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Przedmowa

Wyzwania i oczekiwania społeczne wobec administracji publicznej powoduje wiele 
determinantów. Wynikają one z przekształceń o charakterze transformacji ustrojowej, wpły-
wu czynników ustrojowych i politycznych, przemian społeczno-gospodarczych zachodzą-
cych we współczesnym świecie, przeprowadzanych reform o charakterze menedżerskim 
i odnoszących się do zarządzania administracją publiczną, przyjmowanych strategii rozwoju 
państwa i administracji, globalizacji i wprowadzanych mechanizmów gospodarki wolnoryn-
kowej oraz trendów do ekonomizacji działań administracji publicznej. Podane tutaj determi-
nanty wpływające na kształtowanie się oczekiwań społecznych wobec administracji publicz-
nej, a następnie wyzwań, jakie przed nią są stawiane, to tylko wybrane przykłady procesów 
zachodzących we współczesnych państwach i w administracji publicznej1. Trzeba mieć na 
uwadze, że obecnie „[…] impulsem dla przeobrażeń współczesnego państwa i jego admini-
stracji są liberalne doktryny ekonomiczne, upowszechniające się z coraz większą siłą zasady 
wolnego rynku oraz postępujący proces globalizacji rynków, finansów, technologii, istnieją-
cych modeli kultury, modeli konsumpcji, postępująca unifikacja i umiędzynarodowienie in-
stytucji ustrojowo-prawnych, w tym standardów administracji publicznej”2. Wpływ na istotę 
działania administracji publicznej wywiera zwłaszcza otoczenie zewnętrzne, zmuszając ją do 
uczenia się funkcjonowania w środowisku globalnym oraz wymagając od niej dobrego przy-
gotowania organizacyjnego i szybkiej reakcji na zachodzące przemiany w państwie i w niej 
samej. Administracja publiczna ciągle ewoluuje, ciągle się zmienia, kształtując oblicze 
sprawnego państwa i dobrej administracji, ulega dynamicznym zmianom i przekształceniom, 
które rzutują na wszystkie dziedziny życia codziennego obywateli3.

1 Zob. R. Raszewska-Skałecka, Przestrzeń administracji świadczącej w sferze oświaty samorządowej, 
[w:] Przestrzeń w prawie administracyjnym, red. J. Zimmermann, LEX a Wolters Kluwer business, Warsza-
wa 2013, s. 238-260 i cyt. tam wykaz literatury w tym zakresie. Na ten temat zob. m.in.: J. Zimmermann, 
P. J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, 
LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013; A. Błaś i J. Boć (red.), Stan i kierunki rozwoju nauk ad-
ministracyjnych, Kolonia Limited, Wrocław 2014; T. Bąkowski (red.), Organizacja administracji publicznej 
z perspektywy powierzanych jej zadań, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

2 A. Błaś, Przeobrażenia administracji publicznej we współczesnym demokratycznym państwie pra-
wa, [w:] Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, red. E. Ura, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 
2004, s. 31; zob. też, A. Błaś i K. Nowacki (red.), Współczesne europejskie problemy prawa administracyj-
nego i administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

3 A. Panasiuk, Prawo podmiotowe jednostki do dobrej administracji jako wyznacznik sprawnego pań-
stwa, [w:] „Problemy Prawa i Administracji” 2012, nr 1-2, s. 105-113; na temat trudności w określeniu ad-
ministracji publicznej, jej współczesnych uwarunkowaniach i  przekształceniach oraz wyzwaniach piszą 
m.in.: Z. Niewiadomski, Pojęcie administracji publicznej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel 
(red.), Instytucje prawa administracyjnego, System prawa administracyjnego t. 1, Wyd. C.H.BECK Instytut 
Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010, s. 4 i n.; Z. Czarnik, J. Posłuszny, Zakład publiczny, [w:] R. Hauser, 
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Wpływ współczesnych uwarunkowań zewnętrznych, w jakich administracji pu-
blicznej przyszło funkcjonować, oraz wyzwań zwłaszcza o charakterze globalnym i ocze-
kiwań społecznych wobec administracji publicznej skłoniły Autorów niniejszej publikacji 
do przyjrzenia się im bliżej. Wszystkie teksty zawarte w monografii stanowią wkład wła-
sny każdego z Autorów w dyskurs traktujący o uwarunkowaniach administracji publicznej 
w kontekście jej genezy, przemian i rozwoju oraz różnorodności wyzwań i oczekiwań spo-
łecznych odnoszących się do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. Administracja 
publiczna na gruncie nauki administracji badana jest w jej uwarunkowaniach prawnych 
i pozaprawnych, przy czym widoczne staje się stworzenie interdyscyplinarnej syntezy pro-
blemów administracji publicznej4. W poszukiwaniu współczesnej istoty administracji pu-
blicznej należy w szerszym stopniu niż dotychczas uwzględniać uwarunkowania zewnętrz-
ne funkcjonowania samej administracji5.

Mamy nadzieję, że publikacja przygotowana w Zakładzie Nauki Administracji 
w Instytucie Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego podkreśla zmienny 
i interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań nad istotą administracji publicznej 
i jej przeobrażeniami. W naukach administracyjnych już wcześniej zauważono, że admi-
nistracja publiczna i prawo administracyjne zmieniają się, a zmiany te i ich przyczyny 
powinny być rejestrowane i komentowane przez naukę6. Autorzy niniejszej publikacji 
uczestniczą w takim dyskursie naukowym i kontynuują badania nad administracją pu-
bliczną. Wyrażamy też przekonanie, że różnorodność podejmowanych zagadnień co do 
kształtu i rozwoju współczesnej administracji publicznej stanie się inspiracją do dal-
szych badań. 

    Małgorzata Giełda i Renata Raszewska-Skałecka

Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Podmioty administrujące, System prawa administracyjnego, t. 6, wyd. 
C.H.BECK Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011, s. 430 i n. 

4 Zob. J. Boć, Wprowadzenie, [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Nauka administracji, Kolonia Limi-
ted, Wrocław 2013, s. 14-15. 

5 Z. Niewiadomski, op. cit., s. 4
6 J. Zimmermann, P. J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne 

i administrację publiczną, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 21.
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wpływające na kształtowanie się oczekiwań społecznych wobec admini-
stracji publicznej, a następnie wyzwań, jakie przed nią są stawiane, to 
tylko wybrane przykłady procesów zachodzących we współczesnych pań-
stwach i w administracji publicznej.

Z Przedmowy

Rozważania zostały przeprowadzone wielopłaszczyznowo: w płasz-
czyźnie prawa administracyjnego, również europejskiego, nauki o admi-
nistracji i nauk pokrewnych. Autorzy poszczególnych publikacji stawiają 
ważne pytania dotyczące zakresu zadań administracji, ich decentralizacji, 
problemów strukturalnych, kompetencji prawotwórczych, problematyki 
stylu administrowania oraz sposobów realizacji oczekiwań społecznych. 

[Publikacja] jest […] oryginalnym i wartościowym opracowaniem 
naukowym. Ze względu na swoją wielopłaszczyznowość praca może zain-
teresować zarówno teoretyków, jak i praktyków, pogłębiających wiedzę z 
zakresu funkcjonowania administracji publicznej.

Z recenzji prof. UWr dr hab. Lidii Klat-Werteleckiej

Adm
inistracja publiczna w

obec w
yzw

ań i oczekiw
ań społecznych

ISBN 978-83-65431-03-5 (druk) 
ISBN 978-83-65431-04-2 (pdf)

pod redakcją naukow
ią M

ałgorzaty Giełdy i Renaty Raszew
skiej-Skałeckiej 

Administracja_publiczna_wobec_wyzwan_i_oczekiwan_społecznych_okladka_01.indd   1 28-12-2015   22:54:52


