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EGZAMIN USTNY 

3 PYTANIA (w każdym zestawie po jednym pytaniu z poniższych części) 

 

CZĘŚĆ I  

1. Administracja publiczna – sposoby definiowania; sfery ingerencji administracji/funkcje. 
2. Sposoby definiowania prawa administracyjnego; pogranicze prawa administracyjnego.  
3. Sposoby klasyfikowania norm prawa administracyjnego.  
4. Zasady ogólne prawa administracyjnego. 
5. Europeizacja polskiego prawa administracyjnego; międzynarodowe prawo administracyjne. 
6. Publiczne prawa podmiotowe; władztwo administracyjne. 
7. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa administracyjnego; cechy źródeł prawa administracyjnego.  
8. Źródła prawa administracyjnego w świetle regulacji Konstytucji.  
9. Porządkowe akty prawa miejscowego 

10. Rozporządzenia jako źródła prawa administracyjnego. 
11. Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej. 
12. Prawo zakładowe; prawo stanowione przez organy samorządów specjalnych. 
13. Lokalne źródła prawa administracyjnego – zarys systemu.  
14. Samorządowe akty prawa miejscowego. 
15. Statutowe akty prawa miejscowego. 
16. Sposoby powstawania sytuacji administracyjnoprawnych i nawiązywania stosunków 

administracyjnoprawnych.  
17. Pojęcie form działania administracji publicznej; kryteria klasyfikowania form działania 

administracji publicznej.  
18. Władcze a niewładcze formy działania administracji publicznej.  
19. Statut województwa a statut urzędu wojewódzkiego; statut gminy a statut uczelni publicznej. 
20. Statut uczelni publicznej a statut publicznego liceum ogólnokształcącego.  
21. Rozporządzenie wojewody a zarządzenie wojewody; rozporządzenie Rady Ministrów a 

rozporządzenie porządkowe wojewody.  
22. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim jako forma działania administracji; 

regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w świetle przepisów rozdziału III 
Konstytucji.  

23. Sądowa kontrola aktów prawa miejscowego a nadzór nad aktami prawa miejscowego. 
24. Orzecznictwo sądów i trybunałów jako źródło prawa administracyjnego; prawo sędziowskie.  
25. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych zawierających przepisy powszechnie 

obowiązujące.  
26. Stosunki a sytuacje administracyjnoprawne.  
27. Cechy charakterystyczne stosunków administracyjnoprawnych 
28. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych. 



29. Formy aktów administracyjnych.  
30. Decyzja administracyjna a polecenia służbowe; akty administracyjne organów zakładów 

administracyjnych.  
31. Samodzielność organów administracji publicznej w podejmowaniu aktów administracyjnych.  
32. Formy działań faktycznych – zarys systemu; działania faktyczne w sprawach paszportowych 

(lub w sprawach z zakresu obowiązku meldunkowego). 
33. Umowy publicznoprawne a umowy cywilne, porozumienia administracyjne.  
34. Władcze formy działania organów uczelni publicznej.  
35. Akt administracyjny a akt normatywny. 
36. Akt administracyjny – pojęcie, sposoby klasyfikowania. 
37. Akty administracyjne „dwustronne”/zależne od woli adresata a niewładcze działania 

administracji. 
38. Swobodne uznanie-uznanie administracyjne; uznanie administracyjne a sądowa kontrola 

administracji publicznej. 
 

CZĘŚĆ II  

1. Naczelne a centralne organy administracji rządowej. 
2. Kształtowanie składu osobowego Rady Ministrów.  
3. Minister jako organ monokratyczny i członek organu kolegialnego.  
4. Rządowa administracja zespolona w województwie. 
5. Urząd wojewody a urząd wojewódzki. 
6. Wojewoda jako nadzorowany i jako nadzorujący. 
7. Kontrola prowadzona przez wojewodę. 
8. Pojęcie i rodzaje decentralizacji. 
9. Pojęcie i rodzaje dekoncentracji. 

10. Decentralizacja a dekoncentracja. 
11. Zakład administracyjny – pojęcie i rodzaje. 
12. Korporacja w organizacji prawnej administracji publicznej 
13. Uczelnia publiczna (analiza z punktu widzenia: korporacji, zakładu administracyjnego i 

autonomii). 
14. Samorząd studencki a samorząd terytorialny.  
15. Samorząd terytorialny a jednostka samorządu terytorialnego; samorząd terytorialny a 

samorządy specjalne 
16. Pojęcie kontroli, sposoby klasyfikowania kontroli.  
17. Pojęcie i rodzaje nadzoru w administracji. 
18. Kontrola a nadzór (w administracji publicznej). 
19. Sądowa kontrola administracji publicznej a nadzór. 
20. Kontrola prawna administracji publicznej – zarys systemu 
21. Zewnętrzna i wewnętrzna kontrola administracji publicznej.  
22. Bezpośrednia a pośrednia kontrola sądowa administracji publicznej. 
23. Zakres kognicji  sądów administracyjnych.  
24. Sądowa kontrola władczych form działania administracji. 
25. Sądowa kontrola działalności umownej administracji. 
26. Typy podziału terytorialnego państwa; rodzaje miejscowości. 
27. Rodzaje gmin (jako jednostek podziału terytorialnego). 
28. Zmiany w podziale terytorialnym państwa. 
29. Podmiot administracji publicznej/organ administracji publicznej/urząd w administracji 

publicznej. 
30. Monokratyczne a kolegialne organy administracji publicznej.  
31. Pełnomocnictwo administracyjne (upoważnienie administracyjne). 
32. Centralizacja a decentralizacja.  
33. Pracownicy administracji publicznej. 
34. Majątek publiczny. 
35. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji.  



36. Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich – zagadnienia 
ustrojowoprawne.  

37. Rządowa administracja zespolona w województwie a powiatowa administracja zespolona. 
38. Organy niezespolonej administracji rządowej; wojewoda a organy niezespolonej administracji 

rządowej.  
39. Jednostki pomocnicze gminy. 
40. Miasto na prawach powiatu jako jednostka podziału terytorialnego i jako jednostka samorządu 

terytorialnego.  
41. Zakres działania jednostek samorządu terytorialnego. 
42. Porozumienie jako forma przekazywania zadań i kompetencji w administracji publicznej. 
43. Władze jednostek samorządu terytorialnego. 
44. Zakres podmiotowy i przedmiotowy referendum lokalnego; ważność i wynik referendum 

lokalnego. 
45. Organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego. 
46. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.  
47. Zależności między organami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 
48. Odwołanie a rozwiązanie organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu 

terytorialnego. 
49. Środki nadzorcze i środki o charakterze nadzorczym ad personam dotyczące organów 

jednostek samorządu terytorialnego.  
50. Środki nadzorcze ad meritum nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. 
51. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. 
52. Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. 
53. Samorządowe kolegia odwoławcze.  
54. Rodzaje i  nazwy uczelni.    
55. Organy uczelni publicznej. 
56. Tworzenie i likwidacja uczelni. 
57. Nadzór nad uczelniami. 

 
CZĘŚĆ III  

1. Nadanie i zmiana imienia (zasady, tryb, formy działania administracji). 
2. Nadanie i zmiana nazwiska (zasady, tryb, formy działania administracji). 
3. Klasyfikacja aktów administracyjnych (według co najmniej 3. kryteriów) na wybranych 

przykładach.  
4. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich (zasady, tryb, 

formy działania administracji). 
5. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL. 
6. Dowód osobisty a paszport. 
7. Zasady wydawania dowodu osobistego 
8. Wymiana i unieważnianie dowodu osobistego. 
9. Ewidencja ludności (zakres podmiotowy, organy ewidencji ludności, zakres przedmiotowy).   

10. Warunki i tryb rekrutacji na studia; nabycie praw studenta.  
11. Skreślenie z listy studentów (zasady, tryb, formy działania administracji). 
12. Postępowanie w sprawie usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie w Uniwersytecie 

Wrocławskim (tryb, formy działania administracji).   
13. Zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich (zasady, tryb, 

formy działania administracji). 
14. Unieważnienie paszportu a unieważnianie dowodu osobistego. 
15. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego a wniosek o zmianę imienia. 
16. Rodzaje dokumentów paszportowych, właściwość organów wydających dokumenty 

paszportowe; formy działania organów paszportowych. 
17. Postępowanie w sprawie wydania dokumentu paszportowego/paszportu biometrycznego. 
18. Dokument paszportowy dla małoletniego. 
19. Odmowa wydania, unieważnienie oraz utrata ważności dokumentu paszportowego. 



20. Klasyfikacja aktów administracyjnych na przykładzie decyzji organów paszportowych 
(minimum trzy akty administracyjne; każdy – minimum trzy kryteria). 

21. Formy działania administracji w sprawach paszportowych. 
22. Identyfikacja form działania administracji publicznej (nazwa; uzasadnienie): wydanie 

paszportu; doręczenie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych; regulamin obiektu wraz z regulaminem imprezy masowej. 

23. Identyfikacja form działania administracji publicznej (nazwa; uzasadnienie): paszport; statut 
uczelni; ugoda administracyjna; Regulamin Stadionu Miejskiego we Wrocławiu; wpisanie 
oceny z egzaminu z Prawa administracyjnego. 

24. Identyfikacja aktów administracyjnych - zewnętrznych, konstytutywnych, swobodnych (wraz 
z uzasadnieniem) na wybranych przykładach. 

25. Formy działania kierownika urzędu stanu cywilnego. 
26. Akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu. 
27. Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego; szczególne wypadki 

rejestracji stanu cywilnego. 
28. Akt stanu cywilnego, księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, 

odpisy aktów stanu cywilnego. 
29. Unieważnienie, sprostowanie, uzupełnienie i ustalenie treści aktu stanu cywilnego. 
30. Formy zawierania małżeństw przez obywateli polskich. 
31. Pojęcie: zgromadzenia/zgromadzenia publicznego/imprezy masowej/masowej imprezy 

sportowej/ meczu piłki nożnej.  
32. Zgromadzenie publiczne jako przedmiot działania administracji publicznej (zasady i tryb; 

formy działania administracji).  
33. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zasady i tryb; formy działania administracji).  
34. Impreza masowa jako przedmiot działania administracji publicznej (zasady i tryb; formy 

działania administracji).  
35. Decyzja administracyjna jako forma działania administracji dotycząca imprezy masowej.  
36. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny jako przedmiot działania administracji publicznej 

(zasady i tryb; formy działania administracji). 
37. Wskaż akty administracyjne związane/konstytutywne, z uzasadnieniem: na przykładzie 

decyzji administracyjnych podejmowanych na podstawie ustawy z dnia 26  
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(minimum trzy akty administracyjne; każdy – minimum trzy kryteria). 

38. Sytuacja administracyjnoprawna organizatora imprezy imprezy masowej. 
39. Sytuacja administracyjnoprawna organizatora meczu piłki nożnej. 
40. Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki (zakres podmiotowy i 

przedmiotowy; stosunki administracyjne; formy działania administracji). 
41. Cofnięcie a wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  
42. Formy działania administracji na przykładzie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
43. Klasyfikacja aktów administracyjnych na przykładzie decyzji administracyjnych 

podejmowanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (minimum trzy akty administracyjne; każdy – 
minimum trzy kryteria). 

 
B) 

II. PODSTAWOWE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:  

1) podstawowe podręczniki: 

   a) J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2010;  
   b) J. Boć, A. Chajbowicz, B. Kowalczyk, P. Lisowski, R. Mikowski, E. Prandota-Prandecka. 

 A. Szadok-Bratuń, Prawo administracyjne. Konwersatoria. Ćwiczenia, Kolonia Limited 2007; 
   c) M. Miemiec redakcja naukowa, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2013. 



2) ustalenia czynione podczas wykładów i ćwiczeń; 

3) źródła prawa: 

   a) wymienione w następujących pozycjach podręcznika wskazanego w pozycji II.b) – według 

zaktualizowanego, na dzień egzaminu, stanu prawnego:  

- rozdział II.A.:  
  - 1 (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. 

zm.),  
  - 2 (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych - Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.),  
  - 8 (Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim – uchwała Senatu UWr z dnia 25 kwietnia 

2012 r. Nr 30/2012, z późn. zm.); 
- rozdział II.B.:  
  - 4 i 5 (Europejska Karta Samorządu Lokalnego),  
  - 6 (Karta Praw Podstawowych Unii),  
  - 7 (Europejski Kodeks Dobrej Administracji);  
- rozdział III.A.:  
  - 1 (ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej - Dz. U. z 2013 r., poz. 743),  
  - 2 (ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów- Dz. U. z 2012 r., poz. 392),  
  - 3 (ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa - Dz. U. Nr 96, poz. 603, z późn. zm.),  
  - 4 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów - Dz. 

U. Nr 103, poz. 652), 
  - 7 (ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej - Dz. U. z 2013 r., poz. 934); 
- rozdział III.B.:  
  - 1 (ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2013 r., poz. 594),  
  - 2 (ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza, prezydenta miasta 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) – w zakresie wskazywanym w art. 16 ust. 2a-4 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy – Dz. U. Nr 21, poz. 
113; zob. poniżej: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy),  

  - 3 (ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. 
zm.),  

  - 4 (ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa - Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z 
późn. zm.); 

- rozdział IV.B.I.:  
  - 2 (ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych – Dz. U. z 2006 r. 

Nr 139, poz. 993, z późn. zm.); [uwaga: ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
(Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 
osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) – wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 
r.]; 

  - 4 (ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego - Dz. U. z 2011 r., poz. 1264, 
z późn. zm.); 

- rozdział IV.B.II.:  
 - 1 (ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z 

późn. zm.); 
- rozdział V:  
  - 1 (ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli - Dz. U. z 2012 r., poz. 82, z późn. 

zm.), 
  - 2 (ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym - Dz. U. z 2013 r., poz. 706);  
   b) oraz – w adekwatnym do potrzeb (zob. ww. pytania/zagadnienia) zakresie:  
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.); 
- ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013 r., poz. 397); 



- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. poz. 2572, z 
późn. zm.); 

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  2012 r., poz. 1137, z późn. 
zm.); 

- ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414, z 
późn. zm.);   

- ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 
31, poz. 206, z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 611); 
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.); 
- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092, z późn. 

zm.); 
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów 

prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy rządowej administracji niezespolonej 
(Dz. U. Nr 222, poz. 1754). 


