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Opracowane ostatnio standardy kształcenia na kierunku administracja, od-
noszące się zarówno do wyższych uczelni państwowych, jak i niepublicznych 
przewidują, na studiach drugiego stopnia (magisterskich) w ramach grupy treści 
podstawowych, nauczanie przedmiotu pt. Historia myśli ustrojowo-administra-
cyjnej i socjologiczno-ekonomicznej w wymiarze minimum 30 godzin. W ską-
pym uzasadnieniu treści kształcenia do standardów praktycznie oparto się jednak 
na dawnym wykładzie historii doktryn polityczno-prawnych. Ma on wprawdzie 
znaczenie dla kierunku prawo, ale na studiach administracyjnych jego przydat-
ność jest mało przekonująca. Dla zrozumienia genezy wielu teorii współczesne-
go prawa administracyjnego bardziej przydatny byłby bowiem wykład z historii 
myśli administracyjnej, jako tematu głównego, jedynie z podkreśleniem elemen-
tów pozostałych doktryn. Tymczasem autorzy uzasadnienia w obowiązujących 
standardach treści i efektów kształcenia, jak mi się wydaje, zapewne nawet nie 
wiedzą, że historia myśli administracyjnej w ogóle istnieje. Tym bardziej świado-
mości tej nie mają studenci. Fakt ten skłonił mnie więc do napisania niniejszego 
podręcznika.

Jest on novum na rynku wydawniczym. Jego zakres przedmiotowy jest przy 
tym ograniczony, gdyż poświęcono go wyłącznie polskiej myśli administracyjnej 
do 1918 r. Ma to swe uzasadnienie merytoryczne wynikające ze szczupłości ba-
dań. W literaturze polskiej, jak dotychczas, nie poświęcono historii powszechnej 
(europejskiej) myśli administracyjnej żadnej monografi i. Co najwyżej wspomina 
się o niej pobocznie w kilku podręcznikach do czystej historii administracji (zale-
dwie kilku, np. Hubert Izdebski, Tadeusz Maciejewski, Dorota i Jerzy Malcowie, 
Wojciech Witkowski) czy też we wstępach do podręczników z zakresu prawa admi-
nistracyjnego i nauki administracji, ale też pobieżnie, w kilkustronicowych wpro-
wadzeniach do rozważań. Jedynymi większymi opracowaniami są wyłącznie prace 
Marii Gromadzkiej-Grzegorzewskiej pt. „Narodziny polskich nauk administracyj-
nych” (Warszawa 1985), gdzie przedstawia się ją na tle polskiego piśmiennictwa 
administracyjnego II poł. XIX w. oraz J. Malca pt. „Polska myśl administracyjna 
XVIII wieku” (Kraków 1986), odnoszącej się do poprzedniego stulecia. Na to 
nakłada się jeszcze kilkanaście artykułów innych badaczy. W rezultacie tematyka 
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powszechnej myśli administracyjnej jest praktycznie w Polsce niezbadana. W in-
nych krajach, poza wyjątkami, jest zresztą podobnie.

Znacznie korzystniej na tym tle wyróżniają się najnowsze badania nad hi-
storią polskiej (rodzimej) myśli administracyjnej. O monografi ach M. Gromadz-
kiej-Grzegorzewskiej i J. Malca już wspomniano. Ostatnio zaś ukazała się praca 
Pawła Cichonia pt. „Rozwój myśli administracyjnej w Księstwie Warszawskim” 
(Kraków 2006). Wcześniej o doktrynie XVI w. pisali m.in. Władysław Sobociński 
(Kallimach), Waldemar Władysław Voisé (Jan Ostroróg, Andrzej Frycz-Modrzew-
ski), a XVII w. np. Henryk Olszewski (Krzysztof Opaliński). Pobocznie historią pol-
skiej myśli administracyjnej w swych monografi ach, nieraz licznych, zajmowali się 
też m.in.: H. Izdebski, D. Malec, W. Witkowski, Marek Krzymkowski i kilku innych 
badaczy. Do tego dochodzą monografi e i liczne artykuły z zakresu ekonomicznej 
myśli administracyjnej, np. Tomasza Chincińskiego (Dominik Krysiński), Wacława 
Szuberta (Fryderyk Skarbek), Aleksandra Gelli (Wawrzyniec Surowiecki) czy też 
podręczniki omawiające historię polskiej myśli społeczno-ekonomicznej (np. Leszka 
Guzickiego i Seweryna Żurawickiego). Całość uzupełniają liczne biogramy zawarte 
przede wszystkim w wielotomowym „Polskim Słowniku Biografi cznym”, ale też 
w leksykonach prezentujących wybitnych prawników polskich czy to o charakterze 
ogólnopolskim, czy też w związku z dziejami poszczególnych uniwersytetów.

Wysiłek badawczy wymienionych tutaj autorów, ale też i wielu innych nie-
wspomnianych w tym miejscu, pozwolił mi na napisanie syntezy podręcznikowej 
historii polskiej myśli administracyjnej, z podstawami doktryny ekonomicznej do 
1918 r. Swe wywody wzbogaciłem dodatkowo trzema elementami. Pierwszym 
jest przedstawienie, zresztą skrótowe, historii administracji I Rzeczypospolitej 
i na ziemiach polskich pod zaborami, które być może bardziej wyraziście 
wykaże związek lub jego brak między istniejącym ustrojem administracji 
publicznej a doktryną, łącząc istniejącą rzeczywistość z teorią, co zresztą 
oparłem na moim skrypcie pt. „Historia administracji” (Warszawa 2002; 
2006), sądząc, że wzbogaci to przekazaną treść. Drugim – sięgnięcie do biogra-
mów przedstawicieli myśli polityczno-ekonomiczno-administracyjnej, których 
życiorysy pozostawały rozproszone w licznych wydawnictwach, a niekiedy 
dostępne tylko w archiwach uniwersyteckich. Trzecim – zaprezentowanie 
wpływów obcych, oddziałujących na rodzimą teorię administracyjną.

Pierwotnym moim zamiarem było przedstawienie historii polskiej myśli ad-
ministracyjnej nie do 1918, lecz do 1939 r. Z kilku przyczyn okazało się to 
niewykonalne. Generalnie monografi i poświęconych tematyce jest niewiele, a już 
dla okresu II Rzeczypospolitej nie ma ich wcale. Podobnie rzecz się ma z artyku-
łami. Jedynie J. Malec, a za nim W. Witkowski na zaledwie kilku stronach swych 
publikacji przedstawili ogólny dorobek tego okresu, czyniąc to bardziej w formie 
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