https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.1

Słowo wstępne
Rok 2019 był dla Instytutu Nauk Administracyjnych (INA) funkcjonującego na
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego okresem
ważnych rocznic i jubileuszy. Perspektywa instytucjonalna eksponowała jubileusz
pięćdziesięciolecia utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych na mocy zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 1969 roku —
wówczas na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
W ciągu półwiecza istnienia Instytut tworzył przestrzeń badań naukowych
dla wybitnych przedstawicieli polskiej administratywistyki i kształcił specjalistów
w dziedzinie funkcjonowania administracji publicznej, zajmując nieodmiennie
ważny punkt na mapie naukowej Wrocławia, Dolnego Śląska, ale i Polski, sukcesywnie zaznaczając swoją obecność w europejskiej przestrzeni uniwersyteckiej.
W tym też czasie — to jest 19 maja 2019 roku — minęła 50. rocznica śmierci prof. dr. hab. Franciszka Longchampsa de Bériera, którego zasługi względem
ukonstytuowania wrocławskiej szkoły nauk o administracji są faktem notoryjnym,
znajdującym — co szczególnie warte podkreślenia — nieustające potwierdzenie.
Z tych powodów w 2019 roku pod auspicjami wrocławskiego INA zorganizowano kilka konferencji i uruchomiono prace nad kilkoma publikacjami o jubileuszowej (rocznicowej) proweniencji. Wśród wydarzeń o takich konotacjach
istotne znaczenie odegrała zaplanowana na 7 czerwca 2019 roku konferencja naukowa zorganizowana przez władze Instytutu wraz z jego pracownikami i doktorantami. Jej merytorycznym kontekstem uczyniono „niepomijalność administracji
publicznej”, uznając ten atrybut administracji, prawa regulującego jej działalność
oraz refleksji naukowej towarzyszącej tym zjawiskom za reprezentacyjnie oddający intencje dyskusji i wspomnień, których inspiracją miała być półwieczna
perspektywa funkcjonowania wrocławskiego Instytutu Nauk Administracyjnych.
***
Przebieg jubileuszowej konferencji podsumowuje wypowiedź jednego z jej
uczestników — wieloletniego pracownika INA WPAiE UWr prof. Jana Jeżewskiego: „Było to zdarzenie ustrojowe o wielkim znaczeniu emocjonalnym dla
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wielu”. Ulotność wspomnień, przy takich okazjach nieuchronnie wspieranych silnymi emocjami, sprawia, że rok później wydarzenia związane z tym administratywistycznym jubileuszem zostały już poddane nieuniknionym wpływom tempus
fugit. Właśnie zamiar zaasekurowania takich konsekwencji był jedną z przyczyn
przygotowania publikacji merytorycznie towarzyszącej zeszłorocznej konferencji. Jak już wspomniano, naukowym impulsem tych rozważań uczyniono — świadomie i nieco prowokacyjnie — „niepomijalność administracji publicznej”.
Ogólnopolski (w tym oczywiście — rodzimy, wrocławski) odzew dał asumpt
do przygotowania publikacji złożonej z dwudziestu dwóch opracowań, różnorodnie nawiązujących do wskazanego sui generis zawołania. Czasami mamy więc
do czynienia z rozważaniami afirmującymi tytułową niepomijalność. Zdarzają się
też ujęcia kontestujące ten atrybut. Innym razem z kolei można trafić na analizy z niepokojem śledzące procesy zaburzające wyważanie właściwych proporcji
w udziale administracyjnej niepomijalności — zarówno in plus, jak i in minus.
O różnorodności przyjmowanych perspektyw świadczy też to, że w niektórych
przypadkach przyjęto uniwersalny (systemowy) punkt widzenia, w innych zaś
prowadzone analizy skupiają się na punktowo już wyznaczonej problematyce.
***
Mamy nadzieję, że przygotowana pod przywołanymi auspicjami publikacja
nie tylko będzie przypominać o ważnych dla wrocławskiego INA jubileuszach
i rocznicach związanych z 2019 rokiem, lecz także stanie się wartościowym przyczynkiem do dyskusji o roli administracji publicznej i prawa administracyjnego — aktualnej i prognozowanej. O tym zaś, że tego rodzaju materia jest ciągle
ważna i nadal towarzyszą jej istotne (nie tylko z teoretycznego punktu widzenia)
problemy, świadczą chociażby doświadczenia związane z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz stanowieniem i stosowaniem prawa administracyjnego
w warunkach pandemii COVID-19.
Tadeusz Kocowski
Jerzy Korczak
Piotr Lisowski
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