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Wstęp

Niniejszy podręcznik ma dwojaki charakter. Z jednej strony powinien w reali‑
styczny sposób podsumować dotychczasowy dorobek polskiej nauki prawa admini‑
stracyjnego, niewątpliwie znaczny, wartościowy i nieprzemijający. Z drugiej strony
zaś winien być aktualnym i żywym głosem w dyskusji nad obecnym kształtem tej
nauki, zwłaszcza w obliczu przemian społeczno‑gospodarczych zachodzących we
współczesnym świecie, globalizacji i wprowadzanych mechanizmów gospodarki
wolnorynkowej oraz tendencji do ekonomizacji działań administracji publicznej.
Na tle wymienionych determinantów powinien zatem formułować współczesne
spojrzenie na administrację, jej zdolność adaptacji do wyzwań i oczekiwań współ‑
czesnego społeczeństwa, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak odpowiedzialność
oraz współpraca z podmiotami niepublicznymi w świadczeniu usług, a także na
możliwe drogi rozwoju instytucji prawa administracyjnego w przyszłości.
W rezultacie przyjęto opracowanie m.in. takich problemów, jak regulacja
umów publicznoprawnych w projekcie kodeksu postępowania administracyjne‑
go Unii Europejskiej i zmian w polskim Kodeksie postępowania administracyj‑
nego czy też odpowiedzialność karna za wykonywanie kompetencji w sferze
administracji publicznej oraz odpowiedzialność za decyzje w sprawach finan‑
sowych w administracji publicznej. Tylko bowiem w wyniku wielopłaszczyzno‑
wego, dyscyplinarnego ujęcia można uzyskać całościową ocenę funkcjonowania
obowiązującego prawa.
Podręcznik został zaplanowany i zrealizowany jako dzieło jednoczące in‑
dywidualny trud autorski z wielością opracowań naukowych, nadających pu‑
blikacji ostateczny kształt. Całość materiału została podzielona na pięć części.
Pierwszą z nich poświęcono zagadnieniom administracji w wolnym, demokra‑
tycznym, socjalnym państwie prawa. Część druga podręcznika ujmuje proble‑
matykę administracji jako funkcję państwa regulowaną przez prawo, a część
trzecia prezentuje szczegółowe zagadnienia form działania administracji. Z ko‑
lei część czwarta przedstawia stosunki administracyjnoprawne, natomiast część
piąta – odpowiedzialność administracji publicznej i jej organów.
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Wstęp

Poszczególne rozdziały są opracowaniami autorskimi, a tezy w nich zawarte
stanowią odzwierciedlenie poglądów ich twórców. Rola redaktorów podręcz‑
nika sprowadzała się do ujednolicenia i uzgodnienia tekstów opracowań, aby
całości nadać jednolity charakter, unikając jednocześnie zbędnych powtórzeń,
a także narzucania w jakikolwiek sposób własnej opinii.
Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko

Administration. Administrative law. General part
Su m m a r y

The monograph entitled Administration. Administrative law. General part presents
the issues pertaining to the general part of administrative law in plain, clear langu‑
age.
The book’s content is divided into five parts. Part One deals with the peculiarities
of administration in a free, democratic welfare state under the rule of law. Part Two pre‑
sents major issues related to administration understood as a function of the state which
is regulated by law. Part Three of the publication, in turn, discusses particular forms of
administrative actions, whereas Part Four – the relationships regulated by administra‑
tive law. The concluding Part Five of the monograph concerns the responsibility borne
by public administration and its bodies.
As an academic textbook this publication is aimed at students of law and admini‑
stration, as well as articled clerks, but it may also be of use to legal practitioners.
This publication constitutes a substantial contribution in the discussion about di‑
rections of changes in public administration that have been taking place since the year
1990, when Poland’s political system was transformed thereby restoring local selfgovernment. The latter, as a basic form of centralized public administration, functions
as an important school of democracy and empowerment of local communities.
Both the Editors and the Contributors of this publication are outstanding experts
in the field as well as experienced practitioners, which translates into high intellectual
value of their studies included in the book.
Ke y wor d s: public task, public administration, administrative law, administrative de‑
cision

Verwaltung. Verwaltungsrecht. Allgemeiner Teil
Zu s a m m e n f a s s u ng

Die Monografie möchte die das Verwaltungsrecht in seinem allgemeinen Teil an‑
gehenden Fragen zugänglich darstellen.
Der ganze Stoff wurde in fünf Teile eingeteilt. Der erste von ihnen ist der Ver‑
waltung in einem freien, demokratischen und sozialen Rechtsstaat gewidmet, während
der zweite die Verwaltung als eine gesetzlich geregelte Funktion des Staates schildert.
Im dritten Teil der Monografie dagegen werden verschiedene Verwaltungsformen und
im vierten Teil – verwaltungsrechtliche Verhältnisse detailliert erörtert. Der fünfte und
zugleich letzte Teil des Buches hat zum Thema die Haftung von der öffentlichen Ver‑
waltung und deren Organen.
Das Lehrwerk ist für Studenten der Fakultät für Recht u. Verwaltung als auch für
Referendare bestimmt, es kann aber auch den praktizierenden Juristen nützlich sein.
Die vorliegende Publikation stellt einen wichtigen Beitrag zu weiteren Diskussi‑
onen zu etwaigen Richtungen der Veränderungen in der öffentlichen Verwaltung dar,
die nach 1990 zusammen mit dem strukturellen Wandel und der Reaktivierung von
der territorialen Selbstverwaltung stattfanden. Die territoriale Selbstverwaltung als eine
Hauptform der dezentralisierten öffentlichen Verwaltung ist eine wichtige Schule der
Demokratie und der Verselbstständigung von der lokalen Gemeinschaft.
Sowohl die Redakteure als auch die Mitarbeiter sind hervorragende Kenner und
kundige praktizierende Juristen, die für hohes inhaltliches Niveau der Monografie bür‑
gen können.
S ch lü s s elwör t e r: öffentliche Aufgabe, öffentliche Verwaltung, Verwaltungsrecht,
administrativer Erlass

