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PRAWO ADMINISTRACYJNE – SSP  

SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18 

ZAJĘCIA 07 z 10 - KONSPEKT 

 

Administracja rządowa i samorządowa. Sposoby organizacji aparatu 

administracji publicznej, centralizacja i decentralizacja. Ustawa z dnia 23 

stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  i ustawa 

z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. 

 

STOSUNKI MIĘDZY ORGANAMI 

 

1) Centralizacja a decentralizacja 

cecha centralizacja decentralizacja 

hierarchiczne 

podporządkowanie 

występuje brak 

samodzielność organów 

niższego stopnia 

brak występuje 

autonomia organy wyższego rzędu 

powołują i odwołują organy 

niższego stopnia 

samodzielność organizacyjna 

i majątkowa jednostek 

nadzór hierarchiczny weryfikacyjny (legalność 

działań) 

przykład organy administracji 

rządowej 

organy JST, ZA, OPP 

2) Dekoncentracja: 

• w ujęciu statycznym – obraz obecnego rozkładu kompetencji między 

poszczególnymi organami aparatu administracyjnego; 

• w ujęciu dynamicznym – proces dekoncentrowania – przesuwanie kompetencji 

z jednego podmiotu na drugi lub z jednego na kilka podmiotów – ruch kompetencji; 

przekazywanie kompetencji organom niższego rzędu. 

W ramach dekoncentracji jako procesu występuję: 

 przeniesienie kompetencji na organy niższe lub równorzędne; 

 przeniesienie dokonane w drodze aktu normatywnego rzędu ustawy lub w drodze aktu 

normatywnego organu przenoszącego kompetencje; 

 przekazywanie kompetencji z zachowaniem nadrzędności hierarchicznej organów 

zwierzchnich w zakresie realizacji przekazanych kompetencji. 

Rodzaje dekoncentracji: 

• terytorialna – przeniesienie kompetencji na organy niższe, ma kierunek pionowy; 
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• resortowa – kompetencje organów jednego resortu przechodzą na organy tego 

samego stopnia w innym resorcie, ma kierunek poziomy; 

• skośna – kompetencje z organów jednego resortu przekładane są na organy niższego 

stopnia organizacyjnego w drugim resorcie. 

3) Dekoncentracja wewnętrzna to nie jest to samo co dekoncentracja. W ramach 

dekoncentracji wewnętrznej dochodzi do upoważnienia określonego podmiotu, 

a w imieniu organu i na jego odpowiedzialność realizował określone kompetencje. 

Dekoncentracja wewnętrzna może być ustawowa (przewidziana w ustawie). 

Dekoncentracja ≠ dekoncentracja wewnętrzna. 

ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I RZĄDOWEJ 

4) Prezydent RP, PRM, RM (przyjmuję w tym zakresie wiedzę z zakresu prawa 

konstytucyjnego).  

 

5) Naczelne a centralne organy AR (administracji rządowej) 

cecha naczelne  centralne  

powołane przez Prezydenta RP (bezpośrednio 

lub po uprzednim wyborze 

przez Sejm) 

zazwyczaj PRM w drodze 

aktów rangi ustawy 

pozycja zwierzchnie wobec 

centralnych 

zazwyczaj nie wchodzą 

w skład rządu 

właściwość 

miejscowa 

obszar całego państwa 

prawotwórstwo akty normatywne zarządzenia 

organy PRM, RM. np. GIODO, GINB;  

Prezes: UDT, IPN, ZUS, 

GUS; Szef ABW. 

 

6) Działy administracji rządowej: 

• podstawa prawna: ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

(Dz. U. z 2017, poz. 888, ze zm.); 

• ustawa określa zakres działów administracji rządowej, zwanych dalej "działami", oraz 

właściwość ministra kierującego danym działem; 

• ustawę stosuje się odpowiednio do przewodniczących określonych w ustawach 

komitetów, którzy są powołani w skład R - z zastrzeżeniem przepisów tych ustaw 

dotyczących kierowania działem przez komitet oraz z zastrzeżeniem art. 18; 

• podział ministerstwa na komórki organizacyjne, dokonywany zgodnie z art. 39 

ustawy, o której mowa w ust. 1, uwzględnia podział na działy w ten sposób, że działowi 

odpowiada w całości jeden lub więcej departamentów; 
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• ministra kierującego określonym działem określa się jako ministra właściwego do 

spraw oznaczonych nazwą danego działu, ale minister kierujący działem administracji 

rządowej jest właściwy w sprawach z zakresu administracji rządowej określonych 

w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji 

innego organu; 

• ministrowie właściwi do spraw oznaczonych nazwą danego działu mogą wykonywać 

inne zadania i kompetencje, jeżeli przewidują to przepisy odrębne; 

• obecnie jest 36 działów administracji rządowej; 

• minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki RM w stosunku do 

działu, którym kieruje, a także przedkładania w tym zakresie inicjatyw, projektów 

założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia RM - na 

zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy RM. W zakresie działu, którym 

kieruje, minister wykonuje politykę RM i koordynuje jej wykonywanie przez organy, 

urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego 

nadzorowane. 

7) Wojewoda 

• podstawa prawna: ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie; 

• ustawa określa: zakres działania oraz zasady funkcjonowania wojewody oraz tryb 

powoływania i odwoływania wojewody; 

• wojewoda jest przede wszystkim: przedstawicielem RM w województwie, 

zwierzchnikiem i organem AR zespolonej w województwie, organem nadzoru nad 

działalnością JST pod względem legalności – co do zasady, zadania i kompetencje 

wojewody w stanach nadzwyczajnych określają odrębne ustawy; 

• wojewodę powołuje i odwołuje PRM na wniosek ministra właściwego ds. administracji 

publicznej; 

• wicewojewodę (albo 2) powołuje i odwołuje PRM na wniosek wojewody; 

• wojewoda określa, w formie zarządzenia, zakres kompetencji i zadań wykonywanych 

przez wicewojewodów; 

• PRM kieruje działalnością wojewody – m.in. wydaje mu w tym zakresie wytyczne 

i polecenia i sprawuje nadzór nad jego działalnością na podstawie kryterium 

zgodności jego działania z polityką RM, w szerszym zakresie nadzór sprawuje – 

minister właściwy ds. administracji publicznej; 

• spory między wojewodami oraz między wojewodą a członkiem RM lub centralnym 

organem administracji rządowej rozstrzyga PRM; 

• PRM może upoważnić ministra właściwego do spraw administracji publicznej do 

wykonywania, w jego imieniu, przysługujących mu wobec wojewody uprawnień, 

z wyjątkiem powoływania i odwoływania wojewody oraz rozstrzygania sporów między 

wojewodą a członkiem RM lub centralnym organem administracji rządowej; 

• wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów 

rządowej administracji zespolonej w województwie; 

• wojewoda, w celu realizacji powierzonych mu zadań, wydaje zarządzenia. 
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• w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami wojewoda może ustanowić, 

na czas oznaczony, swojego pełnomocnika do prowadzenia spraw w zakresie 

określonym w pełnomocnictwie; 

• wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, wstrzymać egzekucję 

administracyjną w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na czas określony, i może 

dotyczyć czynności każdego organu prowadzącego egzekucję administracyjną. 

 

8) Rządowa administracja zespolona w województwie: 

• podstawa prawna: ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie; 

• ustawa określa: organizację rządowej administracji zespolonej w województwie; 

• jej zwierzchnikiem jest: wojewoda, który: kieruje, koordynuje, kontroluje, ponosi 

odpowiedzialność; 

• tryb powoływania i odwoływania organów rządowej administracji zespolonej 

w województwie określają odrębne ustawy; 

• co do zasady organy zespolonej AR w województwie wykonują swoje zadania przy 

pomocy urzędu wojewódzkiego; 

• organy rządowej administracji zespolonej w województwie przekazują wojewodzie 

informacje o wynikach prowadzonych, na podstawie odrębnych ustaw, kontroli ich 

dotyczących. 

 

9) Niezespolona administracja rządowa 

• podstawa prawna: ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie; 

• ustawa określa: organizację niezespolonej administracji rządowej; 

• organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji 

rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi 

administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy 

innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu 

administracji rządowej w województwie, m.in. dyrektorzy izb administracji 

skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych; 

dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu 

Górniczego; dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych; dyrektorzy regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej; 

• powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej administracji rządowej następuje 

na podstawie odrębnych ustaw; 

• ustanowienie organów niezespolonej administracji rządowej może następować 

wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym 

charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania 

przekraczającym obszar jednego województwa; 
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• organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są 

obowiązane do składania wojewodzie rocznych informacji o swojej działalności 

w województwie, do końca lutego każdego roku. 

 

10) Powiatowa administracja zespolona 

• wg przepisu ustawy: powiatową administrację zespoloną stanowią: starostwo 

powiatowe, powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu, 

jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych 

służb, inspekcji i straży; 

• kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach 

zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend 

i inspektoratów. 

 

11) Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:  

1) wojewoda;  

2) organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy 

zespolonych służb, inspekcji i straży;  

3) organy niezespolonej administracji rządowej;  

4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań 

administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia;  

5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika 

z odrębnych ustaw;  

6) inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika 

z odrębnych ustaw. 

Konspekt został opracowany na podstawie podręczników „Nauka administracji” i „Prawo 

administracyjne” prof. J. Bocia oraz aktów prawnych: ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017, poz. 888, ze zm.), ustawy z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, ze 

zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1868).  

Anna Maciąg  

Zakład Prawa Administracyjnego  

WPAiE UWr  

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16799844_art(33(a))_1?pit=2017-12-04

