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Wstęp

Niniejszy podręcznik – opracowany pod redakcją naukową adw. A. Zwary oraz A. Ringwelskiej 
– ma charakter kompleksowego opracowania poświęconego szeroko rozumianej materii pra-
wa administracyjnego. Oddawana do rąk Czytelników książka kierowana jest przede wszyst-
kim do osób odbywających aplikacje prawnicze, dla których może ona stanowić uzupełnienie 
wykładu z przedmiotu „Prawo administracyjne”. Ponadto odbiorcami podręcznika są studenci 
prawa i kierunków pokrewnych, osoby wykonujące poszczególne zawody prawnicze, pracow-
nicy administracji publicznej oraz wszystkie inne osoby zainteresowane materią prawa admi-
nistracyjnego. 
Do powstania książki przyczyniła się Naczelna Rada Adwokacka, a w pierwszym rzędzie prace, 
działającego przy NRA, Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera. Podręcz-
nik stanowi jedną z publikacji wydanych w ramach serii Biblioteka Palestry.
Redaktorzy naukowi oraz autorzy niniejszego podręcznika składają także szczególne po-
dziękowania za pomoc w jego przygotowaniu Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, 
adw. dr Dominice Wetoszce oraz adw. Jerzemu Glancowi, wiceprezesowi Naczelnej Rady Ad-
wokackiej.
Publikacja odznacza się kompleksowym i zarazem zwięzłym oraz przejrzystym ujęciem ob-
szernej materii prawa administracyjnego. W książce została omówiona zarówno materia po-
stępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (część I), jak i wybrane zagadnie-
nia materialnego prawa administracyjnego (część II). Podręcznik ukierunkowany jest przy 
tym na ukazanie wybranych praktycznych problemów i zagadnień z zakresu materii prawa 
administracyjnego, z którymi aplikanci oraz przedstawiciele różnych zawodów prawniczych 
mają niejednokrotnie okazję zetknąć się w swojej praktyce zawodowej. 
W ramach części I podręcznika autorzy przedstawiają zagadnienia dotyczące postępowania 
administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w szczególności: zasady prawa administra-
cyjnego, wybrane zagadnienia praktyczne dotyczące przebiegu postępowania administracyj-
nego, rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, zwyczajne i nadzwyczajne środki 
zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, zasady zaskarżania aktów administracji pu-
blicznej do sądu administracyjnego oraz założenia instytucji skargi kasacyjnej do Naczelne-
go Sądu Administracyjnego. 
W ramach części II podręcznika są z kolei przedstawione zagadnienia materialnego prawa ad-
ministracyjnego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlane-
go, ochrony środowiska, prawa pomocy społecznej i ustawy o cudzoziemcach. 
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 Wstęp

W świetle powyższego redaktorzy prezentowanego podręcznika są przekonani, że wskazana 
publikacja będzie stanowiła wartościowe uzupełnienie wykładu z przedmiotu „Prawo admini-
stracyjne” dla wszystkich osób odbywających aplikacje prawnicze i stanie się ona cenną pomo-
cą w nauce do egzaminu zawodowego z tego przedmiotu.

Redaktorzy tomu
Andrzej Zwara

Aleksandra Ringwelska
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