Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
(Dz. U. z 2015 poz. 812, z późn. zm.) – wyciąg z przepisów Systemu LEX
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa zakres działów administracji rządowej, zwanych dalej
"działami", oraz właściwość ministra kierującego danym działem.
Art. 2. Ustawę stosuje się odpowiednio do przewodniczących określonych w
ustawach komitetów, którzy są powołani w skład Rady Ministrów - z zastrzeżeniem
przepisów tych ustaw dotyczących kierowania działem przez komitet oraz z zastrzeżeniem
art. 18.
Art. 3. 1. Ustalenie szczegółowego zakresu działania ministra kierującego określonym
działem następuje na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), z
uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2. 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.
Art. 4. 1. Ministra kierującego określonym działem określa się jako ministra właściwego
do spraw oznaczonych nazwą danego działu, określoną w art. 5.
2. 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.
3. Ministrowie właściwi do spraw oznaczonych nazwą danego działu mogą wykonywać inne
zadania i kompetencje, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
4. Kierowanie działami administracji rządowej, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3 i 7, powierza
się jednemu ministrowi.
5. Kierowanie działami administracji rządowej, o których mowa w art. 5 pkt 8 i 27, powierza
się jednemu ministrowi.
Art. 4a. 1. Minister kierujący działem administracji rządowej, z zastrzeżeniem art. 33a
ust. 4, jest właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz w
sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności
należących do tego działu.
2. Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz uznawanie kwalifikacji do
podejmowania lub wykonywania działalności należących do tego działu oznacza uznawanie
tych kwalifikacji w znaczeniu przewidzianym w Unii Europejskiej.
3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia,
upoważnić do wykonywania zadania określonego w ust. 1 organ lub jednostkę organizacyjną
podległą ministrowi, organ samorządu zawodowego, organizację gospodarczą lub organ
rejestrowy.
Rozdział 2
Klasyfikacja działów administracji rządowej
Art. 5. Ustala się następujące działy:
1) administracja publiczna;

1a) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie
mieszkalnictwo;
2) budżet;
3) finanse publiczne;
4) gospodarka;
5) gospodarka morska;
6) gospodarka wodna;
7) instytucje finansowe;
7a) informatyzacja;
8) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
10) kultura fizyczna;
11) łączność;
12) (uchylony);
13) nauka;
14) obrona narodowa;
15) oświata i wychowanie;
16) praca;
17) rolnictwo;
18) rozwój wsi;
18a) rozwój regionalny;
18b) rynki rolne;
18c) rybołówstwo;
19) Skarb Państwa;
20) sprawiedliwość;
21) szkolnictwo wyższe;
22) transport;
22a) turystyka;
23) środowisko;
23a) rodzina;
24) sprawy wewnętrzne;
25) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
26) zabezpieczenie społeczne;
27) sprawy zagraniczne;
28) zdrowie.

przestrzenne

oraz

Art. 14. 1. Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje sprawy rozwoju i
opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności
kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczególności w zakresie:
1) podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;
2) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
3) działalności muzeów;
4) miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref
ochronnych;
5) działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich
ochrony;
6) wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa;
7) edukacji kulturalnej;
8) wystaw artystycznych;
9) polityki audiowizualnej, w szczególności w zakresie prasy, radia, telewizji i
kinematografii;

10) amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz
społeczno-kulturalnych;
11) wymiany kulturalnej z zagranicą;
12) działalności widowiskowej i rozrywkowej.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór
nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
3. Ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podlega Rada
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

