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WSTĘP

Do rąk Czytelnika trafia właśnie kolejny, czternasty już numer Roczników Administra-
cji i Prawa stanowiących forum prezentacji wyników badań prowadzonych nie tylko przez 
pracowników Instytutu, ale także autorów z licznych ośrodków naukowych z całego kraju. 
Z roku na rok rośnie liczba zainteresowanych publikacją autorów, co oczywiście Redak-
cja przyjmuje z wielkim zadowoleniem, jako wyraz umacniania pozycji i wzrostu prestiżu 
Roczników. Nie ulega wątpliwości, że podjęte działania zmierzające do podniesienia rangi 
czasopisma odnoszą pożądany skutek. Czasopismo ma już swoje stałe miejsce na prowa-
dzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liście punktowanych czasopism 
naukowych. Wydaje się, że cztery punkty to bardzo solidny wynik, który Redakcja będzie 
starała się poprawić, aktywnie działając na rzecz zwiększenia wskaźnika cytowalności 
czy zaistnienia na arenie międzynarodowej. Działania te widać już w bieżącym numerze, 
w  którym obok opracowań przygotowanych w  języku polskim znalazły się także teksty 
rosyjsko- i  anglojęzyczne. Jestem przekonany, że w przyszłości uda się jeszcze poprawić 
wskaźnik umiędzynarodowienia.

Bieżący numer Roczników jest niewątpliwie bardzo bogaty treściowo. Obejmuje on 
już tradycyjnie pięć podstawowych działów tematycznych: artykuły; glosy, opinie i  ko-
mentarze; sprawozdania; recenzje; kronikę. To sprawia, że można w nim znaleźć nie tylko 
artykuły o  bardzo szerokim spektrum tematycznym, ale także glosy do orzeczeń sądów 
powszechnych i administracyjnych, sprawozdania z konferencji i innych wydarzeń nauko-
wych, a ponadto recenzje publikacji książkowych oraz kronikę, czyli przegląd osiągnięć 
naukowych, dydaktycznych i  zawodowych pracowników i  współpracowników Instytutu 
Administracji i Prawa WSH. Tradycyjnie dominującym elementem są artykuły. To właśnie 
ich ilość spowodowała konieczność podziału bieżącego numeru na dwa tomy. W każdym 
z nich znalazło się bowiem po 19 artykułów. W pierwszej części opracowania (druga zo-
stanie przedstawiona we wstępie do tomu II) znalazły się artykuły poświęcone tematyce 
prawnomiędzynarodowej, w tym bardzo ciekawe teksty dotyczące instytucji referendum 
w Uzbekistanie czy też rzadko podejmowanej w literaturze problematyce unijnej agencji 
EIGE. Drugi z  artykułów prezentuje zarówno genezę i  kontekst funkcjonowania EIGE, 
jak również charakteryzuje płaszczyzny bieżącej działalności agencji, ze wskazaniem na 
konkretne jej rezultaty (ze szczególnym uwzględnieniem raportów i  baz danych), które 
w istotny sposób wesprzeć mogą UE oraz zrzeszone w niej państwa w wysiłkach na rzecz 
osiągnięcia faktycznego wymiaru równości płci. Omawiana część obejmuje także proble-
matykę prawno-historyczną, reprezentowaną przez bardzo ciekawe opracowanie poświę-
cone resortowi sprawiedliwości ZSRR w świetle sprawozdania polskiej delegacji z 1956 r. 
Omawiany przez autorkę dokument, będący sprawozdaniem oficjalnej polskiej delegacji 
Ministerstwa Sprawiedliwości z pobytu w ZSRR, daje możliwość przyjrzenia się pewnym 
aspektom funkcjonowania resortu sprawiedliwości ZSRR, jak to podkreśla autorka, nie-
jako od wewnątrz, zza kulis. Nie sposób nie odnotować także artykułów poświęconych 
problematyce funkcjonowania administracji publicznej z ciekawym anglojęzycznym opra-
cowaniem dotyczącym dopuszczalności pełnienia przez radnego jednostki samorządu 
terytorialnego funkcji zastępcy wójta. W bieżącym numerze Roczników nie mogło także 
zabraknąć prawa pracy. Czytelnik znajdzie tutaj m.in. bardzo ciekawy tekst poświęcony 
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pojęciu wypadku przy pracy rolniczej, w którym autorka konstatuje, że pojęcie rolniczej 
choroby zawodowej zostało skonstruowane dość restrykcyjnie, co istotnie ogranicza za-
kres ochrony prawnej, przysługującej rolnikom poszkodowanym wskutek rolniczych wy-
padków przy pracy postulując jednocześnie powrót do poprzednio istniejącej przesłanki 
miejsca wystąpienia zdarzenia wypadkowego i uznanie, że związek czasowo-miejscowy lub 
związek funkcjonalny jest wystarczający dla kwalifikacji danego zdarzenia jako wypadku 
przy pracy rolniczej. Niezwykle ciekawy jest także artykuł na temat rzadko podejmowa-
nej w literaturze problematyki europejskiego dialogu społecznego jako instytucji zapew-
niającej związkom zawodowym oraz organizacjom pracodawców możliwość kreowania 
„twardego” prawa unijnego. Bieżący numer Roczników podejmuje także problematykę 
prawnopodatkową. Znajdziemy tu m.in. ciekawe opracowanie dotyczące sukcesji prawa do 
zastosowania się do otrzymanej pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa po-
datkowego. Autorka oprócz zaprezentowania ogólnych rozważań odnośnie do indywidu-
alnych interpretacji prawa podatkowego podjęła próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, 
w jakich sytuacjach dochodzi do sukcesji praw i obowiązków wynikających z interpretacji 
podatkowej przy jednoczesnym szerokim potraktowaniu zagadnienia charakteru indywi-
dualnych interpretacji podatkowych, które od lat wywołuje rozbieżne oceny wśród przed-
stawicieli doktryny i orzecznictwa. 

W imieniu Redakcji pragnę bardzo serdecznie podziękować recenzentom: prof. dr. hab. 
Pawłowi Chmielnickiemu (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie); prof. 
dr. hab. Leszkowi Mitrusowi (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr. hab. Józefowi Ciągwie 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr. hab. Jerzemu Paśnikowi (Wyższa Szkoła Ad-
ministracyjno-Społeczna w Warszawie) oraz prof. dr. hab. Dariuszowi Szostkowi (Uniwer-
sytet Opolski) za podjęcie trudu recenzji oraz za szczegółowe i  życzliwe uwagi meryto-
ryczne zawarte w recenzjach, które w istotny sposób wpłynęły na merytoryczną zawartość 
prezentowanych Roczników. 

Biorąc pod uwagę bardzo szeroki wachlarz tematyczny Roczników, mam nadzieję, że 
publikacja ta spotka się z  życzliwym zainteresowaniem różnych grup czytelników, po-
cząwszy od studentów, poprzez osoby zawodowo zajmujące się omawianą tematyką, aż po 
doktorantów i pracowników naukowych, którzy w swojej pracy podejmują problematykę 
z obszaru dwóch głównych dyscyplin naukowych: prawa i administracji. 
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