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Wstęp
Przedstawione w książce wybrane problemy prywatyzacji zadań
z zakresu administracji świadczącej, jak również próba odpowiedzi na
zadane w tym tomie pytania, nie mogą być oczywiście pełne i wyczerpujące.
Pomimo poważnego zróżnicowania opinii w licznych dyskusjach
co do konieczności przeprowadzania prywatyzacji zadań z zakresu administracji świadczącej, poszczególni autorzy starają się zawrzeć w nich
zagadnienia, które mogłyby zaspokoić oczekiwania czytelnicze w obrębie badań nauk prawnych.
Współczesne przemiany, które rodzą pewne kontrowersje w odniesieniu do transformacji podporządkowanej wolnemu rynkowi i przede
wszystkim, a nawet wyłącznie efektywności ekonomicznej, której nadrzędnym celem jest zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego,
nasuwają pytanie: w jakim kierunku zmierzają te zmiany i jaki jest ich
wpływ na człowieka i jego potrzeby? W tym punkcie tkwi przewrót
w spojrzeniu na relację państwo ‒ jednostka. Wskazanie na specyfikę
administracji świadczącej wynika stąd właśnie, że ma ona „dwa oblicza:
z jednej strony, to piecza okazywana poszczególnemu człowiekowi, z drugiej strony, świadczenie na rzecz całej społeczności”1. Konstatacja ta
prowadzić więc może do wniosku, że rola państwa obejmuje nie tylko
zaopatrywanie ludności w dobra i usługi o istotnym znaczeniu dla
1
I. Lipowicz, Istota administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski,
Warszawa 2011, s. 45.
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egzystencji, ale także minimalizowanie poczucia zagrożenia i stanów
niepewności ekonomiczno-społecznej w sytuacji trudnego położenia
jednostek.
Zaprezentowane w tym zbiorze teksty poszczególnych autorów mają
w pierwszej kolejności pomóc studentom studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych w zrozumieniu systemowego ujęcia administracji publicznej i jej uwarunkowań oraz sposobów wykonywania
zadań publicznych i funkcji świadczenia usług publicznych.
Redaktorzy tomu składają wszystkim autorom tekstów serdeczne
podziękowanie za wyrażenie zgody na ich opublikowanie w niniejszym
tomie. Wyrazy wdzięczności i podziękowania pragniemy złożyć pani
prof. Aleksandrze Monarsze-Matlak i panu prof. Jarosławowi Marusiakowi za trud włożony w przygotowanie recenzji wydawniczych. Podziękowania przekazujemy też pani mgr Aleksandrze Dorywale i pani dr Magdalenie Wojcieszak za wnikliwą i troskliwą pieczę nad techniczną stroną
przygotowania książki do druku.
Redaktorzy
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