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Z inicjatywy Wydawnictwa C.H. Beck podjęliśmy się redakcji projektu 
wydawniczego pod wspólnym tytułem Administracja publiczna. Komen-
tarz – obejmującego trzy tomy poświęcone przedstawieniu ustroju pod-
miotów funkcjonujących w ramach administracji publicznej. Tom I pre-
zentuje zagadnienia ustrojowe państwowej administracji centralnej, 
tom II – ustrój terenowej administracji rządowej, zaś tom III – ustrój 
administracji samorządowej. Zważywszy, że w konsekwencji członko-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej w strukturze Unii Europejskiej część za-
dań administracji publicznej realizują instytucje i organy UE, zaplanowany 
został uzupełniający tom IV serii – Ustrój administracji Unii Europej-
skiej, który obejmuje zagadnienia ustroju administracji unijnej.

Dążąc do zharmonizowania treści poszczególnych tekstów, w ramach 
podstawowego założenia redakcyjnego, biorący udział w projekcie Au-
torzy poproszeni zostali o uwzględnienie w strukturze opracowań nastę-
pujących zagadnień: geneza i ewolucja instytucji, wskazanie podstaw 
prawnych funkcjonowania, pozycja ustrojowa, tryb funkcjonowania oraz 
odpowiedzialność. Omawiając zagadnienia pozycji ustrojowej, kompeten-
cji i trybu funkcjonowania Autorzy przywołują jedynie wybrane przepisy. 
W konsekwencji przełamany został typowy dla komentarzy schemat przy-
wołania wszystkich przepisów danej ustawy i objaśnienia ich treści. Tak 
więc oddane do rąk Czytelników dzieło odchodzi – z samego założenia – 
od idei klasycznego komentarza, na rzecz hybrydowego połączenia tego 
ostatniego oraz specjalistycznej monografii.

Jakkolwiek, zważywszy treść merytoryczną dzieła, stanowi ono całość, 
to – z uwagi na koncepcję redakcyjną – zarówno poszczególne tomy, jak 
i rozdziały w nich zamieszczone stanowią samodzielne części, mogące sta-
nowić przedmiot odrębnej analizy.

Przedstawione Państwu opracowanie jest efektem pracy wielu pracow-
ników naukowych z kilku ośrodków akademickich w Polsce, a także osób 
zajmujących się prawem w praktyce. W większości – Autorami zamiesz-
czonych w Komentarzach tekstów są pracownicy: Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Szkoły Wyższej Psychologii Społecz-
nej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskie-
go, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, 
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Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w War-
szawie. 

Wszystkim Autorom opracowania pragniemy w tym miejscu serdecznie 
podziękować za wyrażoną chęć współpracy i trud jaki ponieśli w proce-
sie powstawania tej pozycji. Pragniemy również podziękować wszystkim 
pracownikom Wydawnictwa C. H. Beck w Warszawie, którzy brali udział 
w redakcji dzieła. 

 W imieniu wszystkich Autorów wyrażamy nadzieję, że przekazywa-
na dziś Czytelnikom pozycja sprosta ich oczekiwaniom. Jednocześnie pra-
gniemy zaznaczyć, że za poglądy wyrażone w poszczególnych częściach 
ponoszą odpowiedzialność tylko ich Autorzy.
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