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A. Teoria administracji publicznej 

1. Geneza administracji publicznej 

 Rozwojowi cywilizacji zawsze towarzyszyło rozwiązywanie różnorodnych problemów 
organizacyjnych. Dotyczyły one m.in. podnoszenia efektywności władzy państwowej i jej 
wykonywania. Rozwiązania te różniły się w poszczególnych kulturach. W pracach Machiavellego 
("Książę" i "Historia Florencji") z XVI wieku można napotkać sporo uwag związanych z techniką 
rządzenia. Centralizacja władzy w monarchii absolutnej doprowadziła do wzrostu kadry urzędniczej 
co pociągało za sobą refleksję nad efektywnością i jakością administrowania. Zjawisko to można 
uznać za prapoczątek nauki administracji. Tworzyła się tzw. kameralistyka (camera - skarbiec), która 
obejmowała różne wątki z zakresu takich dziedzin wiedzy jak prawo, ekonomia, polityka i filozofia. 
Wnioski powstałe na bazie tych dziedzin zmierzały do usprawnienia administracji. W XVII wieku 
kameralistyka była wykładana na niemieckich uniwersytetach - jako dziedzina niezbędna przyszłym 
urzędnikom. W XVIII i XIX wieku kameralistyka obejmowała trzy okresy. Pierwszy koncentrował się 
na problematyce gospodarki, drugi dotyczył interwencjonizmu państwowego oraz ochrony bogatego 
mieszczaństwa i trzeci nawiązywał do dogmatycznej koncepcji prawa ustrojowego. Kameralistyka 
stała się punktem wyjścia dla powstania nauki administracji. Geneza nauki administracji dotyczy 
twórczości profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego Lorenza von Steina, którego poglądy wyrażały 
dążenie do budowy silnego państwa opartego na rządach prawa. Według jego koncepcji państwo 
oddziela się od społeczności - podporządkowuje całą społeczność swej woli w płaszczyznach, w 
których takie podporządkowania jest konieczne. Fundamentem państwa jest konstytucja - realizacja 
konstytucji to administracja. według von Steina administracją jest cała działalność państwowa poza 
ustawodawstwem polegająca na wykonywaniu ustaw. "Administracja jest w tej dziedzinie twórcza, 
czerpie z życia wyobrażenia o zadaniach państwa, przedstawia projekty ustaw, a wydane na podstawie 
ustaw rozporządzenia administracji umożliwiają ich realizację" (Charakterystyka poglądów L. von 
Steina w pracy F. Longchampsa, Założenia nauki administracji, Wrocław 1991). Szybki rozwój 
prawa administracyjnego w XIX i XX wieku stworzył podwaliny dla powstania odrębnej nauki 
administracji. Sformułowano założenia polegające na gromadzeniu faktów i ustalaniu na ich 
podstawie prawidłowości, z których to można dedukować kolejne twierdzenia. Georg Jellinek 
określał przedmiot nauki administracji jako rzeczywistość administracyjną taką, jaka jest, jaką by była 
i jaka przypuszczalnie będzie. W późniejszych latach granice między nauką administracji a nauką 
prawa administracyjnego i nauką polityki administracyjnej znacznie się zatarły. Przyczyniło się to do 
powstania nauk społecznych jak socjologii, nurtów torii organizacji i zarządzania, politologii, 
psychologii społecznej, cybernetyki, technik informatycznych i wiele innych. W 1916 r. w Paryżu 
została wydana praca Henry`ego Fayola, Administracja ogólna i przemysłowa, która stanowiła 
pomost między amerykańskim naukowym zarządzaniem a tradycyjnym pojmowaniem nauki 
administracji. Analogia między zarządzaniem przemysłem, życiem gospodarczym a administracją 
publiczną jest główną cechą tej pracy. Praca Fayola zaliczana jest do organizacyjnego nurtu nauki 
administracji. Nurt administracyjny i nurt społeczny w XX wieku kształtowały różne kierunki 
badawcze zakresu administracji. Czynniki kulturowe i cywilizacyjne wywierają stały wpływ na 
zjawiska administracji, powodując ich przeobrażenia1. 

 

2. Teoria administracji publicznej, administracja jako nauka 

 

Dyskusja nad tym zagadnieniem rozpoczęła się w latach 1972-1973 na łamach miesięcznika 
"Organizacja - Metody - Technika". Postawiono wówczas pytanie, czym jest i czym miała być nauka 
                                                           
1 Jan Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Wydanie III LexisNexis, Warszawa 2007, s. 54-59, Zbigniew 
Leoński, Nauka administracji, Wydanie V C.H.BECK, Warszawa 2004, s. 1-16. 
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administracji. Pozwoliło to na uporządkowanie poglądów, określenie istoty tej nauki oraz na 
klasyfikację ujmowania nauki administracji. Wyodrębniono cztery podejścia. 

 1. Podejście tradycyjne. 

Nauka administracji  została stworzona jako element triady przez klasyków niemieckiej myśli 
prawniczej obok nauki prawa administracyjnego i polityki administracyjnej . Była opisem 
"rzeczywistej administracji". W Polsce w tym ujęciu występowała w okresie międzywojennym. W 
ujęciu tradycyjnym nauka administracji opisuje, klasyfikuje i wyjaśnia przyczyny zjawisk 
kształtujących administrację w celu jej usprawnienia. W Polsce nurt ten reprezentowali T. Bigo,                    
A. Peretiakowicz i M. Zimmermann. Do nauki administracji włączono wówczas wartościowanie 
zjawisk społecznych. Podejście tradycyjne nie znajduje już zwolenników, gdyż jest zbyt wąskie i 
niewystarczające. 

 2. Podejście prakseologiczne. 

Rozwój prakseologii i teorii organizacji i zarządzania przyczynił się do wykorzystania tych nauk w 
badaniu administracji. Twierdzono, że należy korzystać z pojęcia sprawności jako kategorii 
prakseologicznej i postulować podporządkowanie organizacji i funkcjonowania administracji 
prakseologicznym dyrektywom dobrej roboty (zjawisko na początku lat 60-tych). Jednym ze 
zwolenników był Jerzy Starościak. Według zwolenników tego podejścia, nauka administracji 
traktowana jest jako wyspecjalizowana dziedzina prakseologii, co czyni z niej naukę o organizacji 
dostosowaną do potrzeb aparatu administracji państwowej. Ryszard Malinowski traktował naukę 
administracji jako jeden z działów teorii organizacji i zarządzania, podkreślają, że rozwiązania teorii 
nauki organizacji i zarządzania należy adaptować i skoordynować w nauce administracji ze specyfiką 
polityczną, społeczną i ekonomiczną państwa. Prakseologiczny punkt widzenia jest tylko propozycją a 
nazwa tej dyscypliny kwestią umowną twierdził Starościak. Nie można wyznaczyć granic nauki 
administracji, a także wartościować nauk zajmujących się administracją państwową z innych niż 
prakseologiczny punktów widzenia. Podejściu temu zarzuca się jednostronność. 

 3. Podejście kompleksowe. 

Nauka administracji jest dyscypliną samodzielną. Jest usystematyzowana, ma przedmiot badawczy 
i posługuje się metodami badawczymi - w takim ujęciu jest to nauka kompleksowa , obejmująca 
spojrzenie na administrację publiczną z różnych stron (m.in. uwzględniając podejście tradycyjno-
socjologiczne, prakseologiczne). Rezultatem dociekań nauki administracji w takim ujęciu ma być 
całość refleksji nad administracją. Nauka administracji opisuje zjawiska dla wysuwania wniosków 
praktycznych oraz opisuje zachodzące prawidłowości i formułowanie twierdzeń ogólnych.  

 4. Podejście kooperacyjne. 

Badania administracji państwowej mają charakter wieloaspektowy i są podstawą koncepcji wielu nauk 
badających administrację. Pierwotnie nauka administracji miała być uniwersalnym opisem 
administracji publicznej, opis ten uzupełniała nauka prawa administracyjnego i polityka 
administracyjna. Połączenie tych dyscyplin dawało pełną wiedzę o administracji.  Rozwój nauki 
administracji doprowadził do dezaktualizacji poglądu o stworzeniu jednolitego jej opisu, gdyż stała się 
ona z jednej strony podstawą badań przez inne dziedziny a z drugiej strony przyczyniła się do tego 
postępująca specjalizacja nauki. 

Te podstawowe podejścia oraz liczne pośrednie reprezentowane w literaturze pozwalają na 
stwierdzenie, iż nauka administracji (jako odr ębna i korzystająca z dorobku innych nauk) jest 
dyscypliną empiryczno-praktyczną, stosowaną i uznającą wnioskowanie indukcyjne, w 
odróżnieniu od nauki prawa administracyjnego, jako dyscypliny normatywnej i aksjomatycznej 
z wnioskowaniem dedukcyjnym (za J. Homplewiczem). 

Odrębność nauki administracji polega na tym, że bada ona administrację, biorąc pod uwagę zadania 
oraz różne uwarunkowania, wiążąc wyniki badań, faktu, problemu będącego immanentnym 
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składnikiem praktycznie istniejącej administracji publicznej (za J. Jeżewskim). Takie koncepcje są 
coraz bardziej akceptowane. Stanowią twórcze rozwinięcie koncepcji kompleksowego ujmowania 
zjawiska administracji oraz rozumienia nauki administracji jako współpracy dyscyplin, których 
przedmiotem jest administracja wywodząca się z podejścia integracyjnego. To wskazuje na rozwój 
nauki administracji w stronę teorii administracji czerpiącej wiedzę z wielu innych nauk. Nauka 
administracji może mieć swoje uzasadnienie tylko wówczas, gdy jej badania i rozwój potencjalnie 
mogą wpływać na kształt i poziom administracji ocenianych kryteriami sprawnościowymi. Inaczej 
ujmując, efekty administracji zależą od jej organizacji i funkcjonowania, od jej budowy i form 
działania, od statyki i dynamiki. Istnieje zgoda co do poglądów prezentowanych w literaturze, iż 
koncepcji nauki administracji odpowiada brak teorii administracji jako zespołu praw naukowych, 
definicji, twierdzeń i hipotez dotyczących zjawisk administracyjnych, tworzących rzeczowo 
powiązaną i logicznie uporządkowaną i spójną całość (poglądy Z. Leońskiego i T. Skocznego). 
Dalszy rozwój nauki administracji będzie możliwy jeżeli zostanie zastosowana systemowe 
metodologie badania administracji. Pozwoli to na dostarczenie wiedzy o rzeczywistości, bądź 
stworzenia nowego modelu wzbogaconego o nowe doświadczenia. Prakseologiczne ramy teorii 
administracji nie dają pełnego obrazu wiedzy o administracji publicznej. Administracja jest 
zjawiskiem społecznym wynikającym m.in. z przesłanek doktrynalnych określonych sił politycznych. 
W wyniku wyborów określona partia polityczna może tworzyć przeobrażenia administracji 
pozostające np. w sprzeczności z dyrektywami racjonalnymi. Administracja publiczna kształtuje się w 
wyniku społecznego przyzwolenia. Wpływ na tą dyscyplinę mają również przeobrażenia ustroju 
państwa, relacje między jednostką a państwem, transformacja gospodarki i wiele innych. Różnorodne 
nurty badawcze nauki administracji stanowią etap rozwoju badań nad rzeczywistością administracji. 
Badania te ukazują różne punkty widzenia, które być może właśnie tworzą teorię administracji. 
Współczesne zjawiska życia publicznego i gospodarczego będą prowadziły do zastosowania szerokich 
badań zjawisk administracji wykraczających poza dotychczasowe stereotypy (za J. Błaś)2. 

3. Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definiowania 

 
Administracja (łac. ministrare- służba, służyć, ad ministro- kierować, rządzić, administrator- 
kierownik, zarządca). Można pojęcie administracji definiować na wiele sposobów. 
 

Pojęcie administracji jest tak złożone, że można zastosować dwie podstawowe metody - wyznaczyć 
jednostronną definicję lub też tworzyć liczne definicje z przekonaniem, że lista ta nie jest zamknięta. 
Liczne pochodne definicje zawierają najistotniejsze jej cechy, warstwy organizacyjne, funkcjonowanie 
i rolę społeczną. W literaturze wyróżnia się cztery następujące konteksty: 

1. Kontekst socjologiczny - prowadzi do wyodrębnienia, pokazywania i badania administracji tak jak 
się ona kształtowała i kształtuje wraz z najistotniejszymi jej cechami przedmiotowymi, bez odniesienia 
do obowiązującego prawa. W tym kontekście administracja publiczna oznacza zaspokajania 
zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikających ze współżycia społecznego przez 
zawisłe organy państwa i organy samorządu terytorialnego. 

2. Kontekst polityczny - pozwala na rzeczywiste rozumienie administracji. Wyznacza pole (m.in. 
stosunki przedwyborcze, polityka kadrowa, wywieranie wpływów na organy publiczne i 
pracowników,  wprowadzenie reform w państwie i inne), na którym można administrację oglądać, 
wydzielać i badać w kontekście analizy politycznej.  

3. Kontekst językowy - polega na poszukiwaniu istoty zjawiska przez interpretację językowych 
znaczeń. Poszczególne zjawiska można zrozumieć pełniej, jeżeli posłużymy się pierwotnym jego 
określeniem (np. łac. ministro i administro znaczy służyć, wykazywać, wykonywać w sposób trwały). 

                                                           
2 Jan Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Wydanie III LexisNexis, Warszawa 2007, s. 59-72. 
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4. Kontekst prawny - jest to rozumienie administracji z pozycji kryterium legalności. Również jest to 
rozumienie z pozycji kryterium formalizacji, trwałości uzyskanej za pomocą określonych środków, to 
rozumienie jako przedmiotu normowania.  

Przedstawione kryteria nie definiują administracji, określają jedynie z jakiego punktu widzenia można 
ją określić.  

Według J. Łętowskiego, administrację w języku potocznym możemy określić na dwa sposoby. 
Pierwszy dotyczy pewnego działania (administrowania) a drugi dotyczy jako wyodrębnionej 
organizacji (zespół organów i ludzi). Inaczej możemy przedstawić administrację jako organizację 
statyczną - czyli pewną gotowość organizacyjną (jako instytucję) oraz jako organizację dynamiczną - 
czyli pewne zorganizowane działanie (działalność zorganizowana wraz ze specyficznymi  jej 
cechami). Definiowanie jest na tyle trudne, że dla jej określenia stosuje się XIX wieczne definicje 
negatywne, czyli administracja to działalność państwa, która nie jest ustawodawstwem, ani 
sądownictwem. Innym podziałem jest ujęcie organizacyjne (podmiotowe), czyli organy administracji 
i inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej oraz w ujęciu 
materialnym (przedmiotowym), czyli działalność państwa, której przedmiotem są sprawy 
administracyjne (zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej). Administracja publiczna w 
ujęciu formalnym jest to cała działalność wykonywana przez podmioty administracji (mająca zarówno 
charakter administracyjny jak i inna nie mająca tego charakteru). Przykładem definicji mieszanej jest 
definicja H. Izdebskiego i M. Kuleszy, która przedstawia administrację publiczną jako zespół 
działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz 
realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i 
w określonych prawem formach3. 

Definicja funkcjonalna 
 

▪ Definicja funkcjonalna (obowiązywała do 1989) - administracja publiczna jest to organizatorska 
działalność państwa. 

▪ Konstatacje: pełna zależność od państwa, 
▪ brak usytuowania owej działalności w instytucjonalnym systemie podziału władzy, 
▪ brak przypisania względem administracji jakiegokolwiek funkcjonowania prawu, 
▪ brak czynnika opisowo – wartościowego, a więc odwołania się do interesu publicznego, 
▪ następuje załamanie się specyfiki administracji publicznej, 
▪ ulega zatarciu odrębność administracji i polityki, 
▪ brak informacji na temat zasad odpowiedzialności za funkcjonowanie państwa. 

 

Definicja negatywna (Wallter – Jellinek) 
 

▪ Definicja negatywna – administracja publiczna jest to ta działalność państwowa (publiczna), 
która nie jest ustawodawstwem ani wymiarem sprawiedliwości. 

▪ Konstatacje: 
▪ zostaje podkreślona odrębność władzy wykonawczej , a wraz z nią administracji publicznej 

jako forma władzy państwowej, 
▪ zostaje uwypuklona odpowiedzialność władzy za sprawy państwa, 

 

Definicja mieszana 
 

                                                           
3 Jan Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Wydanie III LexisNexis, Warszawa 2007, s. 77-80, 2. Eugeniusz 
Ochendowski, Prawo Administracyjne Część Ogólna, Wydanie VII "Dom Organizatora", Toruń 2006, s. 19-24 
3. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, pod red. J. Bocia Administracja publiczna, Wydanie IV, Kolonia Limited 2004, s. 
7-17. 
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▪ Definicja mieszana – administracja publiczna jest to zespół działań, czynności  i przedsięwzięć 
organizatorskich, wykonywanych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, 
organy, instytucje na podstawie władzy i w określonych prawem formach. 

▪ Konstatacje: 
▪ uwypuklona zostaje organizatorska istota administracji publicznej, 
▪ związanie administracji prawem (formalizacja), 
▪ w sferze podmiotowej – definicja ta wskazuje, że wykonywanie administracji publicznej leży 

w gestii rozbudowanej struktury organizacyjnej, która obejmuje „różne podmioty, organy i 
instytucje”,  

▪ w sferze przedmiotowej – przedmiotem administracji publicznej jest interes publiczny (dobro 
wspólne), przedmiot administracji publicznej jest zatem uzależniony od rozstrzygnięcia co 
leży w interesie państwowym, 

 

Wnioski 
 

W definicjach administracji publicznej niezbędna jest równowaga pomiędzy trzema elementami 
konstrukcyjnymi: 

▪ ujęciem przedmiotowym, odnoszącym się do kategorii interesu publicznego, 
▪ ujęciem funkcjonalnym (czynnościowym), 
▪ ujęciem podmiotowym, odnoszącym się do różnych podmiotów, organów i instytucji. 

 

4. Ewolucja administracji publicznej 

 

Z wyjątkiem samej administracji zmieniają się jej cele, zadania, cele polityczne, formy i metody 
działania, struktury organizacyjne, jej zasięg regulacji prawem, ludzie a nawet różnej jej nazwy. 
Trwałość administracji bierze swój początek z czasów nowożytnych. Historia  administracji biegnie 
nieprzerwanie, jej rozwój dezorganizował czas toczących się wojen. Okresy ewolucji administracji są 
zróżnicowane, zależne od obowiązujących doktryn politycznych, koncepcji rozwoju państwa, treści 
zamierzeń gospodarczych i społecznych. Odkąd pojedynczy ludzie zaczęli zaspokajać swoje  i cudze 
potrzeby, takie których dotąd nie mieli, możemy nazwać zjawiskiem zwanym dzisiaj administracją. 
Potrzeby początkowo przejawiały wolę panującego (piramidy w Egipcie, azteckie świątynie, 
ogrody Semiramidy), który również prowadził wojny, budował drogi, mosty, urządzenia irygacyjne, 
miasta oraz rządził państwem. Panujący również nakładał i egzekwował (przy pomocy dekurionów w 
Imperium Zachodnim) podatki, dzięki którym skarbiec się zapełniał. W okresie późniejszym 
występowały inne zjawiska noszące cechy dzisiejszej administracji - lokowano miasta na obcych 
prawach, miasta łączyły się w związki, cechy uzyskały pewne przywileje - były to zorganizowane 
grupy bogatego mieszczaństwa o charakterze obronnym, towarzyskim, dbającym o swoje interesy a 
także kolonizatorzy, którzy na podbitych ziemiach zakładali coś na wzór zarządu o charakterze 
cywilnym i wojskowym. Występujące takie i podobne zjawiska nikt nie nazywał administracją, 
pojawiła się ona wtedy, gdy pojawiło się też prawo. Prawo zaczęto uznawać w dobie oświecenia, było 
to, co pochodziło od przedstawicieli narodu, a nie z ust panującego. Rozrost administracji w czasach 
współczesnych znacznie się spotęgował i jednocześnie skomplikował. W czasach współczesnych, 
gdzie większego znaczenia nabierają relacje społeczne i gospodarcze, administracja publiczna wciąż 
zachowuje rolę dominującą. Bez niej państwo nie mogłoby funkcjonować i bez niej nikt sobie 
funkcjonowania państwa nie wyobraża. W czasach współczesnych stała się ona promotorem 
stosunków społecznych, wykonywała prawo, ale je również tworzyła. Stała ewolucja administracji 
publicznej jest nieunikniona, na przestrzeni lat rozwija się powiększając obszar swojego działania. 
XIX wieczny interwencjonizm państwowy (wpływ państwa na przebieg procesów gospodarczych) 
rozszerzył jej zasięg a dzisiaj zasięg ten związany jest z aktywnością o charakterem świadczącym. 
Administracja obecna w coraz większych obszarach życia społecznego i gospodarczego, pomimo 
zmiany ustrojów, prowadzonych wojen czy też kryzysów gospodarczych zachowała tendencje do 
stabilizacji. Wpływała i nadal wpływa na taki stan wiara, iż zaspokoi ona pewne oczekiwania 
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społeczne. Stopień rozwinięcia administracji publicznej zależał od ustroju danego państwa, im było 
bardziej rozwinięte, tym katalog dziedzin objętych administracją jest większy. Nowoczesne 
rozumienie administracji nastąpiło na przełomie XVIII i XIX wieku z chwil ą przekształcenia się 
państwa policyjnego w państwo konstytucyjne. Pod wpływem nauki o trójpodziale władzy oraz 
prawu natury administracja jak i sądownictwo podlegały  określonym normom ustawowym. Wówczas 
mówiono o dwustronnym związaniu normami prawnymi prawa administracyjnego, które 
obowiązywały w administracji, normy te również regulowały stosunki między władzą (administracją) 
a obywatelem. Kameralistyka i nauka policji z XVII i XVIII wieku przekształciły się w odrębną 
dyscyplinę zwaną nauką administracji.  Początek XIX wieku to powstanie prawa administracyjnego, 
które regulowało prawa i obowiązki między administracją a obywatelem. Jest to okres, w którym 
postępował proces oddzielania się prawa prywatnego od prawa publicznego. W połowie XIX wieku 
istniała już zasada związania ustawowego administracji, oznaczało to, że administracja w swoim 
działaniu (czy to ingerencji czy też nałożenia obowiązku) musiała kierować się  podstawą ustawową. 
Egzekwowaniem tej zasady w niektórych państwach europejskich zajmowały się powołane w drugiej 
połowie XIX  i na początku XX wieku sądy administracyjne (w Polsce w 1922 roku). Ten okres to 
rozwój niemieckiej nauki prawa administracyjnego, w którym stworzono koncepcję tzw. państwa 
prawnego. Według tej koncepcji rola administracji sprowadzała się do ingerencji tam, gdzie chodziło 
o zabezpieczenie dobra ogółu w konflikcie interesów, jak i też kiedy wymagało to wydania zezwoleń i 
pozwoleń (przeważnie na działalność gospodarczą). Przedmiotem działań administracji tego okresu to 
głównie wydawanie nakazów, zakazów i pozwoleń w oparciu o porządek prawny i określoną 
procedurę. Okres międzywojenny ( poza Niemcami i Włochami – ustrój autorytarno-faszystowski) to 
utrwalenie się reżimu państwa prawnego. Po zakończeniu drugiej wojny światowej w Polsce zaczęto 
budować nowy ustrój polityczny, gdzie administracja stała się jedną z głównych sił upaństwowienia, a 
później i zarządzania. Administracja przejęła prawie wszystkie agendy życia publicznego. Literatura 
wyróżnia okres socjalizmu, w którym to administracja, zwana administracją państwową realizowała 
zadania reglamentacyjno-porządkowe m.in. rządzenie ludźmi za pomocą nakazów i zakazów,  
wydawanie i cofanie pozwoleń na działalność gospodarczą, handlową i oświatowo-kulturalną itp. 
Realizowała też zadania w sferze gospodarki uspołecznionej, które realizowane były przez 
uspołecznione środki produkcji w sposób planowy i za pomocą planów gospodarczych, zaleceń i 
poleceń dla powołanej merytorycznie przez organy partyjne kadry kierowniczej oraz zadania w 
świadczeniu przez państwo usług masowych w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 
ludności. Po 1989 roku nastąpiły przemiany ustrojowe, gdzie  administracja publiczna  w nowej 
funkcji, roli i znaczeniu zaczęła nabierać nowego znaczenia w budowie demokratycznego państwa 
prawa. Wiąże się to z odejściem od centralnego planowania i nakazowo-rozdzielczego systemu 
zarządzania gospodarką, procesami prywatyzacji i reprywatyzacji, ograniczeniem administracji 
rządowej na rzecz powołanej administracji samorządowej, szerszym korzystaniem z form prawa 
cywilnego, utrzymaniem sfery oddziaływania władczego, częściowego odchodzenia od utrzymywania 
przez państwo usług publicznych i przechodzeniem na świadczenia ekwiwalentne (w części lub w 
całości) oraz nowym podejściem do zarządzania sprawami publicznymi4. 

5. Funkcje administracji publicznej 

 

W literaturze opisuje się funkcje administracji wynikające z charakteru jaki ona pełni. Główny podział 
funkcji wygląda następująco: 

1. Funkcja porządkowo - reglamentacyjna związana z ochroną porządku publicznego i 
bezpieczeństwa zbiorowego, funkcja władczego oddziaływania administracji. Zwana czasem po prostu 
reglamentacyjną, dotyczącą regulowania życia obywateli poprzez nakazy i zakazy (np. kodeksem 
drogowym). 

                                                           
4 A.Błaś, J.Boć, J.Jeżewski, pod red. J.Bocia Administracja publiczna, Wydanie IV, Kolonia Limited 2004,                    
s. 18-22. 
 



12 

 

Administracja publiczna. Skrypt. 

 

2. Funkcja świadcząca, czyli świadczenia usług publicznych lub ich świadczenia za pośrednictwem 
instytucji świadczących, należących do sektora publicznego (przedsiębiorstw użyteczności publicznej 
i zakładów administracyjnych). Rozwój tej funkcji nastąpił wraz z ewolucją państwa 
kapitalistycznego. W ramach tej funkcji organy administracji publicznej zaspokajają potrzeby 
społeczne, np. utrzymując szpitale, szkoły itp.. 

3. Funkcja regulatora rozwoju gospodarczego przejawiającej się w zastosowaniu klasycznych 
instrumentów policyjnych i reglamentacyjnych w postacie zezwoleń, koncesji, kontyngentów, ceł, a 
także udziale państwa w zarządzaniu gospodarką narodową. Administracja publiczna może nie tylko 
ingerować w życie gospodarcze tzw. interwencjonizm, ale i samodzielnie prowadzić działalność 
gospodarczą (etatyzm). 

4. Funkcja organizatorska, w ramach której organy administracji podejmują również działania 
twórcze, samodzielne i kreatywne, np. zdobywanie funduszy unijnych przez urzędy na wsparcie 
programowe. 

5. Funkcja wykonawcza, polegająca na wykonywaniu przepisów. Organy i instytucje administracji 
zobowiązane są przestrzegać prawa, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami legalizmu, państwa prawa, 
państwa prawnego, państwa praworządnego. Wykonywanie prawa ma miejsce nie tylko w ramach 
prawa administracyjnego materialnego (urzędnik w sposób władczy reguluje prawa i obowiązki 
obywateli), ale i prawa proceduralnego (organ wydaje decyzję administracyjną na podstawie 
przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Czasem urzędnicy mogą opierać swoje 
decyzje na podstawie uznania administracyjnego (swobodnego uznania). 

6. Funkcja kontrolno - nadzorcza, w ramach której państwo kontroluje i nadzoruje obywateli, np. 
stowarzyszenia, fundacje. 

7. Funkcja prognostyczno - planistyczna, dzięki której władza publiczna formułuje koncepcje 
rozwojowe, np. prognozy wzrostu gospodarczego, zanieczyszczenia środowiska naturalnego itp.. 

Funkcje administracji publicznej zwane są również płaszczyznami działania administracji publicznej. 

W XXI wieku dużego znaczenia nabiera rola administracji publicznej w zakresie zaspokajania potrzeb 
zbiorowych społeczeństwa (funkcja świadcząca administracji). Duża część zadań państwa w tym 
zakresie cedowana zostaje na organizacje pozarządowe i samorządy. Zjawisko przenoszenia 
uprawnień z administracji rządowej na rzecz samorządowej administracji miejskiej, nazywa się 
komunalizacją administracji publicznej5

. 

Administracja publiczna jest złożoną organizacją zarówno, gdy traktujemy ją jako całość 
(system administracji państwowej) jak i wówczas, gdy mówimy o jej poszczególnych 
fragmentach (rząd itp.). 
Dlatego też podlega ona regułom, które dotyczą wszelkich organizacji. 
 
▪ Funkcje administracji publicznej (H. Fayol): 
przewidywanie, 
organizowanie, 
koordynowanie, 
rozkazodawstwo, 
kontrolowanie. 
▪ Działanie organizatorskie (H. de Chateliera): 
ustalenie celu działania, 
określenie środków i metod umożliwiających osiągnięcie celu, 
                                                           
5 Jan Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Wydanie III LexisNexis, Warszawa 2007, s. 142-143. 
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zgromadzenie tychże środków, 
wykonanie zaplanowanych zadań, 
kontrola wyników. 
 
Racjonalność struktury organizacyjnej instytucji wymaga zdefiniowania jej misji.                          
W przypadku administracji publicznej rozpatrujemy ją poprzez dwojakiego rodzaju funkcje: 

▪ funkcja rządzenia – realizacja zadań bieżącej administracji 
▪ działania władcze (porządkowo reglamentacyjne), 
▪ administracja świadcząca usługi publiczne, 
▪ zarząd majątkiem publicznym (funkcje właścicielskie), 
▪ funkcje z zakresu zarządzania rozwojem (planistyczne i koordynacyjne) 

▪ zarządzanie zasobami danej organizacji administracyjnej – organizacyjnymi, 
ludzkimi, materialnymi, kompetencyjnymi, informacyjnymi, zarządzanie rozwojem 
instytucjonalnym. 

 
Funkcje pomocnicze 
zadania typu ewidencyjnego – ewidencja ludności, gruntów i budynków, pojazdów, itp., 
zadania kontrolne administracji. 
 
Funkcje organizacyjne 
kierownicze, 
nadzorcze, 
koordynacja. 

6.  Dziedzina (sfery działania) administracji publicznej 

 
Sfery działań administracji publicznej. 

Policja administracyjna 

sfera pierwsza obejmuje działania polegające na ochronie bezpieczeństwa porządku i spokoju 
publicznego życia, zdrowia i mienia. Sam przedmiot ochrony jest jednak dwoisty. Chroni się i pewne 
dobra - życie, zdrowie, mienie - i pewne stany - bezpieczeństwo, porządek, spokój publiczny. Policja 
jest utożsamiona zakresem z reglamentacją, albo stanowi pewną wyróżnianą jej część, albo traktowana 
jest jako funkcja osobna i równorzędna reglamentacji. W policji i w reglamentacji podmiot i cele są 
różne. Policja ma na celu zagwarantowanie nienaruszalności dotychczasowego stanu porządku, mienia 
i niektórych dóbr osobistych. Reglamentacja pełni również funkcje kreatywne w zakresie celowego 
kształtowania działalności gospodarczej. W aktualnym rozwoju krajowym i europejskim zasięg i 
znaczenie policji będą się umacniać, natomiast zasięg i znaczenie reglamentacji będą się zwężać. 

Reglamentacja 

Sfera druga obejmuje działania polegające na reglamentacji. Inaczej określa się ją funkcją, metodą, 
instrumentem, sposobem, rodzajem, sferą działalności administracji. Według A. Chełmońskiego                  
i  T. Kocowskiego reglamentacja oznacza różnorodną sferę działalności administracji, której istotą jest 
ograniczenie w dziedzinie wykorzystania składników procesu wytwarzania, świadczenia usług i 
obrotu towarowego, swobody działalności podmiotów gospodarujących w imię szeroko pojętego 
interesu społeczno-ekonomicznego. Ujęcie to wyraźnie określa przedmiotowy zasięg reglamentacji. 
Określenie to jest na tyle ogólne ze nie daje podstaw rozróżnienia miedzy reglamentacją a np. 
koordynacją. Nierzadko koordynacja miast polegać na uzgodnieniu polega na preferencji i 
przekształca się we władcze rozstrzyganie o sytuacji ekonomicznej i prawnej podmiotów 
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koordynacyjnych.  Zasięg czasowy wyróżniania reglamentacji administracyjnej wobec obywateli jest 
analogiczny do trwałości prawnej ich praw rzeczowych oraz prawnej dopuszczalności przedsięwzięć 
gospodarczych, podejmowanych przez te podmioty. Narzucanie woli państwa w ramach reglamentacji 
odbywa się zawsze na podstawie szczególnych podstaw prawnych. Ma to znaczenie konkretne oraz 
nie jest związane z tylko jednym sposobem powstawania sytuacji prawnych. W konsekwencji należy 
przyjąć, iż kontrola i nadzór nie stanowią zjawisk równorzędnych reglamentacji, ale są jej elementami. 
Czynności podejmowane w ich obrębie oparte są na tym samym prawie materialnym, tym samym celu 
i kryteriach ocen. Ze strony administracji reglamentacje można widzieć jako zjawisko całościowe. 
Różnice pomiędzy obywatelem a jednostką państwową jako adresatami rysują się wyraźnie. Jedną z 
nich jest idea, w myśl której swoboda działania jednostki ma charakter pierwotny, zaś swoboda 
działania podmiotu gospodarki państwowej charakter wtórny. Treść działania wobec obydwu 
rodzajów podmiotów powinna być taka sama. 

Świadczenia materialne 

Sfera trzecia obejmuje działania polegające na zapewnieniu materialnych warunków życia w 
społeczeństwie. Dotyczy to ingerencji administracji w dziedzinach, które zwykle pozostawione są 
indywidualnej inicjatywie jednostek (np. zapewnienie mieszkania), jak i w dziedzinach, które 
zazwyczaj pozostawione są zorganizowaniu przez administrację publiczną (np. ubezpieczenie 
społeczne). Z punktu widzenia społecznego sfera ta jest newralgiczna, z punktu widzenia państwa 
uzależniona jest od faktycznych zasobów państwa, od treści prawa i prowadzonej polityki. 

Świadczenia niematerialne 

Sfera czwarta obejmuje działania polegające na regulacji niematerialnych warunków życia w 
społeczeństwie, czyli regulacji poddanych prawu administracyjnemu. Realizacja tego prawa odbywa 
się głownie przez wydanie decyzji administracyjnych (np. przyjęcie chorego do szpitala), ale może też 
wynikać z treści samego prawa (np. realizacja obowiązku szkolnego). Administracja zmuszona jest do 
realizacji prawa, wydanie decyzji administracyjnej wiąże się z dwoma rodzajami sytuacji: 
– sytuacje, w których administracja musi wydać decyzję pozytywną w razie zaistnienia 
przewidzianych prawem okoliczności(np. zarejestrować urodzone dziecko, zarejestrować jako osobę 
bezrobotną), 
-sytuacje, w których administracja może tylko wydać decyzję pozytywną (np. umieszczenie w domu 
opieki). 
 

Zakaz ingerencji administracji 

Piąta sfera polegająca na zakazie ingerencji administracji może być osadzona na tych postanowieniach 
konstytucji, które nie dopuszczają żadnego wyjątku lub dopuszczany wyjątek określają dokładnie.6 

Wyodrębniamy dziedziny prawa administracyjnego. Ustawy z zakresu dziedzin prawa 
administracyjnego materialnego zawierają nie tylko przepisy z prawa administracyjnego ale przepisy 
ustrojowe i procesowe np. ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o samorządzie gminnym. Zmiana 
ustroju państwa po 1989 roku spowodowała konieczność wyodrębniania dziedzin prawa 
administracyjnego materialnego. Nie tylko państwo i jego zadania publiczne ale również  jednostka 
czyli obywatel staje się centralnym punktem w zakresie administracyjno prawnym. Status jednostki 
jego prawa i obowiązki wyznacza prawo administracyjne materialne. W prawie tym mamy częściową 
rezygnację z metody administracyjno prawnej na rzecz metody  cywilno prawnej, co powoduje 
zmniejszenie ingerencji państwa i organów w sferę praw jednostki np. ustawa o gospodarce 
nieruchomościami z 1997 roku. 

Normy prawa administracyjno materialnego to normy zawarte w przepisach prawa 
administracyjnego materialnego powszechnie obowiązującego, które określają treść praw i 

                                                           
6 A.Błaś, J.Boć, J.Jeżewski, pod red. J.Bocia Administracja publiczna, Wydanie IV, Kolonia Limited 2004,                 
s. 241-246. 
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obowiązków i zachowanie się adresata. Zamknięty katalog norm : Konstytucja, Ustawy, Ratyfikowane 
umowy międzynarodowe, to co różni prawo materialne od sądowego to, że nie ma ono ściśle 
określonego zakresu rzeczowego z powodu braku kodyfikacji tego prawa7. 

7. Koncentracja i dekoncentracja administracji publicznej 

            Koncentracja  to skupienie procesu decyzyjnego w ręku organów centralnych.  Przy 
koncentracji zmniejsza się liczba pośrednich szczebli decyzji (podejmowanie decyzji przesuwa się w 
górę)  i zmniejsza się liczba osób podejmujących decyzje.  Koncentracja łączy się z centralizacją i 
dotyczy relacji między organami administracji.  Jednak nadmierna koncentracja utrudnia zdobywanie 
informacji o sytuacji w terenie,  pozbawia samodzielności odpowiedzialności niższe instytucje, co w 
sytuacjach nagłych przy utrudnionej komunikacji powoduje  paraliż decyzyjny.  Zaś dekoncentracja, 
to przenoszenie zadań  na organy  niższego szczebla. Może być pionowa (terytorialna)  lub pozioma 
(resortowa).  Pod pojęciem dekoncentracji  rozumie się  również  powierzenie organom  niższym  
uprawnień do podejmowania  decyzji  w ściśle określonym zakresie z utrzymaniem  szerokiej  
ingerencji organów wyższych, oddanie części kompetencji władz centralnych władzom niższego 
szczebla.   Paradoksalnie łączy się ona z centralizacją, gdy decyzje idą z góry, a zadania przenoszone 
są w dół  drabiny administracyjnej. Przykładem  dekoncentracji  jest  przekazanie  wojewodom  
uprawnień  ministrów. Czasem rozsądne powiązanie dekoncentracji  z centralizacją pozwala na 
szybszą  modernizację państwa. Jednym z warunków jest oczywiście istnienie rzetelnej kontroli nad 
działaniami urzędów niższych.  

                 Dekoncentracja to rozpraszanie uprawnień decyzyjnych w administracji publicznej 
bez wprowadzania samodzielności podmiotów, którym te uprawnienia zostały przekazane.  
O skali dekoncentracji w administracji publicznej świadczy ilość podmiotów wykonujących 
administrację publiczną. Im więcej jest podmiotów wykonujących zadania administracji publicznej, 
tym bardziej wskazuje to na to, że administracja jest zdekoncentrowana. W dekoncentracji podmioty 
są zależne. Na przykład administracja rządowa- jest istotnie zdekoncentrowana. Modelowo wszystkie 
zadania byłyby skoncentrowane w jednym podmiocie, ale to nie jest możliwe do realizacji.  

 Wyróżniamy: dekoncentrację rzeczową, resortową, funkcjonalną, która polega na tym, że 
tworzy się organy wyspecjalizowane w określonym zakresie zadań publicznych. Najważniejszym 
celem dekoncentracji jest spowodowanie, żeby wszystko działało lepiej, szybciej, sprawniej.  

 Dekoncentracja rzeczowa: zamiast jednego podmiotu mamy wiele podmiotów. Ma ona 
miejsce  na poziomie organizacyjnym. Przejawem dekoncentracji są ministrowie. Premier decyduje o 
ilości ministrów, więc dokonuje dekoncentracji rzeczowej, resortowej na szczeblu centralnym. Rozrost 
administracji w poziomie to podstawowe znamię dekoncentracji rzeczowej. 

 Drugi kierunek rozrostu administracji publicznej konieczny w państwach dużych to 
dekoncentracja terenowa, której przejawem jest tworzenie odpowiedników organów centralnych w 
terenie; skutkiem jest szczeblowość administracji rządowej. Istnieje konieczność zdekoncentrowania 
dla sprawnego wykonywania zadań. Niektóre organy administracji centralnej nie mają swoich 
odpowiedników w terenie, np. urząd ochrony konsumentów. Przykładem dekoncentracji terenowej 
jest policja- komenda główna, komenda wojewódzka, powiatowa. 

 Zewnętrzna dekoncentracja wiąże się z tworzeniem organów administracji publicznej. 
Tworzenie nowego organu jest możliwe w drodze aktu rangi ustawy. Dekoncentracja wewnętrzna nie 
wiąże się z tworzeniem nowych organów, ale powoduje wzrost podmiotów zaangażowanych w 
wykonywanie zadań administracji publicznej. Podmioty te nie mają jednak własnych kompetencji. 
Przykład: W Łodzi oprócz urzędu wojewódzkiego przy ul. Piotrkowskiej jest kilka delegatur urzędu. 
Jest to przejaw dekoncentracji. Struktura tych odpowiedników funkcjonujących na terenach różnych 
dzielnic jest analogiczna. Wszystko, co dzieje się w delegaturze jest czynione w imieniu i na rachunek 

                                                           
7 J. Boć (red) Administracja publiczna, Wrocław 2003 
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organu administracji publicznej, czyli prezydenta miasta. To sposób na usprawnienie zadań z zakresu 
administracji publicznej8. 

Dekoncentracja może być rozpatrywana w dwóch płaszczyznach – w sensie statycznym i 
dynamicznym. Sens statyczny jest obrazem aktualnego rozkładu kompetencji między poszczególnymi 
organami aparatu administracyjnego. Jeżeli organy najniższego stopnia (lub niższych stopni) będą 
mieć w stosunku do organów zwierzchnich administracji (czy organów wyższego stopnia) znaczny 
zasób kompetencji wówczas możemy mówić o wysokim stopniu dekoncentracji). Sens dynamiczny 
oznacza przesuwanie kompetencji z jednego podmiotu na drugi (lub z jednego na kilka). 
Dekoncentrowanie to inaczej ruch kompetencji. Poglądy w literaturze jednoznacznie mówią, że jest to 
przekazywanie kompetencji organom niższym.  

Procesem przeciwstawnym jest łączenie kompetencji, czyli koncentracja. Proces ten oznacza 
skupienie kompetencji zawsze przez organ wyższego stopnia. Proces przekazywania kompetencji 
(z wyłączeniem stopnia organizacyjnego podmiotów oraz zmiany stosunków prawnych między 
organami) jest procesem dekoncentrowania i objawi się nam rozproszeniem kompetencji, niezależnie 
od jego kierunku. W takiej sytuacji proces koncentrowania będzie równoległy i jednoczesny z 
procesem dekoncentrowania – z punktu widzenia organu przekazującego kompetencje będziemy mieć 
do czynienia z dekoncentrowaniem, natomiast z punktu widzenia organu przyjmującego będzie to 
koncentrowaniem. Główną przyczyną przekazywania kompetencji są motywacje polityczno-ustrojowe 
oraz prakseologiczne. Rozwój procesu dekoncentracji jest uwarunkowany przekształceniami 
organizacyjnymi w administracji, kiedy formułuje się nowy zakres kompetencji dla organów w 
nowych strukturach. Przez dekoncentrację należy rozumieć:  

1. przeniesienie kompetencji na organ (organy) niższe bądź równorzędne, 2. dokonane w 
drodze aktu normatywnego (ustawy) lub aktu normatywnego organu przenoszącego kompetencje,               
3. zachowanie nadrzędności hierarchicznej organów zwierzchnich w zakresie realizacji przekazanych 
kompetencji. Te trzy elementy występują zawsze razem. 

 
Przekład dekoncentracji: 
- wojewoda upoważniający swego zastępcę lub innego pracownika urzędu wojewódzkiego do 
wykonywania w imieniu wojewody niektórych kompetencji, które ustawa przydzieliła wojewodzie, 
- przepisy ustawy o samorządzie gminnym dopuszczają również możliwość przeniesienia kompetencji 
z organu wykonawczego gminy na inny podmiot, co skutkuje zmianą organu właściwego do 
załatwienia spraw w drodze decyzji. Zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić 
organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, czyli organy jednostek 
organizacyjnych gminy oraz innych podmiotów, z którymi gmina zawarła umowy w celu 
wykonywania zadań gminy, w tym z organizacjami pozarządowymi. 
Przykłady koncentracji: 
- wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej 
działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązujące również organy 
samorządu terytorialnego, 
- wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, na zasadach 
określonych w ustawie o samorządzie gminnym, samorządzie powiatu i samorządzie województwa, 
- starosta sprawuje nadzór nad działalnością np. powiatowego urzędu pracy9. 
 

                                                           
8 Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, Warszawa 1998, 
rozdział IV Administracja publiczna- pojęcia i problemy podstawowe 
9 A.Błaś, J.Boć, J.Jeżewski, pod red. J.Bocia Administracja publiczna, Wydanie IV, Kolonia Limited 2004, s. 
180-182. 
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8.   Interdyscyplinarny charakter badań nad administracją publiczną 
 

Administracja publiczna zaliczana była do nauk ściśle prawniczych (społecznych). Obecnie 
rozszerzył się krąg dyscyplin naukowych zajmujących się administracją publiczną. Badania czynione 
są w takich dyscyplinach jak: politologia, ekonomia, prakseologia, teoria organizacji i zarządzania, 
psychologia i socjologia. Oddziaływanie wspomnianych dyscyplin w badaniach nad administracją 
publiczną pozwoliło wypracować cztery płaszczyzny: jest to podejście prawnicze, podejście teorii 
zarządzania, podejście socjologiczne i podejścia politologiczne.  

Podejścia prawnicze uformowało się w początkowej fazie badań naukowych nad administracją 
publiczną, pojmowano ją w kategoriach ściśle normatywno-instytucjonalnych w związku z 
głoszeniem poglądu o centralnej roli państwa i prawa w życiu publicznym. 

Geneza poglądów i badań: 
- w oświeceniu dominował nurt naukowej refleksji nad mechanizmami działania państwa i 
związanych z nim struktur administracji, 
- w XIX wieku i początku XX wieku naukowcy głównie z Niemiec, Francji i Polski zajmowali się 
administracją w ramach zintegrowanej nauki o państwie, z której to wyodrębnili osobną dziedzinę 
naukową (dużą rolę miał tu wpływ poglądów głoszonych przez kameralistów i policystów - 
wskazywali jak należy zorganizować administrację państwa oraz opisywali poszczególne jej działy 
tworząc przy tym podstawy do nauki prawa administracyjnego. 
- w latach 30-tych XX wieku zdecydowanie wiódł prym realistycznej postawy w prawniczych 
badaniach administracji. W efekcie sporów w tym okresie powstał system nauk administracyjnych, 
który wyodrębnił trzy nauki: administracji – administracja rzeczywista i jej działanie, prawa 
administracyjnego – normy prawne odnoszące się do administracji, polityki administracji – ocena 
działania administracji i projektowanie w niej zmian.  
 
W Polsce podejścia prawnicze reprezentował i definiował administrację publiczną J. Boć, wg którego 
administrację można wyodrębnić i badać:  
a) organizacyjnie - do realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych potrzebne są 
określone, wydzielone struktury państwowe, 
b) czynnościowo - dotyczy określonej działalności o specjalnych cechach podejmowanej w ramach 
realizacji celów o charakterze publicznym, 
c) osobowo - ludzie zatrudniani w strukturach wyodrębnionych w znaczeniu organizacyjnym. 
W ujęciu nowoczesnym administracja publiczna pojmowana jest jako zespół działań, czynności i 
przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu 
publicznego przez różne podmioty, instytucje i organizacje na podstawie ustawy i w określonych 
prawem formach. 
 
Podejścia teorii organizacji i zarządzania. 
Przedmiotem badań są różne rodzaje pracy i towarzyszące jej formy celowych i nieprzypadkowych 
organizacji. Wyróżnić tu można kilka kierunków badawczych takich jak: 
- zarządzanie naukowe (F. Taylor) - gdzie podjęto próby formułowania generalnych reguł 
efektywności organizacji pracy w administracji, 
- szkoła administracyjna (H. Fayol), gdzie nastąpiło wykrystalizowanie funkcji administracyjnej 
zarządzania (w sektorze gospodarczym), co skłoniło go do badań administracji pod kątem problemów 
zasad organizacji pracy w administracji publicznej oraz próby włączenia (bądź zastąpienia) nauki 
administracji teorią organizacji i zarządzania, 
- szkoła stosunków międzyludzkich (E. Mago), obejmowała m.in. badanie zależności między 
efektywnością organizacji a stanem stosunków międzyludzkich, stopniem partycypacji jednostek w 
działaniach organizacji, nastąpiło szczególne zainteresowanie związkiem między odpowiednim 
motywowaniem pracowników i stworzenie im optymalnych warunków pracy co sprawi, że będą 
bardziej efektywniej pracować, 
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- trendy powstałe po II wojnie światowej obejmowały poszukiwanie możliwości sprostania wymogom 
gospodarki rynkowej oraz poszukiwanie nowego modelu zarządzania, charakterystycznego dla 
uczących się organizacji - tzw. „new public management” (tendencja zastępowania tradycyjnej 
administracji publicznej przez zarządzanie publiczne). 
 
Podejścia socjologiczne, w którym przedmiotem badań administracja publiczna traktowana jest jako 
produkt życia zbiorowego ludzi i zjawisko mające olbrzymi wpływ na ich zachowania. W/g socjologii 
organizacji administracja składa się z trzech części, pierwszą stanowi wysoce sformalizowana grupa 
społeczna, druga to układ struktur wewnątrz organizacji (administracji) i trzecia to układ relacji 
wewnątrz organizacji (administracji). Podejście socjologiczne wypracowało pojęcia biurokracji jako 
immanentnej cechy nowoczesnej administracji. Max Weber jako pierwszy badacz biurokracji i jego 
teoria administracji jako doskonałej maszyny biurokratycznej (tzw. model idealnej biurokracji 
Webera). Krytykiem tej koncepcji był Robert Merton, który zaprezentował własne koncepcje analizy 
zjawiska biurokracji (jej dysfunkcję). Kierunek socjologiczny zaowocował pojawieniem się nowej 
dyscypliny zwanej socjologią administracji („Socjologia administracji” Jean-Claude Thoenig'a), która 
to zajmuje się analizą w sferze stratyfikacji wewnętrznej oraz korporacjonizmu w administracji i jego 
konsekwencji społecznych. 
 
Podejście politologiczne wynika z rozwoju badań z normatywnych aspektów jej działania na na cały 
kompleks politycznych uwarunkowań jej aktywności. W Polsce rozwinął się ten kierunek w latach 70-
tych XX wieku.  

Źródła podejścia wynikają z: 
− opinii części prawników o polityczności nauki o administracji, 
− amerykańskiej wersji „political science” - potrzeba zajmowania się państwem i jego funkcjami, 

rządem, instytucjami, ich mechanizmami i skutkami działań administracji publicznej, 
− propozycji UNESCO z 1948r. dotyczącej tematyki wykładu z nauki o polityce zawierającej 

postulat objęcia nią także badań nad administracją publiczną, 
− erozji poglądu, iż polityka i administracja to dwie zupełnie oddzielone od siebie sfery, 
− faktu, iż studia prawnicze okazały się dalece niewystarczające do wyjaśnienia tak wielostronnie 

uwarunkowanego i złożonego problemu badawczego. 
Ewolucja badań politologicznych nad administracją publiczną: 
− zmienny w czasie zakres przedmiotu badań spowodowany zmianami w sposobach rozumienia 

pojęcia administracji publicznej (przemiany metodologiczne i teoretyczne w nauce o polityce i 
związane z tym krzyżowanie się koncepcji i szkół politologicznych) 

− próba przezwyciężenia „bałaganu” naukowo-koncepcyjnego – dwa wymiary badań nad 
administracją według Andrzeja Jabłońskiego: 

1. Poziomy życia politycznego w nauce o polityce – administracja publiczna pojawia się na poziomie 
„ponadjednostkowym” (mezostruktury życia politycznego – wszelkiego typu organizacje polityczne i 
biurokratyczne). 
2. Wymiar badań metodologicznych (rozwój różnorodnych podejść metodologicznych). 

 Politologia wypracowała wiele ujęć badawczych, które są często uwikłane w spory odnośnie 
terminów kluczowych, dodatkowo komplikowane przez wzajemne przenikanie się tych ujęć. Główne 
grupy orientacji badawczych: 
a) tradycyjne 
- formalnoprawne i historyczne ujmowanie życia politycznego 
- szkoła instytucjonalna polityki (działanie różnego rodzaju instytucji w praktyce) 
- badanie procesów politycznych (w tym mechanizmów działania administracji) 
b) nowoczesne (procesualne rozumienie administracji publicznej) ujmowanie: 
- behawioralne (układ relacji opisywanym w kategoriach władzy i rządzenia, konfliktu  
i wpływu) 
- strukturalno-funkcjonalne (funkcje administracji publicznej) 
- decyzyjne (administracja publiczna jako mechanizm decyzyjny) 
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c) analiza systemowa – integracja wszystkich ujęć wychodząc z założenia, że konieczna  
jest analiza związków między administracją a otoczeniem, w którym funkcjonuje. W ujęciu tym 
administracja publiczna: 

- to podsystem systemu politycznego, którego granice są trudne do dokładnego sprecyzowania 
- obejmuje podmioty mające status prawno-polityczny, lokujący je w obszarze politycznej władzy 
wykonawczej 
- cechuje się względnym, warunkowanym charakterem systemu politycznego, poziomem stabilności 
- spełnia znaczące funkcje będące pochodnymi funkcji systemu politycznego, zapewniające jego 
trwałość, stabilności i ciągłość 
- treścią jej aktywności jest podejmowanie decyzji zmierzających do autorytatywnego rozdziału dóbr i 
usług publicznych. 
Wnioski: 
- bardzo duże wewnętrzne zróżnicowanie politologicznego rozumienia administracji 
- bogactwo rozważań z jednoczesnym chaosem terminologicznym w opisie, będącym efektem 
poszerzania perspektywy wyjaśniania mechanizmów funkcjonowania administracji na gruncie 
politologii10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Struktura administracji publicznej 

 

1. Dualizm administracji publicznej   

 

Dualizm administracji publicznej  jest to podział zadań i kompetencji  między administrację 
rządową  i samorząd terytorialny.  Samorząd terytorialny nie jest w stanie wykonywać wszystkich 
zadań administracji publicznej w terenie, skoncentrowany jest na zaspokojeniu potrzeb lokalnej i 
regionalnej społeczności. Sprawy wykraczające poza zakres tych interesów należą do zakresu zadań 
administracji rządowej.  

Cechą  specyficzną dla administracji publicznej w Polsce jest dualizm jej struktury. Samorząd 
terytorialny jest częścią administracji publicznej, a także jej szczególną formą charakteryzującą się 
tym, że zadania publiczne wykonywane są samodzielnie. Jednakże samorząd wykonuje swoje zadania 
stosując te same środki prawne co administracja rządowa, w tym także środki  władcze. Podstawowa 
różnica wynika z posiadania przez samorząd terytorialny odrębnej od państwa podmiotowości 
prawnej. W tym zakresie korzysta z ochrony sądowej sprawowanej przez sądy administracyjne. W 
konsekwencji wytworzyła się dwutorowa administracja publiczna, w której strukturze wyodrębniamy 

                                                           
10 „Administracja i polityka. Wprowadzenie” red. Ferens A., Macek I.; Wrocław 1999, „Administracja 
publiczna” red. Boć J., Łódź 2003. 
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administrację rządową oraz administrację samorządową sprawowaną w imieniu społeczności lokalnej 
i na jej  odpowiedzialność. 

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. w art. 163 wskazała, iż samorząd terytorialny wykonuje zadania 
publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla innych władz publicznych. Dualizm polega 
więc na rozdzieleniu administracji na: administrację rządową wykonującą działania na rzecz 
państwa pojmowanego jako pewna całość oraz administrację samorządową mającą zadania w 
sferze lokalnej. Zdarza się, iż dualizm jest ujmowany na zasadzie pewnego przeciwstawienia 
administracji rządowej, administracji samorządowej. Jednak takie ujęcie tej koncepcji jest błędne. Te 
administracje razem tworzą  administrację państwową wykonującą wspólnie funkcje na rzecz 
sprawnego funkcjonowania kraju. 

Wprowadzenie do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej regulacji podziału  stworzyło w 
województwie praktyczny dualizm władzy. Z jednej bowiem strony, województwo jest jednostką 
samorządu terytorialnego, z drugiej zaś jest ono zarazem największą jednostką zasadniczego podziału 
terytorialnego kraju w celu wykonywania administracji publicznej. 

Województwo występuje zatem w podwójnej roli, działają w nim równolegle, ale niezależnie od 
siebie dwie najważniejsze sfery administracji publicznej. Dualizm administracji rządowej i 
samorządowej na poziomie województwa w Polsce jest zatem wynikiem specyficznego politycznego 
kompromisu wypracowanego podczas reformy podziału administracyjnego. Dualizm ten niesie ze 
sobą pewne kwestie sporne związane ze sprawnym funkcjonowaniem administracji publicznej, a 
zwłaszcza przy ocenie wymiernych efektów działania tej administracji. 

Problemy uwidoczniają się w szczególności wszędzie tam, gdzie dochodzi do sprzeczności 
interesów państwa (które powinny być bezstronne) i samorządu (które są nacechowane wpływami 
lokalnymi). Ma to miejsce na przykład podczas wdrażania programów i funduszy pomocowych Unii 
Europejskiej. Funkcjonujący system zatwierdzania przydziału środków z funduszy strukturalnych 
powoduje często dublowanie działań na różnych szczeblach administracji publicznej.  

Najpoważniejsze znaczenie ma wyrażona w preambule Konstytucji, zasada pomocniczości 
(subsydiarności), która nakazuje przypisać dane zadanie publiczne najniższemu z możliwych szczebli 
administracji publicznej, o ile oczywiście, będzie on w stanie należycie wykonywać to zadanie. 
Zasadzie tej odpowiada zasada domniemania zadań i kompetencji samorządu terytorialnego w 
zakresie wykonywania zadań publicznych a w obrębie samorządu terytorialnego - zasada 
domniemania zadań i kompetencji gminy jako podstawowego szczebla samorządowego. 11 12 

 

2. Struktura biurokratyczna 
 
Model scharakteryzował Max Weber. 
Podstawowym założeniem tego modelu jest, iż obywatele są posłuszni prawu, realizują normy 
prawne, a administracja jedynie wprowadza te normy w życie, zatem człowiek nie realizuje 
samoistnych poleceń administracji lecz realizuje to, co nakazują normy prawne. 
Cechy modelu Webera: 
1)władze organizacyjną powinni posiadać urzędnicy mający kompetencje w zakresie organizacji 
administracyjnej zdobyte w odpowiednich instytucjach naukowych (zakres zarządzania administracją), 
 

2)urzędnicy powinni być zorganizowani w hierarchicznych strukturach tak, aby kierownik instytucji 
nie musiał bezpośrednio kierować wszystkimi podległymi pracownikami- wieloszczeblowość 
 

3)uprawnienia decyzyjne w strukturze administracyjnej powinny być skoncentrowane na najwyższym 
szczeblu w hierarchii. Pozwala to na jednoznaczne ustalenie odpowiedzialności 
 

                                                           
11 Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, Warszawa 1998, 
Rozdział VI problemy organizacji administracji terytorialnej 
12 Konstytucja RP, art. 163 
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4)poszczególne jednostkowe zadania są rozdzielane pomiędzy stanowiska, biura, zespoły w taki 
sposób aby nie dochodziło do konfliktów kompetencyjnych 
 

5)urzędnicy powinni być poddani kontroli i dyscyplinie pracy 
6)komunikowani się zarówno między strukturami administracyjnymi jak i między tymi strukturami a 
klientami administracji powinno mieć formę pisemną, aby można było w późniejszym okresie ustalić 
treść wzajemnych oświadczeń 
7)dobór kadry powinien być oparty na selekcji kandydatów 
8)struktura administracji powinna zapewniać urzędnikowi stabilizację, możliwość podnoszenia 
kwalifikacji 
9)strukturę obowiązuje poufność działań, a jawność odnosi się jedynie do stron konkretnego 
postępowania administracyjnego oraz działań o charakterze publicznym. 
 
Model Max’a Webera jest teoretyczny, który nie ma odwzorowania teraz w czystej postaci. 
Obecnie funkcjonujące systemy biurokratyczne poza tymi cechami, które wyróżnił Max Weber 
charakteryzują się dodatkowymi cechami: 
 

1)biurokracja komunikuje się zarówno w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych w formie 
pisemnej. Istotne elementy pracy administracji są dokumentowane 
2)istnieją ograniczenia kompetencyjne między poszczególnymi stanowiskami pracy, organami 
3)administracja działa w sposób poufny 
4)działa w sposób przewidywalny (powinna) co jest konsekwencją działań na podstawie prawa 
5)konformizm- chcąc zaoszczędzić sił i środków postępuje rutynowo, zgodnie z wcześniej 
wypracowanym wzorcem 
6)efektywność działania, która jest również spowodowana tym, że urzędnik nie zawsze musi 
odkrywać nowe rzeczy, stany, ale może postępować zgodnie z wzorcem 
7)bezosobowość- co pozwala być jej podmiotem obiektywnym 
8)gwarancją obiektywizmu jest myślenie normatywne 
 

3. Elementy kształtujące strukturę organizacyjną instytucji 

1)cel instytucji (tworzonej przez decydenta) 
Cel ten powinien pozwalać na zrealizowanie wszystkich zadań jakie stoją przed określoną instytucją. 
Zazwyczaj cel ten określany jest przez parlament, który dysponuje kompetencją do tworzenia, 
znoszenia organów administracji i nakładania poszczególnych zadań. Cel powinien być tak określony, 
aby również wynikało z niego, kto ma obowiązek realizacji zadania i kto ponosi odpowiedzialność 
 
2)części składowe instytucji 
Najmniejszą częścią składową instytucji jest indywidualne stanowisko pracy. Do innych zaliczamy: 
- zespoły 
- wydziały 
- referaty 
Te części powinny być budowane od podstaw poprzez analizę jednostkowych, konkretnych celów, 
jakie mają być zrealizowane przez określone części składowe. Grupując realizację celów tworzymy 
większe części składowe.  
 
3)zasoby 
Mogą mieć charakter albo osobowy, albo materialny w zależności od predyspozycji składu 
osobowego instytucji, instytucja musi zatrudniać różne ilości osób. Mniejsza liczba osób dobrze 
wykształconych, prawidłowo zmotywowanych będzie realizowała taką samą liczbę zadań jaką 
zrealizuje większa grupa osób źle wykształconych, albo które mają negatywny stosunek do 
realizowanych zadań. Do zasobów materialnych zaliczamy: 
- środki finansowe 
- nieruchomości 
- środki transportu 
-  środki łączności itp. 
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4)otoczenie 
W sposób istotny wpływa na kształt instytucji. Do elementów otoczenia zliczamy między innymi: 
- liczbę ludności, która będzie potrzebowała usług świadczonych przez strukturę administracyjną (im 
więcej ludzi, tym więcej zadań, spraw) 
- terytorium na jakim struktura będzie działać, może okazać się konieczne stworzenie ośrodków 
zamiejscowych, delegatur, aby „przybliżyć” administrację do człowieka 
 
Elementy określające (czynniki) kształtujące indywidualne stanowisko pracy w administracji 
 
1)cel stanowiska pracy 
Cel jest określany przez decydenta, który tworzy stanowisko i ma kompetencje do kształtowania 
wewnętrznej struktury podległego im urzędu. Cel powinien być tak określony, aby pracownik wiedział 
do czego ma dążyć. Świadomość celu mobilizuje pracownika do rzetelnej pracy, umożliwia mu 
działania kreatywne, może poszukiwać nowych rozwiązań.  
2)wykaz zadań i obowiązków stanowiska pracy 
Każdemu stanowisku przypisany jest katalog zadań, które ma obowiązek zrealizować pracownik 
zatrudniony na tym stanowisku pracy. Zadania są przypisane pierwotnie stanowisku pracy, a 
pracownik otrzymuje je dopiero wtórnie. 
Zasady zgodnie z którymi należy określać zakres zadań i obowiązków: 
przypisane pierwotnie stanowisku a nie osobie; każda osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie 
miała taki sam zakres zadań i obowiązków 
zasada przystosowalności- oznacza, że wykaz powinien być tak ustalony przez decydenta, że 
możliwym jest znalezienie pracownika, który w normalnym czasie pracy, zwykłym nakładem sił i 
środków będzie w stanie zrealizować te zadania i obowiązki 
zasada mierników- każdej czynności należy przyporządkować liczbę punktową adekwatną do 
nakładu pracy, jaki musi zostać włożony w zrealizowanie tej czynności, powinna być uwzględniona 
trudność tej czynności, kwalifikacje jakie są potrzebne dla jej zrealizowania 
zasada równomiernego, proporcjonalnego rozłożenia zadań i obowiązków- pracownicy zatrudnieni na 
podobnych stanowiskach pracy powinni mieć taką sama liczbę punktową do zrealizowania, co 
oznacza, że ich zadania mogą się różnić merytorycznie, ale ich wartość ma być podobna.  
Zastosowanie tych dwóch zasad gwarantuje równouprawnienie w traktowaniu pracowników 
zasada wywodliwości- każda czynność, każde zadanie powinny mieć swoje uzasadnienie w realizacji 
celu instytucji, 
zasada racjonalnej reszty- w wykazie zadań i obowiązków powinien znaleźć się punkt mówiący o 
tym, że pracownik powinien realizować inne zadania wskazane przez kierownika, te jednak nie mogą 
być przypisane innemu pracownikowi, który może aktualnie realizować te zadania. Poza tym przy 
wyznaczaniu dodatkowego zadania muszą być uwzględniane wymienione wcześniej zasady 
zasada automatycznego zastępowania nieobecnych- oznacza, że pracownicy funkcjonujący w 
ramach jednej komórki organizacyjnej (jednej części składowej) powinni realizować zadania 
wzajemnie w przypadku nieprzewidzianej nieobecności jednego z pracowników. 
 
3)zakres uprawnień 
Na uprawnienia składają się zarówno kompetencje jak i środki, które pozwalają zrealizować 
postawione przed pracownikiem zadania. Środki stwarzają faktyczne możliwości realizacji zadania, są 
one częścią zasobów instytucji. Aby pracownik mógł zrealizowac zadania nie wystarcza zawsze, aby 
to zadanie było przewidziane tylko w wykazie zadań i obowiązków.  
Wykaz ten uprawnia jedynie do podejmowania czynności o charakterze wewnętrznym, natomiast nie 
wystarcza dla podejmowania decyzji administracyjnych. Mówi się wóczas, że pracownik nie posiada 
kompetencji do wydania decyzji. Kompetencje te może uzyskać w formie szczególnego upoważnienia 
udzielonego mu przez kierownika instytucji. Jeżeli pracownik wydałby decyzję nie mając takiego 
upoważnienia, to wówczas pomimo, ze decyzja jest wydana przez strukturę podległą decydentowi, to 
jest nieważna. 
 
4)zakres odpowiedzialności 
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Pracownik ponosi odpowiedzialność różnego rodzaju. Rodzaj ten uzależniony jest czasami od statusu 
prawnego, w oparciu o który pracownik jest zatrudniony. Możemy wyróżnić takie rodzaje 
odpowiedzialności: 
- dyscyplinarna 
- materialna, 
- karna, 
- konstytucyjna, 
- polityczna. 
Aby mogły być wyciągane konsekwencje za niezrealizowanie określonego zadania to pracownik musi 
pierwotnie: 
- znać cel stanowiska,  
- mieć określone zadanie,  
- mieć uprawnienia do zrealizowania zadań 
- mieć świadomość ponoszenia odpowiedzialności (obiektywnie) 
Jeden czyn może skutkować ponoszeniem jednocześnie różnych odpowiedzialności np. 
odpowiedzialność karna, polityczna i dyscyplinarna. 
 
5)organizacja 
Możemy ja określić w ujęciu: 
1)czynnościowym- jest to pewne działanie, które utożsamiamy z organizowaniem relacji między 
określonymi podmiotami 
2)statycznym- organizacja o charakterze instytucjonalnym. Jest to struktura składająca się z wielu 
elementów osobowych i nieosobowych 
3)instrumentalnym- jest instrumentem służącym do realizacji pewnego celu. 
Do elementów organizacji zaliczamy między innymi: 
a)czynnik personalny, w skład którego wchodzą urzędnicy realizujący cele tej organizacji 
b)realizacja celów wymaga dysponowania adekwatnymi środkami. Poza środkami rzeczowymi, 
pieniężnymi do środków należy zaliczyć przestrzeń i czas. 
c)Organizacje kieruje się w swoim działaniu pewnymi regułami, które zazwyczaj są określone 
normatywnie, zarówno o charakterze zewnętrznym jak i wewnętrznym. 
d)Organizacje cechuje uporządkowanie wewnętrznej struktury, 
e)Struktura ma charakter trwały i działa w sposób nieprzerwany. 

4. Hierarchia w strukturze administracyjnej administracji  

 

Istotą hierarchii jest to, że relacje w strukturze organizacyjnej opierają się na zasadach nadrzędności, 
podrzędności, a zatem z jednej strony mogą być wydawane polecenia a z drugiej strony istnieje 
obowiązek posłuszeństwa w realizacji tych poleceń. Hierarchia może mieć charakter formalny, ale 
może również wynikać z innych czynników np. ten, kto w strukturze dysponuje wiedzą fachową 
będzie faktycznie wydawał polecenia, które będą realizowane przez osoby formalnie usytuowane 
wyżej w hierarchii. 
Hierarchiczne podporządkowanie wyraża się w dwóch rodzajach zależności: 
 

1)zależność służbowa wyraża się w obowiązku realizowania zarówno aktów generalnych jak i 
indywidualnych, które są wydawane przez nadrzędnego hierarchicznie. Do aktów generalnych 
zaliczamy: 
- regulaminy 
- wytyczne 
- okólniki 
Natomiast do indywidualnych zaliczamy np. polecenia służbowe i rozkazy 
 

2)zależność osobowa wyraża się w obowiązku respektowania rozstrzygnięć w zakresie stosunku 
zatrudnienia (powoływanie, odwoływanie, przeniesienie, karanie, nagradzanie) 
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Hierarchiczne podporządkowanie istnieje nie tylko między poszczególnymi osobami w strukturze, ale 
również występuje między elementami tej struktury. Zatem podporządkowane sobie są takie części 
składowe instytucji jak: 
- zespół osób podporządkowany jest wydziałowi 
- wydział podporządkowany jest kierownictwu instytucji 

 

Wszystkie osoby zatrudnione w częściach składowych podporządkowanych muszą realizować swoje 
zadania zgodnie z wytycznymi, z oczekiwaniami części składowej hierarchicznie wyższej.  
Czasami podporządkowanie nie jest pionowe lecz o charakterze poziomym, może wynikać to z 
różnego poziomu wiedzy członków funkcjonujących w ramach jednej struktury.  
Czasami występują części składowe, które organizacyjnie nie mają charakteru hierarchicznie 
nadrzędnego, a mimo to realizują funkcje zwierzchnie, przykładem są działania działu kadr, który to 
dział nie jest wprost hierarchicznie nadrzędną strukturą w stosunku do działów resortowych, 
merytorycznych. 
 

Zalety systemu hierarchicznego: 
a)pozwala realizować cele sformułowane przez podmioty naczelne 
 

b)umożliwia ustalenie i egzekwowanie odpowiedzialności za realizację postawionych przed strukturą 
zadań 
 

c)pozwala obciążyć odpowiedzialnością zarówno hierarchicznie podległych jak i nadrzędnych 
d)konflikty występujące między elementami struktury hierarchicznej są szybko rozstrzygane przez 
przełożonego 
e)pozwala na przejrzysty podział kompetencji w podległej strukturze 
 

do wad systemu hierarchicznego zaliczyć możemy: 
 

a)aby system hierarchiczny mógł być efektywny, to przełożony musi mieć jasną wizję celów 
 

b)przełożony zwykle nie dysponuje wystarczającym zasobem informacji aby prawidłowo ten cel 
określić 
 

c)hierarchicznie podporządkowani muszą być motywowani do realizacji celu wyznaczonego przez 
przełożonego, czyli musi on karać, nagradzać 

 

5. Struktura administracji rządowej w RP   
 

Struktura administracji publicznej jest złożona i ma charakter dwuszczeblowy:  
centralny i wojewódzki. Tworzą ją : 
- centrum rządowe: Rada Ministrów i struktury ją obsługujące 
- ministerstwa, 
- urzędy centralne, 
- państwowe jednostki organizacyjne, 
- terenowa rządowa administracja ogólna, 
- terenowe organy administracji zespolonej,13 
- terenowe organy administracji niezespolonej. 
 
Samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa 
związek lokalnego społeczeństwa (korporacja,), powołany do samodzielnego wykonywania 
administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych 
na nie zadań. Jest  to forma zdecentralizowanej władzy publicznej. Ogół mieszkańców jednostek 
zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządowa.  
Samodzielność JST podlega ochronie sadowej. Wyróżnia się 3 szczeble samorządu 

                                                           
13 Jerzy Hausner „administracja publiczna", rozdz. VIII, str. 167-168 
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terytorialnego: gmina, powiat, województwo14.                                                                                               
 
Zadania administracji publicznej wykonywane są: 

▪ na zasadach scentralizowanych – w ramach administracji państwowej, zbudowana 
hierarchiczne administracja rządowa, 

▪ na zasadach zdecentralizowanych – przez inne podmioty i samodzielne instytucje 
administracji publicznej, 
▪ inne niż państwo związki publicznoprawne, a zwłaszcza: wspólnoty terytorialne, 

korporacje zawodowe, samorząd gospodarczy, 
▪ różne ciała administracji o samodzielnym statusie w sferze prawa publicznego, 
▪ różne podmioty prawa publicznego, nie posiadające charakteru osobowego, lecz oparte na 

wyniku majątkowym, 
▪ w formie zadań zleconych różnym organizacjom, instytucjom i innym podmiotom, 

zwłaszcza spoza sektora publicznego. 
 
▪ Centralna administracja rządowa: 

▪ administracja bezpośrednia obsługująca rząd i jego członków, faktycznie pozwalająca 
realizować funkcję rządzenia krajem, 

▪ centralna administracja wykonawcza, zbudowana według obszarów wyznaczonych ustawami 
administracyjnymi, nastawiona na realizację tych ustaw i egzekucję obowiązujące porządku 
prawnego. 

▪ Terenowa organizacja rządowa: 
1) administracja o kompetencji ogólnej – organami nadzorczymi oraz przedstawicielstwem 

rządu w województwie jest wojewoda podległy premierowi za pośrednictwem właściwego 
ministra, 
▪ wojewoda jest odpowiedzialny za stan porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego 

w województwie – w tym zakresie działa za pośrednictwem kierowników zespolonych 
służb, inspekcji, straży i innych, które są organami o kompetencji szczególnej, 

▪ wojewoda ma również uprawnienia kontrolne i koordynacyjne wobec organizacji rządowej 
administracji niezespolonej, 

▪ te uprawnienia funkcjonują na terenie województwa wobec wszystkich organów 
samorządowych, 

administracja o kompetencji szczególnej 
▪ organami takiej administracji są organa właściwe w poszczególnych działach (np. kurator 

oświaty), również obsługiwane przez urząd wojewódzki, 
▪ organy o kompetencji szczególnej są obsługiwane również przez odrębne jednostki 

organizacyjne, 
administracja niezespolona – wyodrębnione organizacyjnie terenowe administracje 
specjalne, bezpośrednie, podległe ministrowi lub centralnym organom administracji rządowej, 
np. urzędy celne, skarbowe,  administracja leśna itp. 

 
Zdecentralizowane formy administracji publicznej 
 
Decentralizacja administracji wyraża się w ustawowym przeniesieniu odpowiedzialności 
publicznoprawnej za realizację określonych zadań publicznych na samodzielne prawnie podmioty, 
władze lub instytucje administracyjne, nie należące do scentralizowanej administracji rządowej. 
 
Formy korporacyjne decentralizacji – podstawową formą decentralizacyjną jest samorząd, a jego 
istotę stanowi powierzenie zarządu nad sprawami publicznymi zrzeszeniom obywateli 
zorganizowanych z mocy ustawy w korporacjach prawa publicznego, ustawowo zorganizowana 
korporacja jest więc publicznoprawnym związkiem osób. 
Korporacja może mieć dwojaki charakter: 

▪ terytorialny  – samorząd terytorialny, 

                                                           
14 Jan Łukasiewicz „zarys nauki admin." str. 88-89  
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▪ nieterytorialny – samorząd zawodowy, rolniczy, gospodarczy itp. 
 
Korporacje te wykonują zadania publiczne samodzielnie, tj. w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność. Dlatego przypisujemy im odrębną od państwa podmiotowość publiczno – prawną. 
Podstawą takiej konstrukcji jest uznanie odrębności interesów takiej korporacji od interesu ogólnego 
(reprezentowanego przez organy państwa i jego administrację). 
Zakres samodzielności korporacji jest ustalany przez prawo i podlega ochronie sądowej. Prawo 
dopuszcza jednak współdziałanie korporacji w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, 
przeważnie na podstawie porozumień administracyjnych między zainteresowanymi podmiotami. 
Niekiedy jednak współpraca taka przybiera formę specjalnie w tym celu tworzonych instytucji. Taką 
jednostką w sferze współdziałania jednostek samorządu lokalnego są związki komunalne, które 
stanowią odrębne podmioty prawa publicznego. 
Korporacje działają za pomocą swoich organów ustrojowych (Rada Gminy, Powiatu, Zarząd itp.). 
 
Samorząd jest formą ustrojowego wykonywania zarządu sprawami danej kompetencji 
publicznoprawnej przez jej członków. 
Z punktu widzenia prawa administracyjnego, samorząd jest zaliczany do zdecentralizowanych form 
wykonywania administracji publicznej. 
Z punktu widzenia prawa konstytucyjnego samorząd jest rozważany w kategoriach prawnego podziały 
władzy wykonawczej. 
 
Inne zdecentralizowane formy wykonywania administracji publicznej 
 
Inne zdecentralizowane formy wykonywania administracji publicznej: 

▪ władze (organy) administracyjne, które wprawdzie nie posiadają podmiotowości prawnej, 
jednak mają samodzielny status w sferze prawa publicznego, 

▪ samorządowe kolegia odwoławcze, 
▪ regionalne izby obrachunkowe, 
▪ Rada ds. Uchodźców, 
▪ KRRiTV itp. 

 
Organy te (inaczej niż korporacje) mają głównie funkcje orzeczeniowe, niezawisłość orzecznicza tych 
organizacji opiera się na: 

▪ niezależności osobistej i nieusuwalności członków tych organów, 
▪ są to samodzielne byty organizacyjne – brak organizacyjnej podległości, samodzielna 

pozycja w sferze finansów publicznych. 
Członkowie tych organów pochodzą z wyboru, a w zależności od zakresu odpowiedzialności są to 
ciała urzędnicze lub polityczne. 
Formy wykonywania administracji publicznej oparte na czynniku majątkowym 
 
▪ Do form tych zaliczamy instytucje zarządzające wyodrębnionym rzeczowo majątkiem 

publicznym, wykonujące zadania publiczne o charakterze praktycznym – są to przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej,  zakłady administracyjne oraz instytucje o charakterze kapitałowym. 

 
Instytucje administracyjne świadczące usługi publiczne 
 
Ich utworzenie i zakres działań wynikają wprost z ustaw lub z indywidualnych aktów władzy 
administracyjnej wydanych na podstawie ustawy. 
Instytucje te mogą być: 

▪ samoistne – jeżeli posiadają osobowość prawną, 
▪ niesamoistne – gdy działają w ramach innej osoby prawnej. 

Wszystkie należące do tej grupy pozostają w zarządzie publicznoprawnym ponieważ ich istnienie jest 
regulowane przepisami prawa administracyjnego, niezależnie od tego czy są wyposażone w 
osobowość prawną czy nie. 
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Do instytucji tych zaliczamy przykładowo: państwowe wyższe szkoły zawodowe, ZUS, zakłady 
opieki zdrowotnej itp. 
Instytucje o charakterze kapitałowym: 

▪ często opierają się na wpływach ze źródeł pozabudżetowych, 
▪ mogą mieć charakter korporacji lub być tylko formą wyodrębnionego majątku publicznego, 
▪ zadania tych instytucji mogą polegać na: 

▪ finansowaniu usług publicznych, 
▪ wsparciu realizacji innych usług publicznych, 
▪ wypłacaniu świadczeń finansowych, 
▪ inwestycji na rynku w interesie publicznym, 

▪ np. NFZ, ARR, Fundusz Pracy. 
 

6. Administracja centralna 

 
Rada Ministrów: 

▪ w świetle konstytucji rząd to zespół osób wyłaniany metodą polityczną i decydujących – pod 
przewodnictwem premiera – o zasadniczych kwestiach polityki państwowej, jak również 
sprawujących polityczne kierownictwo wobec wyspecjalizowanych agend administracji 
rządowej, 

▪ Rada Ministrów to zespół ministrów (członków rządu), na którego czele stoi szef rządu, 
odrębny od głowy państwa, 

▪ Rada Ministrów ponosi przed parlamentem polityczną odpowiedzialność za działalność 
władzy wykonawczej. 

W skład Rady Ministrów wchodzą: 
1.  Prezes Rady Ministrów, 
2. ministrowie kierujący działami administracji rządowej lub wypełniający powierzone im 

przez premiera zadania (bez teki),  
3. mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów, wiceprezesem może być też minister 

bez teki – może on zastąpić premiera lub wypełniać część jego zadań, 
4. przewodniczący określonych w ustawach komitetów, są to wyłącznie komitety, których 

przewodniczący wchodzą w skład Rady Ministrów na podstawie ustawy, do 
przewodniczących stosuje się przepisy o ministrach resortowych. 

 
Rada Ministrów jest kolektywem politycznym, tzn. reprezentującym z reguły siły mające większość 
w parlamencie, stanowiącym samodzielny podmiot władzy wykonawczej wraz z Prezydentem RP. 
Aparat pomocniczy szefa rządu i Rady Ministrów: 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

▪ obsługuje premiera w zakresie merytorycznym i politycznym, 
▪ obsługuje wicepremierów i ministrów bez teki, 
▪ obsługuje prace Rady Ministrów, 

merytoryczne departamenty Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
▪ zapewniają poziomą koordynację w całym aparacie administracyjnym rządu oraz 

organizację współdziałania odpowiednich komórek we wszystkich ministerstwach, 
urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich, 

gabinet premiera 
▪ powinien koordynować prace gabinetów, 
▪ pełni funkcje doradcze. 

Rozwiązania 
Administracje zarządzające – większość polskiej administracji to administracje zarządzające 
zorganizowane w formie wielkich ministerstw z rozbudowanymi komórkami organizacyjnymi o 
charakterze urzędniczym i niesamodzielnym w statucie prawnym. 
Administracje zadaniowe – na gruncie polskim brak takich rozwiązań, jednak warte uwagi jest 
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. 
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Zasady organizacji ministerstw 
Organizacja wewnętrzna ministerstw w Polsce jest dwuszczeblowa: 

▪ departamenty – podstawowa komórka podziału, dla celów merytorycznych, 
▪ biura  – zajmują się realizacją zadań w zakresie obsługi ministerstw. 

Odrębnymi komórkami są sekretariaty służące do obsługi ministrów, komitetów, rad,  zespołów itp. 
Na uwagę zasługują gabinety polityczne ministrów w skład których wchodzą doradcy polityczni 
ministra. 
Zastępcy ministra: 

▪ podsekretarz stanu 
▪ sekretarz stanu. 

 

7. Administracja terytorialna 

 

Podział terytorialny (administracyjny) ze względu na funkcje: 
 podział dla celów administracji ogólnej – najczęściej jest to podział wielostopniowy (z wyjątkiem 
najmniejszych państw), liczba stopni jest uzależniona od szeregu czynników (wielkość państwa, 
struktura, tradycja), w ramach tego podziału występować mogą jednostki dwojakiego rodzaju: 

▪ o charakterze historycznym – jednostki zostały ukształtowane w przeszłości, a 
współcześnie wprowadzono w nich pewne zmiany, 

▪ o charakterze racjonalistycznym – przy ich tworzeniu sugerowano się przesłankami 
geograficznymi, demograficznymi, ekonomicznymi, komunikacyjnymi itp. 

podział dla celów administracji specjalnych, 
podział pomocniczy – jednostki pomocnicze, np. sołectwa, dzielnice, osiedla. 
 
Jednostki historyczne – powiaty 
 
W Polsce najbardziej historycznymi jednostkami są powiaty, które ukształtowały się ostatecznie już w 
XIX wieku. Jednak ich rodowód sięga średniowiecza, kiedy to stanowiły okręgi sądowe. W okresie 
zaborów kształt powiatów był wyznaczany poprzez tradycję, lokalne więzi ekonomiczne, ale przede 
wszystkim powstającą wówczas infrastrukturę ponadgminnych usług publicznych (szpitale, szkoły, 
instytucje opieki społecznej) oraz administrację państwową (starostwa, komendy policji). Do tego 
dostosowała się sieć drogowa, system informacyjny i ewidentny, zachowania i rutyny urzędników. 
 
W 1975 zniesiono powiaty, lecz nadal istniała administracja powiatowa w techniczno – prawnym 
wymiarze. 
 
W 1999 roku stworzono, w związku z III fazą reformy, nową mapę powiatów, która z niewielkimi 
zmianami nawiązywała do poprzedniego układu. Zadania powiatowe i kompetencje ich organów 
miały opierać się na zasadzie pomocniczości. 
 
Jednostki racjonalistyczne – gminy 
 
Jednostką administracyjną o charakterze racjonalistycznym w wielu krajach jest gmina. W Polsce po 
II wojnie światowej zostały one poddane bardzo drastycznej ingerencji politycznej. W 1954 roku 
gminy zostały zastąpione gromadami. Proces ten zahamowały przemiany z 1956 roku. 
Przeprowadzona w 1972 roku reforma gminna przypieczętowała te zmiany, wprowadzając w miejsce 
gromad 2100 gmin. Nawiązując do tradycji IIRP przywrócono model gminy zbiorowej, którą obecnie 
wspomagają również sołectwa (rady osiedli). 
W Polsce proces regionalizacji przeprowadzono „od dołu” poczynając od powiatów, na które składają 
się silne gminy, powiązane ze sobą jak najnaturalniej. 
Reforma gminna z 1990 roku: 

▪ przywrócono samorządowy ustrój gminny 
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▪ nastąpiło to bez dokonywania zmian w podziale terytorialnym, 
▪ reforma polegała więc na przebudowie zasad zarządzania, 

▪ odtworzono samodzielność komunalną gmin 
▪ aspekt organizacyjny i personalny: 

▪ własne organy i struktury, 
▪ prawo do obsadzania stanowisk w administracji komunalnej, w przedsiębiorstwach, 

zakładach i innych instytucjach samorządowych, 
▪ aspekt administracyjny: 

▪ własne kompetencje do stanowienia przepisów administracyjnych, 
▪ kompetencje do sprawowania władztwa administracyjnego w formach indywidualnych 

w ramach upoważnień ustawowych, 
▪ aspekt ekonomiczny: 

▪ zasoby majątkowe (uprawnienia właścicielskie i środki finansowe), 
▪ władztwo podatkowe (w niewielkim zakresie), 

▪ aspekt polityczny: 
▪ wolne wybory w oparciu o kryteria interesu lokalnego, 

▪ aspekt prawny: 
▪ osobowość prawna, 
▪ odrębna podmiotowość w prawie publicznym. 

 
▪ Gmina: 

▪ jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i podziału terytorialnego państwa, 
▪ do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie 

zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, 
▪ podstawowy zakres działania gminy obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej. 
 
▪ Typy gmin: 

1) gminy miejskie: 
▪ nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta leży w gestii Rady Ministrów, 
▪ gminy miejskie są niezwykle zróżnicowane co do wielkości – obok dużych miast status 

gminy miejskiej mają również małe miasteczka, 
▪ jednostkami pomocniczymi w gminach miejskich są osiedla i dzielnice. 

2. gminy miejsko – wiejskie: 
▪ to nieduże miasto oraz gmina – wiejska połączone we wspólnym organizmie 

administracyjnym, 
▪ tego typu gminy stanowią przeważnie spójny mikroregion społeczno – gospodarczy, 
▪ ciałem stanowiącym jest tutaj rada miasta i gminy, a władze wykonawczą sprawuje 

burmistrz, 
3. gminy wiejskie: 

▪ władzę sprawuje rada gminy i wójt. 
 
Sfery interesu publicznego 
 
Interes lokalny: 

▪ samodzielne prowadzenie administracji sprawami publicznymi w skali lokalnej a zwłaszcza: 
▪ bezpośrednie dostarczanie (świadczenie) usług publicznych w różnych dziedzinach a zatem 

prowadzenie, w ramach prawa, bezpośredniej działalności organizatorskiej i 
administracyjnej w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych, 

▪ tego typu rozstrzygnięcia w niewielkim stopniu mają charakter polityczny, 
▪ zadania te, a więc zadania o charakterze komunalnym, wspólnotowym, powinny w jak 

najszerszym zakresie znajdować się w gestii samorządu lokalnego, 
▪ jedynie samorząd lokalny gwarantuje realizację zasady pomocniczości oraz obywatelską 

kontrolę nad racjonalizacją realizacji tych zadań, 
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▪ lista zadań publicznych, w tym usług publicznych, które służą bezpośrednio zaspokajaniu 
potrzeb zbiorowych wspólnot lokalnych, wyznacza przedmiot działania sektora komunalnego, 

▪ do tegoż przedmiotu powinna być dostosowana organizacja sektora oraz podział terytorialny 
państwa, 

▪ podział ten wyznacza ramy przestrzenne zarządu publicznego w skali lokalnej jak i 
ponadlokalnej. 

 
▪ Interes ogólnopaństwowy: 

▪ ponieważ funkcje i zadania państwowe mają wymiar ogólnospołeczny, nie mogą należeć do 
samorządu terytorialnego, 

▪ są one realizowane częściowo przez parlament, częściowo przez rząd i administrację rządową, 
▪ do tych funkcji zaliczamy: 

2) prawodawstwo i kreowanie polityki państwowej, 
3) nadzór nad wykonywaniem zadań publicznych przez samorząd terytorialny i inne 

podmioty administracji zdecentralizowanej. 
 
▪ Interes regionalny: 

▪ polityka rozwoju regionalnego, 
▪ wybór opcji uzależniony jest od kryteriów i celów politycznych, 
▪ w Polsce powołanie władz regionalnych było możliwe dopiero po reformach z 1998 roku: 

▪ szesnaście wystarczająco dużych województw było w stanie przejąć od rządu część funkcji 
o charakterze strategicznym, w tym kierowanie rozwojem regionalnym, 

▪ wprowadzenie samorządu regionalnego zapoczątkowało faktyczną decentralizację 
centrum.  

 

8. Podział zadań i kompetencji 

 
Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego wyznaczają klauzule generalne: 

▪ samorząd gminny ponosi odpowiedzialność w zakresie spraw lokalnych 
▪ samorząd wojewódzki ponosi odpowiedzialność w zakresie spraw regionalnych. 

 
Zadania i kompetencje powiatu: 

▪ jest jedynym spośród trzech rodzajów jednostek samorządu terytorialnego, której nie dotyczy 
klauzula generalna, lecz podstawą wyznaczenia zakresu działań jest enumeracja przedmiotowa 
(wyliczenie), 

▪ wszystkie zadania powiatowe są wyliczone enumeratywnie i określone ustawowo, są zatem 
obowiązkowe: 
▪ jeśli powiat nie podejmuje pewnych działań to tylko dlatego, że nie istnieje przedmiot 

działania lub wykonuje dane działanie w sposób inny, 
 
Obecnie zlecenie jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej może 
nastąpić: 
na podstawie ustawy – ustawowe zlecenie władzom samorządu terytorialnego prowadzenia zadań z 
zakresu administracji rządowej, przybiera dwie formy: 

▪ przekazanie zadania rządowego, które samorząd wykonuje za pomocą własnych organów i 
jednostek organizacyjnych, 

▪ przekazanie jednostce samorządowej zadania z zakresu administracji rządowej oraz 
organów administracyjnych prowadzących dane zadanie (powiatowe służby, inspekcje, 
straże), ta forma ma zastosowanie wyłącznie na szczeblu powiatu, 

w drodze porozumienia (dotyczy tylko gminy i powiatu), porozumienie to następuje na podstawie 
ogólnych podstaw prawnych zawartych w obu ustawach samorządowych. 
 
ZESPOLENIE ORGANIZACYJNE 
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Jest istotną zasadą ustrojową dotyczącą zarówno terenowej administracji rządowej jak i administracji 
samorządowej. 
Przewidywane są dwie formy zespolenia organizacyjnego: 

1. forma ściślejsza: 
▪ występuje w samorządzie gminnym i samorządzie województwa, 
▪ administracja samorządowa jest zespolona w jednym urzędzie i pod jednym 

zwierzchnikiem, 
2. forma luźniejsza: 

▪ w administracji rządowej w województwie oraz w samorządzie powiatowym, 
▪ obok urzędu wojewódzkiego i starostwa występują odpowiednio kierownicy 

wojewódzkich oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, którzy wykonują zadania i 
kompetencje określone w ustawach, 

▪ kierownicy ci działają pod zwierzchnictwem odpowiednio wojewody lub starosty. 
 
Powiatowe służby, inspekcje i straże: 
1.powiatowe służby, inspekcje i straże są wyodrębnione organizacyjnie ze starostwa powiatowego, 
2.kierownicy tych jednostek są wyodrębnionymi organami administracji publicznej o właściwości 
szczególnej i wykonują swoje kompetencje samodzielnie, w zakresie przypisanej ustawowo 
właściwości rzeczowej, 
3.ich zwierzchnikiem jest starosta, ale w zakresie określonym ustawami szczególnymi podlegają oni 
służbowo właściwym organom służb, inspekcji i straży stopnia wojewódzkiego, zespolonych w 
ramach wojewódzkiej administracji rządowej, 
4.zwierzchnictwo starosty ma charakter cywilny, ogólny a najistotniejszą rolę ogrywają władcze 
uprawnienia ad persona w stosunku do kierowników powiatowych inspekcji, służb i straży, 
5.kierownicy są powoływani przez starostę i w uzgodnieniu z właściwym organem wojewódzkiej 
administracji rządowej lub przez ten organ w uzgodnieniu ze starostą, 
6.kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży składają sprawozdanie władzom powiatu, które to 
władze zatwierdzają programy działania powiatowych służb, inspekcji i straży, 
7.powiatowe służby inspekcje i straże podlegają również kontroli starosty, 
8.starosta nie może wydawać im konkretnych poleceń służbowych i rozkazów działania, lecz może 
określać wiążące wytyczne, sposób wykonywania tych wytycznych zależy od właściwego kierownika 
(komendanta) służby, inspekcji lub straży, 
9.do starosty należy uzgodnienie wspólnych działań tych jednostek na obszarze powiatu. 
▪ Finansowanie powiatowych służb, inspekcji i straży: 
dotacje celowe z budżetu państwa, 
dochody podatkowe powiatu, 
subwencja ogólna. 
 
KONSTRUKCJA ZWIERZCHNICTWA STAROSTY I WOJEWODY 
Konstrukcja zwierzchnictwa jest związana z mechanizmem władzy administracyjnej o 
odpowiedzialności ogólnej i występuje wtedy, gdy określona władza administracyjna ma uprawnienia 
kierownicze wobec innych wyspecjalizowanych organów administracji publicznej. 
Zwierzchnictwo starosty i wojewody wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością ogólną za stan 
spraw publicznych na obszarze ich właściwości miejscowej, a zwłaszcza za stan porządku publicznego 
i bezpieczeństwa zbiorowego na danym terenie. Konstrukcja zwierzchnictwa służy więc wykonywaniu 
klasycznych funkcji policyjnych. 
Odpowiedzialność: 

1.starosta ponosi odpowiedzialność za stan porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego na 
terenie powiatu przed radą powiatu i miejscowym społeczeństwem, 
2.wojewoda ponosi odpowiedzialność za realizację powyższych zadań na trenie województwa, 
odpowiada przed Prezesem Rady Ministrów oraz ministrem właściwym do spraw administracji 
publicznej, 
3.odpowiedzialność starosty i wojewody ma charakter polityczno – prawny, 
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4.odpowiedzialność wiąże się z uprawnieniami kierowniczymi i koordynacyjnymi starosty i 
wojewody wobec zespolonych organów administracji specjalnej, a zwłaszcza właściwych służb, 
inspekcji i straży. 

Kompetencje: 
▪ kompetencja ogólna – jest to połączenie w ramach właściwości jednego organu uprawnień z 

wielu dziedzin administracji publicznej, organami o kompetencji ogólnej są: 
▪ wójt, 
▪ starosta, 
▪ marszałek województwa, 
▪ wojewoda, 

▪ kompetencja szczególna – jest to przypisana określonemu organowi grupa uprawnień w 
zakresie jednego działu administracji, organy o kompetencji szczególnej są nazywane 
organami administracji specjalnej, mogą one działać w postaci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Administracja w systemie społeczno politycznym 

 

1. Administracja publiczna a otoczenie społeczne 

Administracja publiczna budzi szerokie zainteresowanie różnych kręgów społecznych. Dla zwykłych 
obywateli jest ona często czymś niewygodnym ponieważ nakłada na obywateli szereg obowiązków, 
uskarżają się na jej wadliwy styl działania, zarzucając bezduszność i biurokratyzm. Obywatele którzy 
pełnią ważne role publiczne mówią o administracji publicznej w kategoriach misji czy służby 
społecznej pełnej wyrzeczeń. Mówi się że administracja publiczna jest produktem życia zbiorowego i 
w dużej mierze zależy od ukształtowanego otoczenia. Można także powiedzieć że administracja 
publiczna powstała na skutek potrzeby uporządkowania otoczenia społecznego a w rezultacie 
otoczenie to zostało uzależnione od administracji publicznej. Otoczenie społeczne wywiera duży 
wpływ na działalność administracji publicznej. To od niego zależy m.in. zaakceptowanie 
wprowadzanych zmian przez administrację publiczną. Wzrastający stopień komplikacji procesów 
społecznych, znaczący wzrost tempa dokonujących się zmian cywilizacyjnych oraz ich ścisła 
wzajemna zależność to jedne z przyczyn wzrostu znaczenia organizacji i systemów zorganizowanych 
tj. administracji publicznej. Otoczenie społeczne i wchodzące w jej skład jednostki są uzależnione od 
administracji publicznej w podejmowanych przez nie wszelkiej aktywności. Powstaje również aspekt 
pozytywnego i negatywnego nastawiania społeczeństwa do administracji publicznej, która zazwyczaj 
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jest nastawiona na jej pozytywne postrzeganie a negatywnie jest odbierana gdy obywatele nie zgadzają 
się z jej działaniem.  

Wzajemne relacje między polityka a administracją wypracowały style, modele sterowania tą 
administracją.  
Do klasycznych modeli sterowania zaliczamy: 
a)model legislacyjny 
b)model kierownictwa egzekutywy 
c)model korelatywny 
 
Model legislacyjny 
założeniem tego modelu jest to, ze parlament będący podmiotem sprawującym władzę ustawodawczą 
jest hierarchicznie nadrzędny w stosunku do administracji, albowiem wskazuje on poszczególne 
zadania, które administracja musi zrealizować, określa kierunki rozwoju administracji, społeczeństwa. 
W modelu tym niejasna jest kwestia inicjatywy w zakresie wskazania kierunku rozwoju. Model ten 
nie mówi, kto ma inicjować proces legislacyjny- czy tylko politycy czy również podmioty władzy 
wykonawczej. Niewątpliwe jest jedynie to, że administracja ma realizować plany ustalone przez 
parlament. Parlament czasami określa te podmioty, które posiadają formalne kompetencje w zakresie 
inicjatywy prawodawczej. W Polsce uczyniło to Zgromadzenie Narodowe uchwalając konstytucję, ale 
nawet w sytuacji, gdy mamy wymienione podmioty, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza, 
nie oznacza to, że rzeczywista inicjatywa nie może pochodzić od innego podmiotu np. partii 
politycznej. 
Model egzekutywy 
w tym modelu decyzje polityczne podejmuje kierownik określonej struktury administracyjnej 
natomiast władza prawodawcza (parlament) realizuje jedynie funkcje kontrolne. Ten model ukazuje 
dominację tego podmiotu, który ma najwyższą pozycję w strukturze administracyjnej. On dokonuje 
wyboru, natomiast wyboru tego nie ma aparat urzędniczy, który realizuje jedynie decyzje 
hierarchicznie przełożonego. Decydentem jest zatem np. Prezes RM, który ma w strukturze 
urzędniczej najwyższą pozycję. Funkcja kontrolna parlamentu wyraża się w jego kompetencji do 
wyrażania wotum zaufania albo wotum nieufności, bezpośrednio dla premiera (skutek dla całego 
rządu) albo pośrednio- wobec poszczególnych ministrów. Sejm może zlecić NIK-owi 
przeprowadzenie kontroli w określonej instytucji administracyjnej. 
Model korelatywny 
zgodnie z tym modelem administracja przygotowuje projekty decyzji, wskazuje różne zagrożenia, 
ograniczenia, które muszą być uwzględniane przez polityków formalnie podejmujących decyzje. 
Jednakże określając projekty decyzji mają (decydenci formalni) istotny wpływ na treść ostatecznego 
wyboru, albowiem polityk (decydent formalny) dokonuje wyboru tylko spośród przedstawionych mu 
alternatyw. Według tego modelu rola urzędników w sterowaniu administracją jest największa. 
Politycy podejmując określone decyzje korzystają z merytorycznej wiedzy podległych urzędników. 
Muszą zaufać urzędnikom, iż dostarczają oni prawdziwych informacji. Politycy kontrolują realizacje 
celów, które zostały przez nich wyznaczone w wyniku dostarczanych informacji. relacje między 
politykami a urzędnikami mają charakter instytucjonalny. Kształt konkretnych organizacji wymaga 
postawienia na jej czele urzędnika będącego politykiem, albowiem zadania instytucji mają charakter 
nie tylko wykonawczy, ale również zarządzający, polityczny. 
 
Inny rodzaj powiązania występuje w wyniku faktycznego kreowania stanowisk i obsadzania ich 
„przyjaciółmi politycznymi”, w ten sposób zwiększa się liczba polityków, którzy będą kreowali 
kierunki rozwoju administracji. Może to prowadzić do upolitycznienia stylu działania administracji. 
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Polska administracja powinna podejmować działania w celu osiągnięcia „dobra wspólnego”, a nie w 
celu realizacji politycznych zamierzeń. Przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom ma zasada, iż 
administracja działa na podstawie prawa, kolejnym gwarantem prawidłowości jest bezinteresowność 
urzędnika, jego mentalność. Urzędnik powinien być osobą wrażliwą społecznie. 
Administracja powinna tak realizować cele jak oczekuje tego społeczeństwo, a nie określona grupa 
polityczna. Powinna administrować w oderwaniu od interesu prywatnego poszczególnych jednostek. 
Powinien przede wszystkim liczyć się interes grupy społecznej, mieszkańców, gminy, powiatu, 
województwa. Gwarantem bezinteresowności powinny być stosowne wynagrodzenia pracowników 
administracji, ich pewność statusu urzędniczego, trwałość stosunku zatrudnienia. 

Urzędnicy powinni być neutralni w stosunku do klientów administracji (wszyscy powinni być 
równi). Administracja stosując prawo powinna czynić to w sposób bezosobowy nie zważając np. na to 
jaką kto pełni funkcję w społeczeństwie (czy minister czy ktoś z „tłumu”). 
Bezosobowość odnosi się również do działań administracji a zatem administracja podejmuje działania 
jako całość struktury i cała struktura ponosi odpowiedzialność za działania poszczególnych członków 
tej struktury co oznacza, ze odszkodowanie przysługuje od podmiotu, który jest reprezentowany przez 
tę administrację, a nie od konkretnej osoby będącej urzędnikiem w strukturze administracyjnej. 
Sytuacja społeczno-gospodarcza wymaga od administracji wrażliwości społecznej. Musi widzieć 
egzystencjalne potrzeby członków społeczeństwa. Urzędnik nie może być jedynie biurokratą, który 
stwierdzi, że nie był spełniony wymóg prawny, ale powinien wskazać osobie potrzebującej sposoby 
pokonania formalnych przeszkód uniemożliwiających uzyskanie świadczenia np. z pomocy 
społecznej. Bezduszność administracji w dłuższym okresie czasu powoduje spiętrzenie 
niezadowolenia społecznego co prowadzi do zmiany przywódców politycznych, którzy następnie 
wymieniają urzędników. 
Pracodawcą urzędników jest szeroko rozumiane państwo, a nie polityk stojący na czele określonej 
struktury, zatem niezbędne jest partnerstwo urzędnika mającego silną pozycję zawodową i politykami, 
których siła ma charakter przejściowy. Na funkcjonowanie urzędników niekorzystny wpływ wywiera 
niestabilność prawa. Urzędnicy mają trudności w poznaniu modelu prawnego administrowania. 
Takich kłopotów nie mają politycy, gdyż wydając nowe normy uchylają normy, które wcześniej 
obowiązywały. 

 

2. Sektor publiczny a administracja publiczna  

 

 Administracja publiczna jest to całokształt działań i czynności organizatorskich  
i wykonawczych, które są prowadzone na rzecz realizacji interesu publicznego. Czynności te 
wykonywane są na podstawie ustawy przez różne podmioty, organy i instytucje.   

Definicja administracji publicznej wyraża jej przedmiotowo- podmiotowe ujęcie. Odnośnie 
przedmiotu administracji publicznej należy odwołać się do pojęcia interesu publicznego, który jest 
kategorią nadrzędną. Interes publiczny jest to tak zwane dobro wspólne, wyznacza on pole 
dopuszczalnej działalności administracji publicznej. Jeśli chodzi o sferę podmiotową- wykonywanie 
administracji należy do rozczłonkowanej struktury organizacyjnej sektora publicznego. „Podmioty, 
organy i instytucje” należące do sektora publicznego są wykonawcami administracji publicznej, czyli 
działań na rzecz interesu publicznego. 

Sektor publiczny to znacząca część gospodarki narodowej, na którą składają się wszystkie 
podmioty – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz fundusze 
celowe podległe organom władzy publicznej, zarówno państwowym jak i samorządowym. Sektor 
publiczny jest częścią gospodarki, która zajmuje się dostarczaniem dóbr i usług dla państwa i 
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obywateli. Jego działalność ma zastosowanie na poziomie państwowym, regionalnym oraz lokalnym. 
Aktywność sektora publicznego opiera się przede wszystkim na zapewnieniu obywatelom opieki 
socjalnej, gwarantowaniu bezpieczeństwa narodowego i planowaniu zagospodarowania przestrzeni.  

Do sektora publicznego zalicza się między innymi:  
• urzędy pracy, 
• ośrodki pomocy społecznej, 
• ośrodki wsparcia, 
• państwowe i samorządowe jednostki kultury, 
• publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 

Administracja publiczna zajmuje się zarządzaniem sektorem publicznym, jest odpowiedzialna za 
wykonywanie zadań publicznych. Administracja publiczna pełni zasadniczo funkcję realizacji zadań 
publicznych, jej celem zaś powinno być całkowite zaspokojenie potrzeb społeczeństwa.  

Jeżeli przyjmiemy, że administracja publiczna to zespół instytucji i organów, zarówno rządowych 
jak i samorządowych, służących do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej w imię interesu 
publicznego, to można zauważyć, że pojęcie sektora publicznego jest pojęciem szerszym. Sektor 
publiczny jest częścią gospodarki, której właścicielem i zarządcą jest administracja publiczna 15 16 
 

Systemy polityczne (dopiero w połowie XIX I XX w.)- uporządkowany wewnętrznie układ 
elementów mających określoną strukturę czy całość, ale także zespół zasad organizacyjnych 
nom i reguł obowiązujących w danej dziedzinie. Ujęcie: 
• Politologiczne-odnosi się do problemu władzy i obejmuje całokształt mechanizmów 
funkcjonujących na jej obszarze. 
• Funkcjonalne- eksponowanie procesów i procedur (w tym procedur decyzyjnych) 
• Systemowe- zwraca uwagę na interakcje między systemami politycznymi, a jego 
krajowymi i międzynarodowymi instytucjami 
 
System polityczny- całokształt instytucji politycznych oraz relacji zachodzących między nimi, 
a także zasad działania systemów normatywnych na podstawie których one działają. 
Obejmuje: 
ogół grup i organizacji w ich wzajemnych powiązaniach i współdziałaniu, 
ogół podmiotów posiadających dominujący wpływ na wypracowanie, ale także 
wprowadzanie w życie i interpretowanie norm regulujących życie w społeczeństwie. 
Zachowanie jednostek ludzkich, które są elementami pierwotnymi o określonej, 
nieograniczonej mocy kreacyjnej (jednostka-element pierwotny), ale obejmuje element 
wtórny (grupy interesów, organy władzy, partie polityczne). 
 
Całokształt stosunków miedzy administracją i jej otoczeniem określamy jako ekologię 
(oczyszczenie) stosunków społecznych. 
 
Polityzacja (upolitycznienie)- wynika z występowania struktur w administracji publicznej 
(tworzą ja politycy tworzący rząd, premierzy, ministrowie, rząd). 
W administracji publicznej tworzy się podsystem z partiami, które wygrały wybory i tworzą 
rząd. Wejście w skład rządu stwarza okazję do realizacji własnego programu partii.  
Administracja publiczna jest najtrwalszym mechanizmem sprawowania władzy. 

                                                           
15 Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, Warszawa 1998, 
rozdział IV Administracja publiczna- pojęcia i problemy podstawowe 
16 J. Boć (red) Administracja publiczna, Wrocław 2003 
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Wg M. Webera- może dojść do tego, że urzędnicy podpowiadają politykom, manipulują nimi 
(poprzez np. informację, które im przedstawiają) 
 
Rola między polityką a administracja publiczną (w jaki sposób podmioty polityczne wpływają 
na decyzje w administracji publicznej): 
wartości, zasady, normy 
rozwiązania instytucjonalne (zmiana struktury organizacji) 
rozwiązania finansowe (sposób finansowania administracji, mechanizmy podejmowane przez 
polityków) 
proceduralne (stopień szczegółowości reglamentacji politycznej) 
kadrowe (na ile politycy wpływają na zatrudnienia kadrowe, na awanse i dymisje) 
 
 

3.Typy oddziaływań pomiędzy grupami nacisku a administracją 

publiczną wg. G. Petersa. 

 
Wpływa administracji publicznej na politykę 
Może wpływać na politykę dlatego, ze ma charakter profesjonalny, zawodowy (podpowiedzi, 
opinie brane pod uwagę) 
Ciągłość działania struktur organizacji administracji publicznej (politycy zmieniają się, a 
urzędnicy pozostają) 
Administracja publiczna pozyskuje informacje i można nią zarządzać, odpowiednio ją 
przedstawiać, prezentować. 
Administracja może wpływać na zdolność modyfikacji programów publicznych 
kształtowanych przez podmioty polityczne. 
Mobilizuje opinię publiczną w celu pozyskiwania sojuszników dla swych preferencji i 
prezentowanych ocen (wpływ na opinię publiczną, na ich zmianę opinii) 
 

Relacje administracji publicznej z grupami nacisku wynikają z samych zadań administracji. 
Należy zrozumieć, że administracja podzielona jest na szereg instytucji, organów. Odrębne 
tematycznie i różnorako sformalizowane grupy nacisku wymagają od administracji publicznej działań. 
Często występuje współpraca między instytucjami czy innymi grupami nacisku z konkretnymi 
strukturami administracji publicznej. Części składowe samej struktury administracji np. samorząd 
terytorialny może wystąpić jako instytucjonalna grupa nacisku np. do ministerstwa finansów w toku 
kształtowania budżetu.  

Przy omawianiu grup nacisku należy tez wziąć pod uwagę ogólne narodowe tradycje, historyczne 
ukształtowania współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.  

Peters wyróżnia 4 wzory relacji łączących administrację publiczną z grupami nacisku: 

1. Legalny charakter wzajemnych powiązań to: 
a) neokorporatyzm – formalne łączenie przedstawicielstw określonych grup interesów np. 

centrale związkowe, organizacje pracodawców, przedsiębiorców. Idea ta zawarta jest także w 
Konstytucji RP jako „dialog partnerów społecznych” i w praktyce wyraża się m.in. w 
instytucji trójstronnej komisji rząd – związki zawodowe – organizacje pracodawców. Ma 
wpływ na procesy decyzyjne na szczeblu ogólnopaństwowym w szczególności w obszarze 
polityki gospodarczej i społecznej. 

b) Obligatoryjnych konsultacji z grupami interesów w ramach ciał doradczych przy organach 
administracji lub w ramach procedur podejmowania określonych decyzji, także 
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indywidualnych. Przykładem takich wpływów mogą być naciski ekologów w sprawie decyzji 
z zakresu prawa budowlanego czy planowania przestrzennego 

c) Zlecenia organizacjom pozarządowych wykonywania zadań publicznych 
 

2. Klientelizm – uznane przez administrację publiczną grupy nacisku jako reprezentanci 
określonych dziedzin życia zbiorowego mogą mieć rzeczywisty wpływ na jej działania. 
Określane mianem symbiozy określonych organizacji pozarządowych i właściwych jednostek 
administracji. W tym systemie struktura administracji staje się instrumentem oddziaływania 
od wewnątrz na politykę państwową przez odpowiednie grupy interesów np. związek 
nauczycieli. 

3. Parentelizm – między administracja publiczną a grupami nacisku istnieje pośrednik w postaci 
partii politycznych. Grupy interesów, aby mieć wpływ na administrację wytwarzają siec 
kontaktów z partią mająca rzeczywisty wpływ na rządzenie i kształtowanie administracji w 
państwie. Sytuacja taka miała miejsce gdy spojrzymy na związki środowiska Radia Maryja z 
Liga Polskich Rodzin, AWS-em, czy PiS 

4. Nieprawomocny charakter wzajemnych powiązań dotyczą powiązań w granicach uznanych 
przez prawo np. z ruchami społecznymi. Zazwyczaj relacje z tymi ruchami rozwijają się w 
warunkach kryzysowych np. organizacje rolnicze, antyglobaliści. 

Złożone relacje grup interesów z administracją publiczną mogą być wykorzystane do różnorakich 
celów od legitymizacyjnego do implementacyjnego (wdrożeniowego) 17 

Relacje pomiędzy tymi dwoma częściami administracji polega na prowadzeniu wspólnej polityki na 
poziomie lokalnym i dotyczącym obywateli. Cele z założenia powinny być zbieżne a władze 
wyłonione w toku wyborów. Administracja samorządowa może podlegać wpływom administracji 
rządowej na takiej samej zasadzie jak przedstawiciele tegoż samorządu.  

Od razu trzeba zaznaczyć, że współczesne polskie rozwiązania lokalne: gminne i powiatowe bliskie są 
w znacznym stopniu takim właśnie ujęciom. Ani w gminie, ani w powiecie nie ma rządowego organu 
o kompetencji ogólnej. W gminie funkcję władzy o odpowiedzialności ogólnej wykonuje wójt 
(burmistrz, prezydent miasta, a w powiecie starosta powiatowy, który jest organem samorządowym). 
Większość administracji specjalnych (rządowych) na szczeblu powiatowym włączono do administracji 
powiatu samorządowego, z zachowaniem jednak szczególnego statusu tych administracji (służb, 
inspekcji i straży) oraz ich funkcjonalnych więzi z odpowiednikami wojewódzkimi. Na szczeblu 
wojewódzkim administracje specjalne należą, bowiem do zespolonej administracji rządowej i działają 
pod zwierzchnictwem wojewody18. 

Istnieje tendencja do traktowania Wojewody jako reprezentantów określonych regionalnych 
czynników politycznych, mimo to, że formalnie wojewoda jest i powinien być reprezentantem rządu w 
danym regionie, całkowicie poddanym woli Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, a dopiero 
przez nich związanym z danym układem politycznym i to na szczeblu centralnym a nie na szczeblu 
niższym. 

Zdarza się też zjawisko uchylania się polityków od pełnienia funkcji szefów politycznych 
administracji i powoływania na to stanowisko specjalistów w danej dziedzinie spoza układu 
politycznego. 

Administracja samorządowa może stanowić jedna z grup nacisku na administracje rządową zaliczając 
się do instytucjonalnych form nacisku ( Peters 1999 r), w stosunki między nimi mogą wejść również 
partie polityczne (parantelizm).  

Należy tez dodać, że administracja jest apolityczna – nie można jednak uczestniczyć w życiu 
politycznym i jednocześnie zachować apolityczność. Jednocześnie dzięki staraniu się zachowania w 

                                                           
17

 Hubert Izdebki Administracja Publiczna red. Jerzy Hausner wydawnictwo naukowe PWN, wydanie II 2005r  
18 Izdebki i Klesza Administracja Publiczna zagadnienia ogólne 1999) 
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taki sposób może mieć wpływ na kształtowanie ważnych decyzji publicznych. Urzędnicy jako 
mianowani nie musza współzawodniczyć w rywalizacji o głosy wyborców, nie podlegają także ich 
naciskom. Z zasady pracownicy aparatu administracyjnego są neutralni, w opiniach powinni kierować 
się wiedza fachową. Połączyć bezstronność z profesjonalizmem, jako niezależni od zmiennych 
politycznych być lepszymi planistami.19 

 

4. Administracja publiczna a system polityczny 

 
Związki między partiami politycznymi a administracja publiczną 

1. Kreowanie przez wybranych – określanie przez rządzące partie polityczne i prawne podstawy 
funkcjonowania administracji ( umowy rządów koalicyjnych wyłonionych w wyborach 
parlamentarnych czy samorządowych, programy rządowe, kreowanie ustawodawstwa i prawa 
lokalnego poprzez przedstawicieli partii w parlamencie i organach stanowiących samorządu. 
2. Kontrola organów wykonawczych – przez przedstawicieli partii wybranych do parlamentu i 
organów stanowiących ST 
3. Kontrola wyboru szefów administracji – np. ministrów czy członków organów wykonawczych ST, 
w toku pracy także wpływanie na ich decyzje 
4. Kontrola doboru pracowników administracji – np. doradców politycznych oraz innych osób 
zatrudnionych na stanowiskach o charakterze łącznika pomiędzy polityka a administracją. 
5. Wpływaniu na administrację: 

a. model parentelizmu – poprzez wpływ na partie organizacje pozarządowe wpływają na 
administrację 

b. poprzez organizacje pozarządowe i media – partie polityczne oddziałując na media  i 
organizacje pozarządowe wpływają na działania administracji 

6. Kontrola organów kontroli i ochrony prawa – partie polityczne mogą kontrolować sferę działań 
administracji, uwaga tu może dojść do nadmiernego upolitycznienia. 

 

Równowagę ma zapewniać polityczna neutralność pracowników administracji publicznej tzw. Służby 
cywilnej. Występuje zakaz uczestnictwa urzędników w partiach politycznych i manifestowania przez 
członka korpusu służby publicznej poglądów politycznych, system awansowania i zatrudniania w 
założeniu oparty jest na wiedzy i doświadczeniu. Łączy się z tym obowiązek wzięcia urlopu na czas 
ubiegania się o mandat przedstawicielski i czas wykonywania mandatu. 

Związek administracji publicznej z partiami politycznymi pojawia się na każdym szczeblu tego 
aparatu. Pozwija się o rządu do organów samorządowych. Aparat administracyjny wykonuje zadania 
wynikające z polityki rządu, zajmuje się przekształcaniem celów i programów politycznych w 
konkretne plany i działania rządu. Zdarza się wprowadzanie do aparatu wykonawczego ludzi ze 
swojego środowiska politycznego, co może doprowadzić do podporządkowania działalności 
partykularnym interesom partii rządzącej. 

Na szczeblu gminnym może wystąpić problem, gdy jednoosobowy organ wykonawczy (np. wójt) 
wyłoniony w wyborach bezpośrednich jest w wrogich/ przeciwnych stosunkach z organem 
stanowiącym. Może to prowadzić do konfliktów i utrudniać bądź blokować pracę urzędu, może też 
komplikować pracę poszczególnych pracowników i podważać ich status jak np. skarbnika czy 
sekretarza w Jednostce Samorządu Terytorialnego. 

                                                           
19 Hubert Izdebki Administracja Publiczna red. Jerzy Hausner wydawnictwo naukowe PWN, wydanie II 2005r 
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Jak zauważa profesor Hubert Izdebki „problemy relacji między polityką a administracją publiczną w 
poważnym stopniu może rozwiązać jedynie zwyczaj polityczny, wynikający z kultury politycznej. 
Ustawodawca może zrobić niewiele więcej niż oddziaływać na kształtowanie się zwyczaju.”20 

 

5.Decyzja polityczna a decyzja administracyjna 

 
Decyzje polityczne wiążą się z istniejącym systemem politycznym. Maja one bezpośrednie lub 
pośrednio na celu uzyskanie ewentualnego umocnienia władzy. Przyjmuje się że decyzje polityczne 
nie powinny bezpośrednio ingerować w decyzje operatywne oraz nie wkraczać w kompetencje 
zastrzeżone dla administracji państwowej, samorządowej oraz kierownictwo organizacji. W praktyce 
system polityczny wpływa na decyzje tego typu poprzez swoich zwolenników działających w różnych 
strukturach lub droga przekonywania i uzyskiwania przychylności. 

Przedmiotem decyzji administracyjnych są stosunki społeczne. Zawierają one: 

- określona formę, a więc między innymi: nazwę organu wydającego wraz z datą wydania, podstawę 
prawną, pouczenie czy i w jakim trybie przysługuje od niej odwołanie, podpis z podaniem danych 
osoby upoważnionej do wydania decyzji, 

- uzasadnienie, które podaje: fakty uznane przez organ wydający decyzję za uzasadnienia, dowody, na 
których się oparto oraz te, które zostały odrzucone. W uzasadnieniu podaje się podstawę przepisów 
prawnych wraz z przytoczeniem użytych przepisów prawa. 

W Polsce funkcjonuje Naczelny Sąd Administracyjny, który jest organem kontrolującym legalność 
wydanych decyzji administracyjnych organów administracji państwowej.21  

Decyzja polityczna dotyczy interesów wielkich grup społecznych, administracyjna określonego 
adresata bądź niewielkiej, wyróżnionej społeczności. Decyzja polityczna kreuje ład społeczny, a 
administracyjna zapada w kontekście wyznaczonym przez uprzednie decyzje polityczne. Są 
konsekwencją działań i decyzji polityków i konkretyzacją ich planów i zamierzeń. Decyzje 
administracyjne podejmowane są na podstawie i w granicach wyznaczonych przez prawo, 
charakteryzują się tym samym pewnego rodzaju standaryzacją, występują procesy prowadzące do 
podjęcia określonej decyzji. Prawo nie pozostawia urzędnikowi zbyt dużej swobody w kreowaniu 
decyzji, dlatego urzędnicy administracji mogą zaniechać podjęcia kroków zasłaniając się brakiem 
procedur czy schematów bojąc się podjąć decyzję precedensową. Decyzję polityczne są bardziej 
dopasowane do sytuacji ze względu na to, że sami politycy bardziej dostosowują się do wymagań 
społecznych i mają możliwość zmiany prawa. 

Polityka wskazuje kierunki działania i dążenia do określonych celów w administracji. Administracja 
jako zarządzająca lepiej funkcjonuje, gdy politycy jasno wydają wskazówki i dyrektywy, którymi 
pragną podążać. Zwycięstwo tej czy innej partii w wyborach parlamentarnych skutkuje następnie 
kierunkami przyjmowanymi w rozwiązaniach ustawowych, a także w polityce gospodarczej i 
społecznej promowanej przez parlament i prowadzonej przez rząd. Partie lewicowe np. zazwyczaj 
zmierzają do zwiększenia roli państwa w gospodarce i jego kontroli nad rynkiem, ograniczają 
prywatyzację majątku państwowego, zwiększają redystrybucyjną funkcję budżetu państwa 
przeznaczając więcej środków na cele socjalne, w tym zasiłki dla bezrobotnych itp. Z kolei opcje 
liberalne będą raczej promować konkurencyjny rynek i rozwój sektora prywatnego, stymulując jego 
wzrost, jako jedną z metod walki z bezrobociem.  

                                                           
20 Hubert Izdebki Administracja Publiczna red. Jerzy Hausner wydawnictwo naukowe PWN, wydanie II 2005r  
21 Jerzy Kisierski „Podstawy organizacji i zarządzania” 
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W mniejszym kraju funkcje strategiczne tego rodzaju zazwyczaj realizuje jedynie władza centralna - 
parlament i rząd. W krajach większych - część takich rozstrzygnięć, natury politycznej, bywa 
przenoszona na polityczne ciała przedstawicielskie usytuowane na szczeblu regionalnym, o czym była 
już mowa. Polska jest krajem "większym", przynajmniej w rozumieniu europejskim, należącym, więc 
do tej drugiej kategorii.22  

Informacja i techniczna biegłość – rząd bazuje na informacjach uzyskanych od swojej administracji, 
jak tez i organizacje publiczne dysponują kadrą rozumiejącą sens tych informacji. Administracja 
dobrze wyszkolona lepiej zarządza określonym obszarem spraw publicznych niż politycy będący 
laikami w danych dziedzinach. Dodatkowo politycy i tak częstokroć musza się odwoływać do 
informacji zebranych i przechowywanych przez różne rodzaje administracji. Urzędnicy administracji 
będący blisko spraw obywateli mają dobre informacje o bieżących problemach i zainteresowaniach 
wyborców, mogą się tymi informacjami posługiwać do uzyskania wpływów politycznych. 

Sprawność podejmowania decyzji – administracja działa na podstawie i w granicach prawa, dlatego 
podąża już wytyczonymi śmieszkami, polityczne partie często szukają nowych rozwiązań. Często też 
okres czasu podjęcia decyzji w partii politycznej jest wydłużony ze względu na konieczność podjęcia 
decyzji kolegialnej , nie ma wyznaczonych terminów a decyzje nie są jednoznaczne i mogą ulec 
zmianie. 

Apolityczność –urzędnicy powinni być politycznie neutralni, ale nie powinien tez być im obcy układ 
polityczny. Administracja publiczna powinna być jak najbardziej oddzielona od polityki w znaczeniu 
„politics”. Nie jest możliwe ani celowe odsuwanie administracji od wypracowania „policy”, a zatem 
od udziału w „policy-making”. Sformułowanie polityka administracyjna odnosi się raczej do 
organizatorskiego charakteru administracji publicznej.  

Ideologia – uzasadnienie działania administracji, w obronie swojej działalności i uzyskania wpływów. 
Dlatego też jednym z istotnych zasobów administracji jest fachowość – wiedza i kompetencje. 

Ciągłość i stabilność – perspektywa pracy urzędnika pod względem czasowym może być dłuższa niż 
okres wpływu danej partii politycznej. Pozwala to na poszukiwanie długotrwałych czy 
długoterminowych rozwiązań problemów życia zbiorowego które niekoniecznie przyniosą efekty 
przed wyborami. Politycy przychodzą i odchodzą a administracja trwa. 

Fachowość i techniczna biegłość – polityk nagle staje przed mnóstwem spraw w których 
niekoniecznie jest specjalistą , w administracji ważna jest specjalizacja i znajomość danej dziedziny. 

Zaplecze polityczne – tu najlepiej widać wzajemne relacje – poparcie polityczne dla instytucji 
parlamentarnych ma charakter ogólny, natomiast poparcie polityczne dla publicznych organizacji 
wiąże się ze sposobem w jaki zarządzają konkretnymi dziedzinami życia zbiorowego. 

6. Jednostka wobec administracji 

Obywatel w różnym stopniu inspiruje przemiany organizacyjne administracji publicznej, jednak nie 
ma w państwie takiej materii, która byłaby wyłączona spod wpływu społecznego. Głównym polem 
takiego wpływu są podziały terytorialne co widać w ilości powiatów. Społeczny aspekt ma także 
charakter zwrotny – może prowadzić do zwiększenia liczby instrumentów prawnych obywateli i 
podnoszenia skuteczności ich ochrony. 

Nie tylko Konstytucja zawiera katalog praw obywatelskich, prawa te zawarte są także w Karcie 
Podstawowych Praw Unii Europejskiej,  Kodeksie Postępowania Administracyjnego, Kodeksie 
Postępowania Cywilnego, oraz w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji. Instrumentami 
obywatelskimi będzie tu możliwość wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na mocy którego sąd lub organ 
                                                           
22 Izdebki i Klesza Administracja Publiczna zagadnienia ogólne 1999 
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administracji publicznej orzekł ostatecznie i tym samym naruszył konstytucyjne wolności lub prawa 
obywatela.  Na szczeblu samorządowym – możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego 
uchwały, z mocy której interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone – po bezskutecznym 
wezwaniu do usunięcia tego naruszenia. Każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone 
przepisami prawa miejscowego może zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.2324 

Ponadto petentowi przysługuje „prawo do czynnego udziału w toczącej się sprawie na każdym etapie 
postępowania oraz prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.” 

6 września 2001 r. uchwalony został przez Parlament Europejski - Kodeks Dobrej Administracji 
zawierający 27 artykułów obowiązujących w stosunkach zewnętrznych zachodzących między 
organami i funkcjonariuszami a podmiotami zewnętrznymi. 

„ Fundamentalnym prawem obywatela jest prawo do administracji niosącej pewność i stabilność 
sytuacji prawnej jednostki”( A. Błaś,  str. 260)  

   Podstawą konfliktów są występujące między jednostkami czy grupami sprzeczności 
wynikające z odmiennego definiowania wartości. Na przykład konflikt pojawi się między uczniami, 
którzy traktują szkołę jako zło konieczne, a nauczycielem, który pragnie kształtować ich osobowość.  
Sytuacje sprzyjające pojawianiu się konfliktów występują  w każdym typie struktury społecznej. 

Wykonywanie administracji publicznej to sfera działalności, w której decyduje się o sprawach 
istotnych dla ludzi, przesądzających o jakości ich życia oraz możliwości podejmowania przez nich 
określonego rodzaju aktywności. W związku z tym administrowanie sprawami państwa, 
poszczególnych społeczności, np. lokalnych lub regionalnych, czy niewielkich grup ludzkich, w 
demokratycznym państwie wiąże się z koniecznością uwzględniania stanowiska rożnych grup 
interesów, celów poszczególnych społeczności czy różnic zdań25. 

 

 

D. Zarządzanie zasobami w administracji publicznej 

 

1.  Zasady budowy struktury organizacyjnej administracji publicznej 

 

        Na budowę struktury organizacyjnej administracji publicznej wpływ ma wiele 
czynników, które zasadniczo można podzielić na dwie grupy: 
- polityczne, 
- techniczne. 
Czynniki polityczne sprowadzają się do konsekwencji płynących z zasad ustroju państwa i tak 
w systemie parlamentarnym zależy na podporządkowaniu administracji centralnej tejże 
władzy. Z kolei na czynniki techniczne składa się postulat mówiący, by budowa aparatu 
administracyjnego zapewniała specjalizację prowadzącą do intensyfikacji prac, przy 
jednoczesnym nie przekreślaniu jednolitości organizacji aparatu administracji państwowej. 

                                                           
23 A. Błaś J. Boć J. Jeżewski „ Administracja publiczna” wydanie 4 uzupełnione 
24 J. Łukasiewicz „ Zarys nauki administracji” wydanie 2 poszerzone Warszawa 2004 
25 Gaciarz J., Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce,  Administracja publiczna , pod 
red. Hauser J., Warszawa, 2006 
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        Przy kształtowaniu struktur należy brać pod uwagę zalecenia teorii organizacji choć 
niezaprzeczalnie struktury administracji publicznej w dużym stopniu ukształtowane są 
przepisami prawa. Teoria organizacji daje wskazówki dotyczące m.in. modelu instytucji 
działania zespołowego, które można wykorzystać w budowie struktur administracji 
publicznej. Czynnościami podejmowanymi przy tworzeniu modelu instytucji są: 

• określenie celu, któremu jego realizacja ma służyć ( w dalszym etapie podział celu 
całościowego na cele częściowe) 

• łączenie stanowisk w komórki organizacyjne (stworzenie więzi typu hierarchicznego i 
więzi specjalistycznych) 

• zbudowanie systemu informacyjnego 
• formalizacja instytucji ( utworzenie statutu, schematu organizacyjnego, regulaminu 

jednostki) 
 Wewnętrzny  podział struktury organizacyjnej to głownie: 
- jednostki liniowe,  
- jednostki sztabowe. 
Jednostki liniowe to podstawowe jednostki uczestniczące bezpośrednio w realizacji celu 
głównego instytucji (organu). 
Jednostki sztabowe to jednostki spełniające funkcje usługowe (doradcze) w stosunku do 
jednostek liniowych. 

W strukturze aparatu administracji publicznej wyróżnić można ze względu na skład osobowy 
organy: zawodowy i społeczny; kolegialny i jednoosobowy; organy o kompetencjach 
generalnych i specjalnych. 

Najogólniej ujmując struktury administracji publicznej ogniskują wokół kwestii dotyczących 
zasad, zgodnie z którymi należy podporządkować jej działanie26. 

Jeśli zarządzanie nie jest prowadzone sprawnie i kompetentnie, głównym zagrożeniem 
wynikającym ze struktury może być izolacja poszczególnych komórek organizacyjnych i 
tworzenie równoległych stosunków władzy co w konsekwencji prowadzi do: 

▪ powstawania interesów grupowych w ramach administracji, 
▪ rywalizowania pomiędzy wydziałami, 
▪ w ten sposób administracja zamiast na interesie publicznym, koncentruje się na 

realizacji celów wewnętrznych. 
 
Równoległe stosunki władzy są efektem pojawiania się w niesprawnie zarządzanej 
organizacji sfer niepewności, gdyż: 

▪ pewne umiejętności lub specjalności są opanowane przez jedną osobę w organizacji, 
▪ następuje kontrolowanie powiązań organizacji z otoczeniem,  
▪ następuje kontrolowanie określonego typu informacji, 
▪ następuje operowanie przepisami organizacyjnymi. 

 
Struktura funkcjonalna sprawdza się doskonale tylko wówczas, gdy przed administracją stoją 
proste zadania pozwalające zastosować znane schematy. 
Struktury mogą być zorientowane na: 
 

� program lub usługę, 
� klienta, 
� czynności administracyjne 

                                                           
26 Z. Leoński „ Nauka administracji” 5. wydanie uzupełnione i zaktualizowane Warszawa 2004 
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Struktury sztabowe są elementami wbudowanymi w inne struktury organizacyjne. 
 
Sztab – jest to niewielka struktura w ramach organizacji, której zadaniem jest wspomaganie 
wykonywania przez jeden ze szczebli kierowniczych organizacji lub czynności. 
Sztab może być osobisty (wspomaga swoich zwierzchników, nie ma formalnych uprawnień 
decyzyjnych) lub specjalistyczny (wykonuje zadania wymagające odpowiedniej wiedzy 
eksperckiej). 
Sztabem osobistym jest na przykład Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  - obsługuje Radę 
Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, stałe komitety przy Radzie Ministrów itp. 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podejmuje następujące czynności: 

kontroluje realizację zadań wskazanych przez Radę Ministrów i jej Prezesa, na tej 
podstawie formułuje wnioski co do dalszej realizacji tych zadań, 

koordynuje politykę kadrową w administracji rządowej, 
obsługuje sprawy kadrowe osób, które zajmują kierownicze stanowiska w 
administracji, 
koordynuje współpracę Rady Ministrów i jej Prezesa z Sejmem, Senatem, 
Prezydentem itp., 
dostarcza obsługę informacyjną oraz prasową, 
koordynuje działalność kontrolną Prezesa Rady Ministrów wobec organów 
administracji rządowej, 
wykonuje zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, 

Sztaby tego typu znajdują się niemal w każdej strukturze administracji publicznej. 
Sztaby specjalistyczne mają charakter pomocniczy i opiniodawczo – doradczy. 
W ostatnich latach mamy do czynienia z tendencją wzrostu znaczenia sztabów osobistych. 
Struktura sztabu sprzyja grupowaniu się ekspertów. 

Struktura macierzowa 

 
Struktura macierzowa posiada dwa wymiary: 

▪ wymiar wertykalny  – stałe funkcje organizacji, 
▪ wymiar horyzontalny – zadania nietypowe, doraźne, może on stanowić zagrożenie 
dla jednostki rozkazodawczej (kierownik komórki funkcjonalnej i kierownik zespołu), 
konfliktowi kompetencyjnemu między dwoma kierownikami może towarzyszyć konflikt 
między przełożonymi, a pracownikami. 
Wymiar horyzontalny jest połączeniem dwóch różnych struktur: 

▪ struktury funkcjonalnej  – specjalizacja, 
▪ struktury zorientowanej na program – koordynacja zadań. 

Zespół powołany do realizacji każdego zadania grupuje specjalistów różnych dziedzin, dzięki 
pracy w takim zespole działania urzędników są lepiej koordynowane i zyskują niezależność, 
choć nadal podlegają kontroli kierownika zespołu i kierownika zespołu funkcjonalnego. 
W polskiej administracji publicznej struktury macierzowe stały się popularniejsze dzięki 
reformie z 1 stycznia 1999. 

2. Projektowanie struktur organizacyjnych 

 
Projektowanie obejmuje następujące czynności: 

1. określenie elementów struktury oraz ich usytuowanie względem siebie, pogrupowanie 
w większe jednostki i określenie ich wzajemnych stosunków, 
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2. określenie zadań i czynności, które mają być realizowane przez poszczególne 
elementy organizacji, 

3. określenie specjalizacji dla poszczególnych stanowisk organizacyjnych, 
4. określenie rozpiętości kierowania oraz zakresu kontroli wykonywanej na 

stanowiskach kierowniczych, 
5. rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych, 
6. określenie formalnych procedur realizowania zadań przez organizację. 

 
Tego typu projektowanie bardzo rzadko towarzyszy powstawaniu administracji publicznej 
ponieważ administracje przeważnie nie są tworzone od podstaw, lecz bazują one na 
dotychczasowych doświadczeniach, wymagają zatem korekty struktury lub jej reorganizacji. 
Reorganizacja struktury administracji publicznej może przebiegać na dwa sposoby: 

1) badanie istniejącej struktury pod kątem jej adekwatności do potrzeb otoczenia, w ten 
sposób zostaną określone dysfunkcjonalne elementy struktury organizacyjnej i będzie 
można dokonać ich zmiany, 

2) stworzenie obszaru struktury idealnej, rzeczywistość jest zmieniana w taki sposób, aby 
odpowiadała ideałowi. 

Przy projektowaniu struktury należy brać pod uwagę dwa aspekty: 
1) aspekt zadaniowy – wskazuje w jakim stopniu struktura odpowiada realizowanym 

przez nią zadaniom, 
2) aspekt społeczny – odnosi się do zasobów ludzkich, którymi dysponuje administracja 

(czy zasoby ludzkie odpowiadają przyjętym założeniom struktury i czy ta struktura 
wystarczająco realizuje aspiracje ludzi, którzy będą ją tworzyć i w niej pracować. 

Wprawdzie nie ma uniwersalnych struktur ani metod reorganizacji administracji, jednak 
istnieją zależności, które winny być brane pod uwagę przy projektowaniu struktury 
administracji publicznej: 

▪ im bardziej dynamiczne otoczenie techniczne i informacyjne, tym struktura winna być 
bardziej zdecentralizowana, 

▪ im bardziej dynamiczne i złożone otoczenie administracji, tym większa potrzeba 
decentralizacji procesu decyzyjnego, co ułatwia sprawne reagowanie na zmiany 
zewnętrzne. 

 
Zależności te nie potwierdzają modem na niedawna tezy, że złożona rzeczywistość społeczna 
wymagana złożonych instytucji. Wręcz przeciwnie – skuteczność rozwiązywania problemów 
społecznych zależy od prostoty struktury organizacyjnej i wewnętrznych procedur. 
Należy zatem dążyć do jak najbardziej płaskich struktur organizacyjnych. 
Konsekwencje tworzenia płaskich struktur organizacyjnych: 

▪ tworzenie płaskich struktur organizacyjnych w praktyce oznacza zwiększenie 
marginesu swobody niższych szczebli administracji w decydowaniu i działaniu, 

▪ te z kolei powinny doprowadzić do decentralizacji kierowania organizacją i przyznania 
autonomii jednostkom operacyjnym (tym, które znajdują się najbliżej odbiorców 
usług), 

▪ najwłaściwszym kierunkiem zmian jest więc struktura macierzowa lub struktura 
zorientowana na program lub usługę. 

Oprócz tendencji tworzenia płaskich struktur organizacyjnych, możemy dostrzec obecnie 
tendencje do tworzenia się struktur sztabowych. 
Tworzenie sztabów jest skutkiem trzech zjawisk: 

1) coraz częściej w procesie politycznym stosowane są metody właściwe ekonomii, a to 
wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów skupionych przy decydencie, 
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2) informatyzacja administracji publicznej pozwala na sprawne gromadzenie i 
przetwarzanie informacji, nie ma więc potrzeby odwoływania się do pomocy innych 
urzędników, 

istnieje konieczność szybkiego reagowania na dynamiczne środowisko zewnętrzne, a do tego 
trzeba niewielkiego i dyspozycyjnego zespołu, który wspomaga decydenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kadry w administracji publicznej 

Ludzie są najważniejszym zasobem organizacji. Dostarczają jej swoją pracę, twórczość, 
uzdolnienia, energię. Aby podjąć prace w administracji publicznej, pełnić służbę publiczną, należy 
posiadać aktualne obywatelstwo polskie oraz korzystać z pełni praw publicznych [J. Boć (red), 
Administracja publiczna, Wrocław 2004 s. 263].  

1. Modele rekrutacji do administracji publicznej 

Sposób rekrutowania, jak również kształcenia oraz status kadr urzędniczych należy do 
najważniejszych problemów administracji publicznej. We współczesnych państwach 
demokratycznych ukształtowały się dwa modele organizacji systemu zatrudnienia urzędników 
publicznych. Pierwszym jest model kariery, drugi to model stanowisk (pozycyjny). Modele dotyczą 
służby cywilnej, a więc administracji rządowej. Oba modele charakteryzują się zobiektywizowanymi 
zasadami naboru pracowników administracji publicznej. Model kariery przewiduje hierarchiczną, 
stopniową karierę urzędniczą. Podstawowe znaczenie ma egzamin badający zdolność kandydata do 
zajmowania określonej kategorii stanowisk. W służbie nie obowiązuje odrębność tzw. kategorii 
urzędniczej od stanowiska. W tym systemie obowiązują specjalne regulacje płacowe i emerytalne. 
Urzędnika nie zatrudnia urząd lecz państwo. Jest to wstąpienie do służby dożywotniej. Status 
urzędnika określają przepisy ze sfery prawa publicznego. W Europie system kariery przyjęły takie 
państwa jak m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania, Belgia, Grecja, Portugalia. Model stanowisk polega na 
badaniu kompetencji, niezależnie od posiadanego stażu pracy czy dyplomów. Procedury 
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przyjmowania pracownika w tym systemie są podobne do procedur stosowanych w sektorze 
prywatnym. Zwolnienie pracownika wymaga dokładnego uzasadnienia. Zatrudnienie nie jest 
dożywotnie. Model pozycyjny opiera się na rekrutacji na konkretne stanowiska. Odwołuje się on w 
wielu sferach do doświadczeń sektora prywatnego. Jest znacznie bliższy zwolennikom nowego 
zarządzania publicznego. System ten obowiązuje w Dani, Holandii, Finlandii, Szwecji, Wielkiej 
Brytanii oraz we Włoszech27 Współcześnie w administracji wykształciły się odrębne formy 
powierzania danej funkcji. Należą do nich: 

∗Wybór  . W administracji państwowej z wyborów pochodzi Prezydent RP. W administracji rządowej 
żaden organ decydujący władczo nie pochodzi z wyborów. W administracji samorządu terytorialnego 
wszystkie organy pochodzą z wyborów bezpośrednich bądź pośrednich z wyjątkiem organów z mocy 
prawa” (J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 2005 s.185) 

*Nominacja dyskrecjonalna – patronaż, dotyczy przede wszystkim urzędników wyższego szczebla, 
których obsadzanie należy do kompetencji rządu i najczęściej dotyczy stanowisk mających znaczenie 
polityczne. 

*Powoływanie na podstawie określonych kryteriów  (np. otwarty konkurs) Konkurs to sposób 
powoływania na określone stanowiska na podstawie z góry określonych kryteriów. Konkurs z zasady 
częściej stosowany jest przy obsadzaniu stanowisk rządowych, rzadziej w samorządowych. Kandydaci 
najczęściej przechodzą różne testy i sprawdziany badające inteligencję, wiedzę, umiejętność 
przekonywania do podjęcia przykrych, ale koniecznych decyzji, odpowiadania na listy wpływowych 
osób ze świata polityki czy biznesu, przystosowania się do nowych warunków pracy i otoczenia, a 
także odpowiadania na różne pytania egzaminatorów. 

*Rekrutacja bezpośrednia stosowana jest najczęściej przy zatrudnianiu pracowników obsługi 
zatrudnianych w urzędach na podstawie umowy o pracę. Dotyczy urzędników najniższego szczebla. 

*Mianowanie. Organ państwowy dokonuje mianowania osób na stanowiskach określonych w prawie. 
Akt mianowania jest skuteczny tylko, gdy strony wyrażają zgodę. Zakończenie mianowania ściśle 
reguluje prawo. Mianowanie tworzy ochronę prawną, odpowiedzialność, przywileje, nagrody itp. 
Mianowanie obejmuje pracowników służby cywilnej, pracowników urzędów państwowych, 
dyplomatycznych i konsularnych, administracji celnej, komorników, prokuratorów, pracowników 
samorządowych, pracowników szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, Polskiej 
Akademii Nauk, Najwyższej Izby Kontroli28.  

Modele organizacji systemu zatrudnienia urzędników publicznych: 
▪ model kariery – tradycyjny: 

▪ stopniowa kariera od dołu ku górze hierarchii, 
▪ dostęp do urzędu ograniczony jest egzaminem sprawdzającym zdolność kandydata do 

zajmowania określonej kategorii stanowisk, 
▪ urzędnika zatrudnia państwo, a nie dany urząd, 
▪ status urzędnika określają przepisy ze sfery prawa publicznego, 

▪ model stanowisk – pozycyjny: 
▪ rekrutacja na konkretne stanowisko, 
▪ zatrudnienie nie jest dożywotnie, 
▪ istotne są konkretne kompetencje sprawdzane na poszczególnych etapach rekrutacji, 
▪ model ten odwołuje się w wielu sferach do doświadczeń sektora prywatnego. 

Nowe tendencje w organizacji systemu zatrudnienia urzędników publicznych: 
▪ zasada naboru rynkowego, 

                                                           
27 (J. Hauser, Administracja publiczna, Warszawa 2003 s.244; H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja 
publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s.265-266). 

 
28 J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 2005, s.186; J. Hauser Administracja publiczna, 
Warszawa 2003, s.240-243  
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▪ system menadżerski, 
▪ rozstrzygnięcia mieszane 

 

2. Etyka funkcjonariusza publicznego 

Aby działania administracji publicznej były efektywne potrzebne jest zastosowanie etyki. To ona 
jest podstawą dobrych rządów. Etyka jest to zespół norm postępowania, które obowiązują i są 
akceptowane przez określoną grupę. Etyka legitymizuje działania administracji publicznej oraz 
warunkuje zaufanie do instytucji państwa. Kształtuje pozytywne wartości w życiu publicznym. 
Cytując za Zwolińskim „Etyka zawodowa, jak każda etyka, jest zbiorem postulatów – zakazów i 
nakazów określających sposób wykonywania zawodu i cele, którym on służy, zarówno wobec grupy 
zawodowej, jak i wobec społeczeństwa”29.( J. Hauser ) 

STANDARDY ŻYCIA PUBLICZNEGO 
Wzorzec w tym zakresie mogą stanowić wypracowane w 1995 roku przez brytyjską Komisję ds. 

Standardów Życia Publicznego (lorda Nolana) zasady: 
1. bezinteresowność – osoby piastujące urząd publiczny winny podejmować decyzje wyłącznie 

w imię interesu publicznego a nie korzyści własnych, rodzin czy przyjaciół, 
2. prawość – osoby te nie powinny znajdować się w zależności materialnej lub finansowej od 

innych osób lub organizacji, 
3. obiektywizm – prowadząc sprawy publiczne, osoby piastujące urząd publiczny powinny 

dokonywać wyborów według kryteriów merytorycznych, 
4. odpowiedzialność – osoby te powinny być odpowiedzialne przed społeczeństwem za swe 

rozstrzygnięcia i działania, muszą poddać się każdej procedurze rozstrzygającej właściwej dla 
urzędu, 

5. jawność – podejmowane przez te osoby rozstrzygnięcia muszą być jawne i uzasadnione, a 
przekazywanie informacji może być ograniczone tylko wówczas, gdy wyraźnie wymaga tego 
interes publiczny, 

6. uczciwość – osoby piastujące urząd publiczny mają obowiążek zgłosić wszelkie prywatne 
interesy, które mogą się wiązać z obowiązkiem publicznym, 

7. przykład z góry – osoby te powinny upowszechniać i wspierać powyższe zasady własnym 
zachowaniem. 

 

W każdym państwie demokratycznym prawo moralne jest fundamentem. Prawo powszechne nie 
może uchylić czy znieść prawa moralnego. Józef Filipek stwierdził, iż „wył ącznie sumienie ludzkie 
stoi na straży przestrzegania norm etycznych”. Prawo powszechnie obowiązujące jest oparte na prawie 
moralnym. Natomiast prawo moralne jest składnikiem prawa stanowionego. Prawo powszechnie 
obowiązujące, stanowione i stosowane wyraża podstawowe normy moralne m.in. poprzez: nakaz 
poszanowania godności osoby ludzkiej, człowieka i obywatela; nakaz równego traktowania; zakaz 
dyskryminacji; obowiązek ochrony życia; dążenie do sprawiedliwości społecznej. W państwie prawa 
prawo nie może być sprzeczne z prawem moralnym. Granice interpretacji prawa moralnego zakreśla 
konstytucja. Prawo moralne jest źródłem norm etycznych pracownika administracji publicznej. Normy 
etyczne pracownika administracji zawierają nakazy i zakazy określonego zachowania. Naruszenie 
norm etycznych pociąga za sobą odpowiedzialność moralną. Kiedy normy etyczne są wyrażone w 
prawie stanowionym obowiązuje ich przestrzeganie oraz za ich nie przestrzeganie- odpowiedzialność 
prawna. Zarówno normy prawne i normy moralne dotyczą zachowań. Mogą mieć taką samą podstawę 
obowiązywania. Do różnic pomiędzy normami prawnymi a moralnymi zaliczamy: podstawę 
obowiązywania, granicę obowiązywania normy (norma prawna jest ograniczona terytorialnie, 
czasowo, personalnie),  sposób ogłaszania (normy prawne są publikowane, o normach moralnych 
dowiadujemy się z przekazu społecznego), przedmiot normowania (norma prawna normuje 
zachowanie, norma moralna może normować również uczucia), sankcją.  

                                                           
29 J. Hauser Administracja publiczna, Warszawa 2003, s.252-253. 
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Każdy pracownik administracji podlega normom etycznym, których musi przestrzegać. Do norm 
tych należą np. traktowanie swojej pracy jako służby ludziom, nie jako panowania nad nimi; 
przestrzeganie prawa stanowionego i moralnego;  kierowanie się dobrem wspólnym; chronienie życia 
innych; lojalność wobec przełożonych i podwładnych; skromność, brak pychy, opanowanie. 
Demokratyczne państwo prawa funkcjonuje właściwie, kiedy etyczne zachowania pracowników 
administracji publicznej wspierane są etycznymi zachowaniami obywateli. Najlepszym sposobem 
umacniania etycznych zachowań jest uwrażliwienie sumień pracowników administracji publicznej 
30(J. Boć).  

Zawód urzędnika, jako zawód zaufania publicznego musi wypracować i wypracowuje określone 
zasady wysokich standardów wykonywania zawodu. 

Podstawowe zasady etyki urzędniczej (wysokie standardy): 

1. Administrowanie jest służbą publiczną, służbą na rzecz dobra publicznego. Oznacza to nakaz 
działania na rzecz dobra publicznego. Jest to zawsze działanie na podstawie prawa i w jego 
granicach na rzecz dobra publicznego. 

2. Rzetelność – nakaz wykonywania obowiązków rzetelnie. 
3. Nakaz rozwijania własnych kompetencji. 
4. Bezstronność – nakaz zachowania bezstronności. 
5. Nakaz zachowania neutralności politycznej. 

W kwestii etycznego administrowania pojawia się problem podstawowy – problem nierozdzielania 
interesu prywatnego w stosunku do interesu publicznego. 

Grupa urzędników oraz znawców problematyki urzędniczej przygotowała Kodeks Etyki Służby 
Cywilnej. Został on wydany na wniosek Szefa Służby Cywilnej. Zawiera on pięć paragrafów. Zostały 
w nich opisane zasady neutralności politycznej w wykonywaniu obowiązków; bezstronności; 
rzetelnego wykonywania obowiązków; dbałości o rozwój własnych kompetencji; traktowania swojej 
pracy jako służby publicznej 31(H. Izdebski, M. Kulesza). Innym aktem zawierającym normy etyki jest 
Europejski Kodeks Dobrej Administracji, uchwalony w 2001 roku. Reguluje on pracę urzędników 
Unii Europejskiej. Wszyscy zatrudnieni funkcjonariusze mają obowiązek bezstronnego, właściwego i 
uczciwego załatwiania sprawy w rozsądnym terminie. Jeżeli doszło do jakichś zaniedbań obywatel ma 
prawo wnieść skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachowania etyczne utrwala 
sprawiedliwy i przejrzysty system wynagrodzeń.               

W każdej sferze życia występują zachowania sprzeczne z etyką. W administracji publicznej 
zachowaniem sprzecznym z etyką jest konflikt interesów. Jest to sytuacja polegająca na konieczności 
podjęcia działania, którego realizacja zakłada uwzględnienie sprzecznych (wykluczających się) 
postulatów, wartości, dóbr etc.; z reguły wiąże się z nią konieczność dokonania wyboru, poświęcenia 
jednej wartości na rzecz drugiej 32[S. Jedynak 134]. Oznacza to, iż pozostaje w sprzeczności 
obowiązek publiczny z interesem prywatnym. Funkcjonariusz publiczny wykorzystuje zajmowane 
stanowisko dla korzyści prywatnych. Konflikt interesów uniemożliwia wprowadzenie zakazów 
prowadzenia działalności gospodarczej czy ograniczenie możliwości prowadzenia działalności 
politycznej przez mianowanych urzędników. Polski system charakteryzuje duża ilość uregulowań 
dotyczących konfliktu interesów. Kolejnym poważnym zagrożeniem dla państwa jest korupcja. Do 
mechanizmów zapobiegających korupcji należą: otwarta administracja, podnoszenie świadomości 
etycznej, podnoszenie kwalifikacji urzędników oraz systemu wynagradzania. Do powszechnych 
zachowań nieetycznych należą: załatwianie posad dla rodziny i znajomych, organizowanie zamówień 
publicznych pod konkretnego wykonawcę w zamian za korzyści osobiste, nadużywanie służbowego 
sprzętu do celów prywatnych33 (J. Czaputowicz).   

                                                           
30 J. Boć Administracja publiczna, Wrocław 2004, s. 277-281 
31 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s.311 
32 S. Jedynak (red.) Mały słownik etyczny, Bydgoszcz 1999, s. 1 
33 J. Czaputowicz Administracja publiczna Wyzwania w dobie integracji europejskiej,  Warszawa 2008 s. 364, 
366,367,371, 373 
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Dla ułożenia na właściwej płaszczyźnie stosunków między pracownikami aparatu 
administracji publicznej a społeczeństwem ważne jest to, jak społeczeństwo ocenia pracownika. 
Ważne jest również jak społeczeństwo ocenia jego prestiż społeczny. Obywatele z organami 
administracji publicznej kontaktują się niemalże codziennie. Ważne jest wiec dbanie o to, by ograny 
administracji, jak również jej pracownicy cieszyły się uznaniem i dobrą opinia publiczną. Ułatwi to 
nawiązywanie wzajemnych kontaktów oraz wyeliminuje zadrażnienia. Prestiż ma duże znaczenie dla 
samego aparatu administracji publicznej. Ułatwia bowiem jego pracę oraz podnosi autorytet. 
Odbudowa autorytetu administracji publicznej odbywać się może m.in. przez podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych urzędników, zapewnienie względnej stabilizacji w zawodzie itd. Społeczeństwo 
oczekuje aby pracownicy administracji publicznej zachowywali się w określony sposób 34(Zbigniew 
Leoński ). Europejski Kodeks Dobrej Administracji  nakazuje, aby w swoich kontaktach z jednostką 
instytucje i ich urzędnicy przestrzegali zasad zawartych w kodeksie. Urzędnik powinien być życzliwy 
ludziom, dbać o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegać zasad poprawnego zachowania, powinien 
być „dostępny” dla petentów, „odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i e-mail, 
starać się być jak najbardziej pomocnym” i udzielać dokładnych, wyczerpujących odpowiedzi 
(EKDA, art. 12., ust. 1.) W przypadku popełnienia błędu przeprasza i stara się naprawić negatywne 
skutki swojej pomyłki, informując o możliwościach odwołania się (EKDA, art. 12., ust. 3.). Powinien 
również „działać szybko i niezwłocznie, nie przedłużać i nie komplikować sztucznie procedur, 
podejmować decyzję w stosownym terminie, podając jej uzasadnienie oraz podstawę prawną i 
przekazać ją zainteresowanej osobie natychmiast po podjęciu” (EKDA, art. 20., ust. 1.).  

Cechą urzędników jest neutralność polityczna. Żaden urzędnik nie może manifestować swoich 
poglądów politycznych, ani przynależności do partii politycznej. System etyczny służby cywilnej 
wymaga, aby utrzymać granicę pomiędzy wykonywaną pracą- urzędnika, a rolą polityka. Na temat 
relacji między urzędnikami a władza publiczną toczą się liczne debaty i dyskusje. Można je 
podsumować tak, iż z jednej strony politycy powinni sprawnie zarządzać podległą im administracją, z 
drugiej strony urzędnicy powinni bezstronnie i  profesjonalnie wykonywać swoja służbę. Służba ta 
wymaga aby być wiernym zasadom etycznym i mieć dystans do polityki. Polityzacja administracji 
publicznej może przyczynić się do umocnienia wpływów partyjnych, jednak dzieje się to kosztem 
profesjonalizmu. Gdy administracja zbytnio odsunie się od polityki może to osłabić przywództwo. 
Podział na sferę polityczną i urzędniczą wprowadziła ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i 
trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929. 
Aby administracja działała sprawnie należy rozdzielić funkcje administracji politycznej i 
wykonawczej. Ustawa umożliwia prawnie utworzyć gabinet polityczny ministra. Minister jest 
odpowiedzialny za stan spraw w danej dziedzinie, winien sprawdzać działalność programową, 
budżetowa, personalna i legislacyjną ministerstwa. Minister jest wspomagany przez swoich 
zastępców, gabinet polityczny oraz urzędników korpusu służby cywilnej. Osoby zatrudnione na 
stanowiskach politycznych powinny działać praworządnie i pogłębiać zaufanie obywateli, dbać o 
wizerunek Państwa oraz Rządu, kierować się zasadą neutralności politycznej służby cywilnej. Określa 
to regulamin Ministerstwa Gospodarki. Ministrowie nie mogą wykorzystywać powierzonego 
stanowiska i środków publicznych do realizacji celów partii czy grup interesów35. (J. Czaputowicz) 

Pracowniczy etos urzędu to styl, w jakim organizacja, która stanowi konkretny urząd, wiąże ze 
sobą wykonywanie pracy z zaspokojeniem potrzeby własnej wartości godności pracowników. Jest to 
rezultat rozłożonego w czasie działania według określonej strategii. Strategia ta sprzyja eliminowaniu 
anomii pracowniczej i kształtowaniu się etosu urzędu. Etos pracowniczy jest trwałą własnością 
konkretnego urzędu i tworzy wewnątrz niego specyficzny klimat organizacyjny. Sprzyja to rozwojowi 
samokontroli, dyscypliny i jakości pracy. Pozwala oprzeć renomę organizacji i jej wizerunek 
zewnętrzny na stabilnej podstawie, daje szanse stawienia czoła oczekiwaniom demokratycznego 
społeczeństwa i decyduje o jakości pracy urzędników. Etos pracowniczy to powiązanie w 
świadomości pracowników wykonywanej pracy z wartościami powszechnie cenionymi. Jest on 
potrzebny każdemu urzędowi z trzech głównych powodów: 1. Oprócz tradycyjnej wiedzy o 

                                                           
34 Zbigniew Leoński Nauka administracji, Warszawa 2010  s. 112-114 
35 J. Czaputowicz Administracja publiczna Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa, s. 373-376 
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sterowaniu motywacją do pracy poprzez kary i nagrody materialne oraz systemy kontroli, współczesne 
zarządzanie opiera się na sterowaniu motywacją godnościową pracowników, decydującą o jakości 
wykonywanej pracy ( przede wszystkim potrzebny jest kadrze zarządzającej do sprawnego kierowania 
organizacją). 2. Etos stanowi warunek dobrego wizerunku urzędu w rozwiniętej demokracji. 3. Etos 
urzędu potrzebny jest urzędnikom, aby mogli normalnie funkcjonować 36(J. Czaputowicz).   

3. Specjalizacja w administracji publicznej i jej konsekwencje 

Administracja publiczna jest sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, 
a więc przez organy państwowe, jak i związki publicznoprawne (samorządowe) i inne podmioty 
administracji. W rozumieniu art. 5 & 2 Kodeksu postępowania administracyjnego pod określeniem 
organów administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, 
wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu terenowe organy administracji rządowej 
(zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz 
inne podmioty, gdy są powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw 
indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych (E. Ochendowski  21-22). Istotną 
cechą organu jest przyznanie mu określonych prawem kompetencji. Chodzi o to, aby organ miał swój 
zakres kompetencji, wyróżniający go od innych organów i jednostek organizacyjnych oraz o to, aby 
ten zakres kompetencji był określony przez przepisy prawa.37 (E. Ochendowski 235) 

Kompetencje poszczególnych organów administracji publicznej wynikają głównie z 
określonego przepisami porządku organizacyjnego, który tworzony jest najczęściej w oparciu o  
zasadę terytorialną i merytoryczną. Pierwsza zasada dotyczy struktury administracji publicznej, o 
której była mowa wcześniej (rozdział: Struktura administracji publicznej), a więc wiąże się z 
terytorialnym zasięgiem działania danego organu. Natomiast zasada merytoryczna określa przedmiot 
działalności, stosowane procedury, realizowane funkcje, cele i zadania poszczególnych organów 
administracji.  Według E. Ochendowskiego należy rozróżnić kompetencje  od zakresu działania 
organu. Zakres działania wskazuje, jakimi sprawami ma się zajmować dany organ. O zakresie 
działania stanowi się zwykle w przepisach prawa tworzących dany organ. Przepisy te nie są jednak 
wystarczającą podstawą do podejmowania przez organ działań o charakterze władczym. Do 
podejmowania działań władczych konieczne są jeszcze przepisy upoważniające do takiego działania, a 
więc przepisy kompetencyjne, które znajdują się zwykle w przepisach ustaw regulujących 
poszczególne dziedziny administracji publicznej. Na określenie, jaki podmiot administracji i jaki 
organ administracyjny jest powołany do załatwiania spraw administracyjnych danego rodzaju, 
pozwala właściwość. Dokładne określenie właściwości organu leży w interesie  samej administracji, 
ponieważ zapobiega sporom kompetencyjnym i zbędnym działaniom, jak i w interesie obywatela, 
który powinien i chce wiedzieć, jaki organ ma obowiązek załatwić jego sprawę. Przestrzeganie 
właściwości stanowi bezwzględny obowiązek organu, ponieważ należy zakładać, iż właściwy organ 
posiada fachowy personel i potrzebne wyposażenie do podejmowania prawidłowego rozstrzygnięcia 
danej kategorii spraw. Wyróżnia się kilka rodzajów właściwości. Właściwość rzeczowa dotyczy 
przydzielonych danemu organowi kategorii spraw. Rozstrzyga ona o tym, jaki organ załatwia sprawy z 
zakresu budownictwa, przemysłu, oświaty, zdrowia itp. Właściwość miejscowa, zwana też 
terytorialną, dotyczy przestrzeni działania organu, np. na jakim obszarze dany organ może realizować 
swoją właściwość rzeczową (na obszarze gminy X, gminy Y, czy w województwie, powiecie, okręgu). 
Właściwość instancyjna (utożsamiana niekiedy z funkcjonalną) zakłada wielostopniową organizację 
administracji i rozstrzyga, którego stopnia organ jest właściwy do załatwienia sprawy. Ustalenie, jaki 
organ jest organem I instancji przesądza z kolei o tym, jaki organ jest organem II instancji, czyli 
organem odwoławczym. Właściwość funkcjonalna, odnosi się do określenia, który z wewnętrznych 
organów danego podmiotu właściwy jest do załatwienia danej sprawy. Z reguły jest to kwestia 
wewnętrznej regulacji prawnej w ramach danego podmiotu. Jednakże przepisy prawa mogą wymagać, 
aby daną sprawę załatwiała osoba będąca organem, np. wójt, a nie sekretarz gminy czy inny 
pracownik urzędu gminy (Ochendowski, 2009, s. 243-244). 
                                                           
36 J. Czaputowicz Administracja publiczna Wyzwania w dobie integracji europejskiej,  Warszawa 2008, s. 377-
378 
37 E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruń 2009, 
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Wraz ze zmianami ustrojowymi, społecznymi, kulturowymi i technologicznymi, przed administracją 
publiczną pojawiają się nowe zadania. Ciągłe zwiększanie zakresu tych zadań rodzi potrzebę 
rozbudowy aparatu państwowego oraz zatrudniania w jego organach osób o szczególnych 
kwalifikacjach. To z kolei przyczynia się do specjalizacji, a co za tym idzie do tworzenie odrębnych 
organów administracji wyspecjalizowanej. Organ o kompetencji specjalnej to taki, który został 
utworzony w celu realizacji konkretnego zadania (np. organy straży pożarnej, organy administracji 
celnej, organy policji i inspekcji sanitarnej). Organami administracji specjalnej są na przykład izby 
skarbowe i urzędy skarbowe, do których należy zarządzanie finansami państwa. Rozbudowa organów 
administracji państwowej na szczeblu centralnym prowadzi to do wzrostu liczby resortów38  

 Czasami za wyodrębnieniem osobnych organów administracji państwowej przemawia 
potrzeba operatywnego działania i szybkości decyzji, jak też stosowanie innych metod pracy (n. z tych 
przyczyn wyodrębnia się zazwyczaj osobne organy transportu i łączności), czy też potrzeba wąskiej 
specjalizacji technicznej (dlatego np. wyodrębnia się osobne organy administracji w dziedzinie miar i 
wag). Niekiedy za wyodrębnieniem osobnego aparatu administracji państwowej przemawia fakt, że 
jego działanie nie mieści się w ramach podziału terytorialnego, który jest podstawą wyodrębnienia 
organów administracji ogólnej (n. odrębna administracja morska, górnicza). Wreszcie, w przypadku 
istnienia osobnych organów administracji powołanych do spełniania funkcji kontroli nad 
administracją, tworzy się osobny pion tych organów w celu uniezależnienia się od innych organów 
(np. osobne organy inspekcji pracy, dozoru budowlanego itd.)39  

Istnienie wyspecjalizowanych organów administracji publicznej przynosi sporo korzyści, do 
których należą: racjonalna organizacja pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych  i zwiększenie 
stopnia fachowości urzędników, większa wydajność pracy dzięki koncentracji na specyficznym 
podmiocie działania. Tak rozumiana specjalizacja administracji publicznej służy więc realizacji 
interesu społecznego, przy czym charakteryzują ją szerokie cele działania wyznaczane przez państwo, 
prowadzenie działań w imieniu  państwa lub samorządu, interes społeczny jako motywacja działania, 
umocowanie w prawie administracyjnym, stabilność i trwałość. Z drugiej jednak strony ujawniają się 
pewne wady, wśród których wymienić można duże rozczłonkowanie aparatu administracji, osłabienie 
jedności jego funkcjonowania, wzrost liczby urzędników, wzrost kosztów, brak harmonizacji działań 
oraz potrzebę powoływania odrębnych organów koordynujących. Specjalizacja na szczeblach 
centralnych wynikająca z resortowego podziału pracy, wymaga przełamywania barier resortowych na 
rzecz działania kompleksowego. Jak twierdzi Z. Leoński „ideałem byłyby organy skupiające w swym 
ręku najwięcej kompetencji, które potrzebną specjalizację osiągałyby przez wewnętrzny podział pracy 
(…) Gdy chodzi o aparat terenowy, cel ten osiąga się przez tworzenie organów o kompetencji 
generalnej, a potrzebną specjalizację zapewnia tworzenie odpowiednich komórek w urzędach tych 
organów (np. wojewoda skupia w swych rękach różne kompetencje należące do różnych resortów, a 
specjalizację zapewnia oparta na rzeczowym podziale zadań struktura urzędu wojewódzkiego)”                 
(Z. Leoński Nauka administracji, Warszawa 2010, s.78-79). Ostatnie zmiany w prawie 
administracyjnym spowodowały ograniczenie liczby terenowych wyspecjalizowanych organów 
administracji rządowej. Ustawa o województwie i administracji rządowej w województwie wymienia 
rodzaje organów administracji niezespolonej i ich organy terenowe. Chodzi tu o administrację 
wojskową, skarbową, górniczą, miar, probierczą, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, 
administrację celną, morską (łącznie z inspekcją rybołówstwa morskiego), organy żeglugi 
śródlądowej, Straży Granicznej (łącznie z graniczną inspekcją sanitarną), urzędy statystyczne (art. 56 
ust.1 ustawy). Ponadto, w świetle wyżej wymienionej ustawy, starosta i wojewoda sprawują 
zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych i wojewódzkich służb, inspekcji i straży. Świadczy to o 
włączaniu, na specjalnych zasadach, do aparatu organów administracji ogólnej organów, które 
wcześniej działały jako wyspecjalizowane i niezespolone40  

                                                           
38 Z. Leoński Nauka administracji, Warszawa 2010, s.76-78 
39 Tamże, s.79 
40 Z. Leoński Nauka administracji, Warszawa 2010, s.80 
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3. Stanowiska urzędnicze i polityczne w administracji publicznej 

Sytuację osób pracujących we wszystkich wyróżnionych konstytucyjnie władzach określa się 
terminem służby publicznej. Obejmuje ona wszystkich wyłonionych w wyniku wyborów, powołania, 
nominacji, umowy o pracę, a więc wszystkich tych pracowników, którzy realizują ustawowe zadania 
poszczególnych władz, a nazywanych w prawie urzędnikami, funkcjonariuszami, urzędnikami służby 
cywilnej, a także pracowników urzędów, którzy prezentując walory zawodowe zostali zatrudnieni lub 
powołani do wykonywania we wszystkich władzach państwa w sposób fachowy i ciągły zadań 
publicznych za odpowiednim wynagrodzeniem. Dostęp do służby publicznej oparty jest na zasadzie 
równości, przy czym prawo określa podstawowe wymagania, jakie musi spełniać osoba kandydująca 
na stanowisko urzędnicze. Główne regulacje dotyczące zatrudnienia w administracji publicznej 
zawarte są w trzech ustawach: 
- w ustawie z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, 
- w ustawie z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej 
- oraz ustawie z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. 
Ponadto tę grupę pracowników obowiązują wybrane zapisy kodeksu pracy, ustawy ustrojowe, wydane 
na ich podstawie akty wykonawcze oraz statuty i regulaminy organów administracji publicznej. Kadry 
administracji publicznej stanowią grupę zróżnicowaną pod względem statusu, kwalifikacji i rodzaju 
wykonywanej pracy. 

W rozumieniu ustawy o pracownikach urzędów państwowych wyróżnia się 3 grupy 
pracowników: urzędników państwowych mianowanych, urzędników państwowych zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę oraz urzędników niemianowanych, czyli tzw. pracowników politycznych 
zatrudnianych na podstawie umowy o pracę na czas określony, związanych z czasem pełnienia funkcji 
przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko państwowe tj. doradcy z zespole doradców członków 
Rady Ministrów i doradcy lub pełniący funkcje doradcze innych osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, które są wybrane lub powołane na czas określony. 

Administracja rządowa działa w sferze politycznej i wykonawczej. W celu ustalenia granicy 
między tymi sferami wprowadzono szczególny system rekrutacji, zatrudniania i awansowania 
pracowników administracji nazywany służbą cywilną. W takim systemie administracji rządowej z 
nominacji politycznej pochodzą wyłącznie szefowie ( i niektórzy ich zastępcy) danych organów 
administracji publicznej. Pozostały personel, w tym kierownicy urzędów odpowiedzialni za 
organizację ich pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, składa się z urzędników podlegających 
wyłącznie kryteriom profesjonalnym w swych działaniach.  

Strefa polityczna obejmuje poziom decyzyjny – odpowiedzialny za: 

1) formułowanie i ustanawianie polityk publicznych, 
2) stanowienie norm regulujących funkcjonowanie danej dziedziny życia społeczeństwa, 
3) podejmowanie rozstrzygnięć władczych odnoszących się do spraw obywateli lub osób prawnych 

tam, gdzie wymaga tego prawo. 
Funkcją polityczną administracji rządowej jest obsługiwanie osób i ośrodków, które posiadają mandat 
do kreowania polityki państwowej i jej realizowania. 

Sfera wykonawcza obejmuje całokształt organizacyjny, służący faktycznemu zrealizowaniu zadań, 
określonych w politykach publicznych, aktach normatywnych lub niezbędnych dla egzekucji 
decyzjach administracyjnych.41 ( J. Hausner) 

Organem politycznym administracji rządowej jest Rada Ministrów. Jako organ kolegialny składa się z 
Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Skład RM, zgodnie z obowiązującym prawem, może być 
formowany elastycznie, w zależności od koncepcji i potrzeb w sferze kierowania rządem, życzeń 
premiera, czy oczekiwań politycznego zaplecza rządu w parlamencie. Premier, jako organ 

                                                           
41 red. J. Hausner, Administracja publiczna, Warszawa 2003, s. 167-168). 
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administracji rządowej, pełni m.in. funkcję personalną, czyli dokonuje obsad personalnych na 
kierowniczych stanowiskach w administracji rządowej, powołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu w 
ministerstwach, kierowników urzędów centralnych, przewodniczących i członków wielu ciał 
pomocniczych i opiniodawczych, a na szczeblu terenowym – wojewodów. Tworzy się w ten sposób 
jeden z dwóch elementów aparatu wykonawczego ministerstw, czyli kierownictwo polityczne. Osoby 
z tego kierownictwa są ściśle powiązane z pozycją ministra i zgodnie z przepisami ustawy, w 
momencie dymisji Rady Ministrów również składają dymisje (Hausner 2003, s. 190). Podobny status 
posiada część obsady Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mimo, że Kancelaria stanowi stałą strukturę 
administracyjną  obsługującą szefa rządu i Radę Ministrów, łączy w sobie klasyczne funkcje 
osobistego biura premiera (struktury, jaka obsługuje polityczne działania premiera, jego przywództwo 
w rządzie jako inicjatora polityki i koordynatora jej realizacji) z funkcjami kancelarii państwa (np. 
prowadzi rejestr aktów prawnych, wydaje Dzienniki Ustaw i Monitor Polski, prowadzi monitoring 
działań struktur rządowych). W strukturze Kancelarii pierwsze funkcje pełni Gabinet Polityczny 
Prezesa Rady Ministrów (grupa doradców premiera). Jego pracownicy mają odmienny status od 
pozostałych osób zatrudnionych w Kancelarii: są oni pracownikami politycznymi, których stosunek 
pracy jest ściśle związany z okresem sprawowania stanowiska przez premiera, który ich zatrudnił. 
Wraz z dymisją premiera ich stosunek pracy automatycznie ustaje. Pozostali pracownicy Kancelarii 
także uczestniczą w realizacji zadań politycznych, ale ich główna misja zasadza się w profesjonalnym, 
opartym na regułach służby cywilnej, wykonywaniu zadań wynikających z kompetencji premiera jako 
naczelnego organu władzy państwowej (Hausner 2003, s. 180). Powyższy przykład ma na celu 
wskazanie, że administracja obsługująca procesy rządzenia składa się z elementu zmiennego ( 
politycznego) i stałego (biurokratycznego). Czynnik polityczny to przede wszystkim z jednej strony 
doradcy polityczni, a z drugiej wysocy urzędnicy polityczni, którzy zastępują ministra w różnych 
sytuacjach: kierują danym działem administracji rządowej, reprezentują w imieniu ministra rząd w 
parlamencie lub nadzorują pracę departamentów. Urzędnicy polityczni wspomagają ministra także w 
pracach programowych, w kontaktach z wyborcami, w stosunkach zagranicznych, w uprawianiu 
lobbingu politycznego w parlamencie, w kontaktach ze środkami masowego przekazu i organizacjami 
pozarządowymi. W Polsce są to: wiceministrowie: sekretarz i podsekretarz stanu w ministerstwie ( a 
także w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Ich cechą wspólną jest to, że odchodzą ze stanowisk w 
momencie dymisji rządu, co odróżnia ich od stałych wysokich urzędników stojących na czele 
fachowego aparatu ministerstwa. Z kolei doradcy działają w ramach gabinetu ministra lub 
indywidualnie służą radą ministrom, sekretarzom i podsekretarzom stanu w kwestiach programowych. 
Poza doradzaniem w sprawach, w których są ekspertami, doradcy polityczni wspomagają niekiedy 
ministrów w koordynacji zadań profesjonalnej administracji ministerialnej. Doradcy są zawsze ad 
personam, odchodzą więc ze stanowiska razem ze swoim ministrem (wiceministrem). Ponadto do 
administracji obsługującej procesy rządzenia należy również właśnie ten fachowy aparat ministerstwa 
(stały personel administracyjny), który tworzą pracownicy i dyrektorzy zarówno departamentów 
merytorycznych ministerstwa, jak i departamentów usługowych, a także personel administracyjny 
obsługujący gabinet ministra oraz sekretariaty ministra i wiceministrów. Na czele stałego personelu 
administracyjnego ministerstwa stoi dyrektor generalny, który kieruje jego pracami i odpowiada za 
przygotowanie ministerstwa do wykonywania zadań wyznaczonych przez ministra. Dyrektor 
generalny, podobnie jak cały fachowy personel ministerstwa, z zasady należy do części stałej 
ministerstwa, która w nim pozostaje mimo zmiany rządu42. (J. Czaputowicz). Urzędnicy działają w 
ramach sztywnej, pionowej hierarchii, politycy kontaktują się na co dzień ze światem zewnętrznym, 
członkami partii politycznej, środkami masowego przekazu, grupami interesów – działają zatem w 
strukturze bardziej otwartej i poziomej. (Czaputowicz 2008, s. 329-330) 

 

 

 

                                                           
42 J. Czaputowicz, Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008, s. 314-
315 
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E. Nadzór i kontrola w administracji publicznej 
 

 

1. Kontrola nad samorządem terytorialnym 

 
Jednostki samorządu terytorialnego cieszą się dużą samodzielnością w wykonywaniu swoich zadań. 
Ich działalność podlega jednak nadzorowi ze strony organów administracji rządowej43. 

Funkcjonowanie samorządu w Polsce ma silne oparcie konstytucyjne – Konstytucja 
RP poświęca samorządowi terytorialnemu wiele przepisów, w tym także cały rozdział zatytułowany 
Samorząd terytorialny. Ustawa zasadnicza daje dużą samodzielność jednostkom samorządu 

                                                           

43 Hubert Izdebski i Michał Kulesza; Administracja publiczna- zagadnienia ogólne (str. 198, 231-237) 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. Z. Nr 78, poz. 483            ze zm.) 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) 
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terytorialnego, ale jednocześnie ustanawia mechanizmy kontroli działalności i wykonywania zadań 
przez samorządy. Wskazać tu należy w szczególności art. 171 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że 
działalność samorządu podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Organami sprawującymi 
nadzór są Prezes Rady Ministrów oraz wojewodowie, natomiast w zakresie spraw finansowych – 
regionalne izby obrachunkowe (ust.2). Jednocześnie, samodzielność jednostek samorządu 
terytorialnego podlega sądowej ochronie (art.165ust.2). 

Środkiem nadzoru jest również możliwość rozwiązania przez Sejm, na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów, organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ rażąco 
narusza Konstytucję lub ustawy (art.171 ust.3). Ponadto wskazać należy, że działalność administracji 
publicznej podlega kontroli sądów administracyjnych – Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz 
wojewódzkich sądów administracyjnych. W zakresie kontroli znajduje się również badanie zgodności 
z prawem aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego (art. 184). 
Kontrolę działalności organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych 
komunalnych jednostek organizacyjnych może prowadzić również Najwyższa Izba Kontroli. 
Kryteriami kontroli są legalność, gospodarność i rzetelność (art. 203 ust. 2).  
Szczegółowe przepisy dotyczące sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym są zawarte w 
ustawach ustrojowych. Są to: rozdział 10 ustawy o samorządzie gminnym, rozdział 8 ustawy o 
samorządzie powiatowym, rozdział 7 ustawy o samorządzie wojewódzkim. Uregulowania wszystkich 
tych ustaw w kwestii nadzoru są analogiczne. W przepisach prawa nie ma definicji nadzoru nad 
samorządem terytorialnym. Można przyjąć, że nadzór to możliwość władczego wkraczania organu 
nadrzędnego (organizacyjnie lub funkcjonalnie) w działalność innego organu. Ingerencja w postaci 
nadzoru może nastąpić tylko w granicach i formach określonych przepisami prawa i nie może 
naruszać samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku jest to nadzór tzw. 
weryfikacyjny, czyli stosowany po dokonaniu czynności podmiotu nadzorowanego, a jego celem jest 
przywrócenie stanu prawidłowego. Środki nadzoru można podzielić na stosowane wobec organów 
jednostek samorządu oraz stosowane wobec aktów tych organów (uchwały, zarządzenia).  

Ustawy ustrojowe jako kryterium nadzoru wskazują zgodność z prawem. Mimo redakcyjnej 
różnicy nie ma tu niezgodności z kryterium wskazanym w konstytucji, gdyż legalność to tyle co 
zgodność z prawem. Przy czym jako prawo należy rozumieć wyłącznie przepisy powszechnie 
obowiązujące, tj. Konstytucję, ustawy i rozporządzenia oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe. 
Kwestią sporną i trudną do jednoznacznego rozstrzygnięcia jest problem zgodności z prawem Unii 
Europejskiej. Niewątpliwie kryterium legalności nie obejmuje aktów wewnętrznie obowiązujących, 
takich jak uchwały Rady Ministrów czy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów lub ministrów.  
Zakres nadzoru obejmuje „działalność gminną” (art. 85 ustawy o samorządzie gminnym), 
„wykonywanie zadań powiatu” (art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym) oraz „wykonywanie 
zadań województwa” (art. 79 ustawy o samorządzie wojewódzkim). Konstytucja z kolei stanowi o 
nadzorze nad „działalnością samorządu terytorialnego”. Dokonując wykładni pojęcia działalności 
komunalnej (art. 85 ustawy o samorządzie gminnym  w poprzednim brzmieniu) Trybunał 
Konstytucyjny orzekł, że działalnością komunalną jest wszelka działalność gmin. Podobnie 
wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdzając, że zawarte w art. 85 
ustawy o samorządzie gminnym sformułowanie "nad działalnością gminną" oznacza, że nadzór 
sprawowany jest nad całą działalnością (bez wyłączeń). A zatem, cała działalność gminna podlega 
nadzorowi, poza decyzjami indywidualnymi, o których mowa w art. 102 ustawy o samorządzie 
gminnym. Odmienna wykładnia dopuszczałaby do sytuacji, w których zarządzenia burmistrza 
pozostawałyby poza kontrolą organów nadzoru i sądów, co sprzeczne byłoby z obowiązującym 
porządkiem prawnym. Zakresem nadzoru jest zatem objęta cała sfera działania jednostek samorządu 
terytorialnego, natomiast różne są uprawnienia organów nadzoru – w zależności od sfery działania 
organów samorządu, 

2. Kontrola administracji publicznej 
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Funkcjonowanie administracji publicznej wiąże się z kontrolą jej działalności. W polskim systemie 
prawnym wyróżnia się następujące kryteria ze względu, na które dokonuje się tej kontroli, a 
mianowicie są nimi: legalność, gospodarność, rzetelność i celowość. Te kryteria są sprecyzowane w 
ustawach. Podkreślić należy tu, iż nie wszystkie podmioty administracji są kontrolowane przez 
uwzględnienie wszystkich kryteriów, co do tego jak kontrolowany jest podmiot decyduje 
ustawodawca. Podstawowym celem przeprowadzania kontroli w tych podmiotach ma na celu 
zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania oraz eliminowania wykrytych błędów. Służy również 
prewencji i usuwaniu podstaw złego funkcjonowania w przyszłości. 

Kontrole można podzielić na wewnętrzną i zewnętrzną. W organach administracji publicznej 
kontroli wewnętrznej dokonują zazwyczaj powołane do tego odpowiednie komórki. Kontrolę 
zewnętrzną natomiast, przeprowadza organ, który jest wyspecjalizowany do tego typu działalności i 
jest niezależny. W funkcjonowaniu administracji wyodrębnić należy następujące kontrole: resortową, 
międzyresortową, prokuratorską, instancyjną oraz kontrolę przeprowadzaną przez Regionalne Izby 
Obrachunkowe. 

W każdym resorcie dokonuje się tzw. kontroli resortowej . Wykonuje ją podmiot podrzędny wobec 
ministra, który stoi na czele tego resortu. Dzieje się tak za sprawą unormowania zawartego w ustawie 
o Radzie Ministrów. Mówi on mianowicie o obowiązkach ministrów wobec swoich resortów, czyli 
między innymi o nadzorze, kontroli odpowiednich podmiotów i instytucji. Te działalności oczywiście 
dotyczą tych podmiotów, które są podległe danemu ministrowi. Istotne tu jest, iż pomimo 
odpowiedzialności ministra za te podmioty kontroli dokonuje wyspecjalizowana do tego jednostka, 
umieszczona w strukturze resortu, można, więc mówić w tym przypadku o wewnętrznej kontroli. 

Innym rodzajem kontroli dokonywanej w administracji publicznej jest kontrola mi ędzyresortowa. 
Nie należy jej utożsamiać z kontrolą resortową. To jest kontrola, która dokonywana jest przez 
podmioty kontrolne na zewnątrz resortu. Dotyczy, bowiem podmiotów zewnętrznych, ale podległych 
resortowi. Takim popularnym rodzajem omawianej kontroli jest inspekcja. Inspekcja może mieć różny 
zasięg działania, mianowicie może mieć pełny zakres bądź ograniczony. 

Jednym z rodzajów kontroli to powszechnie znana kontrola skarbowa. Procedura jej jest 
unormowana w ustawie o kontroli skarbowej. Organami tej kontroli są: minister właściwy do spraw 
finansów publicznych, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, dyrektor urzędu kontroli skarbowej. 
Kontroli dokonują kompetentni do tego kontrolerzy skarbowi. Kontrolowanym mogą być zarówno 
osoby prawne jak również osoby fizyczne, gdyż główną funkcją jej jest ochrona interesów Skarbu 
Państwa, czyli czuwanie nad prawidłowym obiegiem wpływów budżetowych, a przede wszystkim, 
aby nikt ich nie uszczuplał. Podstawowym takim wpływem są podatki a następnie akcyza. 

Innym rodzajem kontroli jest kontrola w ograniczonym zakresie i tak możemy wyróżnić: Inspekcje 
Informacji Finansowej, Inspekcje Handlową, Inspekcje Sanitarną, Inspekcje Ochrony Środowiska, 
Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcje Farmaceutyczną. Pierwsza z nich zajmuje się 
kontrolą finansową podmiotów administracji a nade wszystko przeciwdziała napływowi środków 
finansowych z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł. Kolejna z wymienionych inspekcji zajmuje 
się sprawami gospodarczymi i prawami konsumenckimi. Natomiast inspekcja sanitarna ma na celu 
zapewnienie przestrzegania zasad sanitarnych. Zadaniem inspekcji ochrony środowiska jest 
zapewnienie ochrony ustawowo sprecyzowanych kryteriów dotyczących środowiska, czyli np. badanie 
emisji spalin, hałasu, ścieków. 

Istnieje również kontrola instancyjna, która różni się znacznie od wyżej wymienionych. Dokonują 
jej podmioty nadrzędne w stosunku do podmiotu kontrolowanego. Inicjatywa tej kontroli należy do 
podmiotów z poza administracji, które to korzystają z instytucji odwołania. Podmioty te wszczynają tą 
procedurę, gdy nie są zadowolone z decyzji organów i w ich przekonaniu jest ona bezprawna. Ta 
kontrola może mieć charakter pośredni bądź bezpośredni a uzależnione to jest od przedmiotu 
odwołania. 
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Innym rodzajem kontroli jest kontrola parlamentarna, sprawowana przez sejm. Ma ona na celu 
zapewnianie praworządnej działalności Radzie Ministrów. Podlega jej zarówno cała Rada jak również 
poszczególni ministrowie. Unormowana jest ona w Konstytucji i może mieć charakter kontroli 
dokonywanej przez całą Izbę, np. poprzez wotum nieufności, a także poprzez komisje sejmowe i 
posłów, którzy uprawnieni są do składania interpelacji. 

Nadrzędnym organem kontrolnym w państwie jest Najwyższa Izba Kontroli. Podstawą prawną jej 
funkcjonowania jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, która normuje jej podstawy i odsyła nas do 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli jako przepisów szczegółowych. "Art. 5. 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę pod względem legalności, gospodarności, celowości i 
rzetelności, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Kontrola działalności samorządu terytorialnego przeprowadzana 
jest pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Kontrola działalności jednostek 
organizacyjnych i przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ust. 3, jest przeprowadzana pod 
względem legalności i gospodarności." 

Zgodnie z Art. 2. "Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, 
Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek 
organizacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu 
terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych. 
Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i 
podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub 
środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa …" 
Może również z własnej inicjatywy, czyli nie obowiązkowo kontrolować organy samorządu 
terytorialnego, samorządowe osób prawnych, inne samorządowe jednostki organizacyjne pod 
względem legalności, gospodarności i rzetelności, inne jednostki organizacyjne i podmioty 
gospodarcze o ile wykorzystują one majątek lub środki państwowe/komunalne oraz wywiązują się z 
zobowiązań finansowych na rzecz państwa. 

Zadaniem tego organu jest także kontrola budżetu państwa, a także kontrola finansów ważnych 
instytucji i podmiotów państwowych takich jak: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, 
Kancelarii Senatu, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajowego Biura 
Wyborczego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Państwowej Inspekcji 
Pracy. 

Następnym organem uprawnionym do dokonania kontroli administracji publicznej jest Rzecznik 
Praw Obywatelskich. Podstawą jego działalności jest również ustawa zasadnicza, która w kwestiach 
szczególnych odsyła nas do ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Organ ten jest niejako 
strażnikiem praw człowieka i obywatela, jego wolności, które są mu zagwarantowane w ustawie 
zasadniczej. Każdy może zainicjować postępowania kontrolne prowadzone przez rzecznika, jest on, 
bowiem gwarantem wolności i praw. Jeżeli podejmie on zbadanie danej sprawy to uprawniony jest do 
żądania wyjaśnień, zlecić zrobienia jakiś niezbędnych w sprawie ekspertyz, a także opinii właściwych 
osób. Może on uczestniczyć w procedurach sądowych i administracyjnych oraz być ich inicjatorem. 
Kompetentny jest on również do wnioskowania i inicjatywy ustawodawczej oczywiście w zakresie 
swojej właściwości, czyli, dotyczy to praw i wolności człowieka i obywatela. Jest on również 
obowiązany do przedkładania, co roku sprawozdania przed sejmem i senatem o przestrzeganiu praw i 
wolności w Polsce. 

Innym bardzo istotnym organem kontrolnym jest Państwowa Inspekcja Pracy. W jego skład 
wchodzą: Główny Inspektorat Pracy, okręgowe inspektoraty pracy i inspektorzy pracy. Zadaniem ich 
jest zapewnienie przestrzegania prawa pracy a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontroluje 
on pracodawców prywatnych i państwowych. Istotnymi kwestiami poruszanymi podczas kontroli są 
wynagrodzenie pracowników, czy wypacane są im zgodnie z prawem nadgodziny, czy przestrzegane 
są przepisy dotyczące urlopów, bezpieczeństwa, czy pracownicy nie są wykorzystywani itp. Zajmuje 
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się ona również wypadkami pracowników podczas świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, ich 
przyczynami i podejmuje działania do ich ewentualnych eliminacji. Dokonać tego może za sprawą 
opiniowania zmian do kodeksu pracy bądź innych aktów normatywnych z tego zakresu. 

Następnym organem kontrolnym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jego 
działalność jest unormowana w ustawie o ochronie danych osobowych. Zadaniem jego jest 
sprawdzanie czy przestrzegane jest przez różne podmioty zarówno publiczne jak również prywatne 
prawo każdego do nie rozpowszechniania bez jego zgody dotyczących go danych osobowych. 
Rozpowszechnianie to dotyczy celowego działania jak i nieprawidłowości przypadkowych. Organ ten 
powołuje sejm na okres czterech lat. Kontrola danych osobowych polega na sprawdzaniu czy są one 
przetwarzane zgodnie z prawem, czy są one dobrze przechowywane. Inspektor uprawniony jest do 
wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie danych osobowych, może również żądać 
udostępnienia mu niezbędnych urządzeń służących do przetwarzania danych. Oprócz tego zadaniem 
inspektora jest prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych, wydawanie decyzji dotyczących 
danych osobowych itp. 

Istotną kwestią dotyczącą kontroli jest tzw. społeczna kontrola. Polega ona głównie na składaniu 
skarg i wniosków oraz wszelkiego rodzaju petycji. To prawo zagwarantowane jest w konstytucji. 
Dokonywana może być ona zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, a jej przedmiotem mogą być 
przykładowo zaniedbania, nieprawidłowości w administracji, naruszenie interesów wnioskującego itd. 

W dążeniu do sprawnego funkcjonowania państwa, czyli jego instytucji, ale również i obywateli jest 
nieuniknione przeprowadzanie kontroli a co za tym idzie funkcjonowanie organów kontrolnych. 
Opisane organy to tylko niektóre z funkcjonujących, które niejako tylko są wizytówką kontroli 
przeprowadzanych w państwie prawnym, mającym na celu zapewnienie przestrzegania prawa. 

3. Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych 

Druga Rzeczpospolita przyjęła austriacki model sądownictwa administracyjnego- z jednym 
Najwyższym Trybunałem Administracyjnym orzekającym na podstawie generalnej klauzuli 
kompetencyjnej. W byłym zaborze pruskim utrzymano jednak, zmodyfikowany w związku z 
odmienną organizacją administracji terytorialnej, trójinstancyjny model pruski, oparty na klauzuli 
enumeracyjnej. Konstytucja Marcowa z 1921 roku przewidywała wprowadzenie, co najmniej, 
dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego, jednakże jej zapowiedzi nie zrealizowano.  

Sądownictwo administracyjne należało do tych instytucji przedwojennej administracji, których- 
początkowo nawet nie ze względów zasadniczych- nie przywrócono po II wojnie światowej. 
Przywrócono je dopiero w 1980 roku, w warunkach politycznych i prawnych właściwych owym 
czasom.  

Naczelny Sąd Administracyjny  nie mógł zatem być „ sądem suwerennym” jak Najwyższy Trybunał 
Administracyjny, bowiem obowiązywała, właściwa „ konstytucjonalizmowi socjalistycznemu”, 
konstytucyjna zasada poddania wszystkich sądów nadzorowi judykacyjnemu Sądu Najwyższego. 
Wobec programowej zasady koncesjonowania życia społecznego i gospodarczego oraz właściwej 
modelowi politycznemu dyskrecjonalności, niemożliwe też było wówczas inne rozwiązanie kwestii 
właściwości sądu administracyjnego, niż przyjęcie swoistej klauzuli enumeracyjnej, pomijającej 
wszelkie decyzje o charakterze politycznym.  

Tym niemniej, przywiązanie do dawnej tradycji, które było w Polsce wyjątkowo silne, spowodował o 
istotne odstępstwo od rozwiązań przyjmowanych w tych krajach bloku radzieckiego, które w ogóle 
wprowadzały sądową kontrolę decyzji administracyjnych. Zamiast sądów powszechnych kontrolę tę 
miał sprawować jeden sąd szczególny.  

W nowych warunkach, nawiązywanie do tradycji mogło stać się pełniejsze. W 1990 roku nastąpiła 
zmiana formuły określania właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na klauzulę generalną, a 
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ustawa o NASA z 1995 roku ograniczyła nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego do rozpatrywania 
rewizji nadzwyczajnej od orzeczeń sądu administracyjnego.  

Nowa Konstytucja, z jednej strony, zakończyła proces przywracania tradycji, nadając NSA charakter „ 
sądu suwerennego”, z tym, że na odpowiednie zmiany ustawodawcze przewidziała okres pięciu lat. Z 
drugiej strony, nawiązując do Konstytucji Marcowej, zapowiedziała wprowadzenie- w tym samym 
terminie- niższych sądów administracyjnych. Zrealizowanie zapowiedzi Konstytucji będzie oznaczało, 
że nasze sądownictwo administracyjne będzie w pełni odpowiadało rozwiązaniom przyjmowanych w 
krajach, zwłaszcza większych, kontynentu europejskiego.  

Kontrola administracji publicznej, będącej częścią egzekutywy przez sądy i trybunały wynika 
z zasady trójpodziału władzy, na której to zasadzie opiera się ustrój Rzeczpospolitej. 
Kontrola przez sądy i trybunały wynika z art. 7 Konstytucji RP i dotyczy legalności działań i 
aktów administracji publicznej. 
Instytucja Naczelnego Sądu Administracyjnego  bada legalność zaskarżonych czynności 
administracyjnych i ma prawo uchylenia aktu niezgodnego z prawem. 
Do sadów administracyjnych w Polsce można zaskarżać: 
− decyzje administracyjne 
− postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym 
− postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym 
− akty prawa miejscowego 
− akty organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu administracji 
publicznej 
− akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego 
− bezczynność organów administracji publicznej 
Sądy powszechne sprawują bezpośrednią kontrolę nad administracją publiczną tylko w 
szczególnych przypadkach. Do kontroli bezpośredniej administracji uprawnione są 
następujące sądy powszechne: 
− sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, które działają jako odrębne jednostki 
organizacyjne sądów powszechnych, w zakresie ubezpieczeń społecznych, poprzez 
rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez oddziały ZUS 
− sąd antymonopolowy sprawuje kontrolę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
− sądy powszechne między innymi w związanych z działalnością administracji publicznej 
sprawach 
Kontrola pośrednia jest sprawowana przez sądy powszechne przy okazji rozpatrywania spraw 
cywilnych i karnych. 
Kontrolę nad administracją publiczną sprawuje także Sąd Najwyższy przez rozpoznawanie 
rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA. Rewizję taką może wnieść: 
− Minister Sprawiedliwości 
− Prokurator Generalny 
− Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
− Prezes NSA 
− Minister Pracy i Polityki Społecznej (w szczególnych przypadkach) 
Dodatkowo kontrolę nad administracją publiczną mogą sprawować Trybunał Konstytucyjny 
i Trybunał Stanu. 
 

4. Inne instytucje kontroli legalności działania administracji 

Szwedzka instytucja ombudsmana- istniejąca, od 1809 roku- była długo uważana za rozwiązanie 
egzotyczne, mogące funkcjonować tylko w swoistych warunkach tego kraju. Poglądu tego nie 
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zmieniła recepcja instytucji w Finlandii w 1919 roku, jako że Finlandia zachowała lub przyjęła wiele 
innych swoistych instytucji administracji szwedzkiej. Uważano zresztą, że sądownictwo 
administracyjne uruchamiane z woli obywatela jest wystarczającą gwarancją, prawidłowości działanie 
administracji i nie odczuwano potrzeby tworzenia nowych instytucji.  

Po II wojnie światowej podejście do instytucji ombudsmana uległo jednak zmianie. Coraz wyraźniej 
okazywało się, że sądowa kontrola decyzji administracyjnych, skuteczna w stosunku do znacznej 
części typowych aktów administracji reglamentacyjnej, nie może znaleźć zastosowania wobec 
czynności administracji podejmowanych w innych zakresach, w szczególności w zakresie 
administracji świadczącej. Ponadto zaś to, co interesuje obywatela, nie zawsze musi być rzeczą istotną 
dla sądu- i odwrotnie.  

Instytucja ombudsmana stała się, więc przedmiotem recepcji najpierw w krajach skandynawskich, 
które nie rozwinęły szczególnego sądownictwa administracyjnego( w Danii w 1955 roku. W Norwegii 
w 1962 roku), a potem w krajach o wielkich tradycjach sadowo-administracyjnych: w RFN w 1956 
roku, jednak tylko w odniesieniu do spraw wojskowych, w Wielkiej Brytanii( pod nazwą 
parlamentarnego komisarza do spraw administracji) w 1967 roku( od lat siedemdziesiątych tworzy się 
tam także regionalne urzędy ombudsmanów do spraw administracji lokalnej) i we Francji, pod nazwą 
mediatora, w 1972 roku. W 1987 roku powołano do życia polską odmianę ombudsmana w postaci 
Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Spośród 22 krajów, które OECD skupiła 1992 roku, ombudsman lub jego odpowiednik( czasem pod 
oryginalną nazwą, jak obrońca ludu w Hiszpanii) występował na szczeblu centralnym w 13 krajach. 
Nie jest w ogóle znany w Belgii, Grecji, Japonii i Turcji, natomiast w Kanadzie, w RFN, we 
Włoszech, w Szwajcarii i w USA występuje w jednostkach bezpośrednio niższego szczebla( i tylko 
we Włoszech- we wszystkich takich jednostkach, to jest regionach).  

Ombudsmani mają dość różny zakres działania, czasem- jak w Holandii- programowo nieodnoszący 
się do właściwej kontroli legalności, pozostawionej sądom; najbardziej skrótowo, ale może i 
najbardziej adekwatnie, zakres ten określono w Anglii, mówiąc o wkraczaniu w przypadkach „złej 
administracji” (maladministration). Na ogół ombudsmani podlegają, jak w Szwecji, parlamentom, ale 
możliwe też jest powiązanie ombudsmana z głową państwa, jak ma to miejsce we Francji. Zasada, 
przyjętą poczynając od Szwecji (także w Polsce), jest bezpośredni dostęp obywateli ze skargami do 
ombudsmana. Wielka Brytania, a w ślad za nią Francja, wprowadziły jednak inne rozwiązanie: 
mianowicie, tamtejsi ombudsmani przyjmują skargi wyłącznie za pośrednictwem członków 
parlamentu, którzy tym samym stanowią „sito” kontrolne, w praktyce zresztą mało skuteczne.  

Jeszcze powszechniejsza od ombudsmana jest inna instytucja kontroli legalności działania 
administracji- tym razem w pewnym tylko zakresie spraw, a mianowicie prawidłowego 
gospodarowania finansami publicznymi. Idzie o instytucję najogólniej określaną jako urząd 
audytorski. Występuje ona we wszystkich dawniejszych krajach członkowskich OECD, poza 
Szwajcarią, przybierając jednak różne formy: Izby Obrachunkowej(instytucji typu sądowego, w 
krajach tradycyjnie związanych z modelem francuskim), Trybunału Rachunkowego w RFN i w 
Austrii, powiązanego z parlamentem kontrolera i audytora generalnego w krajach anglosaskich itd. 
Rola tych instytucji rośnie wraz z podkreślaną już „ekonomizacją” administracji.  

Najwyższa Izba Kontroli, istniejąca od 1919 roku, nie nawiązuje, warto zauważyć, do żadnego z tych 
wariantów urzędu audytorskiego. Stanowiąc adaptację dawnego rosyjskiego modelu „kontroli 
państwowej”, sprawuje ona kontrolę nie tyle rachunkową, ile merytoryczną- w tym kontrolę bieżącą. 
Jest ona w dużej mierze oryginalna, co oznacza, że ma tym bardziej ugruntowaną pozycję spośród 
naszych instytucji. Zupełnie inną sprawą jest to, czy NIK można uznać za szczególną postać urzędu 
audytorskiego. W świetle rozwiązań innych krajów na tak zadane pytanie trzeba odpowiedzieć 
przecząco.  

Ombudsmani i urzędy audytorskie stanowią- obok sądownictwa administracyjnego- najważniejsze 
przykłady instytucji zewnętrznej kontroli administracji. Obok nich w niektórych państwach wytwarza 
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się jeszcze jeden, szczególny rodzaj kontroli zewnętrznej, mianowicie kontrola sprawowana przez 
trybunały konstytucyjne.  

Rolą tych trybunałów, coraz częściej tworzonych także w państwach unitarnych (początkowo istniały 
tylko w niektórych federacjach), jest zasadniczo kontrola zgodności ustawodawstwa z konstytucją. 
Możliwe jest jednak rozszerzenie ich właściwości- na kontrolę zgodności z konstytucją podstawowych 
aktów normatywnych, wydawanych przecież z reguły przez organy administracji (kompetencję taką 
posiada od początku polski Trybunał Konstytucyjny), jak i na rozpatrywanie tzw. skargi 
konstytucyjnej. Skarga konstytucyjna jest instytucją typową dla niemieckojęzycznych państw Europy 
(Niemcy, Austria, Szwajcaria), recypowaną następnie przez niektóre inne państwa europejskie 
(Hiszpania, Czechy, Słowacja, Słowenia a także Polska), której istotę da się sprowadzić do 
uprawnienia każdego do zwrócenia się do trybunału konstytucyjnego w razie naruszenia przez władzę 
publiczną jego praw konstytucyjnych; naruszenie to może nastąpić w drodze aktu administracyjnego, 
indywidualnego czy też generalnego. Polska skarga konstytucyjna, uregulowana w artykule 79 
Konstytucji oraz w przepisach ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jest skonstruowana w sposób 
dość odległy od uczynienia z niej rzeczywistego instrumentu kontroli administracji; kwestii tej nie 
możemy ze względu na jej szczegółowość rozwijać, pozostawiając ją autorom podręczników prawa 
konstytucyjnego.  

W obrębie administracji również tworzy się różnego rodzaju instytucje kontrolne- instytucje kontroli 
wewnątrzadministracyjnej. Przybierają one różne formy, z których najpopularniejszą stanowią 
inspekcje. Wzorów pod tym względem na ogół dostarcza Francja, w której ogromną rolę odgrywa 
utworzony w 1816 roku korpus Generalnej Inspekcji Finansów- jeden z „wielkich korpusów 
państwowych”, obok którego działają korpusy inspekcji resortowych, a wśród nich korpus Generalnej 
Inspekcji Administracji, podporządkowany ministrowi spraw wewnętrznych. 

Nadzór nad samorządem terytorialnym oparty jest na kryterium legalności, w całym zakresie działania 
samorządu, na równi, więc w zakresie spraw własny i spraw zleconych z zakresu administracji 
rządowej (art.171 ust. 1 Konstytucji) w tym również spraw indywidualnych. 

 
 
 
 

F. Efektywność administracji publicznej  

 

1.  Czynniki kształtujące efektywność administracji publicznej 

Efektywność administracji jest to zdolność do bieżącego przystosowania się do zmian w otoczeniu 
oraz produktywnego i oszczędnego wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji przyjętej 
struktury celów.  

Czynniki zewnętrzne 
ustrój państwowy 

▪ reżim polityczny (demokratyczny lub niedemokratyczny) 
▪ forma rządu (parlamentarno – gabinetowa itp., republika lub monarchia) 
▪ struktura terytorialna (federalna lub unitarna, samorząd terytorialny itp.) 

koncepcja relacji państwa ze społeczeństwem 
tradycje państwowości 
tradycje administracyjne w danym państwie 
system prawny 
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wewnętrzne i międzynarodowe procesy polityczne 
społeczeństwo (kultura, wartości, mobilność itp.) 

Czynniki wewnętrzne warunkujące efektywność działania administracji publicznej: 

Podział pracy (dzięki specjalizacji czynności) 

• Autorytet zarządzania (związany z poczuciem odpowiedzialności).Zewnętrzny, formalny- 
wypływa z posiadania formalnych insygniów władzy np. tytuł. 

• Wewnętrzny, rzeczywisty, osobisty- związany z autentyczną akceptacją społeczną 
zarządzających, przełożonych. 

• Rozpiętość kierowania. 
• Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych. 
• Dyscyplina 
• Jedność rozkazodawcza: karalność, podział kompetencji 
• Jedność kierownictwa  
• Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu 
• Godziwe wynagrodzenie 
• Centralizacja i hierarchiczna struktura 
• Ład materialny i społeczny 
• Integracja personelu 
• Właściwy przepływ informacji  
• Inicjatywa 
• Stosunek kadry do personelu 
• Bodźce pozafinansowe  44 

Efektywność administracji publicznej mierzy się stosunkiem użytych nakładów materialnych do 
osiągniętego działania. 
Czynniki kształtujące efektywność administracji publicznej to: 

1. prawo – od 1997 r. obowiązuje ustawa o działach administracji państwowej, która pozwala na 
elastyczne dostosowanie struktur do priorytetowych zadań. Ustawa jest instrumentem 
prawnym dla efektywnej administracji publicznej. Także w ramach tego czynnika zostało 
utworzone Rządowe Centrum Legislacji, którego zadaniem jest koordynowanie prac z 
zakresu tworzenia projektów aktów prawa. 

2. budżet   
3. kadry – podstawę działań w tym zakresie powinny stanowić powszechnie stosowane w 

sektorze prywatnym działania z zakresu public relations oraz performance appraisal. 
4. struktura – przemiana struktur administracji publicznej jest ciągła i wymaga oceny jej 

efektywności, tworzenia nowych urzędów regulacyjnych w związku z obejmowaniem przez 
państwo nadzoru nad nowymi rynkami. Wyzwaniem w tym obszarze jest przegląd 
kompetencji urzędów państwowych, samorządów terytorialnych                    i zawodowych. 

5. informacja – wprowadzenie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy tzw. „ 
lobbingowej ” sprawiły że, działania administracji publicznej stały się przejrzyste i ogólnie 
dostępne.  

Administracja publiczna musi w sposób systematyczny zmieniać się i dostosowywać do nowych 
warunków, przyswajać nowe umiejętności i techniki aby w pełni efektywnie spełniać swoje funkcje. 45 
 

                                                           
44 Gaciarz J., Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce,  Administracja publiczna , pod 
red. Hauser J., Warszawa, 2006 
45 Z. Leoński „ Nauka administracji” 5. wydanie uzupełnione i zaktualizowane Warszawa 2004 J. Czaputowicz 
„Administracja publiczna Wyzwania w dobie integracji europejskiej Warszawa 2008 
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2.  Procesy decentralizacji i centralizacji w administracji publicznej 

             Zasady centralizacji i decentralizacji związane są z organizacją administracji publicznej i 
dotyczą problematyki funkcjonowania w administracji publicznej podmiotów, które wykonują zadania 
publiczne na zasadzie względnej niezależności. 

            Decentralizacja administracji to ustawowe przeniesienie odpowiedzialności publicznoprawnej 
za realizację określonych zadań publicznych. W administracji publicznej pojawiają się w związku z 
tym podmioty samodzielne i niezależne. Zadania te zostają przeniesione na samodzielne prawnie 
podmioty, władze lub instytucje administracyjne, które nie należą do scentralizowanej administracji 
publicznej. Najbardziej popularną formą decentralizacji jest samorząd, który powierza zarządzanie 
sprawami publicznymi zrzeszeniom obywateli. Samorząd jest to forma ustrojowa wykonywania 
zarządu sprawami konkretnej korporacji przez jej członków.  Korporacje mogą mieć charakter 
terytorialny lub zawodowy, gospodarczy, rolniczy. Podmiotami samorządu terytorialnego są 
wspólnoty lokalne. 

Inne formy decentralizacji administracji to instytucje oparte na czynniku kapitałowym. Są to 
przedsiębiorstwa i zakłady wykonujące usługi użyteczności publicznej, a także instytucje funduszowe, 
np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Centralizacja jest to struktura organizacyjna administracji, która składa się z kilku szczebli, ale 
decyzje są podejmowane tylko przez organ centralny. Pracownicy niższych szczebli w tej strukturze 
pełnią tylko funkcje pomocnicze. Centralizacja to pozbawienie samodzielności organów niższego 
szczebla, uzależnienie ich od organów centralnych, połączone z zależnością osobową i służbową. Jest 
to sposób zorganizowania aparatu administracyjnego państwa, w którym organ niższego rzędu jest 
hierarchicznie podporządkowany organowi wyższego rzędu, wykonuje jego polecenia, instrukcje, 
wytyczne. 

Administracja rządowa działa w imieniu państwa, jest to część administracji publicznej, która 
bezpośrednio podlega rządowi (Radzie Ministrów). Jeżeli więzi łączące poszczególne elementy w 
administracji publicznej odpowiadają więzi kierowniczej, mamy do czynienia z systemem 
scentralizowanym, jakkolwiek byłby on wieloszczeblowy, rozproszony. Organ nadrzędny ma prawo, 
wykorzystując swoje kompetencje, wpływać na organy najniżej usytuowane 46 47.                 

Cykl decyzyjny składa się z uporządkowanych działań zorganizowanych. Decyzja jest to 
świadomy, nielosowy i celowy wybór jednej z kilku możliwości działania, który oparty był  na 
konkretnych informacjach. Wybór ten skierowany jest na osiągnięcie wybranego celu. Decyzje 
podejmowane mogą być w warunkach: pewności, prawdopodobieństwa  
i niepewności oraz częściowej informacji. Proces decyzyjny są to nakazy bądź zakazy oraz 
uprawnienia będące treścią decyzji kształtowane na drodze nie jednego aktu, ale całego zespołu aktów 
wzajemnie na siebie oddziałujących. 

               Fazy cyklu decyzyjnego: 

1. Stwierdzenie problemu decyzyjnego- określenie różnic pomiędzy tym, co jest, a tym, co 
powinno być. 

2. Zebranie informacji- informacje, które stanowią podstawę podjęcia racjonalnej decyzji 
powinny być prawdziwe, aktualne, dostępne. Powinny być dokładnie przeanalizowane.  

3. Określenie celu i kierunków rozwiązania- inaczej  mówiąc: należy ustalić strategię 
rozwiązania. 

4. Ustalenie wariantów rozwiązania problemu- pod uwagę należy wziąć stopień wykonalności i 
możliwe skutki uboczne. 

                                                           
46 Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, Warszawa 1998, 
rozdział IV Administracja publiczna- pojęcia i problemy podstawowe 
47 Czaputowicz J., Administracja Publiczna, Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, Nowe metody zarządzania publicznego w UE 
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5. Akt wyboru- etap rozstrzygnięcia. 
6. Przekazanie decyzji do realizacji- wprowadzenie podjętej decyzji w życie. Bardzo istotny jest 

właściwy wybór wykonawców, którzy właściwie odczytają intencje osoby decydującej. 
7. Kontrola decyzji- porównanie zamierzeń z rzeczywistymi osiągnięciami. 

                 Decyzje administracyjne mogą być rozpatrywane jako: 

• decyzje wewnętrzne – dotyczą zmiany struktury administracji publicznej,    
• decyzje zewnętrzne- wpływają widocznie na grupę obywateli, 
• decyzje o charakterze kontrolnym. 

 

Czynnik czasu w procesie decyzyjnym: 

-      presja czasu ogranicza dopływ informacji, 
− presja czasu ogranicza wymianę informacji w aparacie decyzyjnym, 
− presja czasu zmusza do efektywnego wykorzystania potencjału jaki posiada aparat decyzyjny, 
− upływ czasu skraca czas na podjecie decyzji. 
Decydentem jest podmiot podejmujący decyzję, posiadający odpowiednie kompetencje.  

Decydenci administracji publicznej: 

− decydent o kompetencjach materialnych – posiada odpowiednią wiedzę aby przygotować projekt 
decyzji, 

− decydent o kompetencjach formalnych – ma prawo dokonać wyboru określonego projektu.48 
 

3. Polityka administracyjna. Polityka administracji 

Polityka administracyjna to nauka, której „przedmiotem jest kwestia optymalizacji skuteczności 
działalności publicznej, a więc zewnętrzna sprawność działalności administracyjnej państwa. 
Wartościowanie zjawisk społecznych następuje tu zatem nie ze względu na samą administrację lecz ze 
względu na skutki, jakie jej działalność rodzi w otoczeniu.” ( H. Izdebski . M. Kulesza str 351) 

Z polityką administracyjną mamy do czynienia we wszystkich sytuacjach, w których aktywnie i 
kształtująco uczestniczy administracja publiczna a ściślej mówiąc organy administracyjne, oraz w 
takich sytuacjach w których rozstrzyga się o przekształceniach administracji publicznej. Treścią tej 
polityki jest wskazanie, z jednej strony najbardziej przydatnej w danej dziedzinie metody regulacji 
prawnej a z drugiej zaś określenie najbardziej efektywnych, prawnie dopuszczonych sposobów 
działania administracji w osiągnięciu celów publicznych. Politykę administracyjną rozpatruje się w 
dwóch aspektach . 1 Polityka wobec administracji – istotą polityki wobec administracji jest fakt, że 
jest ona określona przez podmioty spoza administracji  2. Polityka administracji- to polityka 
wykonywana przez administrację w różnych dziedzinach prawnie określonych zadań publicznych, 
wypracowania celów, priorytetów, projektowania środków i sposobów działania oraz przewidywania 
efektów. Podstawą tej polityki są zawsze normy prawne, które jednak, jak wskazuje praktyka, mniej 
lub bardziej ściśle mogą determinować działanie administracji w poszczególnych dziedzinach. Oba 
aspekty łącznie tworzą szeroko rozumianą politykę administracyjną49. 

                                                           
48 Łukaszewicz J., Zarys nauki administracji, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, rozdział IX 
Działania z sferze zewnętrznej 
49 H. Izdebski M. Kulesza „ Administracja publiczna” zagadnienia ogólne wydanie 3 rozszerzone Warszawa 
2004, A. Błaś J. Boć J. Jeżewski „ Administracja publiczna” wydanie 4 uzupełnione 
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Każde działanie administracji publicznej powinno posiadać podstawę prawną, co oznacza że każde 
działanie organów administracji publicznej powinno być oparte na upoważnieniu udzielonym 
organowi przez normę ustawową. 

Istotą swobody organu administracyjnego jest zawsze dokonanie pewnego wyboru (miejsca, czasu, 
wariantu rozstrzygnięcia merytorycznego spośród wielu możliwych w obliczu normy prawnej 
wariantów takiego rozstrzygnięcia). 

  W przeszłości twierdzono, że administracja z natury działa swobodnie i twórczo w ramach prawa, że 
nie jest możliwe związanie prawe, sposobu działania administracji publicznej w każdej konkretnej 
sytuacji, że wymagania skutecznej i dobrej administracji uzasadniają przyznanie administracji pewnej 
swobody, aby mogła dokonywać wyborów najodpowiedniejszych i najbardziej celowych. 

 Obecnie to Konstytucja RP wyznacza zadania publiczne rządu i samorządu, a tym samym stanowi 
granicę dla swobody administracji publicznej. Zarówno administracja rządowa jak i samorządowa są 
zobowiązane wykonywać zadania publiczne , które są określone przez Konstytucję. Gdy zadania 
publiczne nie są określone w konstytucji, a w ustawach, swoboda rządu i samorządu rośnie, ponieważ 
wykorzystując inicjatywę ustawodawczą, może on znacząco wpłynąć na to jakie zadania publiczne 
(ustawowo określone) przyjdzie wykonywać rządowi i samorządowi w przyszłości. 

4. Administracja Publiczna jako system obiegu informacji 

 
Jednostki administracji publicznej mogą udostępniać swoje usługi drogą elektroniczną   

poprzez portal Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP ), natomiast 
obywatele mają możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet, bez wychodzenia z domu, o 
każdej porze dnia i nocy. Platforma  ePUAP to portal, który może pomóc jednostkom 
administracyjnym w urzeczywistnieniu wizji e-administracji. Urzędy udostępniając usługi poprzez 
ePUAP wychodzą naprzeciw potrzebom obywateli jak również usprawniają swoją pracę w 
organizacji. Możliwość udostępniania usług publicznych poprzez ePUAP to oszczędność przede 
wszystkim dla urzędów administracji publicznej, które zyskują infrastrukturę do wymiany informacji 
oraz tworzenia usług złożonych. Podmioty publiczne zintegrowane z platformą ePUAP zdejmują z 
siebie obowiązek budowania własnych systemów dziedzinowych, dzięki którym mogą udostępniać 
usługi publiczne drogą elektroniczną. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą zostać wykorzystane 
na rozwój innych obszarów funkcjonowania urzędów.  

System ePUAP umożliwia również wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy 
instytucjami publicznymi i obywatelami z uwzględnieniem wymagań otwartości, bezpieczeństwa, 
neutralności technologicznej oraz wymagań procedur urzędowych. Korzystanie z platformy to przede 
wszystkim nie powielanie działań poszczególnych resortów.  

Dostępny na platformie katalog usług to miejsce, w którym udostępniony jest spis usług 
publicznych, które można załatwić drogą elektroniczną w spójny sposób. Katalog w sposób 
ewolucyjny będzie się rozwijał np. umożliwiając integrację oraz tworzenie nowych, złożonych usług 
publicznych. Formularze usług dostępne na ePUAP posiadają również możliwość wstępnej 
(następującej jeszcze przed wysłaniem dokumentów) weryfikacji przygotowanych przez obywatela 
dokumentów, co w znacznym stopniu zmniejsza liczbę błędów (pomyłek). 

 System obiegu dokumentów pozwala na tworzenie i procesowanie dokumentów (np. faktur, 
zamówień, itp.) w krótszym czasie, usprawnia komunikację i koordynację w procesach zarządzanych 
przez wielu pracowników. System taki przyczynia się do optymalizacji pracy, a także bardziej 
rygorystycznego wykonywania zadań w tradycyjnie trudnych obszarach działalności 
przedsiębiorstwa. Wdrożenie dobrze zaprojektowanego systemu obiegu dokumentów wpływa na 
znaczące usprawnienie pracy a jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
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Nowoczesne systemy obiegu dokumentów ułatwiają wspólną pracę nad tworzeniem i 
procesowaniem dokumentów. Użytkownik może przy ich pomocy inicjować przepływy pracy na 
dokumencie i pracować z nim bezpośrednio z poziomu aplikacji, a także kontrolować, na jakim etapie 
znajduje się procesowanie dokumentu. Może również zbierać i sprawdzać poprawność ważnych  
metadanych  i generować na ich podstawie raporty i sprawozdania. System umożliwia nadawanie 
uprawnień użytkownikom zarówno do dokumentów, czy też samych procesów. 
Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów to przede wszystkim : 

Funkcjonalność - Elektroniczny obieg dokumentów „Sprawny Urząd” zaprojektowany z 
myślą o kompleksowej obsłudze urzędu w zakresie obiegu dokumentów. Dostrzegając problemy 
związane z zarządzaniem i nadzorem nad prawidłowością oraz terminowością załatwiania spraw 
program  pozwala na znaczne usprawnienie obsługi petenta. 
„Sprawny Urząd” to przede wszystkim: 

� prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, uchwał, wniosków, zarządzeń;  
� zarządzanie przepływem spraw, dokumentów i korespondencji;  
� natychmiastowy wgląd do wszystkich dokumentów z uwzględnieniem definiowanego  

 poziomu dostępu do ich treści;  
� wsparcie w utrzymaniu dobrych relacji z petentem;  
� powiązanie spraw z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;  
� monitorowanie i alarmowanie o upływających terminach realizacji spraw;  
� zachowanie tajności danych oraz praca osób zgodnie z przydzielonymi kompetencjami i 

uprawnieniami;  
� automatyczny dostęp petenta do stanu realizacji jego spraw poprzez strony Biuletynu 

Informacji Publicznej;  
� możliwość zaimplementowania elektronicznego podpisu dokumentu w oparciu o 

funkcjonalność systemu obiegu dokumentów  
Prowadzenie rejestracji dokumentów i spraw odbywa się za pomocą wbudowanych kreatorów 

rejestracji – jednolitych dla wszystkich rejestrów. Wprowadzanie dokumentu polega na wpisaniu 
etykiety dokumentu i załączeniu jego elektronicznej treści w postaci pliku. Na etapie rejestracji 
istnieje możliwość dekretacji pisma. Odbywa się to za pomocą wyboru komórki organizacyjnej i 
osoby przynależącej do wybranej komórki. 

Drugim krokiem w rejestracji pisma jest załączenie jego elektronicznego obrazu. Na treść 
pisma może składać się kilka integralnych plików. W systemie zaimplementowana jest możliwość 
obsługi dowolnego skanera dostępnego na rynku za pomocą biblioteki Twain.   Zarządzanie 
przepływem pism, korespondencji i spraw.  Praca w systemie polega na obsłudze skrzynek spraw, 
pism i korespondencji przez poszczególnych użytkowników. Takie podejście do obsługi obiegu 
dokumentów i spraw pozwala na bardzo szybki i przejrzysty dostęp do informacji o bieżących 
pracach prowadzonych przez pracowników. 

System zapisuje każdą operację przekazania (dekretacji) sprawy lub dokumentu oraz każdą 
wersję pisma opracowywaną przez użytkownika, przez co możliwe jest chronologiczne odtworzenie 
poszczególnych dekretacji, oraz dostęp do wszystkich wersji dokumentów. Moduł raportowania i 
skrzynki nadzorowanych spraw dostarczają informację o postępie realizacji poszczególnych spraw 
prowadzonych przez referentów. Umożliwia to kontrolę ich pracy przez kierowników referatów i 
innych przełożonych. Natychmiastowy wgląd do wszystkich dokumentów z uwzględnieniem 
definiowanego poziomu dostępu do ich treści możliwy jest poprzez  przegląd kartotek spraw, 
dokumentów i korespondencji. Zaawansowane warunki wyszukiwania pozwalają na filtrowanie bazy 
danych i dostęp do wybranych informacji. 
  Wsparcie w utrzymaniu dobrych relacji z petentem realizowane jest poprzez możliwość 
potraktowania go jako podmiotu w systemie. Poprzez powiązanie petenta ze sprawą, korespondencją i 
pismem możliwy jest szybki dostęp do tych informacji wychodząc od strony kartoteki klientów.  
Opis wybranych zakładek kartoteki klientów: 

 Zakładka korespondencji klienta posiada informację o zarejestrowanej korespondencji wybranej 
osoby z Urzędem. Z pozycji tej możliwy jest bezpośredni podgląd wszystkich treści dokumentów 
oraz informacja dotycząca rejestrów wejściowych, na których jest umieszczona ta korespondencja.  
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 Zakładka pism klienta posiada informację o wszystkich pismach zarejestrowanych w systemie, z 
którymi był skojarzony petent. Użytkownik ma możliwość bezpośredniego wglądu w treść pisma z 
uwzględnieniem odpowiedniego priorytetu dostępu.   

 Zakładka pism wysłanych do klienta posiada informację o wszystkich pismach zarejestrowanych w 
systemie, wysłanych do strony z uwzględnieniem umieszczenia ich na odpowiednich rejestrach 
wyjścia. Użytkownik ma możliwość podglądnięcia treści dokumentu oraz informacji o potwierdzeniu 
doręczania.  
Powiązanie spraw z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt wraz z instalacją bazy wzorcowej 
otrzymuje się „drzewo” Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Wybrany użytkownik o ile zajdzie 
potrzeba może dokonać modyfikacji wpisów w Wykazie Akt. 
  Monitorowanie i alarmowanie o upływających terminach realizacji spraw realizowane jest 
poprzez umieszczenie spraw, które przekroczyły ustawowy termin realizacji w skrzynkach spraw 
przeterminowanych. Sprawy, których termin realizacji będzie upływał za kilka dni (zgodnie z 
ustalonym parametrem) trafiają do skrzynki sprawy pilne.   System daje możliwość wykonania 
raportów spraw przeterminowanych wybranego referenta, wydziału lub całego Urzędu.  Dla 
szczególnie ważnych spraw istnieje możliwość nałożenia monitów, oraz systemu przypomnień. 
  Zachowanie tajności danych oraz praca osób zgodnie z przydzielonymi kompetencjami i 
uprawnieniami realizowane jest poprzez nadanie każdemu użytkownikowi identyfikatora i hasła 
dostępu do bazy danych. Dokumenty wprowadzane do bazy danych podlegają kompresji i 
szyfrowaniu. Każdy z użytkowników posiada uprawnienia dostępu do dokumentów i spraw 
wynikające z osadzenia go w strukturze organizacyjnej. Użytkownik posiada poziom dostępu 
„logicznego referatu”, co oznacza, że standardowo nie ma uprawnień do pism i spraw innego 
wydziału. Struktura hierarchiczna pozwala na wgląd przełożonych we wszystkie sprawy realizowane 
w urzędzie (widzą oni sprawy i dokumenty – wg gałęzi struktury w dół). 
Korzyści z  wdrożenia : 
Wzrost wydajności pracy 

Obniżenie bieżących kosztów realizacji zleceń 
Kontrola jakości pracy  
Separacja etapów realizacji zlecenia 
Historia realizacji zlecenia 
Analiza przewidywanego czasu trwania zlecenia 

 
Jako ciekawostkę można dodać wyniki badań wpływu informatyzacji na działanie urzędów 
administracji publicznej w Polsce w 2011 roku: 

      - z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją korzysta 40 % urzędów (wdrożono go w 
większości jednostek powiatowych i marszałkowskich).Ponadto moduł tworzenia paczek 
archiwalnych jest dostępny w 43  % posiadanych EZD, a opcja wyeksportowania  całości danych  w 
ramach posiadanego systemu – w 42%. Jednocześnie EZD zintegrowane z Biuletynem Informacji 
Publicznej ma ok. 40 % urzędów, a z ePUAP – ok. 25 %. System zarządzania dokumentacją 
najczęściej wykorzystują urzędy dolnośląskie i śląskie, najrzadziej – świętokrzyskie. EZD jednak nie 
eliminuje dokumentów papierowych : 86 % badanych urzędów twierdzi, że w ponad połowie spraw 
prowadzi podwójny (elektroniczny i papierowy) obieg dokumentów. Od tej statystyki odbiega 
województwo lubuskie : 23 % tamtejszych  urzędów nie posiada podwójnego obiegu dokumentów. 
Obecnie 90 % urzędów deklaruje, że posiada elektroniczną skrzynkę podawczą . Jednocześnie 
badanie wykazało, że powszechność e – skrzynek nie przekłada się na jej częste wykorzystywanie. 
Jeśli chodzi o systemy informacji przestrzennej znamienne jest, że własny system informacji 
przestrzennej (GIS) ma jedynie 15 % urzędów, a 60 % pozyskuje te dane z serwisu internetowego 
geoportal.gov.pl. 50,2 

 

                                                           
50 Poradnik samorządowca, INFOR, Artur Prasel, Jolanta Rybińska.2010r 
2 IT w Administracji e PUAP w praktyce, PRESSCOM Sp. z. o.o. Wrocław 2011. 
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6. Marketing w sektorze publicznym. Nowoczesne publiczne 

zarządzanie 

 

Tak samo jak polityka, również biznes i administracja mają swoje wartości. W prostym, ale 
wpływowym określeniu W. Wilsona: „ Celem nauki administracji jest odkrycie, po pierwsze, jakie są 
właściwe i możliwe do osiągnięcia zadania administracji, i po drugie, jak może ona robić właściwe 
rzeczy z możliwie maksymalna skutecznością i przy możliwie najmniejszych nakładach, czy to 
pieniędzy czy energii” Innymi słowy tradycyjne publiczne zarządzanie zakłada, że administracja 
publiczna powinna robić właściwe rzeczy we właściwy sposób w znaczeniu orientacji na 
maksymalizowanie efektywności, czyli skuteczności i sprawności. 

 Zarządzanie miało należeć do menedżerów, a nie do polityków, a za najwyższe dobro została uznana 
efektywność: "aksjomat numer jeden na skali wartości administracji” Nowe menedżerskie 
podejście do administracji publicznej pojawiło się najpierw w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej 
Zelandii w latach osiemdziesiątych XX w., a od początku lat dziewięćdziesiątych zyskało swe miejsce 
w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak tradycyjne menedżerskie podejście do administracji 
publicznej wyrosło ono z dążenia do poprawy funkcjonowania sektora publicznego Podstawowe 
założenia nowego modelu zarządzania w administracji, czy wymyślenia (reinventing) ujęli David 
Osborne i Ted Gaebler w następujących założeniach. 

1. Administracja publiczna powinna być zorientowana najpierw na osiąganie wyników, a 
dopiero później na wejścia i procesy działania. Położyć nacisk na jakość świadczonych usług. 
Kierownicy w administracji publicznej (proaktywni czy progresywni menedżerowie, a nie reaktywni 
urzędnicy) powinni zatem zwracać zdecydowanie większą uwagę na zadania (efficiency requires a 
.hard look. at objectives), a ocena ich działania (i funkcjonowania organizacji publicznych) powinna 
wynikać z osiągniętych wyników i być dokonywana na podstawie wyraźnych i mierzalnych 
(ilościowych) standardów czy wskaźników wykonania (standards of performance / performance 
indicators). Czyli, że pracownicy agencji rządowych powinni być zatrudniani na podstawie umowy i 
wygradzani adekwatnie do osiągniętych wyników lub jeśli ich nie mają zwalniani jak to ma miejsce w 
Nowej Zelandii czy Wielkiej Brytanii. Wyniki sprowadza się przy tym nie tylko do jakości 
świadczonych przez administrację publiczną usług (outputs), ale także do faktycznych zmian w życiu 
ludzi, jakie są następstwem działania administracji (outcomes). 
2. Administracja publiczna powinna szerzej korzystać z mechanizmów rynkowej konkurencji 
tam gdzie dostarcza rzeczy i świadczy usługi, aby osiągnąć wyższe wyniki. Dotyczy to np.: 
prywatyzacji ( outsourcing ) polegającej na kupowaniu od prywatnych organizacji rzeczy i usług 
tańszych i o wyższej jakości niż te, za które wcześniej odpowiadała sama, można też przeorganizować 
jednostki administracji publicznej na wzór prywatnych spółek w celu uzyskiwania przychodu ze 
sprzedaży dóbr i usług . Stworzenie wolnej konkurencji na rynku pomiędzy agencjami publicznymi i 
prywatnymi. Dwa ostatnie rozwiązania wiążą się na ogół z tzw. dezagregacją sektora publicznego 
(disaggregation of public sector) i utworzeniem mniejszych jednostek organizacyjnych, co sprawia, że 
łatwiej jest określić ich zadania, a miejsce niewidocznych biurokratów (faceless bureaucrats) zajmują 
widzialni czy znani menedżerowie, którym łatwiej jest przypisać odpowiedzialność. Zmienia to 
postrzeganie osób korzystających z usług i dóbr administracji publicznej z petentów na konsumentów. 
3. Administracja publiczna znajdująca się na wolnym rynku dóbr i usług powinna zmienić 
podejście z petentów na swoich klientów czy konsumentów, których potrzeby należy znać i 
zaspokajać. Już bowiem w 1936 roku, a więc w okresie apogeum tradycyjnego publicznego 
zarządzania, teoretyk administracji Marshall Dimock zauważył, że "Zadowolenie konsumenta jest w 
równej mierze zadaniem administracji publicznej, jak i biznesu. (...) Jeżeli funkcjonariusz 
administracji ma stale na względzie ostateczny rezultat, a mianowicie zadowolenie konsumenta, to 
działania, jakie należy podjąć, aby poprawić organizację administracji, stają się oczywiste”. 
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4. Z wizją urynkowionej administracji publicznej wiąże się przekonanie, że administracja 
powinna . w języku D. Osborne.a i T. Gaeblera . "sterować, a nie wiosłować" (steer, not row). 
Administracja publiczna powinna zagwarantować, że pewne dobra i usługi są oferowane, ale 
niekoniecznie musi sama je oferować. Powinien się wytworzyć sieciowy i współzależny a nie 
hierarchiczny układ świadczenia usług. Wzrastająca popularność terminu governance, który we 
wskazanym kontekście jest przeciwstawiany terminowi government i definiowany jako "rządzenie bez 
udziału rządu" 
 
5. Poddanie administracji publicznej deregulacji, gdyż dotychczasowe jej działanie jest 
niewłaściwe przy administracji zorientowanej na wyniki. Powinien się zmienić między innymi system 
zatrudniania personelu, gospodarka finansowa zakupów i alokacji zasobów, podróży służbowych i itp. 
Odpowiedzialni za wyniki kierownicy w administracji publicznej ( public managers/agency 
mamagers) powinni mieć większą swobodę w dysponowaniu pracownikami, zasobami i budżetem                 
(menage to budget ) aby zaspokoić potrzeby konsumentów i być konkurencyjni na rynku. 
 
6. Należy stworzyć warunki pracownikom administracji publicznej do przejawiania inicjatywy i 
twórczości, aby lepiej służyli konsumentom i osiągali lepsze wyniki (empowering employees to get 
results) . Empowerment jest możliwy ze względu na wyższe wykształcenie pracowników sektora 
publicznego, komputeryzacji, dzięki której dysponują większą ilością wiedzy, sprzyja też pracy 
zespołowej. Idzie za tym koncepcja uwolnienia kierownictwa (liberation management) z biurokracji a 
powinno im się pozwolić zarządzać. Termin uwolnienie kierownictwa wprowadził i spopularyzował 
teoretyk organizacji i zarządzania Thomas Peters. 
7. Administracja publiczna powinna skupić się na ekonomizacji działania, to znaczy zwrócić 
większy nacisk na wykorzystanie zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych doing more with less.  
 
Kierownicy w administracji publicznej powinni dodatkowo realizować pięć ról:  
1) architekt konsensusu (consensus builder). – szukanie platformy  
2) popularyzator spraw lokalnych (educator on community issues) komunikacja z lokalna 
społecznością w zakresie funkcjonowania i warunków jej funkcjonowania 
3) interpretator wartości lokalnych (interpreter of community values) zwracając uwagę na potrzeby 
całej społeczności dokonuje identyfikacji istotnych wartości 
4) wzór etycznego postępowania (bearer of ethical standards) powinien być autorytetem w służbie 
publicznej i etycznym  
5) współwykonawca władzy lokalnej (sharer of community power) dzieli się swoją władzą z innymi, 
pamiętając, że tylko przez zbudowanie silnej sieci połączeń ze społecznością lokalną organizacja 
publiczna może odpowiedzieć na jej oczekiwania 

Można jeszcze zauważyć, że wskazanych pięć dodatkowych ról kierowniczych właściwych jest w 
istocie nie tylko kierownikom w administracji publicznej, co tym bardziej może podkreślać, że 
zarządzanie w organizacjach publicznych nie różni się od zarządzania w organizacjach prywatnych i 
pozarządowych. Jak pisze B. Guy Peters: "zarządzanie jest zarządzaniem" (management is 
management 

Kulturę organizacyjną administracji publicznej powinna charakteryzować elastyczność, 
innowacyjność, rozwiązywanie problemów i przedsiębiorczość. Chodzi tutaj o wprowadzenie 
rozwiązań adhokracji będącej przeciwieństwem biurokracji. Adhokracja jest elastyczna i łatwo się 
przekształca, jest mniej hierarchiczna, jest oparta na współdziałaniu twórcza i przedsiębiorcza, 
wykorzystuje powiązania sieciowe, daje pierwszeństwo celom całościowym przed wąsko określonymi 
celami jednostkowymi i w szerszym zakresie wykorzystuje technologie informatyczne. 
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Administracja publiczna powinna być apolityczna, dychotomia została wprowadzona już w 
tradycyjnym publicznym zarządzaniu. Administracja publiczna ma wciąż jednak być odpowiedzialna 
za realizację politycznych celów przyjętych w wyborach powszechnych i realizowanych przez 
pochodzących z nominacji ministrów51. 
Nowa koncepcja administracji nazywana Zarządzaniem Etycznym generuje cztery typy urzędników 
administracji publicznej wprowadzoną przez Dror’a: 

Alfa  – Urzędnik, który zajmuje wysokie stanowisko z uwagi na przynależność do wyższej klasy 
lub politycznych powiązań z rządzącą elita. Łączy on funkcje i role polityka i urzędnika – członka 
służby cywilnej. 
Beta – Urzędnik, który kupuje stanowisko ( nie musi to być traktowane w sposób dosłowny). 
Gamma – Od starożytnego wykształconego niewolnika poprzez księży będących doradcami na 
wielkich dworach Europy do brytyjskiego czy francuskiego modelu elit wykształconych w 
specjalnych instytucjach. 
Delta – Nigdy nie wypróbowany. Fachowiec o niezwykle wysokich kwalifikacjach 
ukierunkowany raczej na wyższe cele niż na cele operacyjne, innowacyjny i kreatywny urzędnik. 
Stanowiący mieszankę elitaryzmu, lecz nieoderwany od społeczeństwa, o wysokich wartościach 
etycznych, autonomiczny, lecz jednocześnie zdolny do podporządkowania się, z bardzo silnie 
wyrobionym poczuciem misji społecznej.52 
 

 

7. Formy partycypacji społeczeństwa w działaniach administracji 

publicznej 

Wprowadzenie efektywnej partycypacji społecznej do funkcjonowania administracji 
publicznej jest możliwe wyłącznie w ramach demokratycznego państwa prawa. Jedynie w państwie, 
które w konstytucji gwarantuje prawa takie jak możliwość swobodnego zrzeszania się, swobodę 
wypowiedzi, wolność poglądów czy dostępu do informacji publicznej, partycypacja społeczna nie 
będzie fikcją czy też formą manipulacji. Ogólnym celem partycypacji jest przede wszystkim uzyskanie 
większej akceptacji obywateli dla działań państwa i odejście od sztywnej hierarchii biurokratycznej.  
Podstawa idei partycypacji obywatelskiej to  założenie, że duża liczba pomysłów narozwiązywanie 
problemów publicznych powstaje poza administracją oraz  na niższych jej szczeblach. Dzieje się tak,  
ponieważ urzędnicy tych szczebli oraz obywatele maja największą wiedze o źródłach problemów 
społecznych.  

Partycypacja może mieć różne wymiary: 

• kolektywistyczny (zbiorowy) — każdy, kogo dotkną skutki danych decyzji, powinien mieć 
równy dostęp do procesu decyzyjnego; 

• indywidualistyczny — ludzie jako jednostki są zdolni do uczestnictwa  
i podejmowania decyzji odnośnie wyboru usług społecznych, z których chcą korzystać; 

•  holistyczny (całościowy) — sposób, w jaki decyzje są podejmowane, zachęca ludzi do 
myślenia w kategoriach dobra wspólnego czy interesu ogólnego; 

• partykularny — sposób, w jaki decyzje są podejmowane, zachęca ludzi do myślenia w 
kategoriach interesów partykularnych. 

                    

                                                           
51 Jerzy Superat „Administracja Publiczna w świetle koncepcji New Public Menagment Uniwersytet Wrocławski 
52 Marek Dębicki Urzędnik XXI wieku 
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Partycypacja społeczna może mieć dla administracji charakter obowiązkowy lub dobrowolny. 
Komisje i komitety doradcze ustanawiane przy urzędach, dokumenty konsultacyjne, nieformalne 
kontakty personalne na szczeblu politycznym to najczęściej  występujące formy konsultacji.  Jednak 
uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji nie jest  łatwe i napotyka wiele problemów, takich 
jak brak wiedzy społeczeństwa na temat szczegółów realizowanych programów, powolność procedur 
decyzyjnych związanych z zaangażowaniem wielu podmiotów,  reprezentowanie przez urzędników 
interesów wąskiego grona klienteli niż interesu ogólnego.53 54 

Obecnie zauważyć można wzrost tendencji przekazywania zadań publicznych podmiotom 
prywatnym. Zjawisko to nazywane jest prywatyzacją zadań publicznych. Oznacza to, że zadania te nie 
są już pokrywane z pieniędzy podatników, czyli budżetu państwa, a z „kieszeni” zainteresowanych. 
Cechą prywatyzacji jest fakt, że działalność będąca wcześniej domeną państwa i samorządu 
terytorialnego, teraz należy także do podmiotów niepublicznych. Zjawisko to uzasadniane jest przez 
potrzebę wsparcia organów administracji w wykonywaniu wzrastającej liczby zadań publicznych. Jest 
też sposobem na obniżenie kosztów i  skuteczniejsze spełnianie potrzeb publicznych. 

W państwie prawa zadania administracji publicznej mają  charakter obowiązków prawnych. 
Odpowiedzialność państwa za wykonanie zadań pozostaje aktualna, również w przypadkach 
upoważnienia do wykonania zadań podmiotów niepublicznych. Zmianie ulega jedynie zakres i forma 
tej odpowiedzialności. Organ administracji publicznej, który zlecająca zadanie publiczne na podstawie 
upoważnienia ustawowego, ma prawo, a także  obowiązek sprawowania kontroli i nadzoru jego 
realizacji. W tym celu organom państwowym lub samorządu terytorialnego przysługują kompetencje 
nadzorcze. 

We współczesnej Polsce większość zadań i funkcji publicznych wykonywana jest pod 
nadzorem administracji publicznej przez podmioty sektora prywatnego, natomiast w latach 90-tych 
XX w (PRL) sytuacja była odwrotna.  Przykładem  prywatyzacji zadań administracji publicznej jest 
działalność powszechnych towarzystw emerytalnych. Podmioty te zarządzając otwartymi funduszami 
emerytalnymi przejęły  od państwa część zobowiązań w sferze zabezpieczenia społecznego. Innym 
przykładem prywatyzacji zadań publicznych jest zaopatrywanie miast  i gmin   wiejskich w wodę, co 
nadzorują władze komunalne, natomiast wykonuje podmiot prywatny- najczęściej przedsiębiorstwa w 
postaci spółek prawa handlowego . 55 56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
53 Frieskie, W., Poławski, P., „Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji”, w: Dobre 
państwo, W. Kieżun, J. Kubin (red.), Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004 
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