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PRZEDMOWA DO WYDANIA PIĄTEGO

Dobra opinia Czytelników, tj. zarówno wykładowców, studentów, jak i tych wszystkich 
praktyków, którym w wykonywaniu zawodu niezbędna jest znajomość co najmniej podsta-
wowa teorii państwa i prawa, jak i podstawowych dziedzin prawa o podręczniku zadecydo-
wała o przygotowaniu przez Autora już piątego wydania. 

Od chwili oddania do rąk Czytelników czwartego wydania podręcznika upłynęły 
dwa lata. Natomiast dynamika zmian obowiązującego prawa była w tym czasie tak duża, 
że konieczne stało się uaktualnienie, a niejednokrotnie napisanie od nowa zawartych w nim 
treści, w tym opisanie całkowicie nowych instytucji i rozwiązań prawnych z jednoczesnym 
utrzymaniem jego ogólnego charakteru. Piąte wydanie przedstawia te wszystkie reformy 
prawa, które w tym czasie zaistniały. Podręcznik zawiera zatem przedstawienie najważ-
niejszego orzecznictwa, literatury i przepisów prawa, jakie uchwalono i opublikowano do 
października 2019 r., nawet jeśli wchodzą w życie w terminie późniejszym (np. w marcu, 
czy czerwcu 2020 r.). 

Autorowi przy kolejnym wydaniu niniejszego podręcznika nieodmiennie przyświecała 
myśl, zgodnie z którą sprawne funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie wymaga, 
oprócz odpowiedniej postawy etycznej czy moralnej, poznania podstawowych zagadnień 
prawnych i to przedstawionych w sposób przystępny ale jednocześnie rzeczowy i skonden-
sowany. Podręcznik powinien bowiem służyć do łatwego zweryfikowania posiadanych wia-
domości, zwłaszcza co do aktualności przyswajanych lub stosowanych regulacji prawnych. 
Założenie takie zostało przyjęte przede wszystkim ze względu na obowiązującą w Polsce 
zasadę pełnej odpowiedzialności za własne postępowanie i jego skutki bez względu na 
znajomość przepisów prawa. Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi – można 
powtórzyć za znakomitymi rzymskimi prawnikami. Dotyczy to wszelkiej odpowiedzialno-
ści prawnej, tj. cywilnej, karnej, administracyjnej, dyscyplinarnej i wielu innych, o których 
niniejszy podręcznik nie stanowi. Natomiast umiejętność poruszania się w stosunkach go-
spodarczych, czy podstawowych instytucjach prawa Unii Europejskiej decyduje o naszym 
miejscu we współczesnym świecie. Omówiona w podręczniku materia, została tak dobrana, 
aby umożliwić sprawne i łatwe poruszanie się po skomplikowanym gruncie zagadnień 
prawnych. Jednocześnie podręcznik ten ma zwartą konstrukcję, która powinna ułatwić 
przede wszystkim nieprawnikom zrozumienie istoty prawa oraz rolę, jaką ono odgrywa 
w całokształcie stosunków społecznych i międzyludzkich i jak dalekie implikacje prawne 
może rodzić nieznajomość choćby minimalnego zakresu prawa. Trudno bowiem wyobrazić 
sobie możliwość funkcjonowania we współczesnym świecie i społeczeństwie bez znajomości 
głównych zasad, według których układają się stosunki cywilne, administracyjne, gospo-
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darcze zarówno między ludźmi, jak i innymi podmiotami, jaki jest zakres odpowiedzial-
ności odszkodowawczej i karnej za naruszenie norm prawnych, wreszcie bez znajomości 
podstawowej siatki pojęć i uprawnień wynikających z Konstytucji i prawa europejskiego. 
Podręcznik ten jest zatem kierowany nie tylko do studentów różnych kierunków studiów 
(także podyplomowych) ale także praktyków (członków zarządów firm, rad nadzorczych, 
kierowników działów handlowych i marketingowych, ekonomistów, inżynierów oraz sze-
roko rozumianej administracji rządowej i samorządowej). 

Podręcznik, zgodnie z jego tytułem, nie jest całościową analizą wszystkich poruszanych 
w nim zagadnień, ale też nie taki był cel i zamierzenie autora. Akademicki i praktyczny 
charakter podręcznika został ujęty w sposobie prezentowania w nim treści, w sposób uła-
twiający jej odszukanie i zapamiętanie z jednoczesnym ograniczeniem do minimum kwestii 
sporów teoretycznych, ale jednocześnie bez „ucieczki” od najważniejszych zagadnień z tego 
obszaru, przy jednoczesnym wykorzystaniu najistotniejszego orzecznictwa oraz podsta-
wowego piśmiennictwa, w którym można szukać poszerzonych informacji. Poszczególne 
definicje i objaśnienia zawarte w podręczniku odnoszą się do całych instytucji, kategorii 
i pojęć z zakresu teorii państwa i prawa oraz poszczególnych omówionych w podręczniku 
dziedzin prawa. 

Celem przyświecającym Autorowi przy przygotowaniu niniejszego podręcznika było to, 
aby wykład był jasny, przejrzysty i praktyczny, a tym samym przystępny dla każdego. Jak 
wynika bowiem z nabytego przez Autora doświadczenia w pracy ze studentami i praktyka-
mi, takich kierunków jak ekonomia, administracja, zarządzanie, marketing, ekologia, ener-
getyka i wielu innych, w tym studiów inżynierskich, przyswojenie sobie tego minimalnego 
zakresu prawa, tak niezbędnego dla każdego człowieka, powoduje spore trudności i stanowi 
niejednokrotnie nie lada wyzwanie. Należy jednak zauważyć, że opanowanie prezentowa-
nych w podręczniku wiadomości nie powinno powodować nadmiernych trudności pod wa-
runkiem, że specyficzne słownictwo, terminologia, pojęcia i definicje, będą przyswajane 
systematycznie i stopniowo.

Podręcznik ten okazał się być także przydatny dla studentów prawa i administracji 
(zwłaszcza studentów I roku), jak i prawników-praktyków oraz administracji państwowej 
i samorządowej, ponieważ umożliwia szybką identyfikację w systemie prawa poszczegól-
nych instytucji prawnych, co pozwala na ewentualne sprawne sięgnięcie do dalszej literatury. 

Autor łączy wieloletnie doświadczenie dydaktyczne ze stosowaniem omawianych 
w podręczniku dziedzin w praktyce administracyjnej oraz sądowej (w tym także przed 
TSUE), co miało wpływ na sposób i dobór prezentowanych w nim treści tak, aby można 
było je jak najpełniej wykorzystać w życiu codziennym. 

Zdzisław Muras
Warszawa, listopad 2019 r.
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