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Program prezentacji 

 Definiowanie  i cechy 
administracji publiczne j 

 Modele sterowania 
administracją publiczną 

  Organizacja 
administracji publicznej 

 Tradycyjny model 
administracji a nowe 
zarządzanie publiczne 

 Czynniki kształtujące 
administrację publiczną 

 Pytania kontrolne 
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POJĘCIE ADMINISTRACJI 
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Andrew Dunsire, Administration. The Word and the Science, Martin 
Robertson, London 1973.  doliczył się (w języku angielskim) co 
najmniej piętnastu różnych znaczeń terminu „administracja”.  

Termin „administracja publiczna” (public administration) użył 
Woodrow Wilson (1887), aby opisać prowadzenie spraw 
publicznych.  

Administracja w szerokim znaczeniu oznacza działania wspólne 
grup, podejmowane, aby osiągnąć wspólne cele (H. Simone, 1991)  

Administracja to czyjaś działalność trwała i planowa, ogarniająca 
pewną ilość ludzi i wielość dóbr, a zmierzająca w ostatecznym 
swym celu do zaspokojenia potrzeb własnych administrującego lub 
cudzych (Kasznica, 1947; Knosala, 2004). 

 



4 

Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje 

ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 
PRYWATNA 

 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
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Administracja publiczna jako zjawisko historyczne 

Nie każda dawna organizatorska działalność państwa 
zasługuje na nazwę administracji. Musi to być bowiem 
działalność wyodrębniona, a zatem uporządkowana 
organizacyjnie i kompetencyjnie, a także formalnie  

(H. Izdebski).  

Administracją w pełni będzie dopiero organizatorska 
działalność państwa:  

 realizowana, przynajmniej po części, przy pomocy 
systemu biurokratycznego)  

 obejmująca obszerny zakres spraw o znaczeniu 
społecznym 

 regulowana przez generalne normy prawne  

Administracja publiczna w Europie rozwija się od końca 
średniowiecza, ale o administracji publicznej, odpowiadającej 
zarysowanej współczesnej formie, można zdaniem H. Izdebskiego 
mówić dopiero od epoki oświecenia, a więc od wieku XVIII.  



Pojęcie administracji publicznej 

System polityczny 

Prawo 

Gospodarka 
rynkowa 

Administracja  
publiczna 

Społeczeństwo obywatelskie  
(obywatele) 

Hubert Izdebski: 
pojęcie 
administracji 
otrzymywało swoje 
własne znamiona 
jako pojęcie 
determinowane 
wolą polityczną   
i regulowane przez 
prawo. Pojęcie 
administracji 
odpowiada bowiem 
stanowi  
prawnemu, 
poglądom i ideom 
polityczno-
prawnym 
związanym z 
określonym 
historycznie etapem 
rozwoju 
społecznego 
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Administracja publiczna  
Począwszy od drugiej połowy XIX w. administracja regulowana 
prawnie stała się przedmiotem zainteresowania  nauki prawa, gdy 
wszelka inna administracja uznana została za irrelewantną  z 
punktu widzenia prawa. Wówczas także nastąpiło ostateczne 
oddzielenie administracji publicznej, a więc tej sprawowanej przez 
państwo (lub podmioty  działające z upoważnienia państwa) i 
realizującej dobro wspólne, czyli interes  publiczny, od 
administracji prywatnej zajmującej się organizowaniem jakiejś 
dziedziny lub zarządzaniem przedsiębiorstwem czy 
stowarzyszeniem. Współczesna koncepcja administracji została 
ukształtowana według zasad demokratycznego państwa 
prawnego, jest zatem zjawiskiem społecznym uregulowanym 
prawnie, działającym w sposób sformalizowany na podstawie 
generalnych reguł postępowania, rozbudowanym co do 
przedmiotu działania i organizacyjnie opartym na czynniku 
profesjonalnym (biurokratycznym). W nauce prawa 
administracyjnego zarówno w okresie międzywojennym, jak i w 
czasach nam współczesnych, nie wypracowano jednej 
akceptowanej powszechnie definicji administracji. 
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Pochodzenie terminu administracja 

Termin administracja pochodzi od łacińskiego czasownika 
ministrare (służyć), a ten prawdopodobnie od rzeczownika manus, 
czyli ręka. Wzmocnienie czasownika ministrare przedrostkiem ad 
dodatkowo podkreśliło celowy i wykonawczy charakter tego 
działania (w prawie rzymskim administrare znaczyło zarządzać 
czymś, a w wiekach XII i XIII, kiedy kształtował się język prawny 
Europy, termin administratio oznaczał głównie zarządzanie cudzym 
majątkiem).  

W etymologicznym znaczeniu to inaczej służyć i obsługiwać, 
współcześnie natomiast – zarządzać, 

Administracja zawsze zatem oznacza pewną służbę czy działalność wykonawczą, 
wykonywaną na rzecz kogoś czy czegoś ważniejszego.  

W przypadku administracji publicznej chodzi o służbę na rzecz władzy politycznej, 
czyli w ostateczności – w demokratycznych państwach prawnych –  służba na 
rzecz dobra wspólnego/powszechnego/interesu publicznego oraz służbę prawu. 
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Administracja w […] organicznym ujęciu – to ludzie  
zorganizowani po to, aby korzystając z przydzielonej im 
dziedziny aktywności […] i z rozporządzalnych rzeczy […], 
mogli spełnić swoje zadania. Czy ujmiemy ich łącznie w ramy 
teoretyczne służby publicznej, czy inaczej, – zawsze będzie to 
przede wszystkim 

stanowi ogół podmiotów administracji, a więc organy administracji i inne podmioty 
wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej. W takim ujęciu, 
administracja jest pewną organizacją składającą się z różnorodnych jednostek 
organizacyjnych, skupionych wokół organów, tj. jednostek organizacyjnych wyposażonych 
w kompetencje określone w ustawach i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny, 
mający realizować zadania państwowe bądź publiczne lub jedne i drugie 
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Jerzy Stefan Langrod (1903-1990): 

Administrację publiczną w ujęciu podmiotowym 
(organizacyjnym)  



Administracja publiczna oznaczać 
może:  

 w znaczeniu organizacyjnym (podmiotowym) - system 
organów państwowych, organów samorządu terytorialnego 
i innych podmiotów biorących udział w administrowaniu, 
czyli wykonujących funkcje z zakresu administracji 
publicznej 

 w znaczeniu materialnym (przedmiotowym) - każdą 
zorganizowaną działalność organów państwa i samorządu 
terytorialnego znajdującą się w zakresie ich zadań i 
kompetencji ustanowionych prawem, polegającą na 
zarządzaniu sprawami państwa, związków samorządowych 
i sprawami obywateli wypełnianą głównie poprzez 
realizację w indywidualnych przypadkach ogólnych norm 
prawa oraz podejmowanie w interesie państwa i obywateli 
czynności organizacyjnych i technicznych  
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Przez administrację publiczną rozumie 
się  zespół działań, czynności  
i przedsięwzięć organizatorskich i 
wykonawczych, prowadzonych na rzecz 
interesu publicznego przez różne podmioty, 
organy i instytucje, na podstawie ustawy i w 
określonych prawem formach. 

Michał Kulesza 

Hubert Izdebski 

I. Lipowicz zdefiniowała administrację jako „system złożony z 
ludzi, zorganizowanych w celu stałej, systematycznej, skierowanej 
ku przyszłości realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej, 
polegającej głównie (choć nie wyłącznie) na bieżącym 
wykonywaniu ustaw, wyposażonych w tym celu we władztwo 
państwowe oraz środki materialno-techniczne” 

Administracja publiczna 



12 

Administracja publiczna jest to 
przejęte przez państwo i realizowane 
przez jego zawisłe organy, a także 
przez organy samorządu 
terytorialnego, zaspokajanie 
zbiorowych i indywidualnych 
potrzeb obywateli, wynikających ze 
współżycia ludzi w społecznościach. 

Administracja publiczna 

Jan Boć  
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Zygmunt Niewiadomski (ur. 1950), Pojęcie administracji 
publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, Tom 1, 
Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. 
Niewiadomski, A. Wróbel, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych 
PAN, Warszawa 2010 

Administracja publiczna jest to ogół działań o charakterze 
organizatorskim i wykonawczym, mających na celu realizację 
dobra wspólnego przez różne podmioty (niekoniecznie 
państwowe) związane co do podstawy i form działalności 
ustawą, pozostające pod kontrolą społeczną.  

Według Stanisława Kasznicy skoro wszelkie próby 
pozytywnego określenia administracji zawiodły, to należy 
przyjąć definicję negatywną, z której wynika, że „administracja 
jest tą częścią działalności państwowej, która pozostaje po 
wyeliminowaniu z niej działalności prawodawczej i 
sądowniczej” 

Administracja publiczna 



Administracja publiczna 

W potocznym ujęciu słowo administracja 
używane jest w znaczeniu bliskim  jego 
łacińskiego źródłosłowu oraz występuje w 
trzech znaczeniach i oznacza:   
1) wydzielone w państwie struktury 
organizacyjne powołane specjalnie do  
realizacji określonych celów o charakterze 
zadań publicznych;  
2) określoną i o specjalnych cechach 
działalność podejmowaną w ramach  realizacji 
celów o charakterze publicznym;  
3) ludzi zatrudnionych (powołanych, 
nominowanych, wybieranych, przyjętych do 
pracy w oparciu o umowę cywilną) w 
strukturach wyodrębnionych  w pierwszym 
znaczeniu (J. Boć, E. Ura) 
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Jan Zimmermann  

„w obrębie prawa administracyjnego […] 
pełne, logiczne i zamknięte definiowanie 
pojęć nie jest możliwe, potrzebne, a nawet 
celowe. […] zgromadzenie różnych cech, które 
można przypisać administracji publicznej w 
każdym (przedmiotowym i podmiotowym) 
rozumieniu tego słowa, wydaje się 
pożyteczniejsze od formułowania zamkniętej 
definicji”.  

Stanowisko to zostało ukształtowane na 
gruncie poglądów niemieckiego uczonego                      
E. Forstohffa. Zgodnie z jego poglądem, nie 
można zdefiniować pojęcia administracji 
publicznej, a jedynie starać się mniej lub 
bardziej dokładniej je opisać. 
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 Opisywanie administracji publicznej 

przez jej cechy 



1. Administracja działa w imieniu i na rachunek państwa. Oznacza to, że za 
decyzjami podejmowanymi przez administrację stoi autorytet państwa, ale 
także to, że w wypadku wyrządzenia szkody administracja publiczna jest 
obowiązana do jej naprawienia.  

2. Administracja ma charakter polityczny. Wynika to bezpośrednio z faktu, 
że działa ona w imieniu i na rachunek państwa. Rezultaty jej działania są 
zawsze oceniane z politycznego punktu widzenia.  

3. Administracja działa na podstawie prawa i w tych granicach, jakie prawo 
dla niej przewiduje.  

4. Celem działalności administracji nie jest osiąganie zysku.  

5. Administracja jest organizacją o charakterze jednolitym i ogólnym.  

6. Jej działania dotyczą w równym stopniu wszystkich obywateli, jak też 
innych podmiotów. Administracja ma charakter monopolistyczny. Oznacza 
to, że działa ona w ramach powierzonych przez prawo kompetencji, zwykle 
jako wyłączny podmiot we właściwej kategorii spraw. 

7. Administracja ma w zasadzie charakter bezosobowy. W ramach jej 
struktur działają zgodnie z prawem organy lub inne instytucje czy 
jednostki, nie zaś pełniące ich funkcje osoby fizyczne lub ich grupy.  

8. Administracja ma charakter władczy 
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Cechy administracji Janusz Łętowski: 



Cechy administracji J. Łętowski (2) 

9. Administracja zorganizowana jest i działa na 
zasadzie kierownictwa  i podporządkowania.  
10. Administracja opiera się w swym działaniu z 
reguły na pracy zawodowego, fachowego 
personelu urzędniczego.  
11. Administracja działa w sposób ciągły i 
stabilny. Jest ona podstawową organizacją 
utrzymującą i kształtującą codzienne 
funkcjonowanie, porządek  i bezpieczeństwo 
państwa.  
12. Administracja może działać i działa nie 
tylko na wniosek zainteresowanych w 
uzyskaniu jej rozstrzygnięć obywateli lub 
innych podmiotów, lecz także  z własnej 
inicjatywy 
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Cechy administracji- E. Ochendowski 

E. Ochendowski w   Prawie administracyjnym wskazał, 
wspierając się ustaleniami niemieckiej nauki prawa 
administracyjnego, na trzy cechy charakterystyczne dla 
pojęcia administracja publiczna; 
1. Administracja publiczna jest zjawiskiem społecznym.  
Przedmiotem administracji jest współżycie społeczne. 
Administracja publiczna musi zatem zajmować się 
sprawami wspólnoty i jej członkami.  
2. Administrację cechuje aktywność, inicjatywa, działalność 
ukierunkowana na przyszłość.  
3. Administracja podejmuje konkretne  środki do 
uregulowania spraw jednostkowych  i urzeczywistnienia 
określonych przedsięwzięć. 
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 działanie w imieniu państwa i na jego rachunek (jeżeli chodzi o 
administrację samorządową to działa ona przede wszystkim na „rachunek 
własny”, ale będąc częścią administracji państwa, również na jego rachunek) 

 (wynikająca z prawa) możliwość dysponowania władztwem 
administracyjnym (działania jednostronnego) i korzystania z przymusu 
państwowego 

 realizowanie funkcji: porządkowo-reglamentacyjnej, świadczącej, kierującej i 
właścicielskiej  

 działanie w interesie publicznym 

 działanie na podstawie ustaw i w granicach przez nie określonych 
(konsekwencją związania prawem jest zasada, że dozwolone jest tylko to, co 
jest bezpośrednio dopuszczone przez ustawy) 

 wykonawczy charakter (wykonywanie i konkretyzowanie obowiązującego 
prawa) 

 aktywność oraz możność podejmowania zadań i działań z własnej inicjatywy 

 organizowanie życia społecznego na terenie, który podlega jej kompetencji 

 działanie w sposób ciągły i stabilny  

 działanie przez zawodowy personel – kadrę urzędniczą 

 charakter monopolistyczny (administracja publiczna jest jedna nawet wtedy, 
kiedy w jej ramach działają różne organy, a także wtedy, kiedy poszczególne jej 
zadania są realizowane przez podmioty trzecie) 
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Cechy administracji Jan Zimmermann 



Cechy administracji publicznej 

 Charakter zorganizowania i 
działania zasadniczo na zasadzie 
kierownictwa i podporządkowania 

 Polityczny charakter administracji 
polega na tym, iż jest 
demokratycznie kontrolowana 

 Przejrzystość działań administracji 
wynikająca z zasady jawności życia 
publicznego polega na poddaniu jej 
kontroli prawa, obywateli i ich 
związków  
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Administracja publiczna 
Ze względu na różnorodność cech przypisywanych 
administracji publicznej przez autorów proponujących  
definicję administracji publicznej o charakterze 
pozytywnym, wykształciły się w ramach definicji 
pozytywnych definicje w ujęciu:   
1) podmiotowym, które jako kryterium definiujące 
przyjmują wydzielone państwie struktury organizacyjne 
powołane specjalnie do realizacji określonych celów o 
charakterze zadań publicznych,   
2) przedmiotowym, charakteryzujące administracją 
publiczną specjalnymi cechami, w szczególności 
uwidaczniającymi się w trakcie działalności podejmowanej 
w ramach realizacji celów o charakterze publicznym,  
3) przedmiotowo - podmiotowym (mieszanym), w ujęciu 
tym administrację publiczną definiuje się równocześnie 
poprzez podmioty – organy administracji publicznej, jak i 
czynności o charakterze administracyjnym wykonywane 
przez te podmioty na podstawie ustaw i w określonych 
prawem formach 
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Organizacja administracji publicznej 
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 Administracja publiczna nie 
stanowi jednolitego systemu, lecz 
składa się z wielu powiązanych ze 
sobą organizacji, które tworzą 
organizacyjne makrosystemy (sieci 
organizacyjne). Każdy urząd będąc 
elementem makrosystemu tworzy 
swój własny mikrosystem, w 
którym funkcjonują poszczególne 
komórki (np. referaty). Taki urząd - 
element systemu cieszy się 
samodzielnością oraz oddziałuje na 
inne urzędy. Mikrosystemem 
administracji jest więc pojedyncze 
stanowisko pracy urzędnika, a 
makrosystemem jest cała 
administracja (J. Górniak) 

Podany porządek organizacyjny jest 
tworzony w oparciu o następujące zasady: 
terytorialną (wedle terytorialnego 
zasięgu działania) 
merytoryczną (przedmiotu działalności, 
stosowanych procedur, realizowanych 
funkcji, celów i zadań) 
Niektórzy badacze wyróżniają zasadę 
przedmiotową i funkcjonalną, ale równie 
dobrze mogą one mieścić się w zasadzie 
merytorycznej. 
Podział pracy wewnątrz systemu może być 
horyzontalny (podział na różne obszary 
działalności w poziomie) 
wertykalny (pomiędzy szczeblami 
drabiny administracyjnej) 
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organizacją jest struktura relacji, jakie wynikają z poleceń i 
osobistych nawyków w systemie administracyjnym (Waldo, 1955). 
organizacja to grupa ludzi, którzy współpracują, aby osiągnąć 
cele, rozwijają i utrzymują relatywnie stabilne i przewidywalne 
wzorce zachowań nawet wtedy, gdy poszczególne jednostki 
tworzące organizację się zmieniają- Henry L. Tosi, John R. Rizzo 
i Stephen, J. Carrol (1998). 
 • W 1912 r. Frederick W. Taylor wskazał, że jest to zrobienie 
czegoś, za pomocą wysiłków innych osób. 
• D. Waldo (1955) roku uznał, że zarządzanie to działanie podjęte 
w celu racjonalnej współpracy w systemie administracyjnym.  
• LeMay  (2002) odniósł pojęcie zarządzania do procesu 
funkcjonowania organizacji i wykorzystania jej zasobów do 
realizacji celów, a także do tych jednostek, które zostały formalnie 
umocowane do kierowania organizacją. 

Organizacja administracji 



Administracja publiczna w Rzeczypospolitej Polskiej 
składa się z trzech podstawowych segmentów: 

 administracja państwowa rządowa 

 administracja państwowa nierządowa 

 administracja samorządowa 

Jacek Lang (ur. 1938): 

W naukach administracyjnoprawnych mówi się o 
administracji w dwóch znaczeniach. Według pierwszego 
znaczenia administracja jest pewną organizacją […] 
Zgodnie z drugim znaczeniem, administracja jest pewną 
działalnością. Gdy działalność tę prowadzi państwo jako 
określona organizacja, mamy wtedy do czynienia z 
administracją państwową w znaczeniu ścisłym. Jeżeli 
natomiast działalność taką prowadzą także inne organy i 
instytucje, wtedy możemy mówić o administracji 
państwowej w znaczeniu szerszym, o administracji 
publicznej – obejmującej administrację państwową w 
znaczeniu ścisłym i administrację wykonywaną przez owe 
inne organy i instytucje. 
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Organizacja administracji publicznej 
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System administracji 
 System administracji – 

różnorodne  jednostki 
organizacyjne, skupione wokół 
organów, tj. jednostek 
organizacyjnych wyposażonych 
w kompetencje określone w 
ustawach, mających realizować 
zadania publiczne (Lang, 1999). 
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Administracja publiczna doby 
oświecenia – główne cechy 

 
Cechy biurokracji: 
 Zawodowy charakter 

administracji; 
 Pionowy i poziomy podział 

władzy o zarysowanej 
specjalizacji; 

 Hierarchiczna struktura; 
 Podstawą działania są generalne 

normy prawne. 
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Ewolucja biurokracji w XIX w.  
– główne tendencje 

 Narzucenie biurokracji ograniczeń, 
poprzez przyjęcie konstytucjonalizmu, 
sądownictwa administracyjnego i 
zwiększeniu znaczenia samorządu 
terytorialnego; 

 Wpływ poglądów fizjokratów – 
ograniczenie roli państwa; 

 Stopniowa decentralizacja uprawnień; 
 Przyjęcie podziałów terytorialno – 

administracyjnych typu 
racjonalistycznego (odrzucenie podziałów 
historycznych). 
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Administracja publiczna w Polsce 

 Przed 1764 r. nie było w Polsce nowoczesnych 
organów administracji – ani centralnej ani 
terytorialnej; 

 W 1764 r. zostają powołane komisje wielkie – 
skarbowe i wojskowe; 

 W 1775 r. zostaje utworzona Rada Nieustająca – 
pierwsze polskie kolegium rządowe; 

 II Rzeczypospolita: przyjęto austriacki model 
procedury administracyjnej i sądownictwa 
administracyjnego, pruski model samorządu 
terytorialnego i rosyjskie wzory instytucji 
finansowych.  

 Po II wojnie światowej: częściowa recepcja wzorów 
radzieckich.  
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Niepaństwowe systemy administracji 
Do „niepaństwowych” 

systemów administracji 
nauka zalicza administrację 
międzynarodową oraz 
administrację prywatną.  

 Administracja 
międzynarodowa to 
administracja kształtująca 
się nie wokół państwa, lecz 
wokół organizacji 
międzynarodowych.  

 Administracja prywatna to 
aparat zarządzania 
przedsiębiorczością 
prywatną. 



Administracja 

publiczna 

Administracja 

 państwowa 

rządowa 

(segment 1) 

Administracja 

 państwowa 

nierządowa 

(segment 2) 

Administracja 

samorządowa 

 

(segment 3) 
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Organizacja administracji publicznej 
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Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje 

ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 

RZĄDOWA 

PAŃSTWOWA 
SAMORZĄDOWA 



Administracja publiczna w Polsce występuje jako struktura 
składająca się z dwóch części: 
 
administracji rządowej - złożonej z organów działających na 
szczeblu centralnym i obejmujących zasięgiem swego działania 
terytorium całego  państwa oraz organów działających na terenie 
województwa, których zasięg działania ogranicza się do terytorium 
województwa 
administracji samorządowej - złożonej z organów 
pochodzących z wyboru, działających na terenie gminy, powiatu lub 
województwa i realizującej zadania o charakterze lokalnym, 
zaspakajającej lokalne potrzeby bądź działającej w ramach 
zleconych jej przez państwo zadań. 

 

Struktura administracji publicznej 
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Administracja rządowa 

  

 Administracja rządowa jest to układ 
organizacyjno- funkcjonalny o jednolitym, relatywnie 
scentralizowanym charakterze, który realizuje zadania 
publiczne za które odpowiedzialność ponosi rząd, który 
pośrednio lub  bezpośrednio podlega Radzie Ministrów 
(art. 146 ust. 3 Konstytucji: Rada Ministrów kieruje 
administracją rządową). W jego skład wchodzą podmioty 
odpowiadające następującym przesłankom: 

 wykonywanie funkcji administracji publicznej 

 podejmowanie działań w formach prawnych właściwych 
organom administracyjnym, w tym w formach władczych 

 oparcie funkcjonowania na finansowym i majątkowym 
zasobie państwowym 

 pozostawanie w układzie organizacyjno-funkcjonalnym 
pod-danym kierownictwu Rady Ministrów 

Jacek Jagielski 
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Funkcje administracji i ich podziały 

Kryterium podziału terytorialnego kraju: 

    

 

Administracja centralna 

Administracja terenowa: 
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Funkcje administracji i ich podziały 

CENTRALNA 

WOJEWÓDZKA 

POWIATOWA 

GMINNA 



Centralne organy administracji rządowej 

 Centralne organy administracji rządowej i podlegle im urzędy.  
Między innymi: 

 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 Szef Agencji Wywiadu 

 Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego  

 Prezes Głównego Urzędu Miar 
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 Terenowe organy administracji rządowej: 

 wojewoda (wraz z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży 
działających pod jego zwierzchnictwem: Służby Ochrony Zabytków, Inspekcji 
Weterynaryjnej, Państwowej Straży Pożarnej itd.)   

 organy administracji niezespolonej (dyrektor izby skarbowej, naczelnik 
urzędu skarbowego, dyrektor urzędu statystycznego, dyrektor urzędu 
morskiego itd.)      

 Organy o charakterze pomocniczym i opiniodawczo-doradczym  

działające na rzecz organów o charakterze decydującym (Rada Statystyki, Rada 
Działalności Pożytku Publicznego, Rada Telekomunikacji itd.) 
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Terenowe organy administracji rządowej i pomocnicze 



 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  

 organy Najwyższej Izby Kontroli  

 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

 Rzecznik Praw Obywatelskich 

 Krajowa Rada Sądownictwa 

 organy Narodowego Banku Polskiego, w tym Krajowa Rada Polityki 
Pieniężnej 

 centralne organy administracji podległe Sejmowi (Główny Inspektor 
Pracy, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Rada do Spraw 
Uchodźców)  

 urzędy w/w organów (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej itd.) 

 administracja (kancelarie) Sejmu i Senatu 
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Administracja państwowa nierządowa 



• podmioty o statusie prawnym organów i urzędów 
administracyjnych (organy stanowiące, organy wykonawcze, 
aparat pomocniczy tych organów)  

• samorządowe jednostki organizacyjne (gminne, powiatowe, 
wojewódzkie): służbowymi zwierzchnikami tych jednostek są 
wójt/burmistrz/prezydent, starosta, marszałek) 

układ organizacyjno-funkcjonalny działający w ramach 
struktur samorządu terytorialnego, czyli w ramach gmin, 
powiatów i województw jako jednostek samorządowych – 
wspólnot samorządowych, w skład którego wchodzą: 
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Administracja samorządu terytorialnego 



idea tego samorządu polega na powierzeniu sprawowania części władzy 
publicznej korporacjom – zrzeszeniom wyodrębnionym na podstawie 
kryterium więzi interesu zawodowego określonej grupy osób. 

Jan Boć: 

Istotą samorządu zawodowego jest udzielona mu przez ustawodawcę samo-
dzielność w zakresie organizacji wykonywania zawodu, określenia warunków 
jego wykonywania oraz kontroli należytego wykonywania zawodu. 

Samorząd zawodowy może reprezentować:  

 osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (adwokatów, radców 
prawnych, notariuszy, lekarzy, architektów itd.)   

 osoby wykonujące określony rodzaj pracy zawodowej (rolników, 
rzemieślników, marynarzy itd.) 
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Administracja samorządu zawodowego 



Administracja 

publiczna 

Administracja 

 bezpośrednia 

Administracja 

 pośrednia 

Prywatno-prawnie  

zorganizowana  

administracja publiczna 
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Administracja publiczna 



Administrację bezpośrednią stanowią państwowe organy 
administracji publicznej (administracja bezpośrednia nie 
obejmuje zatem organów samorządowych), przy czym w definicji 
J. Bocia (państwowy) organ administracji publicznej to 
„człowiek (lub grupa ludzi w przypadku organu kolegialnego): 1) 
znajdujący się w strukturze organizacyjnej państwa [...], 2) 
powołany w celu realizacji norm prawa administracyjnego i ze 
skutkami właściwymi temu prawu, 3) działający w granicach 
przyznanych mu przez prawo kompetencji”. 

Organ administracji jest immanentną częścią państwa i nie 
posiada odrębnej od niego podmiotowości prawnej. Nie może 
być zatem traktowany jako podmiot od państwa samodzielny, 
któremu mogłyby przysługiwać wobec państwa jakieś prawa lub 
obowiązki. 
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Administracja bezpośrednia 



Administrację pośrednią stanowią te podmioty, które są w sensie 
prawnym samodzielne i które posiadają odrębną od państwa 
podmiotowość prawną, a nawet własną odrębną osobowość prawną.  

W odróżnieniu od organów administracji tworzących administrację 
bezpośrednią podmioty wchodzące w skład administracji pośredniej 
są podmiotami zdecentralizowanymi, którym przysługuje określony 
zakres prawnie chronionej samodzielności. Ich typowymi 
przykładami są:  

 korporacje publicznoprawne, czyli samorząd (przede wszystkim 
samorząd terytorialny)  

 zakłady publiczne (są nimi między innymi szkoły, w tym szkoły 
wyższe, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych)  

 fundacje prawa publicznego (należy do nich Zakład Narodowy 
imienia Ossolińskich)  
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Administracja pośrednia 



Prywatnoprawnie zorganizowaną administrację publiczną 
tworzą podmioty zorganizowane w formach prawa prywatnego, 
czyli podmioty, których forma organizacyjno-prawna oparta jest na 
przepisach prawa cywilnego i handlowego. Należą do nich agencje 
– spółki kapitałowe, agencje – państwowe osoby prawne (agencje 
nie będące centralnymi organami administracji rządowej) oraz 
fundacje prawa prywatnego.  

Podmioty te są w sensie organizacyjnym i funkcjonalnym częścią 
administracji publicznej, gdyż zostały powołane (najczęściej drogą 
ustawową) do wykonywania jej zadań, w tym w formach władczych. 
Niemniej jednak ich organizacja odbiega od organizacji 
pozostałych podmiotów administracji publicznej, jako że w ich 
przypadku w tym zakresie podstawową rolę odgrywa prawo 
prywatne.  
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Administracja prywatnoprawna? 



Funkcje i cele regulacji realizuje podmiotowo rozumiana 
administracja regulacyjna (chociaż także inne podmioty), którą 
tworzą przede wszystkim specjalne organy regulacyjne (administracja 
regulacyjna sensu stricto).  

Ich tworzenie w państwach Unii Europejskiej ma swój początek w latach osiemdziesiątych XX 
wieku, kiedy Unia Europejska rozpoczęła w odniesieniu do sektorów infrastrukturalnych program 
liberalizacji i rozwoju wspólnego rynku. Realizując ten program, Komisja Europejska oraz 
Parlament Europejski i Rada wydały liczne dyrektywy (rzadziej rozporządzenia) sektorowe 
normujące warunki efektywnego i konkurencyjnego funkcjonowania sektorów infrastrukturalnych. 
Ich praktyczna realizacja – zgodnie z zasadą zdecentralizowanego stosowania prawa unijnego – 
należy głównie do specjalnie w tym celu powołanych krajowych organów regulacyjnych.  

W Polsce są to obecnie:  

 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej  

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  

 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego  

 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego  
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Administracja regulacyjna 



Funkcje administracji i ich podziały 

 Kryterium oparte na przedmiotowo wyodrębnionych 
działach 

 

 aktów 

 stanu  

cywilnego 

miar 

rolnictwa 

ochrony  

środowiska 

oświatowa 

gospodarcza 

finansowa 

celna 

Administracja  
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Funkcje administracji i ich podziały 

Administracja publiczna 

Władcza 

(reglamentacyjna) 

Niewładcza 

(świadcząca) 

Kryterium charakteru działań 
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Funkcje administracji i ich podziały 

 

 

 

Kryterium zakresu zadań 

OGÓLNA SPECJALNA  

Rada  

Ministrów 
wojska wojewoda minister sądownictwa 

Spraw 

Zagr. 



Modele sterowania administracją 

Trzy podstawowe modele to: 

 

•model legislacyjny, 

•model kierownictwa egzekutywy, 

•model korelatywny. 
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Administrację publiczną można utożsamić z władzą wykonawczą. 
Na ogół jednak w obrębie władzy wykonawczej rozróżnia się dwa 
poziomy organizacyjne:  

 egzekutywę polityczną 

 administrację publiczną  

W tym ujęciu administrację publiczną charakteryzuje się jako 
wykonawcę władzy wykonawczej lub też – żeby podkreślić jej 
szczególną rolę w ramach władzy wykonawczej – jako jądro 
władzy wykonawczej. 

Takie rozumienie administracji publicznej upowszechnił w 1812 r. Charles-Jean Bonnin 
rozróżniając rząd i administrację. Za podstawę tego rozróżnienia przyjął oddzielenie 
należących do rządu decyzji politycznych (zasadniczych) od pozostających w gestii 
administracji decyzji wykonawczych i technicznych (rutyny administracyjnej). Jak w 1875 
r. napisał M. Block: Rząd kieruje, daje impuls, a administracja działa, wykonuje.  
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Administracja publiczna a władza wykonawcza 



Model legislacyjny 
istotą tego modelu jest nadrzędna pozycja podmiotów władzy 

ustawodawczej, która jest hierarchicznie nadrzędna wobec 

struktur administracyjnych. Podmioty władzy ustawodawczej: 

•wyznaczają kierunki działania administracji, 

•wskazują sposoby postępowania, 

•dają kompetencje, 

•określają rodzaje zadań, 

•konstruują procedury tworzenia i znoszenia struktur 

administracyjnych. 

Członkami władzy ustawodawczej są politycy, nie oznacza to 

jednak, że administracją zawsze sterują politycy, albowiem np. 

projekt ustawy wniesiony przez posłów może być wniesiony z 

inicjatywy innych podmiotów. Model legislacyjny jest 

konsekwencją przyjęcia zasady państwa prawnego, zgodnie z 

którą administracja działa na podstawie prawa. 
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Model kierownictwa egzekutywy 
stanowi, że decyzje strategiczne, kierunki i sposób 

działania zależy od niewielkiej grupy osób sprawującej 

funkcje kierownicze w strukturze administracyjnej. Do 

tych osób zaliczamy: 

•prezesa Rady Ministrów, 

•ministrów, 

•wójta, burmistrza – na obszarze działania gminy, 

•starostę, zarząd powiatu – na obszarze działania 

powiatu, 

•marszałka i zarząd województwa – na obszarze 

działania samorządu wojewódzkiego. 

Władza ustawodawcza pełni jedynie funkcje kontrole 

np. poprzez Najwyższą Izbę Kontroli. 

Sama administracja jest zbudowana na zasadzie 

hierarchii, zatem urzędnicy musza realizować polecenia 

przełożonych, będących egzekutywą. Urzędnik nie ma 

możliwości nie wykonania polecenia służbowego. 
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Model korelatywny 

jego istotą jest ścisłe współdziałanie 

kierownictwa administracyjnego (które 

zazwyczaj ma charakter polityczny) z 

urzędnikami. Kierownictwo określa koncepcję 

zmiany w oparciu o którą urzędnicy opracowują 

konkretne alternatywy, z których każda jest 

możliwa do realizowania. Następnie kierownik 

dokonuje wyboru jednej z alternatyw, 

podejmując końcową decyzję. 
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Model biurokratyczny 
Biurokratyzm jest nierozerwalnie złączony ze strukturą 
państwową oraz jej elementami wewnętrznymi np. 
organami administracyjnymi. 
Biurokratyzm jest konieczny dla zrealizowania celów 
wskazanych przez podmiot posiadający władzę. 
Istota modelu organizacji biurokracji wg Maksa 
Webera: 
Podstawowym założeniem tego modelu organizacji 
biurokracji jest to, że człowiek realizuje normy prawne, 
a administracja jedynie sprawdza przestrzeganie tych 
norm i w sytuacjach wskazanych przez te normy, 
mobilizuje ludzi do wykonywania swoich obowiązków. 
Zatem człowiek realizuje normę prawną a nie samoistne 
polecenia administracji. 

54 



Cechy biurokracji- M. Weber 
•władza organizacyjna w strukturze powinna być sprawowana przez 
osobę, która posiada kwalifikacje w zakresie administrowania, 
zarządzania administracją, albowiem osoba ta ma realny wpływ na 
kształtowanie struktury wewnętrznej instytucji, na czele której stoi; 
•urzędnicy powinni być zorganizowani w systemie stanowisk biur na 
zasadzie hierarchicznego podporządkowania. Pozwala to na 
sprawny przepływ informacji w urzędzie, zarówno co do celów jak i 
co do informacji niezbędnych dla realizacji celów; 
•stanowiska biura są wyposażone w zakres zadań i obowiązków, 
które to dopiero wtórnie są przypisywane konkretnym 
pracownikom; 
•uprawnienia, kompetencje decyzyjne powinny być skoncentrowane 
na najwyższym szczeblu struktur organizacyjnych, zwykle ma je 
kierownik instytucji, który piastuje funkcje organów; 
•sprawność działań powinna być motywowana materialnie; 
•między stanowiskami pracy powinien być wyraźny rozdział w 
zakresie kompetencji zadań, tak aby nie dochodziło do sporów; 
•dobór kadry administracyjnej powinien być oparty na selekcji 
kandydatów pod względem formalnym i merytorycznym; 
•struktura administracyjna powinna umożliwić urzędnikowi 
podwyższenia kwalifikacji w ramach własnej struktury. 
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Chcąc pokazać stosunki 
pomiędzy polityką i 
administracją  
J.H. Svara 
zaproponował jeszcze 
model składający się  
z czterech funkcji czy 
obszarów rządzenia:  
misja, polityka, 
administracja  
i zarządzanie.  

 

Misja 

 

Polityka (policy) 

 

Administracja 

 

 

Zarządzanie 

 

Przypadek silnego 
menedżera nazwał 
modelem korporacyjnym 
Przypadek przeciwstawny 
to model z dominacją rady. 
Dwa pozostałe przypadki to 
model aktywnej, ale 
niekonsekwentnej rady 
oraz model pata pomiędzy 
asertywnym menedżerem i 
równie asertywną radą. 

Polityka a administracja 
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Wyniki, zadania … 
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Kierownicy w administracji publicznej (jako 
proaktywni menedżerowie,  
a nie reaktywni urzędnicy)  
powinni zwracać zdecydowanie większą 
uwagę na zadania, 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. 



58 

New Public Management   
(nowe zarządzanie publiczne) 
 NPM spotkał się ze szczególną 

akceptacją w takich krajach jak Wielka 
Brytania, Australia, Nowa Zelandia oraz 
USA; 

 Najbardziej znany jest przykład 
brytyjski – reformy Margaret Thatcher; 

 W latach 80. XX w. NPM był 
czynnikiem zmiany administracji także 
w Australii i Nowej Zelandii; 

 W latach 90. prądy NPM dotarły do 
USA. 
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Główne założenia NPM 
 Administracja jest blisko związana z 

biznesem; 
 Administracja powinna być zorientowana 

na osiąganie wyników. W tym celu, tam 
gdzie dostarcza produkty lub świadczy 
usługi powinna korzystać z mechanizmów 
wolnorynkowych; 

 Jednostka jest postrzegana jako 
konsument; 

 „Uwolnienie kierownictwa”. Kierownicy 
administracji muszą się cieszyć dużą 
swobodą w zarządzaniu, zwłaszcza od 
polityków.   

 Administracja jest z założenia apolityczna; 
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Główne założenia NPM cd.  
Ograniczenie rozwiązań biurokratycznych, 

na rzecz tzw. adhokracji, cechującej się 
m.in.: 

1. Elastycznością i łatwością w 
przekształcaniu; 

2. Ograniczeniem hierarchiczności; 

3. Jest oparta na uczestnictwie; 

4. W szerokim zakresie wykorzystuje 
technologie informatyczne. 
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Wpływ NPM na strukturę administracji 

 Prywatyzacja lub outsourcing; 

 Organy administracji mogą zostać 
przeorganizowane na wzór prywatnych 
spółek; 

 Organy i jednostki administracji 
publicznej mogą konkurować ze sobą,            
a także z resztą podmiotów rynkowych; 

 Tzw. dezagregacja – tworzenie 
mniejszych podmiotów w celu 
uniknięcia „braku winnych”. 
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Z wizją urynkowionej administracji publicznej 
wiąże się przekonanie, że administracja powinna – 
w języku Davida Osborne’a i Teda 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. Tak więc 
organy administracyjne 
mogą realizować swoje 
funkcje, korzystając z 
„osób” trzecich: przede 
wszystkim organizacji 
prywatnych i organizacji 
pozarządowych.  



Tradycyjny model biurokracji a zarządzanie publiczne – 
J. Hausner 

Cechy Model biurokratyczny Zarządzanie publiczne 

Styl kierowania Biurokratyczny/administrow
anie 

Menedżerski-zarządzanie 

Struktury organizacyjne Hierarchiczne, sztywne Zdywersyfikowane, 
elastyczne 

Ukierunkowanie działań Do wewnątrz i procedury Na zewnątrz i potrzeby 

Kontrola Wewnętrzna  Zewnętrzna 

Horyzont podejmowanych 
działań 

Krótkookresowy Długookresowy 

Cel podejmowanych działań Utrwalanie porządku Wywołanie zmian 

Zasada rządzenia Imperatywna Interaktywna 

Współdziałanie z innymi 
organizacjami 

Separacja Partnerstwo 

Organizacja państwa Dominacja układów 
monocentrycznych 

Dominacja układów 
samorządowych i 
autonomicznych 
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Efektywność administracji 
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Efektywność administracji to zdolność do bieżącego oraz 
produktywnego i strategicznego przystosowania się do zmian 
w otoczeniu oraz produktywnego i oszczędnego 
wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji przyjętej 
struktury celów.  
Sprawność to: skuteczność i korzystność (ekonomiczność).  
Skuteczność  działania oznacza, że jego rezultat był zgodny z 
zamierzonym celem, zaś korzystność wyraża relację między 
osiągniętym celem (rezultatem) a nakładami poniesionymi 
dla jego osiągnięcia. 



Uwarunkowania efektywności 
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Podział pracy ( specjalizacja czynności) 
Autorytet zarządzania (związany z poczuciem 
odpowiedzialności) 

Zewnętrzny/ formalny: wypływa z posiadania formalnym 
insygniów władzy np. stanowisko, insygnia materialne 
Wewnętrzny/ rzeczywisty, osobisty: związany z autentyczną 
akceptacją społeczną zarządzających, przełożonych 

Dyscyplina 
Jedność rozkazodawcza: karalność, podział kompetencji 
Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu 
Godziwe wynagrodzenie  
Centralizacja i hierarchiczna struktura 
Inicjacja i integracja personelu: aby być zdolnym podejmować 
decyzje w podstawowych sprawach, mających na celu 
usprawnienie władzy 
Właściwy przepływ informacji między różnymi hierarchicznie 
uporządkowanymi jednostkami 
Bodźce poza finansowe 



Czynniki kształtujące strukturę 
organizacyjną 

•cel powołania struktury,  
cel instytucji jest określony przez decydenta, który tworzy strukturę, określa 
cel ogólny (całościowy, końcowy), cele częściowe (pośrednie) mogą być już 
określane przez decydenta – kierownika instytucji. Cel powinien być 
określony w taki sposób, aby wynikało z niego kto i za co ponosi 
odpowiedzialność. 
•części składowe, 

•zasoby, 

•otoczenie. 
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Ustrój państwa, doktryny społeczne- polityczne 
Teren działania,  
Środowisko ludzkie 
Kultura społeczna czynniki normatywne - normy 
prawne i moralne 

H. Izdebski, M Kulesza, 
Administracja publiczna. 
Zagadnienia ogólne, 
Warszawa 1998;  
Z. Kmieciak, Skuteczność 
regulacji 
administracyjnoprawnej, 
Łódź 1994; 



Czynniki kształtujące 
administrację publiczną (2) 
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Ustrój państwa 
Rys administracji publicznych, które w rozwoju ustroju państwowego wykształciły 
współczesny obraz administracji. Współcześnie administracja jest organizatorem 
działań na rzecz dobra powszechnego, wzrasta jej aktywność. Wykonuje zadania w 
zakresie zaspokajania potrzeb jednostki w dziedzinach: socjalnej, oświatowej, kultury 
(tzw. administracja świadcząca). Również w zakresie administracji władczej zakres jej 
aktywności ulega stałemu poszerzeniu  
Ogólne poglądy na świat 
Oddziałują na administrację dwukierunkowo: 1.Podstawa kształtowania poglądów na 
ustrój państwa i administracji. 2.Motyw świadomego działania administracji w 
rozstrzyganiu różnych spraw.  
Doktryna ustrojowa 
Doktryny polityczne i prawne odgrywają większą rolę tylko wtedy, gdy są uznawane i 
akceptowane przez społeczeństwo lub jeśli są doktryną panującą.  
Procesy globalizacyjne 
Wydarzenia historyczne 
 



Czynniki kształtujące 
administrację publiczną (3) 
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Czynniki aksjologiczne 
Założenia wynikające z ustroju danego państwa (założenia aksjologiczne) dotyczą: 
przestrzegania praw jednostki i obywatela, ich swobód politycznych, uznania szczególnej 
roli własności prywatnej, liberalizmu w systemie gospodarczym (gospodarki rynkowej), 
przestrzegania przez administrację praw i zapewnienia jednostce „prawa do sądu”. 
Założenia te są wyprowadzone z zasad demokratycznego państwa prawa oraz paktów 
międzynarodowych.  
Prawo 
Jest czynnikiem kształtującym administrację publiczną, której działalność musi być 
uregulowana przepisami prawa. Prawo stanowi istotny element ustroju państwa.  
Normy moralne, obyczajowe i techniczne 
Przepisy prawne nakazują organowi administracji lub pracownikowi aparatu 
administracyjnego przestrzeganie norm moralnych lub obyczajowych.  
Racjonalizacja działań 
Administracja państwowa winna być oparta na zasadach racjonalnej organizacji pracy, 
które zapewniają jej sprawne działanie 
Postęp techniczny 
 



Pytania kontrolne 
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Przedstaw przykłady zastosowania zasady merytorycznej i terytorialnej w 
kształtowaniu administracji publicznej . 
Wyjaśnij pojęcie biurokracji i jej rodowód. 
Co oznacza administracja publiczna w znaczeniu organizacyjnym i materialnym. 
Czym różni się wertykalny od horyzontalnego podział pracy . 
Jak rozumiesz proces ewoluowania definicji administracji publicznej . 
Co możesz powiedzieć o modelu sterowania administracją publiczną. 
Wyjaśnij koncepcję tradycyjnego modelu administracji. 
Odróżnij administrację samorządową od rządowej . 
Co to jest pozarządowa administracja centralna . 
Na czym polega zespolenie administracji publicznej . 
Opisz czynniki kształtujące administracją publiczną. 
Przedstaw genezę i pojęcie nowego zarządzania administracją publiczną. 



Dziękuję za uwagę 
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