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Każdy ~rgan pa:iistwowy • jednoosobowy czy kolegialny• poj- ·
IIIOWSZll" jako podmiot, którelllll
mowania

dzi&a:ań władczych

przysługują

uprawnienia do podej-

dz.1,ałalność . państwa,

_uw~anych .z.a

dla wykonywania swych zadań musi_ dysponować okr~ślonym.1 środka.

.

mi osobowymi i rzeczowymi, gdyż 'uprawnienia zostuy

llil.l.

przyzna-

ne se· wsględu na jednocZ0śnie nałożone nań obowiązki wykonywjlnia tego• co ustawa

nia 1/

jego iakresem . działa

e

. Organ wrac
bywa

określa najczęściej

&.

kadrami i

wyposażeniem

rzeczowym ,nazywSZll"

różnie: urzędem, biurem, instytucją itp. 2 / ~-W przypadku ·m inisterstwa nie sposób nie . wspomnieć o

toczą

cej się od lat dyslĆusji wokół kwestii czy organem państwa jest
liliniater, cey ministerstwo. Polaryzacja głosów przedstawicieli
.,

nauki w tej mate!ii wystąpiła wyraźnie w połowie lat 50-tych,
kiedy · to każdy z.' poglądów w tej sprawie zyskał: zwolenników
i określ.OJlłl argumentację. M.Jaroszyński za organ państwowy
_uważał tylko m1n1•tra3 1• z.wolennikiem
państwowym

poglądu

W

że

organem

jest tylko 111.i.nisterstwo /łEl')Znie z lllinistrem/ był '

W.Zakrzewski 4 /, mniej a.decydowane stanowisko

ryn5:I.

,

zajmował S.Rozma-

późniejszym okresie A.Burda nie wykl.uczal: możliwości

określenia

i ministra i ministerstwa mianem organu

jed-

wyraził

nak pogląd, iż twierdzenie, że i_ minister i ministerstwo są
organami
czego nie

państwowymi

niczego · w danej kwestii nie

rozwiąsuje, gdyż

te oba te orgSZll"

wyjaśnia

i ni-

w żadnym wypadku. nie można twierdzić,

są równocześnie

naczel.Dymi organami

państwowy-

. mi w zakresie jednej i tej samej właściwości rzeczowej 6 /.

:11• brakło v ąalmeji . glon kweetionU,111cego .w ogóle ~ull4Doić

etaria!a t~iego pcobl.emu ;i~ tea.

cą

or&IIIUla pa:iatwa jest

tylko 111J11.eter, •cą tJ'lko IWlistentwo itp. 11. Dysku.ej a vr4~• alt daleka od. sakońcsenia. Do
ca

się prą

ąemtowuego

problemu. powra-

%6.• oh olcujach, esy to gwoli pr~7polllll.ien1a jego

dalase;2 aktualDości, otwarwści S/, C&1 to

V

celu wsbogaceni.a ..

•· atanowielta.

4J'aku;ji J10V1m. lll'pmelltami clla Obrony ;jalciego

prseciw

poglłl4oa

n& su:reślone

odmiem,y~ g/~ Ani se

wsględu

na teaat. aa1

aożllvoeć

rU/!/. opracow81lia nie J.etnieje

nwet

akr6~go saprestm.towmua r.ó-ch stuowiak vru s usaaadnia-

3• arpaentac;i11, toteż co do asczeg6~ów 4YalcUaji odąla- ·
3110 cątelzLi.lca do povoł:ae;j w prąpiaach literatury ,o/,
;iącll

Il&

jej

-ąlko

/ąsku;j1/

pewne ,awagi
Clłocillt

Jl.1e;jalto mar&J,uaie atormuowane

aoatĆMl

og6lna.

v dyskU;ji

biorą

udsi~ prsedataw1ciele naDk

prawnych, odlloai •1• vr&ND.1••

że ąsll:U;ja

tocr.7 a1, ;jaltb7

obole prwa, v culcow11;Ta o4 niego o4eriinmi:ll. VakuuJll aa to
vypoviedsi, że prsepią prame nie
UJI

państwa

nsyw~,

1111nia-teratwa org.a -

111 1 wypowie4&1, Jc1;6re atvierds~IIC taki.•
prłlllJ3ł'ch

nia w przepisach

określe

/np. co 4o_llinisteretwa w art. 32

pkt. t. Xoutytuc;ji/ sapiau,1"- t ~ WJ'JIOwi.eda n.oraa~ "naraclumek 111e

cl.ość

prec7s7jnych

uie jest niestet7

wolll.a,

liforJll\llowań

od ;jalti.ch Konetytuc;ja

12/ • Slr:1L"1t1Hl takich i podobQyoh

poatw .prs.edatw1ane w dylilcu;ji okruJ.enia aini.atra i /albo/
ainisteratwa jako orgllllu nie 118J11 charalcter1l definicji real.Jlych,

8IL1

m:,lliJull;ąch e~wos4'awcsyoh, l.ecz. racz.ej def1Juc;ji regul.u-

-~ących, cay

D,OmtnaJnyeh JQ:Ojektu,}~ycll

źe preaeDLtowane w ąalcu;Ji

1.:,/. Właśnie dlateg4, ·

ctet.iJu.c;Jt, w Zll8C&D1'• atopn:J.u'
'

odervce . od

ąskUaja

. regul~ilOJCh,
prowa4dć
.

.

llorm&tywnego

materiału

charakter de.tinioji .

lilaJłl

poz.a presentacj, ar:gumentów, nJ..e

111Qże

'bardziej widocsąch efektów, do rr.bl.lżelll.a stano- ·.

do

-

wiak. Skoro ocsyviatya jest,

ż~

nie ma ust-owej de:Cillic31

141 , ale określenie organ państwa, orgaZL wł adey,
orsau,. państwa
..
cą

orgaa. ldmill1stracji paziatwowej wyst,puje w tekatacb alctó'lir

DIOJ;ll&ąwll1'Ch.

.t o w possulciwm:uu. znac&elll.a nuwy "orgmn, czy ·

•org-.. p•twa• ul•t.7
w

jęąku etnicsąm,

ai42pąć

jęąlcu

do znacunia odpowieduic-h IL8ZV

natural.llYm. Nie

można prąjl\ć,

by ut:.odaRa torllllllujllC wypowiedź normatywną ber. de!uuowmia~

1lt7Vch Y niej
g~ł

.JU&Y wypowiadał

sit w inD7m. 3tz.yku

niż

natural.D7,

to OSDacr.alo•, że uat.al.a pre,o lila wtajemniczonych.

· · Chociaż to ·co powiedziano je•t znacznym upro:azczeniem z.agadnie-

Jlia, w tej prostej postaci odnosi

się

co najmnie~ do prz.epiaó.w

1LStW7 &.aaa4nicsej - Konstytucji, aktu normatywnego najbardziej
poclaten,vegp, !Uljbardziej powszechnego z punktu. widzenia zakreav. po4Jlliotowegp, lcręgu. adresatów. Art.. }1 Konstytucji daje ·

· podst.,. do atwierclzelLia,
organów adllin.1s1z-ac ;li

tego artyk'IK~ jest.
wowej.

~

że

minister

państwowej,

nęc-

orcm6w ••• •, poswala

,

ąatemowej

stanowiący,

min:istentv 1 i~ch

uatal.ić,

organem; Jest ponadto organem
nej i

o którym mowa w przepisach

naczelnym organem administracji

:,2 ut .• 1i Konstytucji

"koorąnuJe daialalnoać

do grona nacze-1.nych

należY

ze

r6wn.ież

państwa,

te Rada Niniat.rów
podległych

mogflcych

sobie

ministerstwo jest

gdyż

to wynik a z logicz.-

wylcladni tego przepisu.

lf.uwa •orgm" w 3t&J'll:;u. naturalnym Jia szereg
Spośród

państ

llieć

'llr.&.\4, iutytucja,

znaczeń.

tu zastosowanie, organ znaczy

pełniąca określone

tył~,

funkcje w dzied.Zil:l:ie

co .
życia

.- 4 -

apołecnego

.,_i.młtytucja"

15 /. B.azwy -"ur~";

są

równi.et

JtaSWa-

mi o nieostrym ukresie, o ró.dmych odcieliiach mac~eniowych.
Prą;jmując, że są

znaczemowo dosta.tec~e · komanikatywne,

konsty"tw:y~ riuwa "orgm:t0
. ,1

instytucJęc, ozna.cza;Jąc

może oznacz~ zaró~ ~ - jale

ministra

1

s~ j ..sic, .

~nisterstwo. 1Tiu:

\

'

0

'

nuwa "orga.u", r:ównJ.•.ż n.azwa 1ipaństwo 11 nie jest ;jednoznaczna,
'

1 w raz.woju ~sistowsld.ch

od ~pu 2!:~oju

f"·

'

również prawnych, zależnie

nauk;

'

państwa socjal.istycznego z~ażY'ć ·~żriia, ·

odpowiednio qo stopnia tego J?:OZWoju, przemieszczanie
t 'ów' w definiowaniu

państwa.. ·

się

alccen-

Tw~rcy n!aUli:o~ego socj aliz~ ~ e-~

·pojęcie państwa. roSWlliel.1 śorganisow;my aparat - prz.emocy w sł:~- .
. bie klasy

panującej,

dla ucisku ki~ ~zyskiwanych 16l, ~be ciiie
0

coraz więcej m,agi ·poświęca ' się państwu j ~ najbardziej maso.
·
17/
wej 1 najefektywniejszej f ~ e organizacji społeczeństwa
Państwo może wykonywać swe funkcje w zasadzie tylko przez
.

.

swoje orgimy. Akcen.tuj~ w definicji

..

.

.

państwa funkcję

prz;emocy,

. pojęcie organów państwa ll!Ożn.a. ograniczać do o~ganów, którym
z .mocy ustawy

służą

uprawnienia

władcze,

a

pojęcie

aparatu

państwowego do systemu t .alcich orgęnów. Uwjgl.ędniając w definicji państwa jego funkcje oI:gsniza.torskie i świadczące, pojęcie
· aparatu.

państwowego

Zllt8CZ-eDliu ~az. s

J?:Ózszerz.a

się

na organy

państwa

w

powyższym

obsługującymi je u:csędami 1 oddanymi do ich

dyspozycji fomnacj ami zbrojnymi, oraz.

na

ogpl z~adów i ~ed-

siębio:rstw państwowych 181. · Wobec tego, · że każda jednostka
organizacyjna, j alco
wego wykami.je
będzie

część

czynności w

szeroko r.ozumianego aparatu
ramach

zadań państwa,

państwo

uzasadn.ionym

z tego punktu widzenia oaeślenie jej mianem organu

- 5 państwowego: w

tak.im seD.;5ie organem jest prz.edsiębiorstwo

państwowe, szpital, sz.koła 1 tp -19{ _N ie będzie to sprzeczne
z przytoczonym znaczeniem nazwy _organ,

gdyż każda

z takic-h

jednost~k or,ganizacyjnyĆ:h, jeieli nie jest urzędem, to jest
instytucją.

Podobnie jak każdy władczy organ państwa wykonuje zarówno
czynności

władczym,

o charak-terz.e

państwowego wyróżnia się

w strukturze prawnej aparatu
władcze i organy niewładcze
Chociaż

powołane

n,ą padstawę

organu

państwoweg_o,

wz.ględu,

że

nie

20'
1

nie

żane

łącznie

działania

wyczerpuje t .o problematyki z tego

wyjaśm.ia

dostateczn:ie

normatywne

r.óżnie: między

pełnej

muszą być

jasności,

z ·przepisami szczególnymi,

rz.ędu 22 /.

wego, ale do
państwowej

określenia

określenia

zasady

określenia

państwowej

ministra

dodatkowe

w szeregu aktów normatywnych

W aktach tego r·odzaju

wy nie tylko do

ogólne

regulującymi

poszczególnych organów 21 /. Dla

zn.al.eźć można

tymi organa-

zawsze tr.aktowane i roz.wa-

mianem naczelnego organ.u administracji
podst.awy

uzasadni.o-·

stanowią

i 11.i.n.istra i ministerstwa mian.em

mi i wzajemnego ich stosunku. Dla
sformu.łowania

organy

•

przepisy Konstytucji

okr.eślenia

do

jak i niewładczym, tak też

niższego

z:nale~ć mo_żna również podsta-

m:i.nd.sterstwa mianem

orgęu państwo

go mianem na.czelnego organu administr·acji

•

Wyn:i.ka to wprost- z. przepisów,

11Chwał:y

Nr 137 RM z 18. VIII.1970r,

w sprawie koleg;i.ów w n:acz.e-l.nych organach administracji
wej i ~dach centralnarcll.. 23 / • TI!udno

państwo

byłoby sfoI.'Ilnlłowania

uchwały łł:r 137 RM ~apisać na rachunek niie dość precyzyjnych

sfoxmw:owań• prawodawcy, skoro terminologia uchwały Nr 137 me

jest n:owa, odkrywcza, gdyż w omawiauym zakresie powtarz.a

.

.

.

.

afo~owaaia popr-.mu.o obow~IIC=ej w tej materii llChwały
k

891 RM s 19.:U. 1955 r. 2 4/ ,
Jla podstawie doty'chcsuowych :,:oa.wuaii JDDba

t• obowifl!AJ~ PESeP18" _prame daJ,, podauwy
- miamtm cmgam ~a:t'dso
.eyjuj apara'tu

:1tGŻJ"1ch

stwierdsić,

cło ola:eśleJl.1.a

elementów w e ~ e orgaiza-

państwowegQ. WYJU]ca

to z. aaku utwowej defi-

Dd.cji n.aswy "organ.n 1 _Jlieoa'tl'eg_o zakre811 tej nu-wy w
n,atur~m. Stwa:u:a to dogod.l:lfl

SJ'tuac-ję

jęayku

dla budowania w celach

pozna,cz;rch, bad·81rlcż;ych, zależnie od potrz.eb, J:'6żD;vch defim.cji
nazwy "orgaa", czy norgan
regul~ące,

nominalDe

państwowy".

projektu;jące,

Mogrl to

być

np. definicje

czy sprawozdawcze.

Bfł4

to

jednak definicJe nie wykluczając::• się wzajeJlllli&., a jeżeli -

to

tylko postul.atywnie, 1 nie mog\Ce pretendować do "prawa"

wyłącsaości; dlategp można z.alcładać, że spór o jedną definicję

organu w o,becnym st.mi.ie Jlt'llWDYm,
lfY]:IJ.kowo, 1 'to

111.ezal.emie od

może zakończyć się·

ilości

tylko bez-

i uwagi vytyczonycll. em&u-

meat6w. Bri.11amiast każda ddiDi.cj a "orgarm" może być usyt.eczna
pod wam,mlciem, te
abetrakcj11

llędzie świado1Vm

&abiegiem metodologicsnym,

służącą w.rraźnie określonym

celom

poznswcąm;

budowana w celu ·przeciwat•ienia jej inn;rm definicjom, rozszerą

tylko

krą&

dyalclrt.an.tóv.

Brak. jednolitego aktu n:orma't;rwnego reguluj~ego stosWlki
między

ministreJD 1 1111n:ist.eratwem

wobec, kwestii

co

należY rosumieć

wue1110żl.iwia zajęc-ie

stanowiska

pr.zez ministerstwo j akó organ

paistwowy1 praed uprseclnim zapoznaniem

się

z aktami pra,nymi,

decTcbJJą.c:y~ o powataaJ.u lllilUsteratwa i określającymi apoaó.b
;)ego ~c:jonowmtia.

- 1 •'
-

·.

»1a

.

.

.

.

.

.

,..."a1• 1 1•tA1•a1• 111a1.9'hń~a

.

.

jao 1,u~31,

. '" .
.
~•bo•tJu o:rgaisaą~.. j. ,oł•t•owe saacsenie 11a uata,a o
:

utvoraai,a ·vst4,a aiaiiitra.
Uat•a o litvor.saiu ~cl\1 aini•tra Jl.ie sawiera wuJ.llllld. o Ili•·.
aiauntwie;

.a u· o jego

11tvorseD.1~ 111• tet Die- d.efiD.iuJe •

--,,,. "vq4• 2 5/~ 'Rrą a.ie doać o•U711 aa1c:rea1e znacsen.iowym ·.
aj

a-,y w j1ąlm aa:t;aala711 261 ,

\1HH4niozq11

może łG'ć pog.;..

1,ct. ie· u'tafa o uwona.1.u ~du lliniatra osnacza powolmue
.

·.

oąanu

jeaooaolNnfep, nacaelugo

adm1Aiatracj1 paaiatwowej oraa

je4Docseniewypo•ueme go w D.ies.będne saaoby oaóbcve

i rs.eczo~

we, zai,.vni&Jllce realizację uta,\ olcreśloąch zadań przez .
powoL11111 organ, a co najmniej - stwarz.a

podstawę prawną

do

takiego .w ypo•uenia.

Uataw,r o utworun.iu

vsędu

llinistra

8łl aktami

normaty,.mymi bar-

dzo ogóląlli, luonicmqlli; ogól.nie też i tyl.1:o z punktu widzenJ.a priledlliotowego określ&Jll aurea

dziuania llinietr6w.

Do W731ltlc6w ~eŻll,.PG■tanowienia uatw, określające roduJowo

. jeclnoa1ki org,&1sac7j:u, Dad któ1:711i llinister spranije u4s6:r
271.
1~ kieroim:lctwo·
.
.
.

•

.

.

.

l:atda uta,a o utvor.seniu ursędu lliAiatra ustanawia dla Rady
MiJIJ.str.6w upovunienie do

określenia w

clrodze

rospo:r"ądzenia

asczególowego suresu d11i"ania danego ministra.

c-

. Jlo&P01'SlldZen•1a Rady Minist:róv w sprawie szczegó:towegc, zakresu
dziuania ministrów nie sa,ieraJ1b podobnie, jalc ustawy. vzmia-

uk o llim.steratvie 281 • llosvJ.~~llC poatanowieD.ia ustaw v przedllliocie zakresu działaDia miD.iauów, rospor.sądsenia. podobnie jak

uat_,,.,

określają

sakres

działmia

prudlliotowego •. Wśród zoduJów

milllistrów z .punktu. widzenia

sadań

miDiatrów wymi.e nia

się

m.in. nadaólt nad prsedaitl>ioratvami, •Jednoczeniami, jednostkami

- a. z.apl.ecz.a na:o.lcowo-badawczego i technicznego, oraz innYmi orga-

be~pośr;dlii~ ~

niz.acj amf '. góspod. ~czym!,

podp'orqd~o~anymi ·29/.

wyjątków' nal.eżą przypadkl,' gdy . Ii.ad~· Minl~-t~w ~~zpo;ądz'e'.. .

Do

niem w sprawie zakresu działania ministra o~ślała imiennie
j edn.Óstk:i' orgaru.za'eyjii:e

• Clioci~

~tawę o

beż;oś:ce·~~ ·podporządkow~ . ~stro~i 3 ~ .

utworzefiiu

urzędu

miriistr~ trzeba' ~~ać

'

za akt ·kollfltytut)'wny d.ia ministerstwa, a rozporządz.enie w sprawie szcz.eg_ólowego z.akcesu
akt

norme:ty'fIIY,

g

dżiałania mini'~ hf ia ;b·~ ~o

w~

punktu. widzenia prz.edmiotowJgo podziału zadań

międey c.złonków Rady Mi:n:.i:strów, to · jednak ;;obec faktu, że oby. dwa t.e rodzaje aktów .nie

poświ~cają w · ogóie' 'i,;.w~-'i~nist;rstwu,

a nawet nie ~awienają o ni.Ili wzmianki, akt.em podstawowym dl~
organizacji ~nisterstwa jest uchwała Ra.dy Ministrów w sprawie
nadania statu~ ministerstwu or.az sam statut ministel!stwa,

stanowiąc~ załącznik do takiej 'uc'hwały 31 /.
Uchwały ·

nie

są

Rady Mi:n.istrów w eprawie nadania statutów minister·stwom

oparte o

podstawę prawną wyższego rzędu,

.o

delegację

ustawową, lecz. są wydawane, w związku z odpowiednią ustawą o

utw_o rz.en.iu urzędu minis~a i rozporządzeniem w sprawie szczegóło ·
wego .z .akr.e su jego

działania 3 2/. Uchwały

R~y · Ministrów w ~pra-

wie n.adawania stat,ut.6w ministerstwom można . określić jako uchwały
samoistne, ale mieszczące się w ramaeh ogólnej, konstytucyjnej
kompetencji tegp org.a nu, np. w zakresie z:apewn.1.eni~ wykon.a~la
ust.aw, o czym mowa w art. 32

pkt

4 Konstytucji.

Podobnie jak u1:hwały tak i statuty ich mocą nadawane są
aktami bardzo z.więzqmi, ·regulującymi tylko nieliczne zagadnie-

nia. , Do

postanowień powtimz.a;jących się

w uchwałach Rady Ministrów
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o nadaniu.. statu.tów ministerstwom · jest

upoważnienie

i ~obowi~a:..

nd.e -ministra:· do nadania m.in:ist.erstwu reguJ.aminu. organizacyjnego, w oparciu o statut-, oraz

u.poważnienie

wania w uzasadnionych przypadk~h,
Jlla departamen:tów lub innych
Il!Y'Ch., :wymienionych
zobowiąz.aniu

przekształc.a

komórek organizacyj-

ministerstwa, przy jednoczesnym

•
się

u.prawnienia'. do regulowania

or.gan:i.zacji m.1D:ist.erstwa w zakresie nie
i w ramach tego zakresu, a
łeecz.enia

lub

m.1D:istra do powiadamiania Rady i'linistrów o dokona-

ministrowi przyznaje

więc

łączenia

równorz.ędnych

w statuci.e

· nych zmianach.
~ale

ministra do dokony-

upoważnienia

określonym

te w

statutem

części dotyczącej

lub pr.z.eksz..tałcania departamentów lub innych ~wnorzę_

dnych. komórek organizacyjnych .mind.sterstwa, wymieni.onych w statuc-ie, wykonuje on pod ncad&a:cem Rady Mim.st.rów.
Stataty

o.lcreślają,

m.in:ist.erstwo mianem organu wykonawczego

stra 33 1, albo mianem

l!U.1l1-

urz.ędu ministra 34/, działają_cego zgodnie

z Z.&'t'_ządzend.ami i poleceniami ministra i pod jego nadz.orem 35 /.
St.atu-ty

zawierają

postanowienia,

że • minister

wykonuje swoje

funkcje kierownicze przy pomocy podsekretarzy stanu i dyrektor.ów departamentów /kierowników . równórżędnych :komórek organizacyjnych/. Niejednolicie

określają

statuty przedmiot odniesienia

funkcji kierowniczych ministerstwa.
Tak n..p~ ·spotyka

się

postanowienia,.

' że

minister przy · pomocy ww.

osób kieruje · min.1sterstwem36 /, albo · że przy l?Omocy tych dsól).
kie:im.je resortem 37 /.
St.atuty •ustanawiają -pciy mi.nist.er-i~twach organy kolegialne
o,

chaualcteru opiniodawczym i doradczym,

upoważniając

minis~w

do ust:aleiu.a :iih 'skład:li osobove&o, organi~acji i trybu działa-

- 1'0 . -

-ni.a 1ula.

odąl.;j~ w

tej Jli&teri.1 do przepisów

odrę lmych.

Statuty ~a,iera;!.ll również ogó:u:i. upoważnienia dla miD.i.atJ:ów
do powoływani.a, w zal.eżn.ośc.~ ,od potl:Zeh, i.mlych, nie wym.tenion;rch
w at.atu.cie, kolegial.nyeh or~anów doradczych i opiniodawczych.

Zagadnienia te bard.siej

az~egńlowo

odrębn.1.e.

omówioa. zost~

Do· wyjątków J18l.eŻłl postaa.ow.irenia statutów określa;!łl(le zakres

ds.iałaDli.a ministerlltwa z pmiiktu widzenia prudmio.t owego.

Poatanowiezua tego :r.odsaju

:są

powt.6rz.eniem

postanowień

niego x:oz.pors,dzezua o sacze~6iowym r.akresie
Je~ell chodu o 1111.n.iateratwo ,jako

tucj~ to po•~ ~piaam1
prą nilll

org~

:z:óWJJ0Uędll7ch

do:ey•.czącymi

kolegJ.al.ąch.

D.IISlo"J' wchodlląQYch w

jednostkę

.statut

działania

mini.atra38 i ,

organ.izac;y;Jną,

llU.nistra .i
określa

inaty-

dz.iala;ląctch

tylko najogólniej

ailad 1111ni•s terstwa dep_.-t.amentów i komórek

np. gabinet miAi.stra, nie

ich ukresu. ani s.asad cai.ai:mu.a. W tym
się_ całkowitą . swol»dę
wać wedbłg

odpowied-

precysując

wag1ędzie

bl.itej mi
posostawia

lllimaaow1, który 1110te te kwest.ie regulo-

swego t1ZUSD.ia,

Il&

podstade wspomniaziego, ogól.nego

upowam.t.enia statutowego do nadania mizusterstwu regulam1m1
org&lli.sacyjnego.
Osobliwością

statutów ciiustentw,

widoczną

szczególnie w

prsy-padn resortów gospoclecą,ch, jest olcolicsność,

se

określają

·

one zue ty1lco sas·ady orgmizacjl ministerstwa jako

wy-odrębni.onej

j•dn.ostki org.111U.sacyjnej, ale w istocie

:Z:'8110WO struktm-.ę:

~kreślają_

organJ.sacyJtAI: resoru, dsia2:u adminis•tracji

państwowej, o'bejm,1ąeego

ogól:

;t•dnoiłtelt

podpo~dkowau:iych orga-•

nJ.uc7jnie 1111.n.istrowi. Co FW.d& statuty wy-mieniaj\ z

naąy

tyl.lco jednostki organJ.za.c7jzie„ nad ~ I l i minister sprawuje
bespoś:cedni

nadS:ó:e., np. aj,e anocsenia,ale wollee: iatniellia ·p:wea.

określ.cm,-ch

trw&Qch

więu

or1&ai.saq~117oh

lliędzy 'bez.pośrednio

- 1,1 -

przez. ministra nadzorowanymi organizacjami i jednostkami wchodzącymi w skład tycl1 organizacji t9a, że statut Itinisterstwa

Jes1. przynajmniej w pewnym eensie statutem resortu jest uza-

sadniona.
N.a taki sposób oceny statut:tt miriister-stwa
nież

w pewnym stppmu spotykane,

wyżej

wskazują

rów-

wspomniane, postanowi-

Dii.a statutów, że minister kieruje resortem.
Dopełnieniem postanowień

nizacyjnych

statutowycli o jednostkach orga-

podporz.ą.dkowa.n:,ch bezpośrednio

ministrowi jest

upoważnienie lilinistra do aktualizowania wykazu tych jednostek,

stosownie do z.achodzących zlilian. Te postanowienia statutu ministerstwa podobne

są

do.

postanowień

statutów

zjednoczeń

z tym

tylko, że określając jednostki organizacyjne ·podległe ministrowi ll:i.e

zawierają post. anowień regulujących

sto·s unkl

między

jednostkami a ministrem i na odwró:t, tak jak st atuty
r.:egulują

stosunki zjednoczenia z

wcnodzącymi

tym

z.jednoczeń

w jego skiad

p:cz.edsiębiorstwami. 391 •
Zmiany w

składzie podpoxządJcowanych. ·cez.pośrednio

ministro-

wi jedno.stek organizacyjnych

następować mogą

nia, likwidacji lu:b

tego rodzaju jednostek przez mini-

łączenia .

w ·wyniku powoływa

stra, lub Radę Ministrów, na podstawie ogólnie obowiązujących
przepisów 40/ oraz mogą być wynikiem zmian dokónywanych w organizacji naczelnych organ.ów administracji '
ustaw szczególnych 41 /.
strów

mocą uchwały

państwowej, w

trybie

Zdarżają się przypadki, ,źe ilada Mini-

samoistnej dokonuje zn:ian w

składzie

pod:po-

r.ządkowśey"ch ministi=om jecillos't ek · organiz.acyjnych, dokońując '

odpowiednich prusunii:ć mi~~zy resortami; wiąże 'si~ to z koniecz.noscią stworzenia warunków dia rozwojUa określonej 'produkcji,
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·a

towarzyszą

t .e m

dość

da1eko

idące

zmiany w strukturze

organizacyjnej samego ministerstwa 42 1.
Charakteryzując

go

określić

najogólniej statut ministerstwa

mianem aktu. normatywnego4 }/. Dotyczy .o n co praw-

da jednego ministerstwa, ale jego postanowienia nie
niczo.ne w

można

Cf asie, a

stanowiąc

są

ogra-

o ministrze• podsekretarzach

s'tanu, czy «JYrekt.;>racb: departamentu.,

to w sposób,

czynią

impera~, w oderwaniu. od osób konkretnie

sprawujących

te funkcje. 'l miywidualiz.acja postanowień statu-tu. ma chara.eter
:z::odzajowy, a nie konkretny, persona;l.ny.

W świetle dotychczasowych uwag o etatu.cie ministerstwa
wył.anie. się godny r.ozważenia i ewentualnego z.badania problem
celowości

nadawania .statut.ów resortom, nieaa1eżnie od statu-

tów. nadawanych ministerstwom, a1bo · łącznie a nimi. W hierarchii

omówionych aktów,

dotyczących urzęd~

ministra, dopiero sta-

tut określa r8111.Y organizacyjne resortu., imienne wsl.!:azując
jednostki

podporządkowane bezpośrednio

ministrow.1.. Nie chodzi

przy tym tylko o to, by statut minis.t erstwa
organizacyjnych. jednostki

noszącej nazwę

n-a.swa odpowiada.ta ~esowi

dotyczył

spraw

ministerstwo, by jego

t:tteści~ chociaż

i to nie jest bez.

imacsend.a, a1e o epr8ltlY zaacznie ważniejsz.e. ~ający proces

doskonalenia gospodarki i
dŻiałalności,

nie,

do

obejmuje

r.óżne

spoistości,

przezwyciężenia

jasności,

przejrzystości

dążenie

do s.apew-

:·. systemu prawa,

inflacji pr,zepisów prawnych, nadmiernej

szczeg6łowości i::ozwill&ań
caęst:,il

dz.iedz.iny

m.in. prawodawstwo. Nie wymaga dowodów twierdze-

kierunkiem Slllia:o na tym odciDJCll jest

że

nienia

państwa

norma:~ch, oru s.apobiegania z.byt

smiano11, albo inaczej, &&pewnienia więlcaaej atabil.Dości

- 13 DO:i::matywnego. Kierunki te, jako wskazania ogólne

materiału

są

dostatecznie

wyraźne,

kretyzacji niezbyt

spełnienj,a

ale prz7 prób.ach kon-

Xonkretne, odcinkowe

instruujące.

Z,ania nor~tywne dla
być

orientujące,

swej .roli

rozwią :

regulującej

mµ.szą

optymalnie dostosowane do potrzeb, praktyki, której

mają

służyć, a z .. tego punktu widzenia zarówno stopień szczegółowo
ści rozwiązań

stabilności

normatywnych jak i

przepisów praw-

nych mogą zależni~ od materii, której dotyczą, wykazywa6 daidące

leko
?llOŚc.i

i uzasadnione

zróżnicowanie.
zarządzania

stosunków w sy'stellie
się możliwe

wyda .,-je

1:1Stawowe

Dotyczy to w szczególgospodarczego. Tak n.p .

o.kr.eślenie

struktury organizacyj-

n,ej resortu, gdyż ta strulttura jest środkiem do realiz.ac.ji
celóW',

z.adań

kształtowana,

cyjne

i w

.zależno.ści

od. poti:zeb

bieżących

modyfikowana. To spr.awia,

bezpośrednio

podporządkowane

być

ll!Usi

jednostki organiza-

że

ministrowi wyznacza statut

ministerstwa, a nie illl¼Y akt normatywny, akt

wyższego

rzędu.

Podobnie jak struktura organizacyjna, tak samo stosunki wzajemne

między

nymi, z.akres

organem naczelnym a organizacjami

podporząkowa

samodzielności

inge:ćencji

tych organizacji i

ganu naczelnego w ich sprawy
się .

znacznie, z uleż.nie od

cz.ej

„

Z,a

tezą tą

mogą

hranży,

przemawia

w sposóh uz.asa.dniony
czy

działu,

trwający

gadęzi

cych, zasad dostosowaIJYch do specyfiki

mem

rozwiązań

systemie

tych jednostek.

różnić

gospodar-

proces weryfikacji zasad

nowego systell!U ekonomiczno-fmansowegp w jednostkach

dzialalnośc.i

or -

branżowej,

Konieczność

inicjują

do charakt~ru

zerwania ze schematyz-

normatywnych w zakresie obrotu gospodarczego , w

zarządzania

gospodarczego, zdaje

czności ,g,

·postulatem

ogólności,

mu prawa.

Przezwyciężenie

tej

zawartości

sprzecznoś.ci

się pozost.awać

i

stabil.B.ości

w sprze-

syste-

na omawianym odcinku

wydaje się możliwe przez, ustawowe określanie najogólniejszych

•
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s:asad fuD'lccjonowania organizac;u: gospodarczych i ich stosunków
z

naczeląm

Qrganem, któremu pQdlegajl\, a regulowanie kwestii

szcz.egółowych

przy pomocy statutów, nadawanych resortom.

Statut resortowy

byłby

instrumentem prawnym dostatecznie elasty•

określane mogły być

.cZJIYm, by z.asady nim

dostosowane d.o potrze~

i Jpecyfiki poszczególnych resortów, jak: i do smian w zasadach
.:tunkcjo.nowania

każdego

resortu z. osobna, bez. potrzeby doko~aobowifłZUJfłCYCh.

nia z.mian w prz.episach pr.awnych ogólnie
j'\JiŻ

Jak

wspomniano,, statut

a.asady org8f1zacji ministerstwa,

określa
toteż

tylko bardzo ogólnie

poprzestanie na tycl:L za-

sadach, nawrt przy licznej i zdolnej kadrze oru n•ajlepszych
ś~dkeazhi

~awidłowegc;,

wszystko

właściwego

rze;cz.owych, nie zapeWllU:oby
rozmieszczenia

należytego

śrc;,dków

skoc;,rdynowania

Ministrów, nadaj11c statut,

powifłZ,ania,

założenia zadań,

i

działań,

upoważnia

ich

a nade

dlatego m. in. Rada

ministra do nadania mi.ni-

sterBtwu. regulaminu organizacyjnego.•
Niejednolita jest. praktyka

jeżeli

chodzi o

formę,

aktu

mocą którego minister n.a daje ministerstwu. regulamia organizacyj-ą.

Regul.amiih nadawany bywa

decyzją

«I.

gµ.l.amil:ly, to
py

zarządzeniem

ministra, albo jego

Jeżeli cho.dzi o probl.ematykę-,- kt.ó r.ej dotycz!\, remożna

w ;jej namach wyodrębnić tr~ podstawowe gru-

z.agadnień. Należą:

do nd.ch: struktura organiz.acyjna w seasie

statycznym, podział: csynnośc1. /sakres uprawnień i obowi~ów /
or-az. tryb.

działania.

W pierwsz.ej gru.pie

zagadnień

regulamin określa nazwy i rodzaje

podstawowych komórek organizacyjnych, którymi są departamenty
· i inne komórki równorzędne, oraz v,yznacza przedmiotowe ich
z.a.kresy

działania..

Komórki podstawowe

mogą mieć strukturę

bez-

wydziałow11, daielić się na wydziały al.bo posiadać strukturę,

- 15 o charakterze mieszanym. Ich dyrektorzy /dyrekt.o rzy de~taupoważniani są .

mentó--w/
.

przez ministra do

.

wego zakresu

działania

.

wydzia&:ów i stanowisk pracy
.

'

w

skład

. określania szczegóło-

.

wchodzących

'

departamentów, ale u.tworzenie w departamencie nowego

wydziału,

nie przewidzianego regu;J.amine:n może nastąpić~ pod

określonymi

w~ami, tylko za

zgodą

ministr.a.

działaniadepartamentu

gulaminem zakres

Określony

re-

ma ·charakter względny,

gdyż ~egula.m.i.ny zawierają postanowienia nadk'1'.ad~jące na deparobowiązek

tamenty

opracowywania
działania,

gulaminowym zakresem

zagadnień

nie

lecz zleconych

objętych

ich re-

do1:'aźnie

przez .

ministra lub podseld:.etarzy stanu.
W r :am.ach przedmiotowo
gulaminy

ustalające

men .&ó .w/ zakres

wyjaśnień

organy

obowiązków

działania

i

uprawnień,

upoważnieni

są

stanowiąc

że

n .p .,

dy-

do wy-dai-rania ,:ytycznych

reprezentowania ministerstwa w sprawach wy-

z. zakresu

działania

nom i instytucjo_m centralnym

departamentu, udzielania orga-

wyjaśnień

i opinii co do spraw

prowadzonych przez departament i tp.·45 /. Podobnie jak
charakter ma zakres

działania

regulaminem zakres

uprawnień

wyczerpujący,

w

gdyż

posiadać również

ną decyzją

r ·e -

do przepisów wydawanych przez ministra i inne

nadrzędne,

nikających

zakresu

dla dyrektorów · departamentów /lub departa-

rektorzy departamentów
oraz

określonego

myśl

departamentu, tak i

względny

oaeślony

dyrektor.a departamentu nie jest

postanowień

regulaminu,

może

on

inne szczególne uprawnienia, przyznane

ministra. Wiele uwagi

poświęca się

odręb

w regulaminach

sprawiepmapisYWania pism, przy czym nie fila w tym za.lcresi·e
rozwiązań

szablonowych, schematycznych. t

ków przewidzianych

odrębaj; · mi

wyłączeniem ·

przepisami, przyjmuje

jednoosobowego_ podpisywania pism.

':l

się

przypadzasadę

niektórych przypadkach
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~

regu.1amin za2trzega, że decyzje i .pisma wyrażające stanowisko
w zuadniceych sprawach lub inne o znaczeniu ogólnym oraz pi-:
sma do ministrów, podselcretarey stanu,.generalnych dyrektorów ·
itp. podpisuje minister lub podsekretarze stanu 46 /, wg inilnych
- "tego rodzaju pisma podpisywać może również dyrektor depyrta.-

mentu47/. 'W granicach posiadanych

uprawnień

dyrektor departame-

ntu może upoważnić swego _zaa½pcę, naczelników wydziałów i in!.nycb aa.inodzielnych pracowników do podpisywania

określonych

pism. Szczegółowość regulacji tej problematyki jest n:iekiedy
bardzó da,leko
regulaminu,

idąca

czego

że każdy

ilustracją może by. ć

pracownik

postanowienie

preygotowujący projękt

za3:atwi-

nia. sprawy w :!o:cnie pisma /decyzji ostatecznej/ zaopatruje go
na kopii swoim podpisem lub ustalonym skrótem, umieszczonym
z lewej strony Ji:opii pisma, pod tekstem 4a/.

na.. celu w:a.twienie ustalenia.
wypadek

nieprawidłowego

Ma

odpowiedzialności

załatwienia

to zapewne
pracownika na

sprawy.

Ragulamin organizacyjni ministentwa nie określa zakresu
obowiązków

i

uprawnień

podsekretarzy etanu; zagadni.e nia te re-

gulują minister odrębnym alc'tem 49 /. Na uwagę zas3:uguje sposób
te~ regulacji. •

Zakres dzia3:ania podeekn-tarza stanu

określony

jest

według

.

kry-

.

terium prz-edmiotowego i podmiotowego. Przedmiotowo minister
ustala

dziedzinę,

w której podsekretarz etanu kieruje

ształtem zagadnień,

obroty z

zagranicą

całok

np. ekonomika, technika, nauka, inwestycje,
itp. Z puillctu widzenia

podmiotowego ustala

natomiaat, nad którymi komórkami !uillccjonalnymi /departamentami

· i'tp/, ministerstwa. sprawuje nadzór dany podeekretarz stanu.
Niezależnie

od tego minister;

zaatrzegając

chnictwo nad jednoetkami organizacyjnymi

dla siebie zwierz-

bezpośrednio

mu

mocą

- 1.7 atatutu podporz,dlcowan:,mi 1 sprawowanie tego zwierzchnictwa
prsy pomoc7

całego

organizacyjnego aparatu ministerstwa,

powier_za poazczeg6ln:,m podae~etarzom stanu eprawowanie
biet,cego nadzoru nad prac, tego rod~aju jednoetek organiza-

c,-jD7ch,

określonych

bądź

imiennie

rodzajowo.

Trzecill podstawowi\ grupą zagadnień, którich dotyczą
postanowienia regulaminów , to. tryi>

działania,

zasady wykonywa,-

nia prac,- przez aparat ministerstwa. Postanowienia te nie
etanowi, wysoce stormalizowanej, szczegółowo rozwiDiętej,
kompleksowej procedur,-, lee,:
tów procesu pracy.

do:t:yczą

w :,formułowaniach

tylko niektórych e_lemenregul3!:!inów

.wielekroć

podkreśla się jedność i jednolitość ministerstwa, jako apara-

tu "'7lconawczego ministra, czy
pod jego kierownictwem
zadań

dążyć

resortu, Zapewnienie

wymaga jednak

podziału

też

i:olektywu pracowników, który

ma do cptymalnego wykonywania

sprawności działania

zadań,

tego kolektywu

im specjalizacji,

odpowiadającej

.a potrzeba ta Rajduje formalno-organizacyjny wyraz w podziale

tego aparatu na komórki funkcjoz.alne, n:9. departamenty.
tonsek:wencją tego podziału jest formowanie :,ię w jego ramach

w,-spec3alil:owanych
cz7ch, które
wsględ.6w,

zespołów,

mniejszych ·kolektywów pracowni-

przejawiać mogą

w działaniu, z

tendencje separatyetyczne, ewoisty partykularyzm,

utrudniaj,cy lub nawet

uniemożliwiający należyte

aprav„ których pro'blema.tylca bywa iliek:iedy

we ich

różnych zresztą

załatwianie

wymaga

załatwianie

złożona,

wspołdziałania _ kilicu,

a

prawidło

nield.edy

wielu komórek !unkcjonalnych ministerswa.
Ażeby _ zapobiegać trud~ościom

daj, na departamenty

teg~ rodzaju, regulaminy

obo'Wiąnk współdziałania

nakła

o ile sprawa.

willi~ się s salcreeem ich działania lub uzgadniania sposobu

J•~

załatwiania,

o ile wymaga

łl\cznego

'ie}?.

działania,

w -spra-

waeh, któ?'1Ch . zaa:atwieriie wymaga wspóil:dzialani:a departamentów·

n s~a't- ;

.u stala się, -t. !iw. departament wiodący• odpowied:Ziilny

wianie danej sprawy. Jest nim ten departament~ którego regu-1~:.; ··,

minem · określony zikres diiał:ania obejmuje · gló~ie' zagadnienia;. '
. l.ub

przevaża.;Jącl:\ część zagadnień występujących

w'd anej

sprawie·.

Yiocląc& . ro•la departalńentlł
może również wyn.ikać" ·zc: dorainie .otrzy.

~egą od ministra lub podsekretarza. stanu poieć:ellla' iaa:'atwie~ ·.
nia

d.a:ąej

sprawy. Departaillent nie

moźe wprawdźie wydawać

l)Óle• .

\

ceń

inn'11 departamentom, ale

Ilia

prawo ządac od·.nich

nalet:ytej ·

I

współ·pr1cy, dostarćzenia danych 1 matei=iałów Diezbędnycl{ do ; vj~,/

Jconywan~a zadań~ w granicach swojego zaJcresu działania. Określ-~
nie .z&Sfd współdziałania departamentów może

v ·szeregu · przypadków

okuać eię niewystarczające dla zapewnienia~eżytej

pracy,

'leh

d1atego regulam:iny wprowadzają swoiste · rozjemstwo ,

, wacb.' spornych. Regulamin upowaźn.ia. jeden z. departamentd.w

współ_;;

w'· apra.-

do roz_;; •

strzygania sporów kompetencyjnych p01111ędzy departame11tutt• · ;;..

ministerśtwa;.'

arciu o z~ady ustalone regulaminem organizacyjnym
W

•óp::,:

przypadku wydziałowej strwctury organizacyjnej departamentu.

analogiczne zasady wsp6ldziałania wydziałów może utaiić dyreic::,;;·•'

. t .o r departamentu, jeżeli wydany przez minia tra regulamin orga.: •; -' .
n1zaey;1?17 ministerstwa upowę.żnia go do uregu]:ówania órglulizS:d'ji "'
· departamentu. Niezależnie od tych ogólnych poetanNie~
dótyć~l.'"
.
.

cych we.P6ld.zia3:ania komórek tunkcjonalhych mJ:n1at'tłiist'liiii

·•~tyka'

się niekiedy w szczegółach unormowany ,tryb zał"atwiaiti;t sp~
~k?.'eślonego

rodzaju, np. tryb

użgadniania

/

•

W podsumowaniu

..

przeglą.du

'_ • ,

•

•

.'

;,• '.~·

•, '

1 opracowywania pro-

j aktów aktów nonia:t:rwn:rch5Ó/.
.

c

' ' ·· '

'
. .. •

.

..-~ )-,1 .

:e ; ' 1
,., !' ' \

problematyki struktury organiza- - ·

cyjnej .ministera:twa można najogólnie'j stwierdzt c;;,:.~•7 'pt,'(:;yni..f~~;:,:,
od ustawy o, utworzeniu urzędu · Ddnistra struktuhl t~? b'tt~'to~..:, t",
~..

~

.. · ·:;~t.:.· ,'';' j_;

,, ,,,~_:

~: ,,. ~

mow, stnkturę ; tę okre6'1a.c statut t1adawa."1Y
przez Rad~,'
Mi'nistr!Św •.
.
.

Po4stawowe , snaczeni.•· ma„Md&wany-,,przez ministra 'regulamih

•'(jr.i ""

· gam.zacyjny. Sz'cng6ly stn:ktur:, departament6w /ktimotek ' ró\1n·o.'.t'; ·.
'

Ża ,vhd~- i. · J!!Pdą ministra.; ·

.·

., ,~ ..\' .'···
1

'' ., _~

'i

.. Reguląiny . :takladają 6.ut.ą , elaistycżnośc · striittv.r· organl'.zla:.:.:·.
c7jeych,. c~

w;rru,a lfię najpełniej moti1wośĆią

wydzi.alowej lub '. '.•

be.~~z~~o., ret o;i;_,ganizacji departamentów•· ..Przy prztifte ;j
.

'w":regll..

·.

laminacll. ,ZaJł~Zie je4noosobowego khr<lwri±ct•ia, · yedł:u'g lct6rif" ·' :
na cu1e
kud.ej
Jcom6rki
organizacyj::uj
st'o:t
! ,.
, ..
.
.
.
,
', .
.
:
••

•

•

•

•,

.'

•

•• :

-· ,

:

•

...

•

-·

iede:n kkrown±k; · f'
'

••

..•

• ·- ; • I

,.

. a kat.dy:. .Praco~, podlega-·bnposre~io-, tylk.o jednemu
nemu, .· ~d. k,t preg~ Qtrzymujt?-polP.cen:!.a "si'.1Zoo,;fe f

•

·' .

,i ~

,l

!

~- ~':-

:przeł'.czó•

pr'i~a kt1óry:n r;' •.

odp~i~~ za, vy:k~nęie zad~ 5Jl~ , ?CZ\;a:i:e· +.o na ks'.i tah6...iahie ,_.,
wysoicofci strukwry ~rganizacyjnej

:urls ters t~,·a' w'

sposS-o 'sp'i; ~j-

jaJ~cy optymlll.nie ~biegowi informacji ·.; uld'.a~ach picnoWyc:11.

Optym~izacji ,;,,.póidzia?ania i · obiegu ini'Qrnfa.oji

~l . 'Ukł'E>.ć1ac:r

.

poziomych duttt okx-ęślone · reg11l~mi!'lem. zasady· ,,,s.po•ł:pracf lcomSrek

orgaąi~acyjn,yell ·pr21:,.:.rozwi2;zywa:::i'.l szcz~gólń;~h pr6ble:nó,•i, cz;>

.

sel:atwJ,~u
apraw wymagających współciziałania; ' Cel,owi . temu' słil~
.

t.Y

okrd:i,on1, apos,ób rozs~Z7'gania •spor6W'' kom:;;:~te:ucyjnych' 'm.t~dzt'

komórkami I'unkcjonalnymi. pr:!'twidziant! regulailin~i szeroJ.:i'i'

motl1VÓaci powoiywa:.zi.ia, niual~ż:nie od istniejących etruktur.
organisacyjnfĆh, ze.społów 1 grup roboczych i komisji do wykony-

wania

&&dań

szczeg61nych, nie

naletących

do regulaminowych za-

.· . krea6w dsiałania . iatnie;)ących komórek itp • .· 52/.
, Prżysługuj\CY

ministrowi z mocy statutu szeroki zakre.s swobody·

w 1csztaltowaniu struktury organizacyjnej ministerstwa czyni z·

tej struktury

narzędzie

e1astyczne.,

pozwalające

mirJ.strowi
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'

1'11Dk6w 4s+ałan1& . i .. sa4ań, .. by w kat47ch okolicuoaciach.·aluł7ć
••eł•

ujlepiej celoa, 41.a . H+111D11c1a kt6Z'J'oh utworsollo

aulatera~o.
la4anie ~gul.~u erganisac7jnego . prsH miniatra, wobec lalco-

Dicuo,c1

afonuł:owań

atatlltll, jeat ale.t e• ko~eCSIIJII 4la orga-

nt,sowania • iJlia1:afl!twa, jeat wU'llllld• -ll!o&Uwoaci jego 41:ial:ani&.

1!1Diater jalco kiercnndk lliniateratwa jest • te10
Di& koDieCSJl111 .el••~tea

akła4ovya 'tej

pmlctu

w14H•

1Da't7'tucji~ dlatego ·

okrejlellie • iniateratwa aiau& er~ 1 ·. Cą D&CNUOp Orgllllll

ada1Jl1atracj1 pdatwwef ~ 1 • •· Jlie6
· &47 p~su ekr••l•lli• to ro~•
tej . iuv-oJi„ l11Cai•

a1, . ~

· seap6ł

s • 1Dia~rem, wras

~eh w dsiał&Diu 5-,1.

t,'lko w6wcsaa~

HU

&

praCOWllikiSw

saaobaai UJWU.JIU

prses ·

Sajogółlliej - - ~ ~

weWD,tr&DAI m1Diateratwa mołna acha-

ruterysowa6 jalco pr&llllJ oarodek 'ki.erowuia aparatea wyltonaw-

cZJ'II,

prąłan,a
.

.• i J. U' ..9..~ , cd••

udań olcnśleDJCh

11110łliwienia 11U
.

realizacji
'
.
.

UUWll o utwornniu ur~clu ainiatraJ

w grani~

cach
atatute
• ainiatentwa
1 ~•ut7tucj4.
lada
,. oudloaych
'
.
.
.
.
.
~

Miniatrów _1 prawje n.ads4r .nad •poaobn wy1tors7atJw,inla tego
śreclka

r.su . 111ni,łtra.
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II. 1964r., wym. w poz. 25 b/ i rozporządzeniem wym.
w poz. 28a/ itp.
11ołna prseczytać,

_ 3?J/

Por. np. ·§ 1 statutu, wymienionego _w poz. 31 b/ ~

'}4/

Por. np. §, 2 statutu, wymienionego w poz. 31 d/. ·

35/

Por. postanowienia statutów, wymienionych w poz. 31,.
.

.

.

.

.

.

36/ ·

hlc np. etanowi § 2 statutu, wym. w poz. 31 .b/~

'37/

Por. ńp. § 2 statutu, wym. w. poz. 31 a/.
.

H

.

.

.

38/

Per. np.

39/

Por. np. §-7 uchwały Nr '}83 RM z 7.XII.1966r, w sprawie
saaad organizacji i funkcjonowania zjednoczeń przemysłowych,
MP Nr 69, poz~ 327.

40/

lip. na podstawie przepisów art. 4, 18, 19 dekretu z 26 • .ic.195c
o przedsiębiorstwach państwowych, tekst jednolity w Dz.U.
z 1960r., Nr 18, poz.111.

_41/
42/

5-6 staiutu, wymienionego w ~oz. 31 a/.

Por. np. ustawy wymienione w poz. 25 a/ i b/.
Tak np. IIIOcą uchwały Nr 156/73 RM z 6.VII.1.973r w sprawie
erganizacji i rozwoju przemysłu maszyn dla rolnictwa,
przemysłu spożywczego, handlu i gas.tronomii /nie puhl1kowa-

- 26 -

na/, w Ministerśtwie· Przemysłu Maez~owego wyodrębniono
. i•pion~ d.~. rózwoju tego przemysłu, Zobowiązano Ministra
do powierzenia ld.erowni.ctwa ''pionemi, pierwszemu zastępcy
do spraw "pionu". Dla potrzeb pionu w Ministerstwie..
utwo;rzonq trzy nowe. ciepartamenty: . rozwoju. i technik.i;
li:l.westycji, oraz planowania., produkcji i obrotu /§' t ust.
4 i 5 uchwaiyi. w skład "pionun ~łącżono imieiiiile wymienieli• ;jednoi~i órgariiza.cyjrie z resortµ przeiiJ.ystl;l maszynowego,
ale .ró'Wilież z resortu przemysłu spożywczego i -s kupu oraz
~ resortu handlu wewnętrz;ego i u,sług /§. 1. :ti.s;t •• 2 pkt 1-3
..uchwały/~ ,

43/

Por. J, Starości.ale: Pociśtawy prawne działania administracji
PWN, Warszawa. 1.973r., s.99,

44/

~r. hp.: a/ regillainin cirganizacyjriy Miiiisterstwa Budownictwa i Przemysłu 11a,t~riałów Budo~la.nych, - na.dany decyzją
Nr 34 filniśtra B. 1 P.tt:a.
12.vi±.1972J;". w sprawie nadafila regulariiińu órganizacyjnego Mirii.s terstwu •· 1 P.M~B.
/n.le publikówana/:
·
b/ regulamin organizacyjny Ministerstwa Gospodarki Teren°"'ej i Ochrony siodówiska; nadany za:rządzeniem ·
ir 38 Mi.iustra G~T.l ó.sf. t 21.vf.1973:r., w sprawu .
ua~ltńia. regulaminh orgai:uzacy jii.~gO Minlste_ri!~a G. T. i

t

6.~./ iii• p~'bi.i~6~e/;

.·

·

.cl ;e~i~n 6rgin.izacyjhy Mlhiat~fstwa Handiu
titiętiiii,ko 1 tfeffik; ,n~aiii ile~:vzaą ?ifj 3/oR i-iini.stra
ff. w.1 u. ii hrt.191§f. łł, _-J?tii~i. i1taahia f~W.~u o~a.

nizacHiieko Miill.śterśtlfll ihii1 b. /:nh, pubUkb~itlł/i .
·· · · : · af r~git.1iiliin iil~aftiucjdti} klnistet"s~ Piiimy~ .
im ~Uzft16liektii litli~y ·~tt~ąazeni1lii N~ t'lo/bfe:/6§ '.
·
~ąliłri P.i. ·t . i1d• f96~r •.'; ~ ipra.Jłl - iii~il.iila. rtguiwhu
t:rgani~cyj~g~
,·
~1'-~

~niit•fstwu
P.k., /~ie ~libiiko,.;ah~i.
' .
,· .
.
,·.
~..

~

np~ § § 'r!ł~iailitii1i; v,tl!11i:Mlłn~gó ~· pbt~ H
ąiitf'iflibn~ji .'._; poi. 4}

Ir~~ t 1:3 ~iilbłiii~,

bi, ·

ai~ .
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46/

-·
47/

Por.np. § 9 regu.laminu, wymienionego w poz. 43 b/, oraz
§ 1,3 regulaminu, wymienionego w poz. 43 d/.
Por.np. część I, ust.4 .2. regulaminu, wymienioneg·o
poz, 43 &/o

V

48/

Por. np.

część

I -ust, 4,2.8. regul~nu, wymienionego
~ 13 ust. 11 regulaminu, wymienionego ·

a/, oraz
w poz. 43 a./.
w poz, 43

49/

Nr 44 Ministra Blldownictwa i Przemysłu
Blldowlanych z 24,XI, t973r. • w sprawie podziału
kompetencji w kierownictwie. Ministerstwa /nie publikowanet..

Por. np~

decyzję

Materiałów

50/

51/

lip, wg § 21i reguł.ami.nu, wymienionego w poz. 43 b/;

Por. np. część I ust. 4, 1 ,3, regulaminu, wymienionego
poz. 43 a/ 1 t 1,5 . ust. 2 regulaminu, wynienionego w
poz„ 43 d/.

·w

52/

53/

Por. np. część I ust,3.2. regula!!!inu, wymienionego w poz.
43 a/;§ 1.1 i 12 regulaminu, wymienionego w poz. 43 d/,

Por.np • . Zieleniew.s .ki J.: Organi,zacja i zarządzan;i.e,

PWN, Wa.rsżawa: 1'%9r., - s. 300,

30 3

r2'

