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WSTĘP

Do rąk Czytelnika trafia właśnie kolejny – dwunasty już numer „Roczników Admi-
nistracji i Prawa” przygotowany pod egidą Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szko-
ły Humanitas w  Sosnowcu. Numer ten jest niewątpliwie wyjątkowy. We wrześniu 2012 
r.  Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego ogłosił bowiem listę czasopism punktowa-
nych, na której znalazły się także „Roczniki Administracji i Prawa”. Dzięki temu autorzy 
publikujący swoje prace naukowe na ich łamach otrzymają za nie punkty liczące się do 
ich dorobku naukowego.  Należy wyrazić nadzieję, że w  przyszłości, przy okazji kolejnej 
ewaluacji uda się Redakcji doprowadzić do zwiększenia liczby punktów, a tym samym pod-
nieść prestiż czasopisma. 

O  wyjątkowości dwunastego numeru Roczników świadczy ponadto nie tylko ich 
objętość czy liczba autorów, którzy zdecydowali się opublikować tu swoje teksty, ale tak-
że różnorodność form publikacji. Znajdujemy tu bowiem nie tylko artykuły o  bardzo 
szerokim spektrum tematycznym, ale także glosy do orzeczeń sądów administracyjnych, 
sprawozdania z  konferencji i  innych wydarzeń naukowych, a  nawet recenzję publikacji 
książkowej. Pragnę wyrazić nadzieję, że każdy kolejny numer Roczników będzie już miał 
swoją ustaloną systematykę obejmującą cztery podstawowe działy tematyczne: artykuły, 
glosy, opinie i komentarze oraz sprawozdania i recenzje. 

W bieżącym numerze znalazły się publikacje świadczące o bardzo szerokich zainte-
resowaniach ich autorów. Mamy tu zatem prace naukowe z zakresu szeroko rozumianego 
prawa konstytucyjnego, w tym dwa bardzo ciekawe teksty obcojęzyczne poświęcone dwu-
dziestoleciu konstytucji Słowacji, a także problematyce mniejszości narodowych w kontek-
ście wzbudzającej ogromne kontrowersje węgierskiej ustawy o mniejszościach narodowych. 
Znaczną część tego numeru zajmuje tematyka szeroko rozumianego prawa administracyj-
nego i organizacji administracji publicznej. Na szczególną uwagę zasługują tutaj prace na-
ukowe poświęcone udziałowi podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy spo-
łecznej; terminowi przeprowadzania wyborów uzupełniających do organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego, a także mieszcząca się w obszarze nauki administracji 
publikacja poświęcona organizacji administracji publicznej. Nie sposób nie odnotować tak-
że artykułów z zakresu teorii prawa, wśród których znalazł się arcyciekawy tekst podejmują-
cy problematykę tzw. „inflacji prawa”. Autor zauważa w nim, że w warunkach potopu prawa 
i informacji o prawie zmniejszają się szanse na właściwą socjalizację prawa (internalizację), 
rośnie natomiast znaczenie powierzchownej legitymizacji formalnej jako jedynego oparcia 
uznania prawa i obowiązujących norm zachowania. W bieżącym numerze Roczników nie 
mogło także zabraknąć prawa prywatnego, szczególnie licznie reprezentowanego przez pra-
wo pracy. Czytelnik znajdzie tutaj zarówno teksty z zakresu indywidualnego prawa pracy, 
w tym bardzo ciekawe porównanie znanej z prawa rzymskiego locatio conductio operarum 



ze współczesną umową o pracę, jak i z zakresu zbiorowego prawa pracy, w tym napisany ze 
znawstwem artykuł traktujący o kryteriach warunkujących legalność strajku lub innej ak-
cji protestacyjnej. Bieżący Rocznik podejmuje także tematykę karnoprocesową. Znajdzie-
my tu krytyczne omówienie regulacji instytucji warunkowego zwolnienia, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego 
z dnia 16 września 2011 r. Wreszcie odnotować należy niezwykle ciekawy tekst przygoto-
wany w związku z osiemdziesiątą rocznicą uchwalenia dwóch kodeksów karnych z 1932 r. 

Nie ulega wątpliwości, iż różnorodność punktów widzenia autorów wzbogaca walory 
poznawcze publikacji, a także zachęca Czytelnika do pogłębionej refleksji i dyskusji. 
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