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1. POJKCIE SPRAWNOECI 
  
 Administracja publiczna jest strukturX podlegajXcX przeobraZeniom wyni-
kajXcym ze zmian wprowadzanych w obowiXzujXcym porzXdku prawnym, 
przemian cywilizacyjnych oraz zmieniajXcych si_ oczekiwa` spoaecznych. 
Jeden z aspektów przeobraZe` zwiXzany jest z optymalizacjX wykonywania 
zada` publicznych.  

„Sprawnode” to poj_cie, którym posauguje si_ teoria organizacji i zarzX-
dzania, nauki administracji, a przede wszystkim prakseologia. Coraz wi_k-
szego znaczenia nabiera to poj_cie w naukach prawnych. KonsekwencjX wy-
korzystywania tego poj_cia w róZnych kontekstach jest tworzenie wielu de-
finicji sprawnodci o róZnych znaczeniach1. 

Tadeusz Kotarbi`ski w Traktacie o dobrej robocie stwierdza, Ze „spraw-
node” jest poj_ciem wieloznacznym, które moZna rozpatrywae w znaczeniu 
uniwersalnym, syntetycznym i manipulacyjnym. W uj_ciu uniwersalnym ter-
min „sprawnode” stanowi odpowiednik kaZdego z walorów praktycznych 
dziaaania, a wi_c dokaadnode, wydajnode, prostota „jest jakXd sprawnodciX”. 
W uj_ciu syntetycznym dziaaanie sprawne to dziaaanie obejmujXce wszystkie 
powyZsze walory. Sprawne dziaaanie w znaczeniu manipulacyjnym oznacza 
„wi_kszX szybkode ruchów, mniejszy wysiaek przy ich wykonywaniu, wi_k-
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sze zbliZenie ruchu wykonanego do ruchu zamierzonego, wi_kszy stopie` 
zautomatyzowania ruchu. […] Caakowicie sprawny w sensie manipulacyj-
nym jest tylko ten, kto stosuje szybkode optymalnX”2. 

Witold KieZun jako sprawne okredla takie dziaaanie, które charakteryzuje 
si_ skutecznodciX, korzystnodciX i ekonomicznodciX. Ma zapobiegae chao-
tycznodci i nieuporzXdkowaniu3.  

Wedaug Jana Zimmermanna pod poj_ciem zasady sprawnodci kryjX si_ 
poj_cia: szybkode, efektywnode, skutecznode, ekonomicznode. SX to poj_cia, 
które funkcjonujX na pograniczu prawa administracyjnego i nauk dotyczX-
cych administrowania – nauki administracji, teorii organizacji, teorii podej-
mowania decyzji. SX to prakseologiczne zasady „dobrej administracji” lub 
„dobrego dziaaania”. Jedli zasad_ t_ potraktuje si_ jako zasad_ prawa, wów-
czas sprawne dziaaanie oznacza obowiXzek podj_cia dziaaania przez admini-
stracj_ publicznX, z którym wiXZe si_ prawo obywatela do domagania od 
administracji okredlonych zachowa`4. 

Zbigniew Kmieciak odnosi zasad_ sprawnodci dziaaania do skutecznodci 
i efektywnodci rozstrzygni_e administracyjnych oraz skutecznodci prawa 
tworzonego przez administracj_5.  

DefiniujXc sprawnode dziaaania administracji samorzXdowej, naleZy przede 
wszystkim brae pod uwag_ cel spoaeczny wszelkich jej dziaaa`6. W tym 
kontekdcie szczególnego znaczenia nabiera wykonywanie zada` publicznych. 

Pomimo Ze sprawnode jest przede wszystkim kategoriX prakseologicznX, 
moZna takZe poszukiwae instrumentów sauZXcych jej identyfikacji w mate-
riale normatywnym. Kluczowe znaczenie b_dX miaay normy procesowe, nor-
my okredlajXce struktur_ organizacyjnX administracji oraz normy kompeten-
cyjne. PrzyporzXdkowanie zada` i kompetencji podmiotom, które dajX 
najwi_kszX gwarancj_ ich wykonania, wpaywa takZe na sprawnode dziaaania 
administracji7. 

Zakres sprawnodci zaleZy od przyj_tego przez ustrojodawc_ modelu ad-
ministracji publicznej, b_dXcego konsekwencjX konstytucyjnie okredlonego 
 

2 T. KOTARBIFSKI, Traktat o dobrej robocie, Wrocaaw–Warszawa–Kraków–Gda`sk: Zakaad 
Narodowy im. Ossoli`skich Wydawnictwo 1975, s. 117-118. 

3 W. KIEvUN, Sprawne zarz;dzanie organizacj;, Warszawa: SGH 1997, s. 18.  
4 J. ZIMMERMANN, Prawo administracyjne, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Business, 2012 

s. 101. 
5 Z. KMIECIAK, Skuteczno12 regulacji administracyjnoprawnej, Códx: Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Códzkiego 1994. 
6 B. DOLNICKI, Sprawno12 i demokratyzm, s. 112. 
7 B. JAWORSKA-DKBSKA, Porozumienie komunalne a sprawno12 dzia8ania administracji samo-

rz;dowej. W: E. URA (red. nauk.), Sprawno12 dzia8ania administracji samorz;dowej, s. 211. 
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ustroju pa`stwa. Sprawnode zwiXzana jest wi_c z przyj_tymi zasadami ustro-
jowymi pa`stwa. W odniesieniu do samorzXdu terytorialnego kluczowe zna-
czenie ma zasada demokratycznego pa`stwa prawa, zasada podziaau waadzy 
oraz zasady decentralizacji i pomocniczodci8.  

Poj_cie sprawnodci pojawia si_ w preambule Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.9 Ustrojodawca przywoauje to poj_cie 
w kontekdcie zapewnienia dziaaaniu instytucji publicznych rzetelnodci i spraw-
nodci, co oznacza, Ze takie dziaaanie powinno uwzgl_dniae wspóaczesne wyma-
gania wiedzy i techniki, zasady dobrej wiary. Instytucje publiczne powinny bye 
zdolne do wykonywania powierzonych im zada` bez zb_dnej zwaoki10. 

Europejska Karta SamorzXdu Lokalnego, sporzXdzona w Strasburgu dnia 15 
paxdziernika 1985 r.11 (zwana dalej EKSL), odwoauje si_ natomiast do poj_cia 
efektywnodci. Zgodnie z KartX odpowiedzialnode za sprawy publiczne powinny 
ponosie przede wszystkim te organy waadzy, które znajdujX si_ najbliZej 
obywateli. PowierzajXc te funkcje innemu organowi waadzy, naleZy uwzgl_dnie 
zakres i charakter zadania oraz wymogi efektywnodci i gospodarnodci12.  

W ustawodawstwie zwykaym pojawiajX si_ natomiast poj_cia zwiXzane ze 
skutecznodciX. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzXdzie gminnym13, 
ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzXdzie powiatowym14 oraz w usta-
wie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzXdzie województwa15 pojawia si_ 
poj_cie skutecznodci w kontekdcie sprawowania nadzoru nad jednostkami 
samorzXdu terytorialnego. PrzesaankX zastosowania drodka nadzorczego w po-
staci zarzXdu komisarycznego jest o nierokujXcy nadziei na szybkX popraw_ 
i przedauZajXcy si_ brak skutecznodci w wykonywaniu zada` publicznych 
przez organy gminy, powiatu, województwa16. 

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rzXdowej w województwie17 w celu usprawnienia dziaaania organów rzXdo-
 

8 J. CUKASIEWICZ, Zasada organizacyjnej elastyczno1ci aparatu administracji publicznej, 
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis 2006, s. 129-130. 

9 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z póxn. zm. 
10 B. BANASZAK, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa: Wydawni-

ctwo C.H. BECK 2009 s. 7. 
11 Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, ze sprost. 
12 Art. 4 ust. 3 EKSL. 
13 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z póxn. zm. 
14 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595, z póxn. zm. 
15 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596, z póxn. zm. 
16 Art. 97 ustawy o samorzXdzie gminy, art. 84 ustawy o samorzXdzie powiatowym, art. 85 

ustawy o samorzXdzie województwa. 
17 Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z póxn. zm. 
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wej administracji zespolonej w województwie wojewoda moZe tworzye 
delegatury urz_du wojewódzkiego18. Ponadto w celu usprawnienia dziaaania 
organów rzXdowej administracji zespolonej w województwie wojewoda mo-
Ze tworzye delegatury urz_dów je obsaugujXcych. Wojewoda, jako zwierzch-
nik rzXdowej administracji zespolonej w województwie, zapewnia warunki 
skutecznego jej dziaaania19. Ponadto wojewoda kontroluje pod wzgl_dem 
legalnodci, gospodarnodci i rzetelnodci wykonywanie przez organy samo-
rzXdu terytorialnego zada` z zakresu administracji rzXdowej, realizowanych 
przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji 
rzXdowej20. 

Termin „sprawnode” naleZy wi_c rozumiee w sensie uniwersalnym jako 
poj_cie zbiorcze, obejmujXce róZne walory dziaaania: szybkode, skutecznode, 
ekonomicznode, korzystnode, efektywnode. 

Zasada sprawnodci dziaaania moZe bye zatem uznana za zasad_ prawa21. 
Jako zasada prawa zasada sprawnodci wprowadza normatywny obowiXzek 
dziaaania organów w sposób sprawny. W ustawodawstwie znajdujX si_ odesaa-
nia do regua sprawnodci, które majX charakter pozasystemowy, a ich odtwo-
rzenie wymaga analizy prakseologii, nauki administracji i teorii organizacji22.  

Administracja podlega przeobraZeniom, w wyniku których zmieniajX si_ 
proporcje poszczególnych jej funkcji23. Konstatacja, Ze administracja pu-
bliczna jest organizacjX inteligentnX, „obejmuje ludzi, dotyczy ludzi i jest 
realizowana przez ludzi, bo tylko ludzie tworzX administracj_ i tylko ludzie 
sX adresatem dziaaa` administracyjnych”24, podkredla sauZebnX rol_ admini-
stracji publicznej. Administracja publiczna podlega bowiem przeksztaace-
niom zwiXzanym ze wzrostem znaczenia administracji dwiadczXcej i organi-
zatorskiej, przesuwajXc na dalszy plan funkcj_ reglamentacyjnX. Zmienia si_ 

 

18 Art. 14 ustawy o wojewodzie i administracji rzXdowej w województwie. 
19 Art. 51 pkt 3 ustawy o wojewodzie i administracji rzXdowej w województwie. 
20 Art. 3 ust. 2 ustawy o wojewodzie i administracji rzXdowej w województwie. Do poj_cia 

gospodarnodci i rzetelnodci odwoauje si_ takZe art. 8 ust. 3, art. 28 ust. 3, art. 61 ust. 1 tejZe 
ustawy. 

21 E. OLEJNICZAK-SZACOWSKA, Zasada sprawno1ci dzia8aB administracji (zasada efektywno-

1ci), [w:] M. STAHL (red. nauk.), Prawo administracyjne: pojGcia, instytucje, zasady w teorii 

i orzecznictwie, Warszawa: Difin 2009, s. 179. 
22 TamZe, s. 180. 
23 H. IZDEBSKI, M. KULESZA, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa: Liber 

2004, s. 100. 
24 J. BOy, Ku administracji publicznej jako administracji inteligentnej, [w:] A. DKBICKA, 

M. DMOCHOWSKI, B. KUDRYCKA, Profesjonalizm w administracji publicznej, Biaaystok: Stowa-
rzyszenie Edukacji Administracji Publicznej 2004, s. 31. 
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takZe sposób wykonywania administracji publicznej w zwiXzku z demokra-
tyzacjX i uspoaecznieniem procesu wykonywania administracji publicznej. 
Wspóaczesna administracja coraz cz_dciej konsultuje, uzgadnia, a nawet 
negocjuje z obywatelem25. W kontekdcie takich przeobraZe` szczególnie 
istotne stajX si_ walory procesu wykonywania zada` publicznych oraz efekt 
tego dziaaania. 

Administracja publiczna, w tym administracja samorzXdowa, staje si_ 
elementem sieci spoaecze`stwa obywatelskiego, pozostajXcego w interakcji 
z jego czaonkami, czego przejawem jest tworzenie procedur o charakterze 
partycypacyjnym i konsultacyjnym z interesariuszami26.  

BiorXc pod uwag_ powyZsze konstatacje, analiza aspektu sprawnodci 
wykonywania zada` publicznych wydaje si_ nader aktualna i zasadna. 

O sprawnodci dziaaania zwiXzanego z wykonywaniem zada` publicznych 
przez jednostki samorzXdu terytorialnego moZna mówie w dwóch aspektach. 
Pierwszy dotyczy sprawnodci wykonywania zada` publicznych, drugi nato-
miast sprawnodci aparatu administracyjnego. 

 
 

2. SPRAWNOEy A ZADANIA PUBLICZNE 
 
 ZaoZonode wykonywanych zada` oraz dynamika elementów otoczenia 
organizacyjnego27 powodujX weryfikacj_ prawnych moZliwodci dziaaania 
takZe pod kXtem sprawnodci.  

Zadania publiczne mogX bye wykonywane przez jednostki samorzXdu 
terytorialnego samodzielnie lub z udziaaem podmiotów niepublicznych, 
funkcjonujXcych poza aparatem administracyjnym pa`stwa. 

Zadania publiczne, b_dXce zadaniami waasnymi, jednostka samorzXdu 
terytorialnego wykonuje w oparciu o zasad_ decentralizacji oraz zasad_ po-
mocniczodci.  

WykonujXc zadanie publiczne, jednostka samorzXdowa moZe wykorzysty-
wae formy okredlone w ustawach ustrojowych, takie jak porozumienie czy 
zwiXzek komunalny, lub nawiXzywae wspóaprac_ i korzystae z dodwiad-

 

25 Z. NIEWIADOMSKI, PojGcie administracji publicznej, [w:] R. HAUSER, Z. NIEWIADOMSKI, 
A. WRÓBEL, Instytucje prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK 
2010, s. 24, 30, 51. 

26 M. ZAWICKI, Nowe zarz;dzanie publiczne, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 
2011, s. 17.  

27 J. CUKASIEWICZ, Zasada organizacyjnej elastyczno1ci, s. 67. 
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czenia podmiotów niepublicznych. ObowiXzujXce ustawodawstwo daje moZ-
liwode wspóapracy z podmiotami niepublicznymi w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego oraz prywatyzacji zada` publicznych. 

W opracowaniu dotyczXcym prywatyzacji zada` publicznych S. Biernat 
okredla jX jako „wszelkie przejawy odst_powania od wykonywania zada` 
przez podmioty administracji publicznej, dziaaajXce w formach prawa pu-
blicznego”. W efekcie podmiot administracji publicznej b_dzie wyst_powaa 
w roli inicjatora, organizatora i kontrolera w procesie wykonywania zadania, 
a podmiot niepubliczny b_dzie wykonawcX zadania. W wyniku takiego 
podziaau ról zmieni si_ sposób wykonywania zadania przez podmiot admi-
nistracji publicznej z bezpodredniego na podredni, przy jednoczesnym za-
chowaniu odpowiedzialnodci za jego wykonanie28. Prywatyzacja zada` pu-
blicznych nie moZe obejmowae waadztwa administracyjnego, chyba Ze 
ustawodawca na podstawie obiektywnych przesaanek tworzy podstawy praw-
ne do jego prywatyzowania29. MoZliwode prywatyzowania zada` zostaaa 
okredlona m.in. w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaaalnodci poZytku 
publicznego i o wolontariacie30, ustawie z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy 
spoaecznej31, ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym32. 

Prywatyzacja zada` publicznych nie ma celów autonomicznych. Jej zada-
niem jest rozwój post_pu organizacyjnego, technicznego, gospodarczego, 
zmierzajXcego do efektywniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty lokal-
nej. Jedli nie speania ona tych zaaoZe`, to dziaaania zwiXzane z jej wdro-
Zeniem naleZy uznae za nieracjonalne.33 

Natomiast partnerstwo publiczno-prywatne to wspóapraca podmiotu pu-
blicznego i partnera prywatnego, którego przedmiotem jest wspólna reali-

 

28 S. BIERNAT, Prywatyzacja zadaB publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków: 
Wydawnictwo Naukowe PWN 1994 s. 25-29. 

29 A.J. D_bicka wskazuje, Ze eksperymenty zwiXzane z tworzeniem prywatnych armii, w miej-
sce pa`stwowych formacji wojskowych, ko`czyay si_ destabilizacjX w pa`stwie, a nawet utratX 
suwerennodci. Natomiast tworzenie prywatnych sauZb ochrony, w ramach przez prawo wska-
zanych, ma wypeanie luki w sferze zagwarantowania bezpiecze`stwa i porzXdku publicznego. 
Zob. A.J. DKBICKA, Sprawne paBstwo. Wspó8czesne koncepcje i instrumenty zarz;dzania publicz-

nego a administracja publiczna, Warszawa–Kraków: Wolters Kluwer Polska 2008, s.119. 
30 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z póxn. zm. 
31 Tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 182, z póxn. zm. 
32 Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z póxn. zm. 
33 L. ZACHARKO, Ocena modelu prywatyzacji zadaB publicznych gminy, [w:] I. SKRZYDCO-

-NIvNIK (red.), Instytucje wspó8czesnego prawa administracyjnego. KsiGga jubileuszowa Prof. 

zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello`skiego 2001, s. 791. 
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zacja przedsi_wzi_cia, oparta na podziale zada` i ryzyka pomi_dzy pod-
miotem publicznym i partnerem prywatnym34. Wspóapraca dotyczy zada`, 
których ustawodawca nie definiuje. Przyjmuje si_ jednak w doktrynie, Ze 
skoro podmioty publiczne dziaaajX na podstawie i w granicach prawa, rea-
lizujX zadania publiczne i tylko takie mogX bye przedmiotem partnerstwa 
i mogX zostae powierzone partnerom prywatnym w celu realizacji. W prak-
tyce przedsi_wzi_cia realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywat-
nego b_dX wi_c zadaniami publicznymi35. Wspóapraca moZe opierae si_ na 
ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym36 lub 
ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usau-
gi37. Celem wspóapracy jest wykorzystanie dodwiadczenia i wiedzy podmio-
tów prywatnych, zasobów finansowych, technicznych i osobowych.  

Zarówno prywatyzacja zada` publicznych, jak i partnerstwo publiczno-
-prywatne wprowadzajX w proces dwiadczenia usaug komunalnych nowe 
rozwiXzania techniczne, metody zarzXdzania, wpaywajXc na zwi_kszenie sku-
tecznodci i sprawnodci dziaaania. WpaywajX takZe na ksztaatowanie ukaadów 
konkurencyjnych poprzez podnoszenie jakodci usaug powiXzanej z korzyst-
nym rachunkiem ekonomicznym. 

 
 

3. SPRAWNOEy APARATU ADMINISTRACYJNEGO 
 
 Sprawnode wiXZe si_ takZe z organizacyjnX elastycznodciX aparatu admini-
stracji publicznej38. J. Starodciak okredlia zasad_ organizacyjnej elastycznodci 
w budowie organów administracyjnych jako zasad_ odnoszXcX si_ do moZli-
wodci samodzielnego uksztaatowania, przez organ albo zespóa organów, struk-
tury i funkcjonowania w okredlonych ramach prawnych po to, aby móga on 
 

34 Art. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100, z póxn. zm.). 

35 T. SKOCZYFSKI, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz praktyczny, LEX 
2011, Online: http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?#content.rpc--ASK--nro= 
587311557&wersja=-1&localNroPart=0&reqId=1420629757797_1308455568&class=CONTENT 
&loc=4&full=1&hId=4, dost_p: 07.01.2015. 

36 Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z póxn. zm. 
37 Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, z póxn. zm. 
38 Zasad_ organizacyjnej elastycznodci w budowie organów administracyjnych sformuaowaa 

prof. Jerzy Starodciak – J. STAROECIAK, Zasada organizacyjnej elastyczno1ci w budowie organów 

administracyjnych, „Pa`stwo i Prawo” 1974, nr 8-9, s. 44-55. Autorem zad najnowszej mono-
grafii pt. Zasada organizacyjnej elastyczno1ci aparatu administracji publicznej (zob. przypis 8) 
jest prof. Jan Cukasiewicz.  
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w sposób najbardziej odpowiedni dostosowae si_ do miejscowych warunków 
oraz stworzye baz_ do wykonywania zada` w sposób optymalny39. Struktura 
aparatu administracji nie jest celem samym w sobie, ale drodkiem do realizacji 
okredlonych celów, zada`. Struktura posiada w sobie element gotowodci orga-
nizacyjnej opartej na posiadanej aparaturze, zasobach ludzkich, procedurach 
dziaaania, wiedzy, motywacji40. Od waadciwego wykorzystania tych elemen-
tów oraz ich powiXzania i reakcji zaleZy efekt podj_tego dziaaania. 

DajXc priorytet sprawnodci dziaaania administracji, naleZy tak budowae 
jej struktury, aby poszczególne organy wykonywaay przewidziane dla nich 
zadania w sposób prawidaowy, nie angaZujXc jednoczednie niepotrzebnie 
organów innych szczebli czy pionów41. 

Oczywidcie struktura administracji publicznej jest ksztaatowana w oparciu 
o przepisy prawa, a wi_c aparat administracyjny nie ma wi_kszego wpaywu 
na swój ksztaat. W przypadku jednak administracji samorzXdowej ustawo-
dawca daje prawo do pewnej swobody w ksztaatowaniu jej struktur42. Jest 
ona zwiXzana z tworzeniem statutu oraz regulaminu organizacyjnego43. Struk-
tura urz_du jest wi_c wypadkowX realizowanych kompetencji waadczych 
oraz organizatorskich, sauZXcych zaspokajaniu potrzeb mieszka`ców wspól-
noty samorzXdowej44. 

Sprawnode aparatu administracji publicznej wiXZe si_ z waadciwym, od-
powiadajXcym prawnym obowiXzkom, zarzXdzaniem zasobami kompetencyj-
nymi, zasobami organizacyjnymi, zasobami ludzkimi, zasobami material-
nymi, zasobami informacyjnymi oraz zarzXdzaniem rozwojem instytucjonal-
nym administracji45. Prawna moZliwode samodzielnego ksztaatowania struk-
tur przez administracj_ publicznX moZe bye wykorzystana do podnoszenia 
sprawnodci jej dziaaania46. 

 

39 J. STAROECIAK, Zasada organizacyjnej elastyczno1ci, s. 45-48. 
40 J. HOMPLEWICZ, Teoria organizacji i kierownictwa (zagadnienia podstawowe), Katowice: 

UE 1979 s. 193. 
41 W. WYTRIvEK, Sprawno12 dzia8ania administracji publicznej w Polsce w warunkach 

decentralizacji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 7. 
42 S. CIEELAK, Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa: Difin 2004, 

s. 121. Por. J. CUKASIEWICZ, Zarys nauki administracji, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 
Lexis Nexis 2005, s. 167. 

43 Por. Art. 35 ust. 1, art. 67 ustawy o samorzXdzie gminnym, art. 19, art. 67 ust. 2 pkt 10, 35 
ust. 1 ustawy o samorzXdzie powiatowym, art. 15a ust. 3, art. 57 ust. 1 ustawy o samorzXdzie 
województwa. 

44 Z. CIEELAK, Praktyka organizowania administracji publicznej, s. 122. 
45 H. IZDEBSKI, M. KULESZA, Administracja publiczna, s. 100-101. 
46 J. CUKASIEWICZ, Zasada organizacyjnej elastyczno1ci, s. 133. 
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4. JAKOEy W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. 
  

 Sprawnode wiXZe si_ takZe z dziaaaniami wykorzystujXcymi instrumenty 
zarzXdzania jakodciX. WdraZane sX systemy zarzXdzania jakodciX. Do najbar-
dziej popularnych naleZy grupa norm ISO opracowanych przez Mi_dzynaro-
dowX Organizacj_ NormalizacyjnX, Model Doskonaaodci EFQM, Total Qua-
lity Management (TQM). Stosowane sX metody i narz_dzia zarzXdzania jako-
dciX. Wykorzystywany jest Model oceny CAF (ang. Common Assesment 
Framework), benchmarking, outsourcing. Tworzona jest kultura organiza-
cyjna oraz kodeksy etyki pracowników samorzXdowych.  

Jakode dziaaa` administracyjnych nie jest uzaleZniona wyaXcznie od pra-
wa, ale zaleZy od wielu czynników, które nie majX prawnego charakteru. 
Jakode jest zawsze wynikiem aktywnodci administracyjnej nieuregulowanej 
w sposób wyczerpujXcy normami prawnymi, ale dopuszczonej przynajmniej 
w sposób ogólny przez prawo i poza to prawo niewykraczajXcej. Jakode 
dziaaa` administracyjnych wiXZe si_ z dziaaaniami zgodnymi z prawem. 
NaleZy miee jednak na uwadze, Ze zagadnienia zwiXzane z jakodciX nie 
powinny odnosie si_ wyaXcznie do czynnodci faktycznych, jak teZ wyaXcznie 
do form prawnych, w których administracja dziaaa. Prawo nie jest bowiem 
moZliwe do zrealizowania z pomini_ciem okredlonego stanu faktycznego.47  

MoZna takZe stwierdzie, Ze co jakid czas pojawiajX si_ nowe tendencje, 
których celem ma bye m.in. usprawnienie administracji publicznej. Jako 
przykaad moZna podae koncepcje New Public Management oraz New Public 
Administration, których wdroZenie wymaga jednak zmian funkcjonalno-
-strukturalnych. Trudno bowiem osiXgnXe zakaadane cele, gdy okredlone 
dziaaania sX podejmowane w starych strukturach organizacyjnych oraz nie-
zmienionych ukaadach kompetencyjnych.48 

NaleZy jednak pami_tae, Ze administracja publiczna dziaaa na podstawie 
i w granicach prawa i nie moZna jej oceniae z pomini_ciem kategorii praw-
nych. Prawo jest podstawowym xródaem odniesienia dla dziaaa` admini-
stracji. Ponadto prawo nie moZe bye przeciwstawiane obywatelom, reguaom 
ekonomicznym, nie stanowi przeszkody do organizacji i dobrego zarzXdza-
nia, sprawnodci organizacyjnej, efektywnodci i jakodci dziaaa` administra-
cyjnych49. 
 

47 A. BCAE, W sprawie jako1ci dzia8aB organów administracji publicznej w demokratycznym 

paBstwie prawa, [w:] Jako12 administracji publicznej, Rzeszów: Mitel 2004, s. 61-62. 
48 E. KNOSALA, New public management a sprawno12 administracji samorz;dowej, [w:] E. URA 

(red. nauk.), Sprawno12 dzia8ania administracji samorz;dowej. 
49 A. BCAE, W sprawie jako1ci dzia8aB, s. 60-61. 
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ZAKOFCZENIE 

 
Podczas 25 lat funkcjonowania samorzXd terytorialny ulega znacznym 

przeobraZeniom. ZmieniajXce si_ potrzeby adresatów zada` publicznych, 
b_dXce naturalnX konsekwencjX przemian cywilizacyjnych, spowodowaay 
koniecznode dostosowania dziaaa` samorzXdu do tych zmian. JednX z nich 
jest waXczenie podmiotów niepublicznych w wykonywanie zada` samorzXdu 
terytorialnego, normatywne okredlenie zakresu i zasad wspóapracy, realiza-
cja, w róZnych formach prawnych, zagwarantowanej konstytucyjnie zasady 
pomocniczodci. SamorzXd terytorialny ukierunkowuje si_ takZe na wprowa-
dzanie rozwiXza` uelastyczniajXcych jego dziaaania, do których moZna za-
liczye zmiany o charakterze projakodciowym. WdraZane sX systemy zarzX-
dzania jakodciX, wykorzystywane metody i narz_dzia zarzXdzania jakodciX. 
W zwiXzku z pojawiajXcymi si_ nowymi wyzwaniami, którym administracja 
samorzXdowa musi sprostae, obserwuje si_ tendencj_ rozwoju sfery admini-
stracji dwiadczXcej, niewaadczej.   
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ZASADA SPRAWNOECI W WYKONYWANIU ZADAF PUBLICZNYCH 
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZIDU TERYTORIALNEGO 

S t r e s z c z e n i e   

 PrzeobraZenia administracji publicznej, zwiXzane z rozwojem cywilizacyjnym, zmianami 
porzXdku prawnego, dwiadomodciX adresatów wykonywanych zada`, staay si_ przyczynkiem do 
analizy wybranych form dziaaania uregulowanych w obowiXzujXcych przepisach prawnych pod 
kXtem sprawnodci. Jednostki samorzXdu terytorialnego, które wykonujX zróZnicowane zadania 
publiczne, w celu uelastycznienia procesu wykonywania tych zada` i usprawnienia dziaaania, 
wykorzystujX moZliwodci wspóapracy z podmiotami niepublicznymi, stosujXc rozwiXzania praw-
ne okredlane jako prywatyzacja zada` publicznych. WspóapracujX z podmiotami prywatnymi 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. RealizujX w praktyce zasad_ organizacyjnej ela-
stycznodci aparatu administracyjnego. Wreszcie, coraz cz_dciej, stosujX systemy, narz_dzia, me-
tody zarzXdzania jakodciX. PowyZsze dziaaania majX na celu realizacj_ obowiXzków ustawowych 
oraz podnoszenie sprawnodci dziaaania. 

Stre1ci8a Magdalena Kisa8a 

 

S"owa kluczowe: sprawnode, zadania publiczne, jednostki samorzXdu terytorialnego, jakode. 
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THE RULE OF EFFICIENCY IN THE PERFORMANCE OF PUBLIC TASKS 
BY LOCAL GOVERNMENT UNITS 

S u m m a r y   

 Transformation of public administration, associated with the development of civilization, 
changes in the law, changes in the mentality of citizens, have given rise to a legal analysis of 
selected forms of action in terms of efficiency. Local government units perform various public 
functions. For this reason, to increase flexibility in the process of performing these tasks and 
improve the operation, they use the opportunity to interact with non-state actors. This co-ope-
ration is known as the privatization of public tasks. They also cooperate with private entities 
under the public-private partnership. In addition, they implement the principle of organizational 
flexibility of the administrative apparatus. Finally, they using systems, tools and methods of 
quality management. These activities are designed to implement the statutory obligations and im-
proving efficiency. 

Summarised by Magdalena Kisa8a 

 

Key words: efficiency, public tasks, local government units, quality. 


