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Administracja jest społecznym zjawiskiem niezmiernie skomplikowanym i wymagającym spojrzenia 
z punktu widzenia wielu dziedzin naukowych. Nie jest możliwe, ani nie było możliwe nigdy w histo-
rii, funkcjonowanie państwa (niezależnie od jego ustroju i rozmiarów) bez stworzenia aparatu wyko-
nawczego. Ten aparat wykonawczy określany w kręgu kultury śródziemnomorskiej jako administracja 
(od łacińskiego czasownika ministrare – służyć) powołany jest do wykonywania postanowień orga-
nów władzy. Ma on tak samo duże znaczenie na szczeblu centralnym państwa, jak i niżej na szczeblu 
regionalnym oraz lokalnym. Coraz większego znaczenie nabiera także aparat funkcjonujący na pozio-
mie ponadpaństwowym, czego przykładem są struktury unijne w Europie.

Administrację należy rozumieć zarówno jako strukturę, jak i jako działanie. Zarówno w jednym, 
jak i drugim rozumieniu, jest ona przedmiotem zainteresowania nauki prawa administracyjnego i na-
uki administracji. Nie tylko jednak te dziedziny wiedzy zajmują się organizacją i funkcjonowaniem 
administracji publicznej. Inne gałęzie nauki prawa, takie jak nauka postępowania administracyjnego, 
nauka prawa konstytucyjnego czy nauka prawa finansowego i podatkowego również tworzą reguły, 
zgodnie z którymi organizowany jest proces administrowania państwem i jednostkami samorządu te-
rytorialnego. Ponadto wiele dziedzin nie zaliczanych do nauk prawnych także za swój przedmiot zain-
teresowania stawia proces administrowania. Można w tym zakresie wskazać na teorię organizacji i za-
rządzania, prakseologię, naukę polityki administracyjnej, historię administracji czy socjologię.

Niniejsza publikacja ma za zadanie ukazać funkcjonowanie administracji w jej wielu różnorod-
nych – przede wszystkim prawno-administracyjnych – aspektach. Celem jest ukazanie określonych 
zagadnień i za pomocą wskazanej literatury zachęcenie Czytelnika do podejmowania samodzielnych 
poszukiwań w interesującym go zakresie. Oczywiście, w celu ukazania omawianej kwestii Autorzy 
podają podstawowe zagadnienia i definicje oraz podstawy prawne. Mają jednak świadomość, że róż-
norodność organizacyjna, wielość zadań oraz możliwość stosowania licznych form i instrumentów 
działania administracji publicznej powodują, iż nie jest możliwe całościowe ujęcie omawianych za-
gadnień. Spowodowało to konieczność wyboru określonych kwestii. Również redaktorzy stanęli przed 
niezmiernie trudnym zadaniem wyboru tych aspektów działania administracji publicznej, które od-
dają w największym stopniu jej istotę oraz nawiązują do zachodzących we współczesnym państwie 
przemian, zarówno o charakterze społecznym, jak i gospodarczym oraz technicznym. Przykładem 
jest kwestia dostosowania funkcjonowania administracji do standardów społeczeństwa informacyj-
nego. Nie mniej ważne jest uwzględnienie przemian polskiej administracji związanych z przystąpie-
niem Polski do struktur europejskich.

Oddając publikację do rąk Czytelników mamy nadzieję, że przyczyni się ona do zwiększenia zna-
jomości prawa administracyjnego oraz podniesie wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania ad-
ministracji publicznej.

Redaktorzy
Stanisław Wrzosek
Michał Domagała

Anna Haładyj

Wstęp




