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I. Nauka o administracji 

1. Wymień modele administracji publicznej i scharakteryzuj jeden z nich. 
2.  Na czym polega funkcja reglamentacyjna i funkcja regulacyjna administracji 

publicznej. 
3. Dlaczego oprócz naczelnych organów administracji państwowej wyróżnia się 

nadto centralne organy administracji państwowej. 
4. Scharakteryzuj zadania administracji publicznej w państwie prawa. 
5. Co to jest i na czym polega polityka administracyjna. 
6. Na czym polega prywatyzacja zadań administracyjnych. 
7. Organizacja administracji terytorialnej – podział terytorialny państwa. 
8.  Administracja zespolona i administracja niezespolona. 
9.  Scharakteryzuj zakresy samodzielności działania administracji w strukturze 

organizacyjnej: koncentracji, decentralizacji i autonomii. 
10. Wymień klasyczne zasady administracji publicznej demokratycznego państwa 

prawnego i scharakteryzuj proces przeobrażania się tych zasad we 
współczesnym państwie prawnym.   

11.  Co to jest nowe zarządzanie publiczne – scharakteryzuj koncepcje i jej 
zastosowania w administracji publicznej. 

12. Cechy administracji publicznej w państwie policyjnym, co to jest ius politiae.  
13.  Administracja publiczna w sieciowo ujmowanym społeczeństwie 

obywatelskim. 
14.  Na czym polega anglosaska koncepcja multi-level governance. 
15.  Na czym polega koncepcja anglosaska „otwartego rządu” (open government) 

oraz koncepcja „rządu reagującego” (res-ponsive government). 
16.  Na czym polega idea pewności prawa w administracji publicznej i w prawie 

administracyjnym. 
17.  Czy anglosaska koncepcja rządów prawa  (rule of law) to to samo co 

europejska koncepcja Rechtsstaat. 
18.  Dlaczego nauka administracji jest dyscypliną naukową z dziedziny nauk 

prawnych a nie z dziedziny nauk o organizacji. 
19.  Scharakteryzuj prawo do dobrej administracji . Jaka jest geneza tego prawa. 
20. Co to są think-tanki i jakie jest ich znaczenie dla administracji publicznej 

 
II. Prawo administracyjne ustrojowe i materialne 

21. Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego. 
22. Administracyjne prawo wewnętrzne i powszechnie obowiązujące. 
23. Podmioty a organy administracji publicznej. 
24. Pojęcie władztwa administracyjnego. 
25. Kategoryzacja kompetencji wojewody. 
26. Organy powiatowej administracji zespolonej. 
27. Kompetencje sejmiku województwa. 
28. Policja administracyjna a reglamentacja. 
29. Rozstrzygnięcie nadzorcze w prawie samorządu terytorialnego. 
30. Publicznoprawne i prywatnoprawne formy wykonywania zadań publicznych. 
31. Pośrednia a bezpośrednia kontrola sądowa administracji publicznej. 



32. Decyzja administracyjna deklaratoryjna a zaświadczenie. 
33. Sposoby formułowania uznania administracyjnego w normach prawnych.  
34. Pojęcie publicznych praw podmiotowych. 
35. Promulgacja jako element procedury prawodawczej źródeł prawa 

administracyjnego. 
36. Centralizacja a decentralizacja administracji. 
37. Koncentracja i dekoncentracja resortowa. 
38. Nadzór a kontrola. 
39. Naczelne i centralne organy administracji rządowej. 
40. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego. 
41. Władze a organy gminy. 
42. Organy powiatu. 
43. Organy samorządu województwa. 
44. Jednostki pomocnicze gminy. 
45. Zakład administracyjny. 
46. Sposoby nawiązywania stosunków administracyjno-prawnych. 
47. Kontrola instancyjna w administracji publicznej - pojęcie, podstawy prawne. 
48. Kontrola międzyresortowa - pojęcie, podstawy prawne, zakres podmiotowy i 

przedmiotowy. 
49. Klasyfikacja aktów administracyjnych. 
50. Kontrola państwowa administracji publicznej - pojęcie, organy właściwe. 
 

III. Prawo administracyjne procesowe 
51. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. 
52. System zasad ogólnych postępowania administracyjnego. 
53. Właściwość rzeczowa organów prowadzących postępowanie administracyjne. 
54. Spory o właściwość w postępowaniu administracyjnym. 
55. Koncepcja legitymacji strony w doktrynie i kodeksie prawa administracyjnego. 
56. Prokurator w postępowaniu administracyjnym. 
57. System dowodów w postępowaniu administracyjnym. 
58. Zasady rządzące postępowaniem dowodowym. 
59. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego. 
60. Pojęcie decyzji. Struktura decyzji. 
61. Pojęcie postanowienia. Struktura postanowienia. 
62. Prawo odwołania w postępowaniu administracyjnym. 
63. Prawo zażalenia w postępowaniu administracyjnym. 
64. Wznowienie postępowania administracyjnego. 
65. Nieważność decyzji administracyjnej. 
66. Rodzaje skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
67. Legitymacja do złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
68. Rodzaje wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
69. Postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
70. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 
71. Zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym 
72. Zasady administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 
73. Podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 
74. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. 
75. Relacje pomiędzy nadzwyczajnymi trybami postępowania administracyjnego. 
76. Granice konkurencyjności trybu weryfikacji decyzji na drodze administracyjnej 

i weryfikacji przed sądem administracyjnym. 



77. Moc środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym. 
78. Środki obalenia prawomocnych orzeczeń sądu administracyjnego. 
 

IV. Prawo administracyjne gospodarcze 
79. Pojęcie i podział publicznego prawa gospodarczego. 
80. Władztwo publiczne w administracji gospodarczej. 
81. Rola norm sytuujących i wskazujących w prawie publicznym gospodarczym. 
82. Osoby zagraniczne i przedsiębiorcy zagraniczni jako podmioty działalności 

gospodarczej. 
83. Pojęcie gospodarki komunalnej. Działalność poza sferą użyteczności 

publicznej. 
84. Obowiązek a warunek w publicznym prawie gospodarczym. 
85. Stosunek prawny kontroli. Kryteria kontroli gospodarczej w prawie publicznym 

gospodarczym. 
86. Decyzje nadzorcze w nadzorze zapobiegawczym i bieżącym (funkcje, treść). 
87. Przedmiotowe i podmiotowe ograniczenia wolności gospodarczej (przykłady, 

kryterium podziału). 
88. Koncesja jako prawna forma działania administracji gospodarczej. Koncesja a 

zezwolenie. 
89. Rodzaje reglamentacji prawnej podejmowania działalności gospodarczej 

(analiza porównawcza). 
90. Akty kwalifikujące (kwalifikacyjne) jako forma działania administracji 

gospodarczej. 
91. Antykonkurencyjna koncentracja gospodarcza (pojęcie, sposoby 

zapobiegania). 
92. Praktyki ograniczające konkurencję i sposoby ich zwalczania. 
93. Pojęcie pomocy państwa i niedozwolonej pomocy państwa w rozumieniu 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
94. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i 

kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 
95. Procedury hybrydowe w publicznym prawie gospodarczym. 
96. Regulacja sektorowa - pojęcie. 
97. Spółki Skarbu Państwa, ich ustrój i sytuacja prawna. 
98. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych. 
99. Rynek właściwy w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. 
100. Kryteria kontroli koncesjonowanej działalności gospodarczej. 

 


