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia 

miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających 

specjalizacje w ramach rezydentury 

1)

Art. 16j. 5.Minister właściwy do spraw
zdrowia określi, w drodze 
rozporządzenia, 
wysokość zasadniczego 
wynagrodzenia miesięcznego, z 
podziałem na wynagrodzeniew 
poszczególnych dziedzinach 
medycyny, w których jest odbywane
szkolenie specjalizacyjne wramach 
rezydentury, kierując się 
koniecznością 
zapewnieniadostępności świadczeń 
specjalistycznych dla pacjentów. 

USTAWA 

 

z dnia 5 grudnia 1996 r. 
 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty 



ZMIANA ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE MOŻNA ZMIENIAĆ:

ROZPORZĄDZENIEM PÓŹNIEJSZYM,

WYDANYM NA PODSTAWIE TEGO 

SAMEGO, NADAL OBOWIĄZUJĄCEGO 

PRZEPISU UPOWAŻNIAJĄCEGO,

PRZEZ ORGAN: 

- KTÓRY WYDAŁ ROZPORZĄDZENIE 

ZMIENIANE, ALBO 

- PRZEZ ORGAN, KTÓRY PRZEJĄŁ 

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU,  KTÓRY WYDAŁ 

ROZPORZĄDZENIE ZMIENIANE; 

W tytule rozporządzenia zmieniającego: 

określenie przedmiotu rozporządzenia 

rozpoczyna się od zwrotu: „zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ".....”, 

pomijając:  nazwę organu, który wydał 
rozporządzenie zmieniane, datę wydania 

tego rozporządzenia, oznaczenie 

dzienników urzędowych, w których 

zostało ogłoszone rozporządzenie 

zmieniane. 

PRZYKŁAD: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 


