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ZWIĄZKI NAUKI PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Z NAUKAMI O ZARZĄDZANIU
Streszczenie
Szczególną cechą nauki prawa administracyjnego jest konieczność współpracy
z innymi dziedzinami wiedzy, których przedmiotem zainteresowania są administracja
publiczna i administrowanie. W związku z tym prawo administracyjne jest dyscypliną nauk
prawnych, którego rozwój i koncepcje badawcze w istotnym stopniu zależą od współpracy
i interakcji z innymi dziedzinami wiedzy. Związki prawa administracyjnego z naukami, które
badają praktyczne aspekty struktury administracji publicznej i procesów administracji,
polegają – z jednej strony – na budowaniu wskazanego zaplecza dla nauki prawa
administracyjnego, z drugiej – wskazywania kierunków badań nad administracją publiczną
i administrowaniem. Zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej ze
swojej natury są wynikiem określonego porządku normatywnego – uregulowanego prawem
administracyjnym. W sferze realizacji zadań, procesów, które są przedmiotem administracji
publicznej, problematyka organizacji i funkcjonowania administracji publicznej ma istotne
aspekty, podlegające analizie metodami wypracowanymi w ramach nauk o zarządzaniu,
w szczególności ich subdyscypliny zarządzanie publiczne. Z tego względu współpraca
w obrębie nauki prawa administracyjnego i zarządzania publicznego jest nieodzowna.
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RELATIONS BETWEEN THE SCIENCE OF ADMINISTRATIVE
LAW AND THE MANAGEMENT SCIENCES
Summary
A particular feature of the science of administrative law is a necessity of cooperation
with the other disciplines of science, whose subject of interest are public administration and
administration. Therefore administrative law is a discipline of a law sciences, whose
developement and research concept are highly dependent on the cooperation and interaction
with the other disciplines of science. The connections of the administrative law with the
sciences, which examine the practical aspects of the public administration structure and the
administration processes is on the one hand to build a basis for the science of administrative
law but also to indicate the directions of the researches of the public administration and the
administration. The issues of the organization and functioning of the public administration are
by their very nature the effect of particular law order – regulated by administrative law. In the
domain of the implementation of tasks, processes, which are the subject of public
administration the issues of organizing and functioning of the public administration has a
significant aspects subject to analysis by the methods elaborated in the framework of the
science of management in particular in their subdiscipline public management. Therefore the
cooperation within science of administrative law and public management is crucial.

Key words: administrative law, public administration, public management.

