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Proszę zapoznać się z poniższym materiałem, a po przeczytaniu sprawdzić swoją wiedzę 

rozwiązując krótki test znajdujący się na końcu materiałów. 

 

Zajęcia 06. Definicja administracji publicznej 

Pojęcie administracji publicznej 

Administracja publiczna rozumiana jest jako zorganizowana działalność, celowa, trwała i 

planowa, która zmierza do osiągnięcia określonych celów. Samo słowo ‘administracja’ 

znaczy tyle co służba, zarządzanie. Organem administracji publicznej jest każdy podmiot, 

któremu ustawa przyznaje kompetencje z zakresu prawa administracyjnego, niezależnie od 

tego czy stanowi on element struktury państwa czy też element struktury innego podmiotu.  

Administracja publiczna sprawowana jest przez:  

a) organy państwowe,  

b) związki publicznoprawne, 

c) inne podmioty administracji. 

Administrację publiczną rozpatruje się w trzech ujęciach: 

1) Materialnym (przedmiotowym) – czyli działalność państwa, którego zadaniami są 

sprawy administracyjne, zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej. 

2) Organizacyjnym (podmiotowym) – czyli ogół podmiotów administracji, tj.: organy 

administracji oraz inne podmioty wykonujące określone funkcje mieszczące się w 

zakresie administracji publicznej. 

3) Formalnym – czyli całościowa działalność wykonywana przez organy administracji 

bez względu na to, czy ma charakter administracyjny. 



 

Cechy administracji publicznej: 

a) Wyodrębniona pod względem organizacyjnym spośród wszystkich organów 

państwowych, 

b) Posiada własne kompetencje, 

c) Wykonuje funkcje administracyjnych, 

d) Ma przyznane przez ustawy możliwości władczego działania w imieniu państwa, 

e) Administracja rządowa działa w imieniu państwa oraz na jego rachunek, 

f) Administracja Samorządowa działa we własnym imieniu oraz na własną 

odpowiedzialność. 

Formy administracji publicznej: 

1) administracja władcza –wydaje jednostronne akty prawne obowiązujące adresatów, w 

razie potrzeby może używać przymusu do ich realizacji, nakłada na obywatela 

określone obowiązki, wprowadza nakazy i zakazy. 

2) administracja świadcząca – zapewnia obywatelom różnego rodzaju świadczenia lub 

inne korzyści np. pomoc społeczna, dotacje. 

 

Władztwo administracyjne 

Polega na uprawnieniu organu administracyjnego do jednostronnego kształtowania sytuacji 

podmiotu poprzez wydawanie aktów prawnych jak i do stosowania przymusu państwowego 

dla ich realizacji.  

Formy przymusu państwowego stosowane przez administracje: 

1) przymus egzekucyjny, 

2) kara administracyjna/kryminalna. 

 

Heterogeniczność administracji publicznej 

Administracja publiczna (władza wykonawcza) posiada kompetencje o charakterze 

heterogenicznym, czyli pochodzącym i zależnym od władzy ustawodawczej. Administracja 

publiczna tworzy prawo na warunkach ustalonych przez ustawodawcę. 

 



Zajęcia 05. Budowa normy prawnej 

Pojęcie normy prawnej 

Norma prawna (reguła, przepis) rozumiana jako wypowiedź umieszczona w akcie prawnym, 

wyraża polecenie określonego zachowania się w konkretnych okolicznościach/sytuacjach.  

Zawarte są w aktach prawnych tj.: ustawy, czy rozporządzenia wydawanych przez organy 

państwowe. 

Norma prawna powinna odpowiedzieć na trzy pytania tj.: 

1) kto i w jakich sytuacjach powinien się zachować w określony sposób, 

2) jak się powinien zachować adresat danej normy, podczas gdy znajdzie się w 

określonych sytuacjach, 

3) jaka będzie reakcja organu państwowego jeśli adresat normy nie zachowa się w 

sposób jaki wskazuje norma. 

Trzy elementy normy prawnej: 

1) Hipoteza – w tej części normy wskazuje się adresatów jak i okoliczności, w których 

mają się oni zachować w sposób określony w normie. 

2) Dyspozycja – jest to najważniejsza część normy, wskazująca sposób postępowania, 

jakiego od adresatów danej normy oczekują normodawca. Czyli określa, co należy 

zrobić, aby uniknąć sankcji. 

3) Sankcja – czyli określenie negatywnych następstw, z jakimi adresat normy będzie 

miał do czynienia, jeśli zachowa on się w sposób określony jako niezgodny z zasadą 

określoną w dyspozycji.   

 

Generalność normy prawnej 

Norma prawna jest normą generalną, czyli kieruje się do nieokreślonej liczby podmiotów i 

zazwyczaj jest przeznaczona do wielokrotnego zastosowania. 

 

Podział norm prawnych za względu na różne kryteria: 

 

1) Kryterium wskazujące adresata:  

a. generalne (norma jest skierowana do szerokiej grupy adresatów), 

b. indywidualne (adresat normy jest dokładnie wskazany z nazwiska i imienia), 

2) Kryterium określające okoliczności: 

a. abstrakcyjne (potencjalne zdarzenia), 



b. konkretne (określone zdarzenia), 

3) Kryterium określające treść: 

a. Dozwalające, 

b. Zakazujące, 

c. Nakazujące, 

4) Kryterium określające wartość aksjologiczną 

a. Słuszne (takie które odpowiada ogólnie przyjętym normą przy ocenie dobra i 

zła), 

b. Niesłuszne (te które są niezgodne z ogólnie przyjętym kanonem dobra). 

5) Kryterium określające sposób wyznaczenia danego zachowania: 

a. Bezwzględnie obowiązujące (określony jest jeden schemat zachowania), 

b. Względnie obowiązujące (mają zastosowanie do adresatów normy, jeśli nie 

wystąpią zawarte w normie warunki), 

c. Semiimperatywne (normy które pozwalają na swobodę stronom stosunku 

prawnego, ale wyznaczają granice postępowania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST sprawdzający: 

Rozwiąż poniższy test sprawdzający. Wybierz tylko jedną prawidłową odpowiedź z każdego 

pytania i zapisz ją na kartce. Po rozwiązaniu testu porównaj swoje odpowiedzi z kluczem 

znajdującym się na ostatniej stronie materiałów. Jeśli wybrałaś/wybrałeś błędną odpowiedź 

wróć do tekstu i przeanalizuj fragmenty tekstu dotyczące błędnie zaznaczonych odpowiedzi.  

 

1. Źródłami prawa są? 

a) Konstytucja, 

b) Ratyfikowana umowa międzynarodowa, 

c) Obie odpowiedzi są poprawne. 

2. Ustawa jest powszechnie obowiązującym źródłem prawa 

a) Prawda, 

b) Fałsz. 

3. Rozporządzenie jest: 

a) Sporządzane w oparciu o zapisy ustawy, 

b) Sprzeczne z ustawą, 

c) Obie odpowiedzi są poprawne. 

4. Brak skodyfikowania prawa administracyjnego wynika z: 

a) Jego obszernego zakresu, 

b) Jego zmienności, 

c) Obie odpowiedzi są poprawne. 

5. Administracja publiczna sprawowana jest przez: 

a) Organy państwowe, 

b) Związki publicznoprawne, 

c) Obie odpowiedzi są poprawne. 

6. Kryterium normy wskazujące adresata dzieli się na: 

a) Abstrakcyjne i konkretne, 

b) Generalne i indywidualne, 

c) Słuszne i niesłuszne. 

 

 

 

 

 



 

 

Odpowiedzi (KLUCZ) 

1-c, 2-a, 3-a, 4-c, 5-c, 6-b. 


