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Trenerka:

Wszechogarniająca
administracja publiczna

A K A D E M I A  T A L E N TÓ W  M UE R

materiały uzupełniające

notatki do lekcji wideo, którą możesz obejrzeć na
akademiarealna.pl
pomoc w zrozumieniu czym jest administracja i jaka
jest jej rola
ćwiczenia, które pomogą Ci utrwalić wiedzę i lepiej ją
zrozumieć

W TYM EBOOKU ZNAJDZIESZ:

PEŁNA LEKCJA z video i podcastem
na akademiarealna.pl/e-learning



Sprawy wokół nas
Samo słowo administracja (od łac. administrare)
oznacza służyć, obsługiwać, zarządzać. W naszym życiu
jest sporo spraw, które jesteśmy sami załatwić i
zorganizować (to nasza sfera prywatna), ale są też takie
sprawy, które załatwia dla nas administracja (strefa
publiczna) – opieka, edukacja, zdrowie, infrastruktura
drogowa, ochrona środowiska - to tylko drobny wycinek
działań administracji.

Usługi publiczne
Infrastruktura publiczna
Administracja reglamentacyjna
Administracja nakazowa/zakazowa

Administracja publiczna działa w sferze PUBLICZNEJ – co oznacza, że działa na rzecz
wspólnoty i ochrony tych dóbr, o które powinniśmy się wszyscy troszczyć. Takich,
które wykraczają poza nasze indywidualne potrzeby.

Obszary działania administracji publicznej są różnie klasyfikowane przez różnych autorów,
ale na naszą potrzebę możemy podzielić administrację publiczną na:

Ważne żeby zapamiętać, iż administracja może działać 
na nasz wniosek lub z urzędu (kiedy działa w interesie 
wyższym – zdrowie publiczne, ochrona wspólnego 
dziedzictwa i dorobku kulturowego, ochrona środowiska).
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Co to jest administracja?
Z acz n i j my  od  pocz ą t k u . . .



Niektórzy autorzy publikacji
dotyczących funkcjonowania
administracji publicznej
twierdzą, że jest ona tak stara
jak pierwsze zręby
państwowości. 

Każdy władca skupiał wokół siebie
ludzi, którzy zajmowali się
planowaniem działań zbiorowych,
organizowaniem, zbieraniem
funduszy (podatki), a czasem
przymuszaniem do takich działań
poddanych nawet przy użyciu
siły – to podmiotowa definicja
administracji. Drogi publiczne,
akwedukty, łaźnie publiczne,
place, wszystko to co służyło
zbiorowości, zaspakajało zbiorowe
potrzeby – to przedmiotowa
definicja administracji.
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Warto wiedzieć
J ak  d z i a ł a  admi n i s t r ac j a?

Najstarsze obszary funkcjonowania
administracji publicznej. Które bez wątpienia
funkcjonują we współczesnych
administracjach to: podatki i spisy ludności.

Być może pamiętasz opis fragmentu BIBLII,
co roku przypominany w trakcie Bożego
Narodzenia. Czy zastanawiałaś/eś się
kiedyś, po co Józef, Maryja i ich jeszcze
nienarodzone dziecko wędrują do dalekiego
Betlejem? Żeby dać się zapisać! Prawo
rzymskie – a takie obowiązywało na tym
terenie nakładało obowiązek spisu ludności. 



na początku - akt urodzenia
na środku – akt małżeństwa
na końcu - akt zgonu

edukacja 
zdrowie 
opieka społeczna 
wodociągi 
infrastruktura drogowa
oświetlenie
oczyszczanie miasta,
zieleń miejska
komunikacja miejska... 

Udowodnimy, że administracja jest wszechogarniająca i mamy z nią do
czynienia zarówno na nasz wniosek jak i z urzędu, kiedy zadziała samodzielnie
– nawet kiedy tego nie chcemy.
Administracja towarzyszy nam od pierwszego do ostatniego dnia
życia, a nawet jeden dzień dłużej. Przekonajcie się!

Krok 1. Narysuj linię życia od 0 do 100 lat
Na linii życia zaznacz:

Możemy założyć, że szczególnie pierwszy i ostatni z tych trzech aktów stanu
cywilnego, determinują nasze życie. 

Krok 2. Dodaj usługi publiczne, 
z których korzystasz
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Administracja 
na linii życia

Z adan i e

To zadanie wykonaliśmy wspólnie 
w tutorialu wideo na akademiarealna.pl
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pozwolenie na budowę domu
pozwolenie na prowadzenie samochodów
pozwolenie na wycinkę drzewa
pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej,
pozwolenie na posiadanie broni...

nakaz rozbiórki domu,
nakaz usunięcia drzewa z posesji
nakaz segregacji śmieci
nakaz płacenia podatków
nakaz obowiązkowych szczepień
zakaz jazdy powyżej X km/h 
zakaz parkowania na terenach zielonych
zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych
zakaz prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu

domy opieki i hospicja
cmentarze publiczne
krematoria

Zastanów się nad wszystkimi pozwoleniami, które musisz uzyskać 
od administracji (administracja reglamentacyjna)...

... i nad zakazami oraz nakazami, które może na nas nakładać
administracja (administracja nakazowa)...

Administracja interesuje się nami do końca życia, a nawet jeden dzień
dłużej. Na naszej linii życia możemy zaznaczyć także np.:
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Administracja 
na linii życia

Z adan i e
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Życie bez administracji?
Z adan i e

Spójrz na długą listę, którą wypisaliśmy i zastanów się, które elementy
administracji publicznej mają kluczowe znaczenie w Twoim codziennym
życiu i dlaczego? Czy potrafisz wybrać TOP 3? Zapisz je poniżej:



Często mówimy, że administracja jest tak stara jak pierwsze początki
zorganizowanej państwowości. Dwa najstarsze obszary zainteresowań
administracji publicznej to spisy ludności (jest o tym działaniu administracji
mowa nawet w Biblii) i podatki (daniny) publiczne. 

Każdy z nas ma do czynienia z administracją od początku do końca swego
życia. Administracja może działać na nasz wniosek (świadczenia i usługi
administracyjne), ale też z urzędu (mandaty, nakazy i zakazy). Administracja
zaspakaja bardzo dużą część naszych codziennych potrzeb, ale oczywiście 
nie wszystkie. Zawsze powinna być przestrzeń do naszych samodzielnych,
indywidualnych i oryginalnych aktywności wpartych na naszym potencjale 
i przedsiębiorczości. 

Współczesna administracja (zwana też pierwszym sektorem) coraz
częściej musi liczyć na wsparcie, współpracę i działania partnerskie 
z sektorem prywatnym - przedsiębiorczym (drugi sektor) i sektorem
organizacji pozarządowych NGO (trzeci sektor). 

O działalności tych ostatnich opowiadam 
w lekcji "Jak zacząć działać w organiza-
cjach społecznych?" na akademiarealna.pl  
Zapraszam!
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Podsumowanie
Admi n i s t r ac j a  pub l i c z na

https://akademiarealna.pl/lekcja/jak-zaczac-dzialac-w-organizacjach-spolecznych/
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