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Od redaktora

Niniejszy zeszyt czasopisma naukowego „Gubernaculum etAdministratio”
w całości został poświęcony działalności podmiotów podejmujących dzia-
łania wprawdzie we własnym imieniu, lecz nie dla ochrony własnych

praw i interesów, lecz obywateli. Publikacja nie pretenduje jednak do wyczerpu-
jącego przedstawienia działalności wszystkich podmiotów podejmujących dzia-
łalność tego rodzaju we wszystkich sferach życia społecznego, co z oczywistych
względów nie jest możliwe w ramach jednego opracowania. Przedstawione zo-
stały zatem tylko niektóre z nich, w wybranych sferach działalności, ze szczegól-
nym ukierunkowaniem na działalność organizacji pozarządowych.

Mimo istnienia szeregu instytucji należących do sektora władzy i administra-
cji publicznej, których zadaniem jest ochrona praw obywateli bądź umożliwienie
i zapewnienie uzyskania tej ochrony, zadanie to nie zawsze jest w pełni i sku-
tecznie realizowane. Przyczyny tego mogą być różne – mogą być spowodowane
uchybieniami w działalności organów władzy i administracji państwowej i sa-
morządowej, dotyczyć samych obywateli, np. nieznajomość prawa, ułomność,
czy w końcu mieć charakter niezależny od działalności organów państwowych
i od obywateli, których prawa są naruszone albo zagrożone naruszeniem. Należy
zaznaczyć, że naruszenie albo zagrożenie praw obywateli może dotyczyć zarówno
praw indywidualnych, jak i grupowych i zbiorowych, np. konsumentów, środo-
wiska. Można nawet zaryzykować tezę, że wraz z rozwojem gospodarczym i spo-
łecznym pojawiają się nie tylko nowe naruszenia albo zagrożenia, lecz następuje
ich intensyfikacja. Przykładem może być wykorzystywanie do tego celu komu-
nikacji elektronicznej oraz nadużycia ze strony niektórych przedsiębiorców wobec
osób starszych, zniedołężniałych, nie znających swoich praw, łatwo ulegających
sugestii. Nie można też pominąć działań wyrafinowanych, dobrze zorganizowa-
nych, o przestępczym charakterze.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pełnej i skutecznej ochrony praw obywa-
teli, ustawodawca tworzy w tym celu bądź odpowiednie instytucje, bądź zezwala
na tworzenie przez obywateli organizacji pozarządowych, czy w końcu nakłada
określone obowiązki na jednostki samorządu zawodowego, np. adwokatów, rad-



ców prawnych, komorników, notariuszy. Jednakże zarówno organizacja, jak i dzia-
łalność tych podmiotów nie może być dowolna – musi być prawnie uregulowana.
Konieczność ta podyktowana jest z jednej strony potrzebą zapewnienia możności
skutecznego działania tych podmiotów, z drugiej natomiast, aby działalność ta nie
była nadużywana ze szkodą dla interesu innych osób (np. przedsiębiorców) lub
społecznego, np. przez organizacje ochrony środowiska, dążące do uniemożli-
wienia lub utrudnienia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo pro-
wadzenie inwestycji o znaczeniu ogólnospołecznym (np. budowa dróg
i autostrad).

Regulacji organizacji i działalności niektórych z tych instytucji poświęcony
jest właśnie niniejszy zeszyt. Została w nim przedstawiona instytucja samorządu
adwokackiego, którego jednym z zadań jest czuwanie nad przestrzeganiem praw
obywateli przez adwokatów udzielających pomocy prawnej, występowanie orga-
nizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym dla ochrony indywidualnych
interesów i praw obywateli, zatrudnianie pracowników przez takie organizacje
oraz udziału społeczeństwa za pośrednictwem takich organizacji w ochronie śro-
dowiska.

Merytoryczna część zeszytu została przygotowana i opracowana przez pra-
cowników naukowo-dydaktycznych z InstytutuAdministracjiAkademii Jana Dłu-
gosza w Częstochowie.

Józef Jagieła
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