
337

Wojciech Jakimowicz

Znaczenie dorobku polskiej nauki 
prawa administracyjnego pierwszej połowy 

XX wieku dla współczesnego rozumienia 
pojęcia interesu publicznego

I. Pojęcie interesu publicznego stanowi fundamentalną kategorię pojęciową prawa ad-
ministracyjnego. Wynika to zarówno z istoty administracji publicznej w jej ujęciu przed-
miotowym i podmiotowym, jak i z istoty prawa administracyjnego.

Wydaje się, że można zasadnie twierdzić, iż punktem wyjścia dla analizy i rozumie-
nia tej kategorii pojęciowej w polskiej nauce prawa administracyjnego po transformacji 
ustrojowej w 1989 roku stał się dorobek nauki prawa pierwszej połowy XX wieku. Ze 
względów politycznych pojęcie interesu publicznego zastąpiono w języku prawnym 
i prawniczym okresu powojennego pojęciem interesu społecznego, nawiązującym do 
aksjologicznych podstaw państwa socjalistycznego i niekorespondującym z założeniami 
demokratycznego państwa prawnego.

Okazało się zatem, że historyczne nawiązania przez współczesną naukę prawa ad-
ministracyjnego do myśli prawniczej sprzed czasów PRL są ze wszech miar konieczne 
i uzasadnione.

Prezentowane krótkie opracowanie ma na celu zaakcentowanie podstawowego dorobku 
polskiej doktryny prawa administracyjnego okresu międzywojennego dla współczesnego 
rozumienia pojęcia interesu publicznego w prawie administracyjnym.

II. Interes może być pojmowany jako relacja między jakimś stanem obiektywnym, aktu-
alnym lub przyszłym a oceną tego stanu z punktu widzenia korzyści, które on przynosi 
lub może przynieść jakiejś jednostce lub grupie społecznej1. Interes nie jest więc ani ko-
rzyścią, ani stanem obiektywnym, ani też oceną stanu faktycznego, gdzie przez korzyść 
należy rozumieć określone dobro (na przykład wykształcenie, bezpieczeństwo, prestiż), 
które ktoś osiąga przez zaspokojenie określonego interesu, natomiast stanem obiektywnym 
jest stan wywołany działaniem sił przyrody albo działaniem człowieka (stan prawny lub 
faktyczny). Interes jest złożoną relacją między oceną stanu obiektywnego a tym stanem 
oraz między tym stanem a korzyścią i w sytuacji, gdy istnieje tylko w przekonaniu osoby 
występującej w tej relacji jako podmiot korzyści, przybiera charakter subiektywny, nato-

1 Defi nicję i charakterystykę ogólnego pojęcia interesu podaję za: J. Lang, Struktura prawna skargi 
w prawie administracyjnym, Wrocław 1972, s. 98–100. 
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miast gdy istnieje niezależnie od przekonania tej osoby, może być określany jako interes 
obiektywny. „Jest w interesie indywidualnym” bądź „jest w interesie ogółu” oznacza, 
że wyprowadzona z danego stanu obiektywnego określona korzyść przypada jednostce 
względnie całemu społeczeństwu.

O ile zatem interes indywidualny jest relacją między jakimś stanem obiektywnym a oceną 
tego stanu z punktu widzenia korzyści, jaką on przynosi lub może przynieść jednostce, to 
interes ogółu można rozumieć jako relację między jakimś stanem obiektywnym a oceną 
tego stanu z punktu widzenia korzyści, jaką on przynosi lub może przynieść ogółowi.

III. Pojęcie interesu publicznego używane w tekstach prawnych i prawniczych w okresie 
międzywojennym nie doczekało się ani legalnej, ani teoretycznej defi nicji. Traktowano je 
jako kategorię, której ujęcie w jednolity system nie jest możliwe ze względu na jej ogólny 
charakter i zmienność w czasie2. Czasami posługiwano się pojęciem interesu publicznego 
jako konstrukcją pomocniczą dla interpretacji określonych instytucji prawnych.

Traktując właśnie pojęcie interesu publicznego jako konstrukcję pomocniczą dla 
określenia stosunku prawnego zawiązanego przez normę ustanawiającą obowiązek oso-
bistych świadczeń wojennych, F. Longchamps określał interes publiczny jako dążność 
do osiągnięcia środków, które mogą zadośćuczynić zbiorowości ogólnoludzkiej; dążność 
ta ma charakter obiektywny, nie jest właściwością jednego określonego podmiotu, lecz 
przejawia się w porządku prawa przedmiotowego3.

Pojęcie interesu publicznego służyło z jednej strony do wskazywania podstaw i wy-
jaśniania działalności administracji zarówno państwowej, jak i samorządowej, czyli 
w ogólnym ujęciu „administracji publicznej”, z drugiej strony akcentowało równole-
głe współistnienie w państwie, a nie antagonizm, indywidualnych interesów obywateli 
i interesów ogółu. Dlatego też próby określenia interesu publicznego wiązały się z jego 
odnoszeniem do interesów jednostki.

Jak wskazywał E. Modliński, „publiczny interes stanowiący sam przez się pojęcie 
oderwane i niedające się ująć konkretnie, nabiera pełnej treści dopiero przez zestawienie 
z prawem poszczególnej jednostki jako namiastki wszelkiej społeczności. Istnienie bo-
wiem pojęcia publiczności związane jest ze stanem, gdy jednostka przestaje żyć życiem 
odosobnionym, łącząc się w grupy o podłożu gospodarczym, ekonomicznym czy poli-
tycznym. Wtedy dopiero, obok troski zaspokojenia bezpośrednio egoistycznych potrzeb, 
wyłaniają się zagadnienia wspólne danej zbiorowości, wymagające akcji skoordynowa-
nej i niedającej się w ramach rozporządzalnych środków przez poszczególne jednostki 
rozwiązać”4.

Pojęcie interesu publicznego rozważano również jako element „defi nicyjny” admi-
nistracji publicznej i prawa administracyjnego. Zdaniem S. Kasznicy, „dla administracji 
celem istotnym jest wywoływanie w świecie zewnętrznym pewnych zjawisk, uważanych 
za korzystne z punktu widzenia interesu publicznego; celem jest wytworzenie jakichś 
konkretnych wartości społecznych: dobrej drogi czy szkoły, poczucia bezpieczeństwa, 
porządku itd. Cel jest – a przynajmniej powinien być zawsze – wszyscy to uznajemy – 
praktyczny, utylitarny. Jeśli tego nie ma, jeśli działanie administracji nie wytwarza niczego 

2 E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932, s. 13–16. 
3 F. Longchamps, Osobiste świadczenia wojenne, Lwów 1936, s. 32.
4 E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego..., s. 3.
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pozytywnego, realnego, to w przekonaniu powszechnym sprzeniewierza się ona swemu 
przeznaczeniu i taki stan rzeczy uważany jest za zjawisko patologiczne, które ma nawet 
swoją ogólnie przyjętą nazwę: biurokratyzm”5.

Wiele miejsca rozważaniom nad kategorią interesu publicznego poświęcił J.S. Lan-
grod. Nawiązując do rozumienia administracji w ujęciu przedmiotowym, podkreślał 
on, że jest to aktywność, zachowanie się, specyfi czny typ operacji, funkcja6, w ramach 
których realizacja prawa jest środkiem do celu, którym jest zabezpieczenie interesu pub-
licznego7. J.S. Langrod prezentował poglądy dotyczące kategorii interesu publicznego 
również w nawiązaniu do francuskiej teorii „służby publicznej” (service public), według 
której administracja to służba publiczna, a prawo administracyjne to prawo „służb pub-
licznych”. Podkreślał, że administracja pojęta jako służba publiczna jest rozumiana jako 
typ obowiązkowej, nieodzownej, ciągłej, trwałej, nieprzerwanej aktywności ludzkiej 
pożytecznej społecznie, a nawet niezbędnej w interesie ogółu, w danej epoce i w danym 
miejscu, to znaczy taka, której niepodobna pozostawić inicjatywie i realizacji prywatnej 
z powodu czy to całkowitego braku tej ostatniej, czy to niewystarczającego rozmiaru, 
czy też jej następstw szkodliwych dla dobra publicznego8. Z jednej strony nie ma służ-
by publicznej bez cechy uznanej przez państwo użyteczności powszechnej, związanej 
z zaspokajaniem pewnej potrzeby zbiorowej, czyli że nie może być mowy o służbie 
publicznej, czy to na przykład z pobudek czysto zarobkowych, które same przez się nie 
są zdolne bezpośrednio uzasadniać aktywności tego rodzaju w interesie publicznym, czy 
to – wprawdzie w interesie publicznym, ale na przykład z obrazą fundamentalnej zasady 
równości administrowanych. Zarobek może więc być rezultatem istnienia danej służby, 
a nie jej celem. Jednocześnie, aby ufundować istnienie służby publicznej, trzeba jeszcze 
pewnego „plus”, a mianowicie konieczności, czyli interesu publicznego9. Aktywność 
administracji wypełniająca treść pojęcia służby publicznej musi być prawidłowa, to zna-
czy musi pochodzić od państwa względnie innej osoby prawa publicznego, to znaczy 
jest złożona w ręce jej organów lub pozostaje pod stałą kontrolą administracji i musi być 
sprawowana wedle zasad aktywności właściwych prawu administracyjnemu i uzależnioną 
od reglamentacji prawnej10.

Interes publiczny był zatem rozważany w kontekście celów administracji publicznej, 
gdzie jako cel administracji rozumianej w ujęciu przedmiotowym traktowano zabezpie-
czenie interesu publicznego, którym na pewno – na zasadzie negatywnego określenia – 
nie było osiągnięcie zysku (celu zarobkowego), co nie wykluczało, że osiągnięcie zysku 
mogło być jedną z konsekwencji realizacji interesu publicznego. 

Interes publiczny był rozważany przez J.S. Langroda również w kontekście podmio-
towego ujmowania administracji publicznej11. Autor ten podkreślał, że w ujęciu podmio-
towym administracja jest przede wszystkim planowym zgrupowaniem ludzi w służbie 

5 S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1946, s. 11.
6 J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, reprint, Kraków 2003, s. 195.
7 Tamże, s. 207
8 Tamże, s. 216–218.
9 Tamże, s. 216.

10 Tamże, s. 218.
11 W ujęciu podmiotowym administracja to organ, to znaczy człowiek lub grupa ludzi powiązanych wę-

złem przynależności organizacyjnej wedle sfery przyznanej im właściwości. 
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pewnej misji publicznej12. Poszukując cech charakteryzujących tę grupę ludzi określanych 
szeroko jako organ administracji i wyróżniających ją od innych podmiotów prawa, odwo-
ływał się zatem – podobnie jak w wypadku uzasadnienia dla określeń przedmiotowych 
administracji – do pojęcia interesu publicznego. Misją publiczną jest bowiem realizowanie 
interesu publicznego.

Z kolei próbując dokonać określenia celu publicznego, J.S. Langrod przyjmował, że 
cel służby (cel administracji) to w węższym zakresie: momenty uzasadniające bezpośred-
nio aktywność danej gałęzi (działu) administracji i warunkujące spełnienie ich zadań, 
a znajdujące oparcie w wykładni reguł (wszelkich rang) o właściwości, organizacyjnych, 
proceduralnych, o kontroli, w judykaturze, w ogólnych operacjach instrukcyjnych, w zwy-
czaju (precedensach), a w szerszym zakresie: momenty istotne dla służby publicznej 
w jej całokształcie, znajdujące oparcie przede wszystkim w nauce (jurysprudencji) i ju-
dykaturze13. Innymi słowy, celu służby należy szukać w pierwszej kolejności w regułach 
prawnych, a w dalszej kolejności konieczne może stać się odwołanie w tym względzie 
do poglądów nauki i dorobku orzecznictwa.

Z prezentowanych wyżej uwag wynika, że kategorie celu publicznego i interesu pub-
licznego traktowano jako pozostające z sobą w ścisłym związku. Z jednej strony jako 
cel publiczny traktowano działanie administracji ukierunkowane na realizację interesu 
publicznego, a z drugiej strony – jak twierdził J.S. Langrod – co jest interesem publicznym, 
o tym in concreto poucza organ i jednostkę (w braku dyrektyw ustawowych) cel służby, 
dla której organ ustanowiono14. 

IV. Poglądy prezentowane w polskiej doktrynie prawa administracyjnego w pierwszej 
połowie XX wieku stały się niewątpliwie inspiracją dla współczesnych rozważań nad 
kategorią interesu publicznego.

Uwidacznia się to zwłaszcza na tle rozumienia interesu ogółu w okresie powojennym, 
gdzie utożsamiano interes publiczny z interesem państwa bądź nawet z tym wszystkim, 
co władze polityczne traktują właśnie jako interes publiczny15. Przyjmując założenie, że 
cechą państwa kapitalistycznego jest sprzeczność interesów ogólnego i indywidualnego, 
która nie może zachodzić w państwie socjalistycznym, zmierzano do skonstruowania 
jednej kategorii wspólnego interesu16 – interesu społecznego. W systemie, w którym 
założono zbieżność interesów ogólnych i indywidualnych, klauzula interesu „społecz-
nego” potwierdzała omnipotencję państwa, czyniąc z interesów jednostek możliwe do 
uwzględnienia w konkretnych przypadkach wyjątki. Dążąc do zerwania wszelkich związ-
ków z „burżuazyjnym” prawem okresu międzywojennego i wcielając w życie uniwersa-
listyczny model relacji państwo–obywatel, interes społeczny nabrał treści politycznych 
i, w odróżnieniu od interesu indywidualnego, był postrzegany jako zjawisko moralnie 

12 J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego..., s. 228.
13 Tamże, s. 247.
14 Tamże.
15 Przegląd stanowisk dotyczących rozumienia pojęcia interesu publicznego daje M. Wyrzykowski, Po-

jęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 28–48.
16 W socjalistycznej teorii prawa państwo było traktowane jako odpowiednio zorganizowany aparat 

przymusu podporządkowany woli klasy władającej środkami produkcji dla ochrony tego władania oraz in-
nych jej interesów i służący tej klasie do zapewnienia kierownictwa społeczeństwem. Zob. S. Ehrlich, Teoria 
państwa i prawa, Warszawa 1957, s. 55. 
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pożądane. We wzajemnych relacjach interesów indywidualnych i interesów ogólnych 
tradycyjny pogląd o niesprzeczności tych interesów i konieczności ustalania każdorazo-
wo słusznego interesu w konkretnym wypadku zastępowano zasadą dominacji interesu 
społecznego, zgodnie z którą sposób interpretacji i realizacji prawa powinien być podpo-
rządkowany interesowi społecznemu, a podporządkowanie to powinno wynikać z samej 
istoty prawa17. Podstawą wszelkich rozważań teoretycznoprawnych stało się przekonanie 
o immanentnej nadrzędności interesu społecznego zarówno jako kategorii aksjologicznej, 
jak i czysto prawniczej18.

Na tle powyższych uwag należy podkreślić, że polska Konstytucja z 1997 roku, kreu-
jąca indywidualistyczny model relacji między państwem a jednostką i determinując przez 
to między innymi również sposób rozumienia kategorii interesu publicznego, stanowi 
nawiązanie do dorobku nauki prawa w tym zakresie sprzed okresu PRL.

Zwraca się na to uwagę w literaturze, nawiązując do tekstu preambuły Konstytucji 
RP. W tekście tym wskazuje się na system wartości podlegający ochronie, wprowadzając 
między innymi wymóg dbania o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa 
do wolności i obowiązku solidarności z innymi. Spełnienie wymogu związanego z posza-
nowaniem godności osoby ludzkiej – zdaniem Z. Ziembińskiego – następuje wtedy, gdy 
wartości podstawowe, którymi ma się ona kierować, są przez nią zaakceptowane, a nie 
narzucone, chyba że jej system wartości nie liczy się z wymaganiami ochrony interesów 
innych członków społeczeństwa czy też społeczeństwa jako całości19. Słusznie podnosi 
się w literaturze, że konstytucyjne rozumienie kategorii interesu publicznego jest zdeter-
minowane zasadą dobra wspólnego, sformułowaną w art. 1 Konstytucji, który stanowi, 
że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli20. W kontekście 
interesu publicznego jako dobra wspólnego może być postrzegana na przykład zasada 
dobra dziecka, o jakiej mowa w art. 72 ust. 1 Konstytucji21, ochrona takich wartości, jak 
bezpieczeństwo22, porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowie i moralność publiczna, 
wolności i prawa innych osób23, zgodne z prawem (sprawiedliwe) rozstrzyganie spraw 
przez sądy24 i inne organy państwa stosujące prawo.

Przyjęty przez polskiego ustrojodawcę model demokratycznego państwa prawa po-
zwala zaakceptować przedstawioną w literaturze propozycję, aby przez pojęcie interesu 
publicznego rozumieć interes wszystkich ludzi, żyjących w ramach politycznie zorga-
nizowanej wspólnoty, gdzie jest zapewniona realizacja określonych, legitymowanych 
interesów ogółu, zorganizowanego w konkretnej postaci z poszanowaniem wolności 

17 A. Jaroszyński, Wpływ przekształceń administracji socjalistycznej na pozycję prawną obywatela, War-
szawa 1977, s. 90–93.

18 J. Łętowski, Glosa do wyroku NSA z 28 czerwca 1982 r., SA/Wr 245/82, „Państwo i Prawo” 1983, 
z. 7. 

19 Z. Ziembiński, Wartości konstytucyjne, Warszawa 1993, s. 11.
20 Por. M. Romanowski, Zasada swobody działalności gospodarczej w świetle praktyk KRRiT, „Przegląd 

Prawa Handlowego” 2001, nr 5, s. 36.
21 Tak np. w wyroku TK z dnia 28 kwietnia 2003 r., K 18/02, OTK-A 2003, nr 4, poz. 32.
22 Przez bezpieczeństwo państwa rozumie się w najogólniejszym pojęciu stan wolny od różnego rodzaju 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, umożliwiający zachowanie substancji narodowej i możliwość nie-
zakłóconego współżycia w społeczności. Zob. M. Szydło, Kontrola koncesjonowanej działalności gospodar-
czej, „Studia Prawnicze” 2002, nr 3, poz. 85.

23 Tak na przykład w wyroku TK z dnia 12 listopada 2002 r., SK 40/01, OTK-A 2002, nr 6, poz. 81.
24 Tak na przykład w postanowieniu SN z dnia 23 stycznia 2002 r., II CZ 139/01, niepubl.
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jednostki jako niezbywalnej części składowej dobra publicznego, przy czym realizacja 
i ochrona tak pojętych ogólnych interesów powinna być wymagana bezwarunkowo w celu 
zapewnienia egzystencji i wspólnego, pokojowego życia społeczeństwa złożonego z grup, 
części składowych i jednostek mających zróżnicowane interesy i potrzeby25. Związków 
między interesem indywidualnym i interesem publicznym nie powinno się rozpatrywać 
na płaszczyźnie skrajnego przeciwstawiania tych pojęć, a raczej w aspekcie łączenia 
interesu indywidualnego i interesu publicznego. Interes publiczny nie jest ani sumą in-
teresów indywidualnych, ani też nie jest zupełnie odseparowany od tych interesów. Nie 
jest też interesem państwa czy interesem administracji państwowej. Interes publiczny 
wyprowadzany z wartości związanych z interesami indywidualnymi można zdefi niować 
jako uprawnione i zgeneralizowane interesy jednostek26.

Podkreślić należy, że teoretyczna kategoria interesu publicznego nie zawsze musi być 
i nie zawsze jest określana w konstytucji expressis verbis terminem „interes publiczny”. 
Ustrojodawca posługuje się różnymi sformułowaniami nawiązującymi do pojęcia interesu 
publicznego. Sformułowania te, jak na przykład porządek publiczny, bezpieczeństwo 
publiczne czy dobro publiczne, stanowiące przesłanki ingerencji w sferę wolności i praw 
jednostek, mają charakter pojęć niejasnych i nieprecyzyjnych, wymagających niewątpliwie 
interpretacji. Charakter tej interpretacji jest zdeterminowany kształtem „wspólnego mia-
nownika” wszystkich tych pojęć, to jest określonym rozumieniem interesu publicznego. 
Prezentowane są też poglądy, które w kontekście wyjątkowej dopuszczalności ingerencji 
w publiczne prawa podmiotowe ze względu na konieczność ochrony ważnego interesu 
publicznego wskazują wprost, że ochrona tegoż interesu publicznego jest tożsama z ochro-
ną powszechnie uznanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo, porządek publiczny, 
ochrona środowiska, zdrowia, moralności publicznej, wolności i praw innych osób27.

W literaturze najnowszej interes publiczny jest ujmowany jako narzędzie kształtowa-
nia sytuacji jednostki i określany jako interes dający się potencjalnie odnieść do wielu 
niezindywidualizowanych adresatów traktowanych jako wspólny podmiot. Postuluje się 
przy tym zasady, w myśl których właśnie interes publiczny sprzyjać ma realizacji interesu 
indywidualnego, a nie odwrotnie, oraz zgodnie z którymi w sytuacji sprzecznych intere-
sów o tyle można obarczyć nowymi obowiązkami lub ograniczyć dotychczasowe prawa 
obywateli, o ile jest to potrzebne państwu lub samorządom terytorialnym do zapewnienia 

25 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego..., s. 36.
26 Stanowisko to jest akceptowane także w orzecznictwie, w którym podkreśla się, że w państwie prawa 

nie ma miejsca dla mechanicznie i sztywno pojmowanej zasady nadrzędności interesu ogólnego nad inte-
resem indywidualnym. Oznacza to – jak sygnalizował Sąd Najwyższy – że w każdym wypadku działający 
organ ma obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi, i udowodnić, że jest on na tyle 
ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień indywidualnych obywateli. Zarówno 
istnienie takiego interesu, jak i jego znaczenie, a także przesłanki powodujące konieczność przedłożenia 
w konkretnym wypadku interesu publicznego nad indywidualny, muszą podlegać zawsze wnikliwej kontroli 
instancyjnej i sądowej, a już szczególnie wówczas, gdy chodzi o udowodnienie, że w interesie publicznym 
leży ograniczenie (lub odjęcie) określonego przez Konstytucję RP prawa własności (wyrok SN z dnia 18 
listopada 1993 r., III ARN 49/93, OSN 1994, nr 9, poz. 181). W zasadniczym ujęciu, interes ogólny zawiera 
w sobie również słuszne interesy jednostek (postanowienie SN z dnia 23 stycznia 2002 r., II CZ 139/01, 
niepubl.) i nieuprawnione jest mówienie o jakimś interesie jako o interesie publicznym, gdy jest to interes 
ponadjednostkowy w znacznym stopniu rozmijający się z interesami indywidualnymi, ze względu na które 
został wyodrębniony (wyrok TK z dnia 20 lutego 2002 r., K 39/00, OTK-A 2002, nr 1, poz. 4).

27 A. Krasuski, Zakres wolności gospodarczej a obowiązki operatorów świadczących usługi powszechne, 
„Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2003, nr 9, s. 20.
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powodzenia celów ustalonych właśnie ze względu na tych obywateli. Inaczej mówiąc, 
chodzi o ochronę interesu publicznego jako etapu realizacji interesu indywidualnego28.

Uznanie interesów indywidualnych za podstawowy i niezbędny składnik publicznych 
praw podmiotowych przy jednoczesnym założeniu uzupełniania się pojęć interesu pub-
licznego i interesu indywidualnego nie daje także podstaw do twierdzeń, że w porządku 
publicznym nie ma miejsca na interesy indywidualne. Oczywistość niepełnej zgodności 
interesu publicznego i indywidualnego nakazuje myśleć o potrzebie tworzenia takich 
mechanizmów politycznych, społecznych i prawnych, w których jednostka mogłaby roz-
wijać swe własne zdolności i realizować swe partykularne interesy w kierunku wspólnego 
dobra wszystkich29.

SUMMARY

Th e signifi cance of Polish scholarly achievements 

in the area of administrative law in the fi rst half of the 20th century 

for the present-day understanding of the concept of public interest

The concept of public interest is a fundamental notion of administrative law. Both the very essence of 
public administration in the sense of its subject matter and the scope within which it operates, as well as 
the essence of administrative law, lay foundations for such understanding of public interest. The question 
of public interest was and still is one of the most disputable questions in the doctrine of administrative law. 

The present paper lays the emphasis on how the basic achievements of the Polish doctrine of adminis-
trative law in the inter-war time affected the present day understanding of public interest in administrative 
law. The paper discusses the views that were developed with respect to the understanding of public interest 
in the Polish research of administrative law of the fi rst half of the 20th century. Likewise, it indicates the 
impact of these views on the present-day discussion on the public interest concept.

28 J. Boć, Prawo administracyjne, Warszawa 2004, s. 24.
29 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego..., s. 33.
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