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Przedmowa
Administracja publiczna stanowi przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin
nauki. Trzon tych dyscyplin stanowią zar wno dyscypliny tradycyjnie zaliczane
do nauk administracyjnych, takie jak nauka prawa administracyjnego, nauka
postępowania administracyjnego, nauka administracji i nauka polityki administracyjnej, jak i dy scypliny, kt re stosunkowo od niedawna z e względu na
sw j zakres badawczy zaliczane są do nauk administracyjnych. Mo na w tym
zakresie wskazać nauki o zarządzaniu, a przede wszystkim teorię organizacji
i zarządzania, prakseologię, og lną teorię system w, socjologię administracji,
politologię czy informatykę. Ta sytuacja jest wynikiem coraz szybszego powiększania się sfer y dzia a podejmowanych przez administrację publiczną oraz
skutkiem poszukiwania przez nią nowych rozwiąza w zakresie organizacji
i funkcjonowania. W rodowisku administratywist w coraz czę ciej podnoszone są g osy o konieczno ci nawiązywania cis ej wsp pracy z przedstawicielami innych dyscyplin nauki prawa, a tak e przedstawicielami innych nauk
w celu stworzenia wsp lnej platformy poznawania proces w administrowania
oraz kszta towania opt ymalnych str uktur i metod dzia ania administracji
publicznej.
Mo na stwierdzić, e niezmiernie cenne jest zachęcanie przez administratywist w przedstawicieli innych dyscyplin naukowych do bada nad administracją publiczną, ale tak samo wa ne jest dostr zeganie interdyscyplinarno ci
przez samych administratywist w i zwracanie uwagi na kwestie pochylania się
nad problemami administrowania we wsp dzia aniu z reprezentantami innych
dyscyplin i kier unk w badawczych. Takie jest podstaw owe za o enie Konferencji towarzyszącej kolejnemu Zjazdowi Katedr Prawa Administracyjnego
i Postępowania Administracyjnego (Kazimierz Dolny n. Wis ą 19–22 wrze nia
2010 r.), kt rego tematem jest „Wsp zale no ć dyscyplin badawczych w sferze
administracji publicznej”.
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Przedmowa

Prezentowana publikacja, podobnie jak i program Konferencji, z osta a
podzielona na pięć czę ci:
1) Wp yw nauki prawa administracyjnego na rozw j bada w sferze administracji publicznej,
2) Wp yw nauki postępowania administracyjnego na rozw j bada w sferze
administracji publicznej,
3) Wp yw nauki administrac yjnego prawa gospodarczego na rozw j bada
w sferze administracji publicznej,
4) Wp yw nauki administracji i nauk o zarządzaniu na rozw j bada w sferze
administracji publicznej,
5) Perspektywy wsp pracy interdyscyplinarnej w sferze bada nad administracją
publiczną.
Przedstawione w niniejsz ej publikacji pr zemy lenia powinny r ozwinąć
dyskusję nad kwestiami wykorzystywania r norodnych metod badawczych
w poszukiwaniu optymalnego modelu organizacji i funkcjonowania administracji
publicznej. Jest to kontynuacja dyskusji podjętej w ramach Konferencji towarzyszącej poprzedniemu Zjazdowi Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania
Administracyjnego zorganizowanego przez Instytut Nauk Administracyjnych
Uniwersytetu Wroc awskiego w Szklarskiej Porębie we wrze niu 2008 r. Podjęte w wczas kwestie z pogranicz a prawa administrac yjnego, warto ci bada
por wnawczych i granic r egulacji w prawie mater ialnym znalaz y swoje odzwierciedlenie przy okre laniu koncepcji oraz temat w badawczych Konferencji
towarzyszącej Zjazdowi zorganizowanemu we wrze niu 2010 r. przez Katedrę
Nauki Administracji Instytutu Administracji i Katedrę Prawa Administracyjnego Instytutu Prawa Wydzia u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II. Zamieszczone w publikacji studia są prezentacją my li administracyjnej w zakresie wsp zale no ci
dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej.
S awomir Fundowicz – Przewodniczący
Komitetu Naukowego Zjazdu
Stanis aw Wrzosek – Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
Wydzia Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II
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