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Zagadnienia wprowadzające

Zarówno model administracji publicznej, jak i rozwiązania prawne 
przyjęte w polskiej administracji podlegały w ciągu ostatnich lat wielu 
zmianom. Zmiany te podyktowane zostały koniecznością podniesienia 
sprawności działania administracji publicznej, w szczególności po wej-
ściu Polski do struktury Unii Europejskiej administracja musi odpowie-
dzieć na wyzwania globalizacji.

Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza zmian ustroju i funkcjo-
nowania administracji publicznej ukazuje, że zmianie uległ każdy aspekt 
jej działalności, tj. struktury organizacyjno prawne, formy prawne działa-
nia, metody i techniki działania (informatyzacja). 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne określiła standardy i minimalne 
wymagania stawiane systemom informatycznym służącym wykonywaniu 
zadań publicznych. Podstawowym instrumentem osiągnięcia celu stał się 
Plan Informatyzacji Państwa, jako swoiste źródło prawa stanowiący pro-
gram działania w zakresie rozwoju społeczeństwa informatycznego. 

Na uwagę zasługują zmiany w organizacji i funkcjonowaniu central-
nych organów administracji rządowej, na przykład w zakresie reformy 
służb specjalnych, dzielące ich kompetencje na sferę bezpieczeństwa ze-
wnętrznego i wewnętrznego. 

Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjo-
nowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im 
podporządkowanych oraz zmianie niektórych ustaw dokonała likwidacji 
wielu urzędów i instytucji centralnych lub też w wyniku połączenia do-
tychczasowych organów utworzono nowe struktury organizacyjnopraw-
ne. Jednakże wydaje się, że winna nastąpić dalsza konsolidacja urzędów 
centralnych, tzw. resortowych.

Oceniając zmiany w ustroju administracji publicznej, należy wskazać, 
że w szerszym zakresie dotyczą one administracji terenowej i samorządu 
terytorialnego, na przykład zniesienie kolegialnego organu wykonawcze-
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go gminy i ustanowienie organów monokratycznych, których zalety to 
bardziej operatywne działanie i łatwiejsza do ustalenia odpowiedzialność. 
Również nowa ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i admi-
nistracji terenowej w województwie przyniosła dalsze zmiany w statu-
sie terenowych organów administracji rządowej, mianowicie rozszerzo-
no kompetencje kontrolne wojewody, wskazano wojewodę jako organ 
właściwy w zakresie zarządzania kryzysowego czy poddano go ściślejszej 
kontroli i nadzorowi Prezesa Rady Ministrów. 

Z treści prezentowanych opracowań, które są wyrazem indywidual-
nych koncepcji i ocen poszczególnych Autorów, a składają się na całość 
publikacji, wyłania się potrzeba dalszych zmian w prawie, które by peł-
niej realizowały model sprawnej administracji publicznej. Autorzy pracy 
zapewne przyczynią się do zbudowania zwartego logicznie i nowoczesne-
go systemu prawa publicznego (administracyjnego).

Lidia Zacharko 



Legal organization of the public administration
edited by Lidia Zacharko

Summary

The very book contains a deepened theoretical analysis of the legal organi-
zation of the public organization. The authors do not only present normative 
solutions, which happens in books to be found on the publishing market from 
time to time, but thoroughly analyse these solutions, making justified critical 
comments at the same time. What should also be underlined is the fact that the 
very perspective allows for tracing legal changes concerning the organization 
and functioning of the public administration, pointing to the standards deriving 
from the rules of a democratic country of the law. 

What is very accurate is the fact that the what the authors considered essen-
tial was a presentation of subsequent stages determined by the system reforms 
in the country, that is, changes in the system of the territorial self-government, a 
legal separation of the departments of the government administration that gave 
the possibility of precisely defining the scope of the government administration 
and consolidating a legal position of the prime minister or changes in the legal 
status of a voivode and local bodies of the government administration.

According to the authors of a new system construction, a new shape of the 
public administration in the field in the government part was to above all guar-
antee keeping safety, peace, and public order, for which responsibility in the light 
of new law regulations in this respect, is held by a voivode as a head of united 
services, guard and inspection, being liable for the result of their actions. 

The public administration is exercised not only by the country, but also 
public and legal unions, as well as other subjects of administration. It should be 
treated as a whole from the legal, organizational and functional point of view.  

The book, due to the originality of its contents within the scope of the legal 
organization of the public administration may appear incredibly useful for both 
theoreticians and employers of a broadly-understood administration, as well as 
students whose teaching programmes cover the aspects of the system of the 
public administration. 



Die Rechtsorganisation von der öffentlichen Verwaltung
unter der Redaktion von Lidia Zacharko

Zusammenfassung

Die vorliegende Monografie ist eine vertiefte theoretische Analyse der Rechts-
organisation von der öffentlichen Verwaltung. Die Verfasser bemühen sich, nicht 
nur die manchmal auch in der vorhandenen Fachliteratur erörterten normativen 
Lösungen darzustellen, sondern sie genau zu untersuchen und auch kritisch zu 
kommentieren. Das Thema wird von ihnen auf solche Weise behandelt, dass sie 
die Rechtsformänderungen im Bereich der Organisation und der Tätigkeit von 
der öffentlichen Verwaltung untersuchen, und  auf die aus den Prinzipien des 
demokratischen Rechtsstaates resultierenden Vorbilder hinweisen können.

Es ist richtig, dass die Verfasser als notwendig betrachtet haben, die einzel-
nen Stufen der systempolitischen Reformen darzustellen, d.i. die Änderungen 
des territorialen Selbstverwaltungssystems und die rechtliche Ausgliederung von 
den einzelnen Abteilungen der Regierungsverwaltung, in deren Folge der Zustän-
digkeitsbereich der Staatsverwaltung präzise bestimmt und die Rechtslage des 
Premierministers verstärkt werden konnten, und die Änderungen der Rechtslage 
des Wojewoden und der Regionalbehörden.

Die Urheber von der neuen Staatsform setzten voraus, dass die neue Form 
der öffentlichen Regionalverwaltung lässt, dass die Regierung vor allem Sicher-
heit, Ruhe und öffentliche Ordnung gewährleisten wird und der Wojewode, als 
der Vorgesetzte von vereinigten Diensten, Wachmannschaften und Inspektion 
im Lichte der neuen gesetzlichen Bestimmungen für die Resultate deren Bemü-
hungen verantwortlich wird. 

Die öffentliche Verwaltung fällt nicht nur in den Geschäftsbereich des Staa-
tes, sondern auch der öffentlich-rechtlichen Organisationen und anderer Verwal-
tungssubjekte. Hinsichtlich des Rechtes, der Organisation und der Funktion ist 
die öffentliche Verwaltung als ein gewisses Ganzes zu betrachten.

Dank origineller Auffassung des Themas kann das Buch sowohl für Theo-
retiker wie auch für die Verwaltungsangestellten und für Studenten, deren Lehr-
pläne die Problematik der Form von der öffentlichen Verwaltung umfassen, sehr 
behilflich sein. 
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