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Do rąk Czytelnika oddajemy właśnie kolejny – jedenasty już nu-
mer Roczników Administracji i Prawa przygotowany pod egidą Instytutu 
Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Numer ten, po-
dobnie jak i poprzednie, zawiera publikacje będące owocem zainteresowań za-
równo pracowników Instytutu Administracji i Prawa, jak i innych, zaproszonych 
do współpracy osób. Zakres przedmiotowy jest jak zwykle bardzo szeroki i obej-
muje tym razem zagadnienia mieszczące się w obszarze zainteresowań prawni-
ków: konstytucjonalistów, administratywistów oraz cywilistów.

W bieżącym numerze dominuje niewątpliwie prawnoporównawcza metoda 
badań naukowych. Autorzy poruszyli w nim problemy związane z instytucjami 
prawnymi, istniejącymi w innych państwach (Republika Słowacka, Republika 
Francuska), a także na szczeblu ponadnarodowym (Unia Europejska, Rada 
Europy). Odnosząc się do tej grupy artykułów, wskazać można, że korzyści, ja-
kie wypływają z analizy przepisów obcych, są tożsame z korzyściami, jakie niesie 
ze sobą prawo porównawcze. Są one następujące: 1) prawo porównawcze przy-
czynia się do ujednolicenia i  jedności prawa; 2) niezwykle przydatne może być 
w sferze konkretnej działalności praktycznej; 3) pełni rolę kształcącą; 4) meto-
da porównawcza potrzebna jest dla studiów historii prawa lub studiów %lozo%i 
prawa; metoda ta może dać wyobrażenie o pełnym obrazie zjawiska prawnego; 
5) znajomość prawa obcego ma znaczenie dla ustawodawcy1.

Zauważyć jednak  należy, że o ile metoda prawnoporównawcza nie może być 
remedium na słabości polskiego systemu prawnego, to jednak znajomość obcych 
rozwiązań stwarza podstawę dla prowadzenia rozsądnej polityki prawa2.

Nie ulega wątpliwości, że różnorodność punktów widzenia autorów wzboga-
ca walory poznawcze publikacji, a także zachęca czytelnika do pogłębionej re-
&eksji i dyskusji. 

Niewątpliwą nowością w bieżącym numerze jest artykuł obcojęzyczny po-
święcony sądownictwu wyborczemu w Republice Słowackiej. Podkreślenia wy-
maga fakt, że autorem tej bardzo wartościowej publikacji (także dla polskiego 
czytelnika, zainteresowanego problematyką prawnokonstytucyjną) jest sędzia 

1  Wskazano za: M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979, s. 18-20.
2  Z. Kmieciak, Sędziowie prawa administracyjnego w postępowaniu administracyjnym w USA, PiP 2009, 

nr 3, s. 89.
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słowackiego Trybunału Konstytucyjnego. Należy wyrazić nadzieję, że artykuł 
ten, poprzez ukazanie dotychczasowej działalności orzeczniczej słowackiego 
Trybunału w przedmiotowym zakresie oraz najważniejszych problemów, na ja-
kie w tej działalności napotyka i  potencjalnych możliwości ich rozwiązywania, 
pozwoli także polskiemu czytelnikowi na wyciągnięcie wniosków ogólniejszej 
natury i stanie się być może przyczynkiem do dyskusji na temat roli współcze-
snego sądownictwa konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawnym. 

Mamy nadzieję, iż w kolejnych rocznikach również nie zabraknie publikacji 
międzynarodowych autorytetów, co być może sprawi, że pismo to stanie się na 
stałe ważną nie tylko krajową, ale i międzynarodową płaszczyzną wymiany idei. 
W konsekwencji pozwoli to na wzajemne inspirowanie się przez naukowców 
pochodzących zwłaszcza z bliskich sobie kulturowo państw Europy Środkowo- 
-Wschodniej. Przy współczesnych tendencjach globalistycznych, także w nauce, 
konieczność realizacji tak sformułowanego celu wydaje się być oczywista. 

We wstępie do poprzedniego, jubileuszowego rocznika sygnalizowaliśmy już, 
że  w publikacjach typu „Zeszyty naukowe” nie może zabraknąć także recenzji 
szczególnie cennych poznawczo pozycji. Artykuł recenzyjny ma z jednej strony 
wskazać błędy i słabości danej publikacji, z drugiej jednak pełni także rolę po-
pularyzatorską, bowiem to właśnie dzięki niemu czytelnik jest w stanie dość do-
kładnie poznać zawartość publikacji i  samodzielnie zdecydować, czy warto po 
nią sięgnąć. Tą drogą ponownie pragniemy zatem zachęcić autorów do recenzo-
wania szczególnie cennych naukowo publikacji wydawanych w Polsce i za grani-
cą – znajdzie się na nie miejsce w kolejnych numerach Roczników Administracji 
i Prawa. 
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