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Recenzowana monografia pod redakcją R. Grzeszczaka i A. Szczerby-
-Zawady dotyczy niezwykle aktualnej i rozwojowej problematyki unijnego prawa 
administracyjnego. Zagadnienie to jest relewantne dla całej administracji Unii 
Europejskiej, którą tworzą zarówno organy i instytucje UE, jak i admini-stracja państw 
członkowskich. W związku z członkostwem w Unii Europejskiej, organy administracji 
krajowej mają bowiem obowiązek działania nie tylko na podstawie prawa krajowego, 
ale także prawa unijnego w ramach europejskiej przestrzeni administracyjnej, 
wymagającej zarówno współpracy wertykalnej (między administracjami państw 
członkowskich), jak i horyzontalnej (na linii organ administracji krajowej – organ 
administracji UE). W warunkach integracji administracja państw członkowskich 
zyskuje jednocześnie nową kompetencję – uprawnienie do stanowienia prawa 
administracyjnego UE. Procesy integracyjne, pomimo wypracowanej w orzecznictwie 
TSUE zasady autonomii instytucjonalnej państw członkowskich, nie pozostają zatem 
bez wpływu na funkcjonowanie aparatu administracyjnego państw członkowskich. W 
efekcie, jak zauważają Redaktorzy recenzowanej monografii, „wyłania się złożony i 
wielopoziomowy obraz administracji zespolonej i sieciowej – krajowej i unijnej” (s. 
15). Stąd tak ważne jest dla organów administracji państw członkowskich zrozumienie 
administracyjnoprawnych implikacji członkostwa w Unii Europejskiej.

Dwadzieścia dziewięć rozdziałów, napisanych przez zespół 22 Autorów 
i Autorek, reprezentujących różne ośrodki naukowe, w sposób kompleksowy odnosi 
się do zagadnienia europejskiego, głównie unijnego, prawa administracyjnego. 
Rozdziały zostały zebrane w 8 częściach, ze względu 
na kryterium przedmiotu: część I. Prawo administracyjne i administracja publiczna – 
uwagi wprowadzające; część II. Unijna przestrzeń administracyjna; część III. 
Stanowienie i wykonywanie europejskiego prawa administracyjnego; część IV. Zasady 
ogólne materialnego europejskiego prawa administracyjnego; część V. Zasady ogólne 
europejskiego prawa administracyjnego procesowego; część VI. Europeizacja 
krajowego prawa administracyjnego; część VII. Stoso-wanie i kontrola wykonywania 
europejskiego prawa administracyjnego w krajo-wych porządkach prawnych; część 
VIII. Wybrane problemy części szczegółowej europejskiego prawa administracyjnego. 
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Książka ukazała się w serii „Strategie UE” Instytutu Wydawniczego 
EuroPrawo. 

Pierwsza część, obejmując 3 rozdziały, stanowi wprowadzenie natury ogólnej 
do bardziej szczegółowej problematyki funkcjonowania administracji krajowej jako 
administracji UE (część druga). W kolejnej, trzeciej części, wskazane zostały ramy 
prawne i polityczne udziału administracji krajowej 
w wielopoziomowym systemie rządzenia w Unii Europejskiej. Część czwarta 
i piąta dotyczą zasad ogólnych odpowiednio europejskiego prawa administracyj-nego 
materialnego, w tym niezwykle ważnego i nowoczesnego prawa do dobrej 
administracji i procesowego (w przypadku tego ostatniego w ujęciu porównaw-czym z 
prawem administracyjnym tworzonym w ramach Rady Europy). 
Część kolejna wyjaśnia wpływ procesów integracyjnych na krajowe prawo 
administracyjne państw członkowskich, poruszając problematykę jego europei-zacji. 
Część siódma ma charakter nieco bardziej praktyczny; zarysowuje problematykę 
stosowania prawa unijnego i jego wykładni przez organy krajowe oraz mechanizm 
sankcjonowania jego naruszeń. Ostatnia, ósma część, poświęcona została wybranym, 
szczegółowym zagadnieniom europejskiego prawa administracyjnego, tj. cyfryzacji 
administracji XXI w. oraz europejskiemu systemowi azylowemu.

Szerokie ujęcie przedmiotowej problematyki oraz zestawienie rozważań 
teoretycznych z praktycznym ujęciem tematu jest wartością dodaną recenzowanej 
monografii, czyniąc z niej wartościową i interesującą pozycję dla wszystkich, 
zainteresowanych problematyką prawa administracyjnego Unii Europejskiej: 
studentów, wykładowców oraz urzędników.
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