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Historyczne okresy przemian w polskiej 
administracji publicznej

• Wielowiekowy rozwój administracji publicznej a 
historia państwa polskiego
– Okres przed zaborami

• Model partycypacyjny dla licznej szlachty (demokracja 
szlachecka), upowszechniająca się zasada wybieralności

– Okres zaborów
• Księstwo Warszawskie (1807-1815)
• Królestwo Polskie (kongresówka, 1815-1830)
• Rzeczpospolita Krakowska (1815-1830)

– Okres II Rzeczypospolitej (1918-1939)
– Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL, 1945-

1989)
– Okres III Rzeczypospolitej (1990 plus)



II Rzeczpospolita

• Zróżnicowana administracja odziedziczona po 
państwach zaborczych

• Reformy administracyjne
– Komisja Wojciechowskiego

– Komisja Sikorskiego

– Komisja trzech (Bobrzyński, Kasznica, Smulski)

– Komisja dla Usprawnienia Administracji 
Publicznej (Komisja pod przewodnictwem 
doktora praw Maurycego Jaroszyńskiego)



Wybrane idee i wpływ Komisji 
Jaroszyńskiego

• „Przygotowanie planu racjonalizacji administracji 
publicznej”

• Nowy podział administracyjny
• Przygotowanie urzędników państwowych
• Organizacja administracji centralnej i rządowej
• Funkcje administracji publicznej

– Polityczne
– Czynne (badawczo-projektodawcze,  wykonawcze  i  

obsługujące)

• Dekoncentracja (ministerstwa zajmują się sprawami 
ogólnymi, a nie indywidualnymi obywateli)

• Wpływ na inne kraje (Finlandia, Japonia) oraz na reformy 
po 1989 r.







Schemat z tomu 11 dot. organizacji 
centralnych władz administracyjnych
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Polska Ludowa – reformy ku modelowi ZSRR

• Stopniowe wprowadzanie wzorów importowanych z ZSRR
– Odejście od zasady podziału władz
– Centralizm demokratyczny z Sejmem jako najwyższym organem i 

radami narodowymi jako terenowymi organami jednolitej władzy 
państwowej

– Władza rzeczywista partii komunistycznej (PZPR) z zasadą 
kierowniczej roli partii i nomenklatury (kontrolowany przez komitety 
partyjne dobór osób na stanowiska partyjne i państwowe)

– Drastyczna centralizacja administracji znacjonalizowaną gospodarką i 
wynikające stąd ciągłe reformy reorganizacyjne administracji 
państwowej (ostatnia w latach 70.)

– Administracje zespolone, niezespolone i specjalne słabo ze sobą 
skoordynowane („Polska resortowa”)

– Gminy zastąpione gromadami, a następnie powrót do gmin, 17 
województw i 317 powiatów zastąpiono 49 małymi województwami 
(do 1998 r.)

– Likwidacja samorządu terytorialnego i własności komunalnej w 1950 
r.



Polska Ludowa – odchodzenie od modelu 
ZSRR

• Fundamenty dla przywrócenia zasady państwa 
prawnego
– Przywrócenie sądownictwa administracyjnego w 1980 r.

(jeden Naczelny Sąd Administracyjny, odmienność od 
rozwiązań w innych krajach komunistycznych)

– Trybunał Konstytucyjny (od 1985 r., do 1999 r. orzeczenia 
mogły być odrzucone przez większość 2/3 głosów w 
Sejmie)

– Rzecznik Praw Obywatelskich (pierwszym była prof. Ewa 
Łętowska 1987-1992)

• Próba usamodzielnienia jednostek terenowych (rady 
narodowe jako organy samorządu terytorialnego) bez 
zmiany reszty systemu



Po przełomie 1989 r. do 1997 r.
• Reformy wczesne (1989-1992)

– Przywrócenie trójpodziału władz
– Przywrócenie ustroju samorządowego w gminach (bez zmiany podziału 

terytorialnego, w 1990 r. pierwsze w pełni wolne wybory komunalne)

• Instytucjonalizacja myśli reformatorskiej i reformy późniejsze
– Zespół ds. Reorganizacji Administracji Publicznej (rząd Olszewskiego)
– Pełnomocnik Rządu do spraw Reformy Administracji Publicznej (rząd 

Suchockiej, M. Kulesza)
• Propozycje reformy powiatowej
• Program pilotażowy w największych miastach (ustawa z 1995 r.)
• Propozycja reorganizacji rządu

– Reformy centrum administracyjnego i gospodarczego (rząd Cimoszewicza)
– Działy administracji rządowej
– Ustawa o służbie cywilnej
– Zamówienia publiczne
– Wojewódzka i rejonowa administracja publiczna (np. rejonowe urzędy 

pracy)



Reforma ustrojowa państwa
• Cztery reformy rządu Buzka

– Administracji publicznej (Pełnomocnikiem rządu był M. Kulesza)
– Systemu emerytalnego
– Systemu zdrowotnego
– Systemu oświatowego

• Podstawowe elementy reformy administracji
– Trzystopniowa organizacja samorządu terytorialnego
– Nowy system kompetencji AP (ustawa kompetencyjna)
– Nowy system finansów publicznych
– Nowy podział terytorialny (12, 15 i w końcu po wecie prezydenta 

stanęło na 16 województwach)
– System wspierania rozwoju regionalnego (ważne dla pozycji 

samorządu wojewódzkiego, ustawa o zasadach wspierania 
rozwoju regionalnego z 2000 r.)

– Dostęp do informacji publicznej (2001)
– Regulacja służby cywilnej (kolejne ustawy: 1996, 1998, 2006, 

2008)



Czego nie udało się zrobić podczas reform 
AP rządu Buzka?

• Wyraźne oddzielenie polityki od administracji i ich obu 
od gospodarki
– Upolityczniona obsada stanowisk urzędniczych

– Przewaga resortowości nad koordynacją międzyresortową 
(przewaga struktur pionowych nad poziomymi)

• System finansów publicznych nie stał się wydolny i 
przejrzysty
– Niewystarczające wsparcie finansowe i własnościowe 

samorządu

• Nieudana próba powołania do życia Głównego Urzędu 
Administracji Publicznej



Recentralizacja rządu (SLD-UP-PSL)
• Reforma systemu rozwoju regionalnego (ustawa o 

narodowym planie rozwoju z 2004 r.)
• OHP nadal pod kontrolą ministerstwa (MPiPS)
• Szkoły artystyczne pod kontrolą ministerstwa (MK)
• Płace nauczycielskie i dodatki pod kontrolą ministerstwa
• Wyjęcie z zespolenia inspekcji sanitarnej (ogólniej, osłabienie 

zasady administracji zespolonej)
• Centralizacja ustroju Warszawy (zamiast 

zdecentralizowanego ustroju metropolitalnego)
• Centralizacja finansowania systemu opieki zdrowotnej (NFZ 

zamiast kas chorych)
• Redukcja liczby urzędów centralnych, które miały mieć 

funkcje wykonawcze (czyli powrót do ministerstw, które nie 
tylko obsługują ministrów i mają mieć głównie charakter 
polityczny)



Rządy Marcinkiewicza i Kaczyńskiego

• Tanie państwo rządu Marcinkiewicza m.in.: 
– Zapowiedź budżetu zadaniowego

– likwidacja Rządowego 
Centrum Studiów Strategicznych (RCSS)

• Solidarne państwo rządu Kaczyńskiego m.in.:
– zadanie oczyszczenia państwa (lustracja, 

dekomunizacja, walka z korupcją – CBA)

– zadanie wzmocnienia państwa (Państwowy Zasób 
Kadrowy – „zbiór kandydatów na wysokie 
stanowiska państwowe”, ustawa z 2006 r.)



Rządy Tuska 1 – wybrane elementy

• Anulowanie reform służby cywilnej poprzedniego rządu 
(likwidacja PZK) i nowa koncepcja w zakresie naboru do SC

• Próby decentralizacji na poziomie województwa 
(przekazanie części kompetencji administracji rządowej 
samorządowi województwa)

• Nowa ustawa o finansach publicznych m.in.
– Kontynuacja prac nad budżetem zadaniowym (powołanie 

Koordynatora Krajowego budżetu Zadaniowego w 2009 r.)

• Dwie ustawy „deregulacyjne” (w 2007 r. Sejm powołał 
Komisję Nadzwyczajną "Przyjazne Państwo" do spraw 
związanych z ograniczaniem biurokracji, m.in. możliwość 
składania oświadczeń zamiast zaświadczeń)

• Odpowiedzialność majątkowa „funkcjonariuszy 
publicznych” za rażące naruszenie prawa (ustawa z 2011 r.)



Program dokończenia reformy administracji 
publicznej

Cytat z uzasadnienia projektu uchwały RM zmieniającej uchwałę RM nr 13 w sprawie 
dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym 
zakresie (marzec 2011)



Rządy Tuska 2 – wybrane reformy

• Możliwość łączenia się gmin i powiatów
• Na czas pierwszej kadencji możliwość zwiększenia 

liczby radnych rady nowej jednostki
• Uproszczona i skrócona procedura zmiany statutu 

związku międzygminnego oraz jego likwidacji
• Gminy i powiaty będą mogły skorzystać z 

możliwości wspólnej obsługi administracyjnej, 
finansowej i organizacyjnej (centra usług)

• Łączenie różnych jednostek organizacyjnych 
(pomoc społeczna, wspieranie rodziny)

„Związki międzygminne, powiatowe i powiatowo-gminne szansą na lepszą 
jakość pracy samorządów lokalnych”

Portal Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zapowiedź w Białej księdze obszarów metropolitalnych z 2013 r.



Budżet zadaniowy
Definicja układu zadaniowego w ustawie o 
finansach publicznych z 2009 r.



Budżet zadaniowy – harmonogram 



Budżet zadaniowy – 22 funkcje państwa

Funkcja 13. Zabezpieczenie 
społeczne i wspieranie 
rodziny

Funkcja 1. Zarządzanie państwem 
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i 
opiekuńcza państwa 

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa 

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów 
Skarbu Państwa 

Funkcja 9. Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

Funkcja 14. Rynek 
pracy 

http://www.mofnet.gov.pl/_files_/budzet_zadaniowy/funkcje/puzzle/funkcj
e_rysunek/funkcje.htm.txt

Funkcja 17: Zapewnienie 
równomiernego rozwoju kraju 



Budżet zadaniowy – sposób opisu 
funkcji państwa, przykład funkcji 13



Budżet zadaniowy – sposób opisu 
funkcji państwa, przykład funkcji 13



Budżet zadaniowy – sposób opisu funkcji 
państwa, przykład funkcji 13
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