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Kolejny, trzynasty już numer Roczników Administracji i Prawa, przygotowany pod egi-
dą Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu stanowi forum 
prezentacji wyników badań prowadzonych nie tylko przez pracowników Instytutu, ale także 
autorów z licznych ośrodków naukowych z całego kraju. Numer ten okazał się dla Roczników 
niezwykle szczęśliwy, bowiem czasopismo już po raz kolejny znalazło się na ogłoszonej 17 
grudnia 2013 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liście punktowanych 
czasopism naukowych, uzyskując tym razem cztery punkty. Oznacza to zatem podwojenie 
dotychczasowej ich liczby. Efekt ten nie byłby możliwy bez podjętych przez Redakcję działań 
związanych m.in. z indeksowaniem Roczników w następujących bazach naukowych: $e Cen-
tral European Journal Of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Index Copernicus, Baz 
Hum, IC Journal Master List. Należy wyrazić nadzieję, że Redakcja w dalszym ciągu będzie 
aktywnie działała na rzecz podwyższenia punktacji poprzez doprowadzenie do zwiększenia 
wskaźnika cytowalności czy zaistnienia na arenie międzynarodowej. W tym celu należałoby 
zwiększyć liczbę publikacji w językach kongresowych, do czego pragnę serdecznie zachęcić. 

Bieżący numer Roczników obejmuje pięć podstawowych działów tematycznych: artykuły; 
glosy, opinie i komentarze; sprawozdania; recenzje; kronika. To sprawia, że można w nim zna-
leźć nie tylko artykuły o bardzo szerokim spektrum tematycznym, ale także glosę do orzecze-
nia wojewódzkiego sądu administracyjnego, sprawozdania z konferencji i innych wydarzeń 
naukowych, a ponadto recenzje publikacji książkowych. Znalazło się tu również miejsce na 
wspomnienie o zmarłym w bieżącym roku profesorze Marianie Klementowskim. Od bieżące-
go numeru publikowany będzie także przegląd osiągnięć naukowych, dydaktycznych i zawo-
dowych pracowników i współpracowników Instytutu Administracji i Prawa WSH. 

Dominującym elementem Roczników są oczywiście artykuły. W trzynastym numerze zna-
lazły sie publikacje świadczące o bardzo szerokich zainteresowaniach ich autorów. Mamy tu 
zatem prace naukowe z  zakresu szeroko rozumianego prawa konstytucyjnego, w  tym bar-
dzo ciekawy tekst poświęcony przestrzeganiu zasady pomocniczości w polskim parlamencie. 
Znaczną część tego numeru zajmuje tematyka prawa pracy. Na szczególną uwagę zasługu-
ją tutaj prace naukowe poświęcone: ochronie praw i  interesów osób zatrudnionych w kon-
tekście  nietypowych form zatrudnienia w  społecznej gospodarce rynkowej; problematyce 
zwolnienia pracownika z  obowiązku świadczenia pracy w  okresie wypowiedzenia czy też 
niepodejmowanej do tej pory w literaturze tematyce żołnierzy zawodowych jako nauczycieli 
akademickich w uczelniach wojskowych. Nie sposób nie odnotować także artykułów z zakre-
su prawa międzynarodowego, wśród których znalazł się arcyciekawy tekst na temat podmioto-
wości organizacji i konferencji międzynarodowych (międzyrządowych). Problem konferencji 
międzynarodowych bywa poruszany w doktrynie stosunkowo rzadko, chociaż odgrywają one 
coraz większą rolę w obrocie międzynarodowym. Niewątpliwie uzasadnia to zaprezentowaną 
przez autora formułę badań nad systematyką, prawem, zasadami i procedurami konferen-
cji międzynarodowych. W bieżącym numerze Roczników nie mogło także zabraknąć prawa 
cywilnego. Czytelnik znajdzie tutaj bardzo ciekawy tekst poświęcony charakterowi prawne-
mu umowy sponsoringu jako przesłance umożliwiającej podjęcie próby ustalenia jej reżimu 
prawnego, czy napisany ze znawstwem artykuł traktujący o harmonizacji prawa spadkowego 
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w Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje także publikacja poświęcona pojęciu gospodarstwa 
rolnego. Bieżący numer Roczników podejmuje także problematykę funkcjonowania admini-
stracji publicznej. Znajdziemy tu krytyczne omówienie ograniczeń radnaych wynikających 
z art. 24e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym czy tekst o potrzebie nowelizacji przepisów 
o zachowaniu terminu w postępowaniu administracyjnym (art. 57 § 5 k.p.a.) i sądowo-admi-
nistracyjnym (art. 83 § 3 p.p.s.a.). 

W imieniu Redakcji pragnę bardzo serdecznie podziękować recenzentom: prof. dr. hab. 
Pawłowi Chmielnickiemu (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie); prof. dr. 
hab. Antoniemu Dralowi (Wyższa Szkoła Prawa i  Administracji Rzeszów –Przemyśl) oraz 
prof. dr. hab. Dariuszowi Szostkowi (Uniwersytet Opolski) za podjęcie się trudu recenzji oraz 
za zawarte w nich szczegółowe i życzliwe uwagi merytoryczne, które w istotny sposób wpły-
nęły na zawartość prezentowanych Roczników. 

Biorąc pod uwagę bardzo szeroki wachlarz tematyczny Roczników, mam nadzieję, że pu-
blikacja ta spotka się z życzliwym zainteresowaniem różnych grup czytelników, począwszy 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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