SIŁA I SŁABOŚCI W DZIAŁANIU PRAWA
ADMINISTRACYJNEGO
1. Wprowadzenie
Administracja wyposażonaw odpowiednie instrumenty
powinna

wytyczaćkierunek

efektywnego

i

skutecznego

działania w danej zbiorowości ludzkiej. Do jej konstrukcji
należą: struktury organizacyjne, działalnośćstatutowa, zadania,
kompetencje i ludzie. Dobra administracja opiera sięna
rzetelnej wiedzy i umiejętności podejmowania właściwych
decyzji. Zasadniczo w teorii organizacji i zarządzania (TOZ)
kładzie się nacisk na działania zespołowe, a działania
indywidualne sąmożliwe, tylko wtedy, gdy wynika to z
ustalenia zespołowego i wyraża to interesy całości. Wydaje się,
że i podobnie powinno byćw wykonywaniu władzy rządzenia
przez organy centralne, rządowe, jak i samorządowe. Prawo
jest budowane nie przez jednąosobę, tylko przez cały sztab
ludzi tzw. ekspertów, dlatego powinno zwracaćsięuwagęna
rzetelnąwspółpracęi wspólnotęinteresu dla dobra państwa i
rozwoju obywateli [1].
Administrator
administrowania

i

musi
według

miećwłasnąwizjęprocesu
niej

tworzyć,

działać,

podejmowaćdecyzje i wydawaćpolecenia, dobrze zarządzaći
organizować życie społeczności, a przede wszystkim sukcesywnie organizowaćszkolenia. Pracy wytężonej pracy organów
administracji musi towarzyszyćuczciwośći rzetelność. Dla
właściwego zarządzania i administrowania ludźmi potrzebna
jest przede wszystkim zorganizowana struktura władzy od góry
w dół. Władza dzieli sięna ustawodawczą, wykonawcząi
sądowniczą, w organizmie państwa [2].
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W teorii administracji należy wyróżnićcztery podstawowe grupy zagadnień: a) zagadnienia
organizacji aparatu administracyjnego; b) zagadnienia dotyczące personelu wykonującego działania
tzw. władzy publicznej; c) zagadnienia ogólnych metod pracy administracji w szerokim wymiarze
ujętych; d) zagadnienia technicznej strony funkcjonowania administracji zarówno państwowej jak i
innej organizacji publicznej. Cechąadministracji państwa jest jej jednośći zwarta całość. Żaden
organ indywidualnie wzięty nie określa samodzielnie swego podstawowego celu istnienia. Można
wyróżnićkilka cech administracji.

Należądo

nich:

1)

cel

działania–

w

tym

wypadku

administrowanie spraw petentów w zarządzaniu publicznym; 2) środki działaniaadministracji
państwowej w sensie centralnym i terytorialnym – przyświeca tu cel polityczny i społeczny w
jakimśprzekonaniu, że każda społecznośćmusi posiadaćwładzęi porządek administracyjny; 3)
specyfika administracji państwowej, to jej ukierunkowanie na walor praktykowanej strategii
działania i załatwiania spraw obywateli. Cała administracja publiczna państwa charakteryzuje
sięcechą hierarchiczności, to znaczy, że istnieje kierunek z górnych szczebli w dół, a także
zależnośćdolnych szczebli władzy od górnych, czyli instancji centralnych. Można mówićo
decentralizacji władzy i powierzeniu jej podmiotom niższego szczebla. Ma tu zastosowanie zasada
pomocniczości, która wskazuje, że co może zrobićniższy szczebel, nie musi tego wykonywać
wyższy. Władzęadministracyjnąw państwie wykonująorgany, obsadzone przez osobęlub grupęludzi
w wypadku organu kolegialnego. Organy znajdują sięw strukturze organizacyjnej państwa lub
samorządu terytorialnego i działają w granicach przewidzianych przez prawo kompetencji. Należy
dopowiedzieć, że całośćstruktur administracyjnych składa sięz dwóch kategorii podmiotów, a
mianowicie z organów i urzędników [3]. Rozróżniamy organy administracji państwowej, rządowej,
samorządu terytorialnego i zawodowego. Mogąbyć organy decydujące i doradcze, a także organy
pierwszej i drugiej instancji [4]. Do zadańpublicznych wykonywanych w państwie można
zaliczyćtakie,

które

zapewniająobywatelom

bezpieczeństwo,

zapewniająbezpieczeństwo

i

nienaruszalnośćgranic państwowych, udzielanie opieki Polakom zamieszkałym za granicą, opieka
nad obywatelami w czasie ich pobytu za granicą, opieka nad weteranami walki o niepodległość,
prowadzenie polityki, która zmierza do zatrudnienia, nadzór nad warunkami wykonywania pracy,
zapewnienie

szczególnej

opieki

zdrowotnej

dzieciom,

kobietom

ciężarnym,

osobom

niepełnosprawnym i osobom w starczym wieku, zwalczanie epidemii i wiele innych. Wskazuje to
na szeroki horyzont oddziaływania administracji publicznej. Nie tyle jest słaba administracja i
prawo administracyjne, ale ci, którzy to prawo stanowią, a przede wszystkim stosująw życiu dla
rozwiązywania problemów społecznych i indywidualnych [5]. Wynika z tego stwierdzenia, że
podmiot stanowiący prawo i podmiot stosujący regulacje prawne jest słaby lub silny, a to
bezpośrednio bije w jakośćprawa. To od mądrych ludzi zależy szczęście innych. Trzeba takich
zdolnych i mądrych ludzi dopuszczaćdo głosu i do robienia projektu prawa, a nie ich odsuwaćod
292

takich kluczowych zadań. Adam Habuda twierdzi, że stanowione prawo to przede wszystkim
powszechnie obowiązujące ustawy i akty wydane z ich bezpośred-niego upoważnienia, ale także
przepisy prawa lokalnego, a nawet ukazujące się pod różnymi nazwami przepisy porządkowe czy
regulaminy wewnątrzor-ganizacyjne. Wiele jest komentarzy do prawa, pojawiająsięglosy, teoretycy
dokonująwykładni prawnej przepisów, powołując sięna wyroki NSA i SN, wszystkie te działania
mająwpływ na kształtowanie sięwspółczesnego prawa w różnych jego gałęziach. Zadaniem
interpretatorów prawa jest wyinterpre-towanie normy prawnej dla zastosowania jej w danym
przypadku. Do pakietu przepisów prawa dochodzi administracja publiczna z jej praktykąi stylem
działania. Wszystkie te wspomniane czynniki tworząprawo takim, jakim ono sięmieni być. Prawo
jest siłąrzeczy narzucane organom państwowym na różnych szczeblach, gdyżjest także
instrumentem sprawowania władzy, władczego istnienia i funkcjonowania administracji i jej prawa.
Regulacje prawne ograniczajątakże podmioty je stosujące w praktyce, samo prawo także jest
ograniczone, gdyżwszystkiego nie przewiduje, zwłaszcza nieprze-widzianych i możliwych
przypadków

[6].

Słabościąnie

jest

fachowośćczy

zawo-dowośćjednostek,

bo

mogązaistniećchwilowe potknięcia, ale chodzi o właściwości organizacji, jej struktura, na ile
przestrzega prawa, czy w ogóle bierze siępod uwagęsposób kierowania. To wydaje
sięnajistotniejsze. Nega-tywne cechy prawa to: przerosty formalizacji, przelegalizowanie,
przeinstruo-wanie, a przede wszystkim multiplikacja przepisów, które powstająi powstają [7].
Jeżeli chodzi o pojęcie administracji, to nazwa ta pochodzi od słowa łacińskiego
«administratio»– czyli zarządzanie i kierowanie, wytyczanie drogi działania. Administracjęmożemy
rozpatrywaćw sensie podmiotowym i przedmiotowym. Administracja publiczna jest to przejęte
przez państwo i z odpowiedzialnościąrealizowane przez jego zawisłe
organy, jak równieżprzez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i
indywidualnych potrzeb obywateli wynikających ze wspó-łżycia ludzi w społeczeństwie [8].
Można pytaćo przesłanki – warunki i przesłanki – cele, jakie towarzysząw kreowaniu
wizerunku stanu organizacyjnego państwa. Do wspomnianych przesłanek trzeba zaliczyć:
a) możliwości materialne państwa (zasobnośćskarbu państwa)
b) stan organizacyjny państwa (administracja państwowa)
c) treśćpolityki społeczno-gospodarczej (strategia polityczna).
Ad a) Materialne możliwości państwa – sąto przesłanki ingerencji administracji, a więc w
ujęciu dynamicznym, nie sąokreślone bezpośrednio przez stan zamożności narodowej. Zależne to
jest od rozwiązańsystemu ekonomicznego. Ingerencja administracji jako działalnośćprawotwórcza i
wykonawcza rodzi potrzebęustalenia znaczenia tych wspomnianych wyżej przesłanek. Moc
oddziaływania możliwości materialnych państwa i samorządów na zasięg i treśćingerencji, powinny
byćrozpatrywane stosownie do sprawiedliwego podziału działalności administracyjnej, na tę, która
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polega w efekcie na kształtowaniu i przesuwaniu świadczeńoraz dóbr materialnych, oraz tę, w
której nie mamy podobnych odniesień;
Ad b) Stanem organizacyjnym państwa jest zbiorcza grupa przesłanek odzwierciedlających
elementy istotne związane ze strukturąorganizacyjnąadministracji, widzianąszczególnie w
kontekście jej efektywności i sprawności [9].
Ad c) Kwestia wyjściowa dotyczy przedmiotu polityki. Polityka to w jakimśsensie
aprobowany przez organy państwowe i samorządowe układ systemowy pozaprawnych i
postulatywnych wypowiedzi o tym, gdzie, kiedy i jak korzystaćz możliwości państwa i z potencjału
samorządów terytorialnych. Tu możemy rozróżnićjakby dwa podejścia: po pierwsze polityka wobec
administracji– może miećona wpływ na przedmiotowy zasięg jej ingerencji wszędzie tam, gdzie w
wyniku jej respektowania organy administracyjne tworząprawo; po drugie– polityka w
administracji– jest to bądźpolityka wobec administracji przetwarzana poziomo lub pionowo w
zgodności

z

systemem

podporządkowania

organizacyjnego,

bądźwytwarzana

w

samej

administracji, czyli nie będąca bezpośrednim rozwinięciem treści polityki określonej z zewnątrz
[10]. Wydaje się, że powyższa treśćwskazuje na to, iżjakośćprawa i jego obowiązywanie zależy
przede wszystkim od wydolności organizmu państwa, w którym dane prawo obowiązuje i jest lub
nie jest respektowane. Celem polityki administracyjnej jest oczywiście: «słuszny interes
obywateli»,

«dobro

społeczne»,

«dobro

wspólne»,

«interes

ogólnonarodowy»,

«interes

państwowy», «interes społeczny», «użytecznośćspołeczna» [11].
2. Charakterystyka prawa administracyjnego w administracji publicznej
Prawo administracyjne, jest to zespółnorm regulujących działalnośćadministracyjną(chodzi
tu o administracjęw znaczeniu przedmiotowym), lub prawo administracyjne jest to, które normuje
administracje publiczną. Inne ujęcie prawa administracyjnego uwzględnia jego specyficznącechę, a
mianowicie cechę«władztwa» obrazującej możliwośćjednostronnego rozstrzygania sytuacji
indywidualnych rozstrzygnięcia trwałego i obowiązującego wszystkie podmioty prawne w
organizmie

państwa

oraz

zabezpieczonego

przymusem

państwowym,

w

razie

gdy

treściąrozstrzygnięcia jest koniecznośćnałożenia obowiązku. Prawem administracyjnym jest ten
rodzaj prawa, który zawiera element «władztwa», realizowany przez kompetentne organy władzy
centralnej i samorządowej. Według F. Longchampsa: prawo administracyjne dotyczy administracji
publicznej, pojętej jako pewna dziedzina kultury społecznej i jest dla niej swoiste, tj. obejmuje to,
co jest wytworzone właśnie dla organizacji i działania administracji publicznej, a nie zarazem dla
innych dziedzin kultury społecznej [12].. Należy podkreślić, że w państwie prawa administracja
publiczna pojmowana jest jako ustrojowa funkcja państwa i samorządu terytorialnego, która polega
na wykonywaniu zadańpublicznych określonych za pomocąprawa [13]. Administracja publiczna
osadzona w państwie musi sięopieraćna podstawowych zasadach:
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1. Zasada związania prawem powszechnieobowiązującym całokształtu działalności organów
państwowych.

To

właśnie

normy

prawne

i

moralne

przyczyniająsiędo

tego,

że

ograniczajązbytniąswobodę organów administracyjnych.
2.

Zasada

zakładająca

wykonawczy

charaktercałościowej

działalności

organów

administracji publicznej. Wyrasta ona z konstytucyjnego trójpodziału władz publicznych na
(ustawodawczą, wykonawcza, sądowniczą) [14].
3. Zasada poddania całej działalnościadministracji publicznej kontroli niezawisłego Sądu.
Współcześnie można zaobserwować,
środki

ustrojowo-prawne,

że administracja publiczna angażuje wszystkie możliwe

polityczne,

ekonomiczne,

aby

rozprzestrzeniaćuprawnienia

i

rozszerzaćswoje miejsce w potrójnej funkcji władzy.
4. Zasada odpowiedzialności prawnej, ona właśnie jest wymagana do normalnego i
rzetelnego funkcjonowania organów państwa. Chodzi tu o zmysłodpowiedzialności przy
podejmowaniu decyzji przez organy administracji publicznej [15]. A oto kolejne zasady: Zadania,
które są wykonywane przez administracjępublicznąsąwskazane w normach prawnych. Struktury
organizacyjne mająo tyle racje bytu, jeśli to będzie wpływaćna efektywne i skuteczne wykonywanie
obowiązków władzy i przypisanych zadańpublicznych. To nie administracja publiczna tworzy
prawo powszechnie obowiązujące, ona jedynie może dokonywaćredakcji tekstów prawnych w
aktach normatywnych. Administracja nie stanowi żadnej struktury wewnętrznej, która nie
podlegałaby kontroli publicznej w tym także kontroli sądowej. Wykonywanie zadańpublicznych ma
za cel chronićinteresy obywateli, zwłaszcza na polu bezpieczeństwa wewnętrznego i socjalnego.
Zadania wykonywane przez organy administracji publicznej traktowane sązawsze jako obowiązki
organów, z których nie mogąsiędyspensowaćod ich wykonywania. Organy administracji publicznej
wykonujązadania

publiczne,

które

sązwiązane

są

przepisami

prawnymi,

i

wyraźnie

regulująpostępowanie procesu wykonywania zadańi obowiązków [16].
Rodzą się opinie i głosy krytyczne względem prawa administracyjnego, że ten system prawa
przeżywa swoistego rodzaju kryzys. To tak jak z wszystkimi ogłaszanymi kryzysami. Może istnieć
kryzys rodziny, małżeństwa, kryzys ekonomiczny czy gospodarczy. Czy w końcu kryzys polityczny
w danym państwie. Jeśli chcemy rozważaćo kryzysie, czy raczej o przejawach kryzysu, albo o
słabościach i niewy-dolnościach prawa administracyjnego, to należy stwierdzić że fundamenty tego
prawa sąosłabione przez brak kodeksu prawa administracyjnego materialnego [17] czy ustrojowego
[18]. A przede wszystkim niewydolny jest człowiek, jako podmiot stanowiący przepisy prawa i
jego konstrukcję.
Z drugiej jednak strony pisze sięwiele dobrych podręczników, książek z tej gałęzi nauki
administracji czy prawa administracyjnego wskazując jednocześnie na jego władczy charakter
funkcjonowania w publicznej administracji. Owszem można mówićo pewnych słabościach tego
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porządku prawnego, który mimo wszystko lepiej czy gorzej funkcjonuje. Oczekiwania sąmoże
zbytnio wygórowane. Wskazaćnależy na podmioty stanowiące prawo administracyjne i podmioty
stosujące ten mechanizm prawny, właściwie na wszystkich szczeblach wykonywanej publicznie
władzy w urzędach. Snując dociekania na temat słabości prawa administracyjnego, trzeba
podjąćkwestię konfliktu interesów we wzajemnej relacji porządku prawa cywilnego szeroko
rozumianego z jego wewnętrznądynamizującąsięagresjąi jakąśnieuza-sadnionązarozumiałościąwraz
z przepisami Kodeksu prawa cywilnego [19] i kodeksu postępowania cywilnego [20]. Wielu
cywilistów, którzy reprezentująróżne stanowiska i poglądy, jako praktyczni specjaliści od instytucji
prawa prywatnego – odnosząsięz jakąśniechęciądo istnienia i rządzącego sięw jakimśsensie swoimi
prawami, w jakimśokreślonym wymiarze prawa admi-nistracyjnego i jego publicznego charakteru
[21]. Wynika z tego rozumowania prawda o prawie administracyjnym, że jest to porządek
stanowiony przez ustawodawcędo zabezpieczenia interesów publicznych na zasadzie działań
administracyjnych decyzji władczych w relacji i kierunku od władzy odgórnej do niższych szczebli
zarządzania i w końcu w stosunku do poszczególnych osób, obywateli danego państwa. W
przejawach stosowania prawa administracyjnego

mogąpowstawaćbłędy proceduralne

lub

decyzyjne, a w szczególny sposób zatraca sięw administracji sprawiedliwośćprawna. Podjęta
decyzja jest i niech sięobywatel martwi, a powstaje pytanie, gdzie siępodziała sprawiedliwość [22].
Władza, która wykonuje prawo w demokratycznym państwie prawa, jest zawsze ograniczona,
nawet w takich sytuacjach, gdy jest legitymowana przez wolęobywateli, zwłaszcza w czasie
wyborów lub w popieraniu ludzi władzy. Naród, jest suwerenny jeśli istnieje demokracja polityczna
[23], bo zawsze można pytać, kto rządzi w państwie tak naprawdę?
Prawo administracyjne jest prawem jednostronnym, ma charakter władczy i funkcjonuje,
najprościej mówiąc poprzez wydawanie różnego rodzaju aktów administracyjnych, jak: decyzje,
zezwolenia, pozwolenia, koncesje, licencje itp. Niższy szczebel administracji lub zwykły obywatel
jest jakby ograniczony podejmowanymi decyzjami odgórnymi, ale może byćtak,

że jest

niesprawiedliwie potraktowany przez organ decyzyjny wyposażony w określone kompetencje i
zlecone zadania statutowe [24].
3. Konflikt odwieczny między prawem cywilnym prywatnym a administracyjnym
publicznym
Ewidentnie można dostrzec dystynkcjępomiędzy koncepcjąprawa cywilnego a kierunkiem
działania systemu prawa administracyjnego. Prawo cywilne, zwłaszcza jego interpretatorzy,
podkreślająw każdym niemalże działaniu podmiotu popadającego pod regulacje prawa swoistego
rodzaju skutek działania tego prawa na linii podmiot prywatny – podmiot prywatny. Wyrazem tego
mogąbyćprzepisy o spółkach handlowych [25]. Jest to jasne, że każdy obywatel w państwie podlega
pod obowiązywalnośćprawa cywilnego, nawet, jeśli nie ma znajomości przepisów prawa. Do
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źródełprawa należą Dyrektywy Prawa Unii Europejskiej, Konwencje Prawa Międzynarodowego,
Konstytucja RP z 1997 roku, Kodeks prawa cywilnego, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks
postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, orze cznictwo, doktryna, polskie ustawodawstwo
w ustawach i rozporządzeniach, prawo miejscowe, które trzeba braćpod uwagęw systemowej
wykładni prawa. Konieczna w tym miejscu jest refleksja o stosunku cywilistów do
administratywistów zajmujących sięadministracjąpublicznąi prawem administracyjnym, którzy nie
zawsze odnosząsięze zrozumieniem, a pamiętać należy, iżprawo administracyjne ma swój rozwój
historyczny, swoje koleje losu i wkład w funkcjonowanie aparatu państwowego, jego instytucji,
zarządzaniu administracji centralnej państwa, samorządu terytorialnego: województwa, starostwa,
gminy, osiedli i dzielnic. Administracja to w jakimś uproszczonym sensie decyzyjność, to podejście
jednostronne ze strony władzy do obywatela – petenta w wykonywaniu władzy publicznej na
szczeblach struktury administracyjnej. Przecieżna dobrąsprawę, administratywista musi także
byćdobrze obeznany zarówno z Kodeksem prawa cywilnego, jak i z Kodeksem postępowania
cywilnego, by wiedzieć, w jakim polu sięobraca i w jaki sposób podpada pod normy prawa
stanowionego we wszystkich jego gałęziach. Idzie o to, by było więcej dżentelmeńskiego
poszanowania między tymi rodzajami konstrukcji prawnych, które nie powinny sięzwalczać, ale
uzupełniaći dojśćdo porozumienia oraz do koegzystencji ich obowiązywalności i stosowania w
praktyce z uszanowaniem swoich kompetencji i odrębności. Każda gałąźprawa ma swojąspecyfikę,
swój cel, przedmiot, metody, normy obowiązujące,

źródła, doktrynęi przede wszystkim

kapitałludzki czyli fachowców. Tego ustalenia trzeba siętrzymać, zwłaszcza swojej kompetencji,
jak równieżpodmiot wykładni, musi dostrzegaćnormy także Kodeksu cywilnego w polu, w którym
sięznajduje i działa podpadając pod prawne przepisy. Można w tym miejscu przywołaćsłowa J.
Łętowskiego: «W sferze stosunków indywidualnych można stwierdzić, iżzastąpienie stosunku
administracyjnego
administracyjnej

stosunkiem
(łącznie

z

prawa
sądową)

prywatnego
i

zastąpienie

powoduje
jej

nieskuteczność

kontrolą

sądowąo

kontroli

charakterze

prywatnoprawnym, oparta na innych zasadach i realizującązupełnie inne cele. Administracja
bowiem cokolwiek czyni, musi to czynićw interesie publicznym, natomiast prywatny
przedsiębiorca działa z uwagi na własny zysk i on jest głównym motorem jego poczynań» [26].
4. Silne cechy i funkcje prawa
Wskażemy na silne cechy prawa i na jego funkcje, które nabierająw istocie dośćogromne
znaczenie, ale pod warunkiem, że wyjdąone na światło dzienne, i każdy sobie uświadomi, czym
prawo jest w administracji publicznej państwa demokratycznego. Ciągle upominamy sięo rządy
państwa suwerennego i demokratycznego, w którym organy władzy kurczowo przestrzegająprawa,
wykonująto zgodnie z etykąspołecznąoraz wszystkim żyje siędostatnio. A tymczasem można
stawiaćpytanie, czy gdzieśna świecie jest państwo, które spełnia te oczekiwane kryteria?
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4.1. Ocena współcześnie obowiązującego prawa administracyjnego
Jest kodeks postępowania administracyjnego, ale nie mamy ani Kodeksu materialnego
prawa administracyjnego, ani Kodeksu ustrojowego prawa administracyjnego, jest to poważna
trudnośći przyczyna słabości tego systemu prawnego. Na pewno prawo administracyjne jest
potrzebne na szczeblach administracji publicznej zarówno w wykonywaniu władzy przez organy
władzy centralnej, rządowej i samorządu terytorialnego [27]. W obecnej refleksji podkreślićnależy
ważnośćsystemu prawa administracyjnego, w charakterystyce tegożprawa ukazując jego słabości i
siłę, konieczne jest wskazanie na ogrom literatury z zakresu prawa administracyjnego mate-rialnego
i ustrojowego, która ciągle powstaje i jest publikowana po uaktualnieniach naukowych i prawnych.
Obojętnie co będziemy przywo-ływaćdla osłabiania systemu prawa administracyjnego, koniecznym
zabiegiem jest zwrócenie uwagi na szeroki pakiet przepisów administra-cyjnych w ustawach i
rozporządzeniach, które oddawały i będąnadal oddawaćwielkąprzysługęw wykonywaniu władzy
przez organy admi-nistracji rządowej i samorządowej. Chcępodkreślić, że pomimo ukazy-wanych
słabości, jak brak jednolitości przepisów w prawie admini-stracyjnym, gdyżsąpewne segmenty w
tym systemie (materialne, ustrojo-we, procesowe, egzekucyjne i administracyjno-sądowe), dalej
różnorodność i jakby wielowątkowośćtego prawa nie sprzyja jego rozwojowi, a przede wszystkim
znajomości przez szerokie rzesze adresatów.
4. 2. Cechy prawa
Wszystko we wszechświecie podlega prawom. Nie można dziśsobie wyobrazićspołeczności
i ludzi tam zamieszkujących, którzy nie podlegaliby normom prawnym. Od najmniejszych cząstek
materii na ziemi, ażpo największe ciała niebieskie, galaktyki i ich układy w kosmosie, wszystko
podlega prawu natury. Człowiek w społeczności podlega prawu stanowionemu, prawu
pozytywnemu. Prawa nie tylko obowiązująw świecie przyrody – prawa fizyczne, biologiczne,
chemiczne itp., ale równieżmiedzy osobami, w społeczności ludzkiej. Trudno byłoby sobie
wyobrazić społecznośćpolitycznąjako państwo, bez norm moralnych i prawnych, które
strzegąpublicznego porządku i ładu. Normy prawa stanowionego w jakimśsensie chroni podmioty
ludzkie. Łatwo jest zaakceptowaći przyjąć chaos, który mógłby zapanowaćw takim miejscu, gdzie
ludzie przestaliby przestrzegaćobowiązujących norm moralnych i przepisów prawa, i gdzie nie
byłoby czynników strzegących publicznego porządku i ładu [28]. Prawo administracyjne jest
dośćmocno osadzone i ukonstytuowane w historii myśli administracyjnej od dawien dawna ażdo
czasów współczesnych [29].
Gdyby chciećodpowiedziećna pytanie:co jest istotąprawa? Odpowiedziećnależy,

że

istotąprawa jest jego regulatywność. Prawo stanowione przez ustawodawcę, reguluje różne obszary
życia członków społeczeństwa, wprowadzając w tęspołecznośćwspólnotę, określony porządek, z
godny z prawem. Innącechąprawa stanowionego, jest jego obowiązywalność. Prawo, jeśli ma
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spełniaćswoje, regulatywne funkcje, musi obowiązywać, a obowiązywanie to może byćnawet
wymuszone

przez

aparat

władzy.

Chodzi

o

to,

by

władza

państwowa

miała

możliwośćwyegzekwowania przestępstwa i jego ukarania, a przez to zabezpieczyć«dobro
wspólne». R. Sarkowicz, J. Stelmach, utrzymują, że: «Porządek prawny, można rozumiećjako
wyznaczony przez obowiązujące normy prawne, układ organów i instytucji, oraz procedur
rozstrzygania określonych spraw, a także wyznaczone przez owe normy, zachowania podmiotów
prawa, rozważane w powiązaniu z zachowaniem innych osób i instytucji» [30]. Chronione przez
porządek prawny wartości uniwersalne, sątraktowane często instrumentalnie, przez władzęi
ugrupowania polityczne, które często maja decydujący wpływ na proces legislacyjny i
ustawodawstwo [31]. Dośćznaczącącechąprawa jest

jego interosobowość.Normy prawne,

obowiązujące w danym państwie jeśli mająspełniaćswoje funkcje, powinny uwzględniaćrelacje
międzypodmiotowe i interpersonalne. W każdym miejscu, gdzie żyjąludzie w zbiorowości
społecznej, stająsię jednocześnie podmiotami czynności prawnych, lub adresatami decyzji
administracyjnych lub egzekucyjnych, dlatego teżnależy podkreślać, że prawo powinno byćznane
społecznie i stosowane dla celu porządkowania zakłóconego ładu publicznego. Ostatnią
cechąprawa, która chcemy wskazać, to jego słuszność.Wszelka regulacja prawna i moralna ma na
celu nie tylko określony porządek i ład, ale przede wszystkim realizacjępięknej zasady słuszności,
czyli sprawiedliwości, która wyraża sięzgodnie ze starorzymskąformułą– zasadąoddawania
każdemu tego, co mu sięnależy. Trzeba podkreślić, że choćnie wszędzie na świecie,
urzeczywistnione sąte szlachetne idee, to jednak należąone do istoty systemu prawnego w sensie
absolutnym, nieusuwalnym, i egzystencjalnym [32].
4.3. Funkcje prawa
Właściwy kształt życia publicznego w społeczności państwa, zakłada odpowiednie relacje
pomiędzy konkretnym obywatelem a państwem. Takie relacje regulująnormy prawne w organizmie
i wyznaczonym granicą terytorium państwa. Ustawy prawne zawsze były tworzone ze względu na
człowieka, jego wolnośći rozwój, stanowiono je zawsze jako prawo obowiązujące, dla
uregulowania ludzkich relacji społecznych. Wyraża to maksyma: «hominum causa omne ius
constitutum est» [33].
Można wyszczególnićkilka funkcji prawa w dociekaniach filozofii prawa, a mianowicie:
a) f. represyjną, która polega na karaniu przestępców za dokonane czyny karalne;
b) f. promocyjna, która polega na dowartościowaniu różnych ważnych spraw z punktu
widzenia człowieka jako podmiotu relacyjnego względem wymogów prawa, jako obywatela w
relacji do państwa i władzy administracyjnej [34];
c) f. edukacyjna, która polega na wychowywaniu obywateli, wskazując na to, że jeśli
cośjest chronione normami prawnymi to znaczy, że należy to uszanowaći chronić. Obywatel i
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władza jednako powinni uszanować regulacje prawne i żyćw zgodzie z ustanowionym i
wprowadzonym w życie prawem. Każdy to umie zrozumieć, że jak cośjest nakazane to trzeba siędo
tego nakazu dostosować, a jeśli cośzakazane, to tego robićnie można [35].
Można wskazaćtakże na inne funkcje prawa, a mianowicie:
– f. integrująca– prawo jest instrumentem władczego oddziaływania ze strony ustawodawcy
na obywateli dla zachowania porządku społecznego;
– f. stabilizująca– prawo przede wszystkim daje podstawy prawne do stabilizacji sięsytuacji
politycznej i społecznej danego państwa;
– f. innowacyjna– oznacza, że prawo może byćwykorzystywane, jako fundamentalny
instrument presji środowiskowej, w procesie wprowadzania zmian społecznych w państwie. Nowe
ustawy zasadniczo powinny ułatwiaćżycie obywateli i dawaćpoczucie bezpieczeństwa społecznego.
Mająteżna celu spowodowanie oczekiwanych zmian w sytuacjach ważnych i naglących. Z kolei
wprowadzanie nowych instytucji ma zapewnićulepszenie funkcjonowania organizacji rozwojowego
i bezpiecznego społeczeństwa obywatelskiego [36].
– f. ochronna – polega ona na tym, aby prawo stało na straży elementarnych wartości
etyczno-moralnych i zarazem określa zakres obowiązków, uprawnieńi przywilejów [37].
– f. organizacyjna– prawo ustala pewne reguły zwierzchnictwa, władztwa, i podwładności w
różnych typach struktur formalnych i zależności pomiędzy poszczególnymi szczeblami władzy i
adresatami porządku prawnego.
– f. wychowawcza– te funkcje trzeba uwypuklić, gdyżto ta właśnie funkcja ustala sankcje,
kary, za pomocąktórych ustawodawca państwowy chce w jakiśsposób oddziaływaćna postawy
konformizmu, wobec regułi przepisów normatywnych. Sankcje mogąprzestrzegać, karcić,
wychowywać, ale przede wszystkim ich celem, jest ukaranie przestępców, którzy łamiąporządek
społeczny. Prawo karze i powinno karaćza wykroczenia i różnego rodzaju przestępstwa [38]
– f. kompensacyjna– prawo siłąrzeczy ma naprawiaćszkodę, czyli wynagradza zaistniałe
szkody społeczne i indywidualne, spowodowane przez przestępców, stawiając ich pod wymiar
sprawiedliwości. Poszkodowany podmiot ma prawo domagaćsięby jego naruszone prawo zostało
przywrócone, a spowodowane szkody zostały naprawione [39].
5. Słabości i wady prawa administracyjnego
Przy dokonywaniu charakterystyki prawa administracyjnego trzeba zwrócićuwagęna
podstawowe wady prawa polskiego. Zupełnie otwarcie można powiedzieć, że jest ono prawem
inflacyjnym, gdyżstaje siępodobne do taśmy produkcyjnej, która została zaprogramowana niejako
na «ilość» a nie na «jakość». Ta uwaga odnosi sięnie tylko do prawa administracyjnego, ale w ogóle
do całego systemu prawa polskiego. Można także kusićsięo ocenęprawa Unii Europejskiej, ale nikt
nie ma odwagi skrytykowaćchociażtakączy inną dyrektywę, która ma pierwszeństwo w
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obowiązywalności przed własnym prawem w danym państwie. W literaturze można spotkaćwiele
uwag pod adresem współczesnego prawa stanowionego. Słabości prawa to: multiplikacja
przepisów; przerosty formalizacji; przelegalizowanie, przeinstruowanie; blan-kietowe przepisy,
które potrafiąjedynie regulowaćcokolwiek, byle były; nieracjonalnie skonstruowane instytucje
prawne obecne w przepisach, które działająnieskutecznie; powstaje prawo niezgodne z
KonstytucjąRP; prawo, które ma byćinstrumentem do zamykania ust i ograniczania wolności
mediów; Ostania cecha negatywna prawa to partykularyzm w stosowaniu i wykładni prawnej [40].
Stanowienie prawa jest z natury długofalowym procesem i powstawać powinno powoli, nie
można w krótkim czasie, tworzyćnorm prawnych jedynie dlatego, że dana dziedzina nie jest
dostatecznie uregulowana. W naszym polskim parlamencie proces legislacyjnytworzenia prawa
jest tak błyskawiczny, a to powoduje, że prawo jest niedoskonałe. Jeśli tak jest, że ten czas
tworzenia regulacji prawnych jest zbyt krótki, powstaje zbyt wiele do końca nieprzemyślanych
przepisów, i szczerze mówiąc zwykły szary obywatel nie ma pojęcia o stanowieniu prawa, nie
można rzetelnie sporządzićnawet ogólnego skorowidzu przepisów prawnych, które sąogłaszane i
wprowadzane w życie przez konkretne rozporządzenia. Grozi nam sytuacja, że ustawodawca
państwowy jak i obywatele państwa polskiego, a także przybysze (migranci) do naszego kraju
przestanąje traktowaćpoważnie. Co prawda zjawisko inflacji odnosi siędo pieniędzy, ale możemy
teżto zjawisko ekonomiczne przełożyćniejako na forum prawotwórcze, gdzie duża ilośćaktów
prawnych i dość długich, rozpisanych, mało zwięzłych i sankcyjnych, a jedynie opisowych nie
przekłada sięna ich jakośćlegislacyjną. Prawo nie ma opisywać życia społecznego i politycznego
kraju, ale ma je normowaći sankcjonować. Zbyt wiele w aktach tzw. wulgaryzmu, nieczytelności,
brak jasności, brak sankcji, nie ma zwięzłości jak w ustawach prawa rzymskiego. Prawnik rzymski
sporządziłustawęi siępod niąpodpisywał, a dziśgrupa ludzi to robi i nikt się nie podpisuje, tylko
mogązaistniećprzepychanki, co do potwierdzenia ustawy czy jej odrzucenia lub ewentualnego
poprawienia [41].
Poważną wadą prawa polskiego w różnych gałęziach, jest jego zawiłość, niejasność,
niezrozumiałośćdla zwykłego obywatela, np. prawo podatkowe. Często ustawy sąsprzeczne, a
przede wszystkim trudne do przyswojenia przez adresatów. Po ukazaniu sięnowych przepisów,
powstająsprzeczne interpre-tacje. Kto odważniej mówi, ma rację. Kolejnądośćszkodliwąspołecznie
wadą jest to, że prawo obowiązujące nie zawsze jest zgodne z prawami człowieka i uniwersalnymi
wartościami ludzkimi, np., gdy pozbawia rodziny mieszkania przez tzw. Eksmisję [42].
Jakąśnietypowąwadąprawa polskiego jest określenie jako «żartobliwe», co można rozumieć,
iżprzepisy norm prawnych, które istniejąnie sąstosowane przez organy władzy publicznej; nie
sąnawet brane pod uwagęprzez samego ustawodawcępaństwowego, w dalszych pracach
legislacyjnych, i nie majązastosowania w

życiu społecznym państwa [43]. Przykładem może
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byćprzepis ustawy zasadniczej art. 2, który stanowi, że Polska «jest demokratycznym państwem
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej» [44]. Prawo, a w szczególności
Konstytucja RP, nie powinna byćjedynie deklaracją, ale stabilnąi realnąustawą, do której podchodzi
sięz szacunkiem, i poważnie interpretuje [45]. Nie powinno byćmiejsca na patologie, jak np.
korupcję, czyli urzędnik przy wykonywaniu obowiązków publicznych, oczekuje na własne korzyści
majątkowe [46].
Prawo często wykazuje,

że w sposób zakamuflowany nie jest etyczne, jest także

«naśladowcze» – importowane z zagranicy, a szczególnie ze Stanów Zjednoczonych [47] i Unii
Europejskiej. Płynie stąd nauka, że należy przywiązywaćwielkąuwagędo stanowionego prawa, do
jego tworzenia przepisów, mająto robić eksperci rządowi, ale nie na zamówienie, ale rzetelnie i na
konkretny temat.
5.1. Publiczne prawo podmiotowe
Pojęcie publicznych praw podmiotowych jawi siędzisiaj jako jedno z najbardziej
dyskusyjnych kwestii w nauce prawa administracyjnego, przy czym należy wskazać, że
przedmiotem dyskusji staje sięjego istota, jak równieżprzydatnośćjako narzędzia badawczego.
Pojęcie publicznego prawa podmiotowego zostało stworzone do opisywania relacji między
poszczególnym obywatelem a organami administracji publicznej działającymi władczo, a zasadza
się na założeniu, że nie tylko jednostka w państwie, ale samo państwo jest równieżzwiązane
prawem, co więcej jednostka może przeciwstawić pewne prawa tzw. władczej administracji prze co
uzyskuje sferę wolności od ingerencji administracji [48].
Zdaniem Marcina Janika:
biurokratycznej

patologii

«Autonomia administracji jako

prowadzi

do

tego,

że

struktury

proces przeciwstawny
i

metody

działania

zbliżajączęśćadministracji publicznej do rozwiązaństosowanych od dawna w sektorze prywatnym.
(…). Instytucje sektora publicznego posiadająmniejsząautonomięi elastycznośćniżinstytucje
prywatne» [49].
Zdaniem Barbary Jaworskiej-Dębskiej «organy administracji zarówno szczebla centralnego,
jak i lokalnego stanowiąbowiem akty wykonawcze, zaśna szczeblu lokalnym stanowione sąponadto
przepisy

porządkowe

i

przepisy

ustrojowo-organizacyjne.

(…).

Specyfika

działalności

prawotwórczej administracji wyraża sięw tym, że ustanowione przez siebie akty administracja
następnie wykonuje» [50]. Uwaga sięsama rodzi, mogąbyćtworzone na zamówienie i może
byćinteres takiego czy innego przepisu prawnego. Organy władzy wykonawczej sąwyposażone w
uprawnienia do stanowienia aktów niższego rzędu, aktów podustawowych, które sąwydawane
przede wszystkim na podstawie ustawowych uprawnień [51]. Można powiedziećza Józefem
Strzeleckim, że problem konkretnych zachowań patologicznych w administracji, ukierunkowanych
na korzyści materialne, jest zjawiskiem, które wynika zarówno z cech osobistych i
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charakterologicznych

danych

urzędników,

którzy

pełniąswoje

funkcje,

jak

równieżz

niedoskonałości uregulowańprawnych [52].
5.2. Specyfika prawa administracyjnego
Cechąspecyficznąprawa, które służy funkcjonowaniu administracji jest władztwo. Żaden
administratywista nie ma z tym problemu, za to z kolei inni prawnicy, którzy sąreprezentantami
innych gałęzi prawa maja jakieś nieuzasadnione wątpliwości co do konstrukcji prawa
administracyjnego.
Charakteryzując choćogólnie materialne prawo administracyjne, trzeba stwierdzić, że jego
szczególnąi swoistącechą– jednocześnie różniąc sięod prawa sądowego – jestfakt, iżnie posiada ono
ściśle wyznaczonego zakresu rzeczowego (przedmiotowego) z przyczyn braku kodyfikacji tego
systemu prawa, ale jednak przepisy w wystarczającym zakresie istniejąw wielu dziedzinach życia.
Jakimśfundamentalnym zagadnieniem jest tu zapewnienie spójności rozległego zakresu regulacji
prawnej [53].
Powodem tego chaosu lub nieprecyzyjności w tworzeniu prawa, jest na pewno istnienie
wielu ośrodków projektowania prawa materialnego, np. ośrodki resortowe czy lokalne, a także
stwarzanie prawa materialnego w różnych okresach [54]. Wydaje się, że w tej charakterystyce siły
czy słabości prawa administracyjnego (ustrojowego i materialnego) ma to swoje podłoże także i
przede wszystkim w tzw. transformacji politycznej państwa, przechodzenie ze socjalizmu do
kapitalizmu. Ten proces jeszcze nie zakończyłsię. To zjawisko w znacznym stopniu przyczynia
siędo ciągłych zmian prawa materialnego

administracyjnego, to z kolei wprowadza

dezorientacjęogólną, gdyżnowe przepisy trzeba poznaći poddaćwykładni oraz odpowiedniej
interpretacji.

Trzeba

teżstwierdzić,

że

największąsłabościąjest

wadliwa

technika

legislacyjnatworzenia i stanowienia prawa, a później jego stosowania.
W systemie prawa materialnego na pierwsze miejsce wysuwa sięproble-matyka
materialnego stosunku administracyjnoprawnego. Chodzi w tym wypad-ku o wyodrębnienie takich
przepisów, które stanowiąo tym, z jakimi stanami faktycznymi lub kazusami prawnymi
łącząsięokreślone obowiązki, zadania czy uprawnienia administracyjnoprawne. Z tym zakresem
tematycznym

ściśle powiązane sąformy ochrony dóbr społecznych, zbiorowych czy

indywidualnych, ochrona wolności i własności. Należy braćpod uwagętakże dobra takie jak:
zdrowie, ochrona środowiska, bezpieczeństwo obywateli, zewnętrzne i wewnęt-rzne. Godnym
wzięcia pod uwagęjest także problematyka Kodeksu postępowa-nia administracyjnego, Ordynacji
podatkowej, prawa procesowego, które zabezpieczająrealizowanie prawa materialnego zwłaszcza
poprzez podejmowa-nie decyzji administracyjnych i wykonywanie egzekucji administracyjnych
[55].
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5.2.1. W czym siła
Jeśli istnieje w treści ustawy konkretny przepis, to obowiązuje obywatela, i niezależnie od
tego czy komuśsiępodoba czy nie powinien byćstosowany przez organy władzy i respektowany
przez obywateli. Jeśli jest konkretna ustawa, to jąnależy bezsprzecznie stosowaćw życiu
publicznym administracji państwowej, zgodnie ze wskazaniami właściwego rozporządzenia. Prawo
możemy krytykować, ale musimy mimo wszystko je respektować. Przestrzeganie prawa a jego
krytyka to dwie różne kwestie.
Obowiązek respektowania przepisów prawa, obojętnie jakie by ono nie było, cywilne,
karne,

administracyjne,

Dyrektywy

Prawa

Unii

Europejskiej,

Konwencje

Prawa

Międzynarodowego, prawo miejscowe, oznacza konieczność jego przestrzegania i stosowania w
codziennej służbie społeczeństwu przez podmioty wykonujące władze centralna czy lokalnąna
różnych szczeblach i urzędach, bez względu na jego merytorycznązawartość [56]. Przestrzegać
napisanego prawa: to teżjest wyjście z kryzysowej sytuacji.
5.2.2. W czym słabość
Słabośćprawa administracyjnego i administracji przejawia sięw różnych przejawach
patologii w wykonywaniu zadańadministracyjnych przez kompetentne organy władzy publicznej.
Musimy być świadomi, że prawo administracyjne to przepisy prawa w ustawach i
rozporządzeniach, ale to teżcała struktura administracji i przede wszystkim ludzie wykonujący
swoje zadania i obowiązki publiczne, posługując sięprzepisami prawnymi aplikując je do
konkretnych wypadków życia. Problem jest w tym, że nie wszyscy ludzie dobrze wykonująswoje
obowiązki, sąopieszali, nie sąna bieżąco z prawem, i źle wykonująswoje obowiązki zawodowe, po
prostu lekceważąc je. Ten element kapitału ludzkiego jest w
znacznej mierze decydujący, o przejawach skuteczności systemu prawa administracyjnego w
służbie dla funkcjonowania administracji centralnej i samorządowej. Wynika z tego, że element
ludzki jest zasadniczo fundamentem dla skuteczności wydawanych decyzji administracyjnych.
Należy dostrzec cały system obowiązującego prawa administracyjnego, który nie ma swojego
kodeksu, to w znacznym stopniu powoduje jakąśdowolnośćpodchodzenia do sprawy skuteczności
prawa administracyjnego w szerokim sensie. Słabością prawa jest także nieprawidłowy tekst
prawny w ustawie, ale to jużbłędy procesu legislacyjnego, który ma swój bieg, jednak wszystko
zależy od ułomnej istoty jakąjest człowiek. To trzeba poprawiać. Właśnie ten człowiek, jako
podmiot stanowiący prawo wszystkiego nie dostrzega, gdy pisze ustawy, inni widzącośinnego,
jeszcze inni mając szersze doświadczenie widza jeszcze inaczej konkretnąregulację. Powstaje w
takiej sytuacji konflikt, lub też niezrozumienie, bo każdy ma jakieśswoje interesy, które chce za
wszelkącenę zawrzećw przepisie prawa. Bardzo istotnym, jak sięwydaje słabością wykonywania
prawa administracyjnego i w ogóle stosowania norm prawnych jest fakt upartyjnienia ustroju
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państwa. W realiach współczesnego życia w państwie niemożliwe jest odpartyjnienie polityki,
dlatego myślę, że reforma prawa administracyjnego może byćjedynie na gruncie fachowości i
przyjęcia inteligentnej administracji.
6. Sposoby polepszania jakości prawa administracyjnego (wady prawa)
Można wskazaćw tym miejscu za JoannąWegner [57] na pewnego rodzaju
znamiona dysfunkcji w wykonywaniu administracji publicznej w państwie:
1) rzeczywiste naruszenie zasady praworządności, zwłaszcza w projektach prawa i w jego
stosowaniu przez organy administracji publicznej;
2) świadome wprowadzanie do obrotu naruszających zasadę praworządności przepisów
prawnych;
3) instrumentalne traktowanie przepisów prawnych, dla realizacji doraźnych celów i za
wszelkącenę; daje sięzauważyćw działaniach tej czy innej partii;
4)

ujemny wpływ opisanego procesu na działalnośći aktywność samych organów

publicznych, które ponosząkonsekwencje we własnej nieudolności w oparciu o stosowanie
wadliwie skonstruowanego prawa przez projektodawców;
5) prawo jest stosowane z przeświadczeniem deptania i naruszania wartości uniwersalnych,
jak prawda, dobro i piękno, czy moralność;
6)

wprowadzanie do systemu przepisów prawnych o charakterze indywidualno-

konkretnym, które pozostająw konflikcie i ze sprzecznością z zasadąpraworządności [58].
Trzeba przyznać, iżprawo niewątpliwie jest instrumentem kształtowania polityki, ale prawo
nie może byćna usługach polityki, gdyż mamy wtedy do czynienia ze zjawiskiem niekorzystnym
dla samego porządku prawnego. Ma sięwrażenie, że niektóre akty prawne są promulgowane na
siłębez zwracania uwagi na to, czy dane regulacje prawne jest zgodne z zasadąpraworządności czy
nie. Stanowienie prawa wymaga od ustawodawcy dobrego pomysłu, a także wielu dyskusji i
dobrego doradztwa. W procesie legislacyjnym musi byćprzewidywanie i jakaśzdrowa kalkulacja,
czy dany akt prawny jest konieczny czy nie. Oto istotne elementy dobrego prawa: dobry pomysł,
fachowa i niezbędna wiedza, eksperci rządowi, doradcy, doświadczenie życiowe, przemyślenia i
dyskusje społeczne. Wszyscy wiedzą, że do usuwania wad prawa służy rzetelna praca Trybunału
Konstytucyjnego [59], czy w istocie tak jest?
Jeśli organ wydaje decyzjęadministracyjnąw oparciu o przepisy prawa, które powstały na
podstawie naruszenia zasady praworządności, organ narusza tęzasadęjużw momencie podpisywania
tego aktu prawnego [60]. Błędy legislacyjne ustawodawcy sądo naprawienia, ale musi byćdobra
wola i porozumienie. Ważnym elementem byłoby monitorowanie w procesie legislacyjnym
tworzenia ustaw prawa administracyjnego, jako specyficznej wewnętrznej sygnalizacji dla wykrycia
wad i jak je poprawiać dzięki pomocy komisji ekspertów. Przydatnym byłoby teżocenianie skutków
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regulacji prawnej danej dziedziny z

życia wziętej [61] Należy zauważyć, że bieg wydarzeń

życiowych nie tworzy norma prawna, ale jest odwrotnie, to życie zmusza do tworzenia nowych
ustaw. Należy wykorzystywaćdośćznacząco podpowiedzi legislatorów i ekspertów, którzy
mająswoje uwagi, trzeba ich wysłuchiwaći ulepszaćprzepisy prawa w ustawach. Należy podkreślić,
że podstawąfundamentalnąbudowania systemu prawnego, powinny byćrzetelne odniesienia do
wartości uniwersalnych i etycznych [62].
Podsumowanie
Prawo będąc instrumentem zapewniania porządku publicznego w demokratycznym państwie
prawnym, utrwala także stosunki społeczne pomiędzy obywatelami, jest promulgowane, by
państwo mogło stawaćsię coraz bardziej państwem kultury i państwem przyjaznym obywatelom.
Rola prawa, nie może sięsprowadzaćjedynie do ochrony wolności obywateli i regulacji
bezkolizyjnych relacji społecznych. Ustawodawstwo w sferze socjalnej i ekonomicznej, ma
wspieraćaktywnośćobywatelskąw sferze działalności gospodarczej i ma stymulowaćrozwój
gospodarczy państwa. Pisarz polityczny Jan Ostrorógutrzymywał, że obyczajowośći jej poziom, ma
bardzo istotny wpływ, na treśćstanowienia i obowiązywalności norm prawnych. Przez
obyczajowośćnależy

tutaj

rozumieć,

całokształt

stosunków

społecznych,

politycznych,

ekonomicznych, gospodarczych, rozwojowych, moralnych, religijnych i kulturowych, danej
społeczności narodowej lub państwowej [63]. Należy podkreślićza autorami: «Negatywne,
patologiczne zjawiska związane z funkcjonowaniem administracji publicznej w pewnym stopniu
sąnieodłącznym elementem funkcjonowania każdej organizacji, jak równieżkażdego rodzaju
zorganizowanej działalności ludzkiej [64].
Wynika z tych powyższych uwag, że państwo, powinno chronićbezpieczeństwa obywateli.
Jednakże, wewnątrz swoich granic, powinno jak najmniej ingerowaćw życie prywatne swych
obywateli, pozostawiając im jak najwięcej miejsca na swobodne wykorzystywanie ich wolności, w
budowaniu dobra wspólnego i dobrobytu, ale według norm etycznych [65]. System prawa ulega
procesowi

erozji,

zwłaszcza

poprzez

ignorowanie

wartości

niesionych

przez

zasadędemokratycznego państwa prawnego, jest to jakiśpoważny uszczerbek dla prawa i jego
jakości w ogóle. Trzeba wiedzieć,
świadomościąniszczenia

lub

że podmioty administrujące stosująregulacje prawne ze

lekceważenia

wartości

za

każdym

razem,

gdy

podejmująrozstrzygnięcie oparte na wadliwych przepisach prawnych. Poszanowanie do prawa
ulega rozluźnieniu. Nie jest to właściwy kierunek w uzdrawianiu jakości prawa i skuteczności jego
działania. Silnie działa na jakośćprawa i jego przestrzeganie orientacja polityczna, członkowie partii
takiej czy innej widząi chcąstosowaćprzepisy prawne wybiórczo z korzyściądla siebie.
Przewidziana ustawowo kontrola legalności nie jest w stanie wyeliminowaćodkrytych uchybieńwe
własnym zakresie [66]. Należy podkreślić, że «o jakości działania administracji nie decyduje
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możliwość przeprowadzenia kontroli czy przestrzeganie prawa. Nade wszystko zależy to od samych
urzędników, ich świadomości i odpowiedzialności za realizacjęzadańpublicznych» [67]. Urzędnik
zanim przystąpi do pracy, powinien znaćkatalog zasad etycznych [68] wykonywania zadańi
obowiązków organu lub urzędnika.
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