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Problematyka legislacji administracyjnej stanowi istotną kwestię, która nie doczeka-
ła się na razie syntetycznego opracowania z punktu widzenia teorii i filozofii prawa, po-
mimo opracowania tej tematyki na gruncie prawa administracyjnego1. Niniejsze opraco-
wanie stanowi próbę uchwycenia najważniejszych aspektów teorii legislacji w kontekście 
prawotwórczej roli administracji. Bezpośrednim powodem zarówno napisania książki, 
jak i zainteresowania tym tematem było wprowadzenie na studiach wyższych, na kierun-
ku administracji, przedmiotu o  takiej nazwie. W  wytycznych ministerialnych określo-
ny został również zakres tematyczny wykładu, koncentrujący się na zagadnieniach będą-
cych w sferze zainteresowań teorii i filozofii prawa. W pierwotnej koncepcji opracowanie 
niniejsze miało być więc podręcznikiem akademickim. Zagłębienie się w tematykę do-
prowadziło jednak do  kilku ważnych wniosków. Po  pierwsze teoria legislacji doczeka-
ła się kilku ciekawych monografii, głownie jednak w latach 80. XX w.2. Po drugie zakres 
tematyczny wskazany przez Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego obejmuje kwestie 
związane z  legislacją w  ogóle, bez  wyróżnienia tematyki dotyczącej legislacji admini-
stracyjnej. Po  trzecie tworzenie prawa przez organy wykonawcze stanowi odstępstwo 
od konstytucyjnej zasady podziału władz i dlatego należy temu problemowi poświęcić  
szczególną uwagę. Po czwarte zaś brak jest jakiegokolwiek opracowania, które jednocze-
śnie odpowiadałoby wspomnianym już zaleceniom dydaktycznym oraz stanowiło wska-
zówkę dla wykładowców sporządzających sylabusy do przedmiotu.

Podstawowym założeniem niniejszego opracowania jest syntetyczność. Intencją by-
ło przedstawienie najważniejszych zagadnień i próba ujęcia ich we w miarę spójną ca-
łość. Swoistym problemem okazało się to, że większość omawianych zagadnień docze-
kała się już głębokich i dokładnych opracowań. W związku z tym powstała konieczność 
zaczerpnięcia z nich kwestii, które są kluczowe dla  legislacji administracyjnej. Niektó-
rym z omawianych spraw, jak na przykład polityce prawa, poświęcono wiele książek. In-
ne, jak zawody związane z legislacją, przedstawiono po raz pierwszy. W związku z tym 
kształt niniejszego opracowania może się wydawać nieadekwatny do wagi omawianych 
spraw. Chciałbym jednak skierować uwagę na fakt, że podstawowym zagadnieniem jest 

1 T. Bąkowski, P. Uziębło, G. Wierczyński, Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i za-
sady prawotwórczej działalności administracji publicznej, Wrocław 2010.

2 Między innymi J. Bafia, Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1984; J. Wróblewski, Zasady two-
rzenia prawa, Warszawa 1989; E. Kustra, Podstawy teorii legislacji, Toruń 1982; A. Bałaban, L. Du-
bel, L. Leszczyński, Zasady tworzenia prawa, Lublin 1986; S. Wronkowska, Problemy racjonalnego 
tworzenia prawa, Poznań 1982.
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określenie, czym w ogóle jest legislacja administracyjna. Dopiero odpowiedź na to pyta-
nie wskazuje, co powinno zostać i w jakim zakresie ujęte.

Pisanie na temat legislacji administracyjnej okazało się trudniejsze, niż można było 
przypuszczać. Podstawowym problemem stało się właśnie dokładne określenie tematu 
opracowania, jak również odpowiednie przedstawienie podstawowych zagadnień z wie-
lu różnych zakresów tematycznych. Uznałem, że należy przyjąć dwa cele, które powin-
ny wyznaczać kierunek badań. Pierwszy cel to napisanie książki naukowej, która będzie 
mogła stać się podręcznikiem nie tylko dla studentów, ale również dla osób zawodowo 
tworzących prawo. O ile jednak w Sejmie czy Senacie istnieją wyspecjalizowane komórki 
zajmujące się przygotowywaniem projektów aktów prawnych, o tyle na poziomie admi-
nistracji terenowej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) ciężar opracowania projek-
tu spoczywa często na pracownikach bez głębszego przygotowania prawniczego. Dlate-
go niniejsze opracowanie ma pomóc również im oraz pracownikom komórek prawnych 
w różnych urzędach spojrzeć inaczej na tworzone prawo. Drugi cel to zebranie w jednym 
miejscu podstawowych zagadnień związanych z legislacją administracyjną i – być może 
– wniesienie małego wkładu do dyskusji o kształcie prawa w Polsce. Z dyskusji tej wynika 
na razie jedno – prawo jest złe. Aktów i przepisów jest za dużo, zbyt często się zmieniają, 
są niejasne. Duża część tego prawa należy właśnie do legislacji administracyjnej.

Opracowanie składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy dotyczy zagadnień ogólnych, 
w szczególności zaś poszukiwania definicji legislacji administracyjnej. Poświęciłem rów-
nież kilka uwag zawodom, których przedstawiciele zajmują się tworzeniem prawa. Roz-
dział drugi obejmuje podstawowe poglądy na tworzenie prawa. Napisanie go nastręczało 
poważnych trudności, gdyż poglądów tych jest bardzo wiele, są bardzo ciekawe, usyste-
matyzowane według różnych metodologii, lecz zdecydowana większość dotyczy legisla-
cji w ogóle i nie obejmuje kwestii, które stały się aktualne dopiero ostatnio (np. inflacja 
prawa). W rozdziale tym starałem się przedstawić najciekawsze (z punktu widzenia le-
gislacji administracyjnej) kwestie obecne w polskiej doktrynie oraz wskazać na dysku-
sję o kształcie prawa oraz na to, co z niej wynika dla tworzenia prawa przez organy wy-
konawcze. Rozdział trzeci stanowi syntetyczne przedstawienie podstawowych zagadnień 
związanych z  polityką prawa i  jego efektywnością. Czwarta część ukazuje system źró-
deł prawa. Starałem się przedstawić aktualne poglądy dotyczące tego problemu i wska-
zać, że samo napisanie kilku słów i  ujęcie ich w  kształt aktu prawnego nie przesądza 
o  tym, że wszyscy się będą do tych słów stosować. Podmiot tworzący prawo powinien 
mieć świadomość, że system źródeł prawa (źródeł wiążących norm postępowania) jest 
o wiele szerszy, niż się może wydawać, i nie obejmuje już tylko zbioru dokumentów. Roz-
dział piąty poświęcony jest omówieniu procedur stanowienia prawa w administracji, co 
jest dość trudne, a de facto niemożliwe. Wprawdzie na poziomie centralnym administra-
cji rządowej proces prawotwórczy jest w  miarę uporządkowany, jednak w  ramach ad-
ministracji samorządowej ma on charakter autonomiczny. W  celu zobrazowania kilku 
ważnych elementów ująłem jako przykład m.st. Warszawę. Należy jednak podkreślić, że 
gmin, powiatów i województw jest w Polsce kilka tysięcy i brak jest faktycznej możliwo-
ści analizy procedur stanowienia prawa w każdej z  tych jednostek. W rozdziałach szó-
stym i siódmym starałem się ukazać granice normowania czy też czynniki wpływające 
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na to, jak daleko może sięgać regulacja administracyjna. Ostatni rozdział obejmuje omó-
wienie najważniejszych zasad tworzenia prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyj-
nego. Aneksem do książki jest załącznik do rozporządzenia Prezesa RM z 20.6.2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz 908). Doczekały się one 
kompleksowego i głębokiego omówienia w literaturze3.

Wziąwszy pod uwagę doniosłość legislacji administracyjnej, związaną głównie z po-
stępującą administratywizacją prawa, dziwi, że problematyka ta nie stała się przedmio-
tem większego zainteresowania. Być może powodem jest brak jednoznacznego stwier-
dzenia, czy można mówić odrębnie o legislacji ustawowej i administracyjnej. Wydaje się 
jednak, że aktualnie proces tworzenia prawa jest tak zdecentralizowany, że przygotowy-
wanie ustawy i uchwały rady gminy to dwa prawie zupełnie różne zagadnienia. Łączy je 
głównie to, że dla adresata – zwykłego człowieka – i w ustawie, i w uchwale są zawarte 
normy go obowiązujące. Inne są podmioty uczestniczące, inne wymagania formalne, in-
ne ograniczenia treściowe. Niemniej jednak wiele postulatów i zasad dotyczących two-
rzenia prawa na  płaszczyźnie ustawowej jest aktualnych również dla  legislacji admini-
stracyjnej,  lecz czasami wymagają pewnej modyfikacji.

Problematyka legislacji administracyjnej może i powinna stać się polem badań nie 
tylko dla teorii i filozofii prawa, lecz również prawa konstytucyjnego, prawa administra-
cyjnego, nauki administracji, nauk o zarządzaniu, ekonomii i socjologii.

dr Lesław Grzonka

3 Przykładowo M. Błachut, W. Gromski, J. Kaczor, Technika prawodawcza, Wrocław 2008; J. Wa-
rylewski (red.), Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Warszawa 2003.
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