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Wprowadzenie

Władysław Tatarkiewicz pisał niegdyś, że aby pewna treść przeszła z umysłu piszącego do umysłu 
czytającego, musi być dokonana pewna praca, a jest lepiej, gdy tę pracę wykona piszący. Praca autora 
niniejszego skryptu miała w przeważającej mierze charakter formalno-techniczny. Starałem się przede 
wszystkim dokonać możliwej do zaakceptowania syntezy prezentowanych zagadnień prawnych, nie tra-
cąc jednak z pola widzenia jak największej ilości ich istotnych cech. Czy został osiągnięty w tej sferze 
rozsądny kompromis pomiędzy stopniem szczegółowości a przejrzystością opracowania, warunkowany 
także technicznymi możliwościami składu drukarskiego w określonym formacie, ocenią Czytelnicy. 

Systematyka skryptu, grupowanie zagadnień w tabelach, zamykanie poszczególnych wiadomości 
w elementach graficznych, układanie ich w graficzno-słowne schematy ma na celu ułatwienie Czytel-
nikowi percepcji złożonej materii normatywnej. Zamiarem autora, służącym lepszej mnemotechnice, 
miało być także uwolnienie tekstu od formalizmu – większość zagadnień prezentowanych jest w formie 
tekstu wolnego, upodobnionego do swobodnej notatki, mającej za zadanie syntetyzować i uwypuklić 
istotę danej regulacji, instytucji, procedury prawnej. Prezentację teorii starałem się możliwie bogato ilu-
strować normatywnymi przykładami. Konstruując książkę korzystałem z klasycznych podręczników 
oraz opracowywałem źródłowe akty normatywne.

Publikacja składa się z trzech części. W Części I zaprezentowane zostały zagadnienia podstawo-
we prawa, tradycyjnie zaliczane do przedmiotu: „Prawoznawstwo” lub „Wstęp do prawoznawstwa”, 
znajdującego się w programie studiów prawniczych. Wiadomości te stanowią najczęściej także trzon 
przedmiotów prawnych nauczanych na kierunkach nieprawniczych w ramach „Podstaw prawa”, „Ele-
mentów prawa” czy też „Encyklopedii prawa”. W Części II starałem się ująć podstawową materię pra-
wa konstytucyjnego, a więc przede wszystkim tematykę konstytucyjnych zasad ustrojowych państwa, 
strukturę i kompetencje konstytucyjnych organów państwowych, a także podstawowe zagadnienia 
polskiego prawa wyborczego. Część III zawiera kanoniczne wiadomości z zakresu części ogólnej pra-
wa administracyjnego, w szczególności przedstawia pojęcia typowe dla administracji, charakteryzuje 
różne rodzaje podmiotów administracyjnych, formy działania administracji ze szczególnym uwzględ-
nieniem aktów administracyjnych, a także pewne elementy procedury administracyjnej. 

Skrypt niniejszy kierowany jest w głównej mierze do studentów, tak studiów prawniczych, jak i kie-
runków nieprawniczych. Wydaje się, że poziom szczegółowości prezentowanych zagadnień pozwoli 
na szybkie porządkowanie i systematyzowanie materiału, przybliży materię prawoznawstwa, Konsty-
tucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawowe zagadnienia ogólnego prawa administracyjnego. 

Pozostaje mi wyrazić nadzieję, że pozycja niniejsza spotka się z zainteresowaniem. 
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