
Strona 1 z 2 

PRAWO ADMINISTRACYJNE – SSP  

SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18 

ZAJĘCIA 02 z 10 - KONSPEKT 

 

Prawo administracyjne – sposoby definiowania, metoda regulacji, prawo 

administracyjne a inne gałęzie prawa, funkcje administracji publicznej i sfery 

ingerencji administracji, zasady prawa administracyjnego (podziały 

i charakterystyka). 

 

1) Prawo administracyjne – III modele definiowania: 

a) model I: prawo administracyjne jest to zespół norm regulujący działalność 

administracyjną (administrację w sensie przedmiotowym) albo prawo 

administracyjne jest to prawo, które normuje administrację publiczną, 

b) model II: prawo administracyjne to prawo zawierające element władztwa, 

władztwo – możliwość jednostronnego rozstrzygania sytuacji indywidualnych, 

rozstrzygania trwałego i obowiązującego wszystkie podmioty prawne w państwie 

oraz zabezpieczonego przymusem państwowym, w razie gdy treścią rozstrzygnięcia 

jest nałożenie obowiązku. 

Władztwo: A>a. 

c) prawo administracyjne dotyczy administracji publicznej (pojętej jako pewna 

dziedzina kultury społecznej) i jest dla niej swoiste, tj. obejmuje to, co jest 

wytworzone właśnie dla organizacji i działania administracji publicznej, a nie 

zarazem dla innych dziedzin kultury społecznej. 

2) Budowa prawa administracyjnego: 

a) normy prawa ustrojowego – regulują najważniejsze elementy administracji jako 

organizacji, 

b) normy prawa materialnego – określają organy właściwe do wydania decyzji + 

treść co do praw, obowiązków/ jeśli ex lege – skutki nieprzestrzegania praw, 

c) normy prawa procesowego – regulują tok czynności podejmowanych przez 

właściwe organy w celu realizacji norm prawa materialnego. 

3) Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa. Gałęzie prawa: prawo administracyjne, 

prawo cywilne, prawo karne. Ponadto: prawo rodzinne, prawo europejskie/ unijne, prawo 

międzynarodowe, prawo podatkowe, prawo pracy. 

4) Sfery ingerencji administracji: 

a) policja administracyjna - obejmuje działania polegające na ochronie 

bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego, a w szczególności życia, zdrowia, 

mienia; a więc chroni dobra (3) i stany (3); historycznie najstarsza, 

b) reglamentacja - oznacza różnorodną sferę działalności administracji, której istotą 

jest ograniczenie w dziedzinie wykorzystania składników procesu wytwarzania, 

świadczenia usług i obrotu towarowego, swobody działalności podmiotów 

gospodarujących w imię szeroko pojętego interesu społeczno-ekonomicznego, 
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c) świadczenia materialne - działania polegające na zapewnieniu materialnych 

warunków życia w społeczeństwie (zapewnienie mieszkania, ubezpieczenie 

społeczne), 

d) świadczenia niematerialne - działania polegające na regulacji niematerialnych 

warunków życia w społeczeństwie (przyjęcie chorego do kliniki, realizacja obowiązku 

szkolnego), 

e) zakaz ingerencji administracji - może być osadzany na tych postanowieniach 

Konstytucji, które nie dopuszczają żadnego wyjątku lub wyjątek określają dokładnie, 

f) regulacyjna - rozumiana przedmiotowo oznacza administracyjno-prawne sposoby 

wpływania na rynek przez państwo; rozumiana podmiotowo oznacza działalność 

specjalnie utworzonych organów regulacyjnych; w dużym stopnia związana 

z regulacjami wynikającymi z prawa UE. 

5) Wykaz ras psów uznawanych za agresywne: 

a) amerykański pit bull terrier, 

b) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),  

c) buldog amerykański, 

d) dog argentyński, 

e) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), 

f) tosa inu, 

g) rottweiler,  

h) akbash dog,  

i) anatolian karabash,  

j) moskiewski stróżujący, 

k) owczarek kaukaski. 

6) Kwestia kodyfikacji, norma a przepis prawa. 

7) Zasady prawa administracyjnego: 

a) podział: źródło prawa: konstytucyjne (np. prawo do sądu) i pozakonstytucyjne (np. 

wyjaśniania); zakres obowiązywania: materialne, procesowe, *ustrojowe; inne…., 

b) demokratycznego państwa prawa; 

c) pomocniczości; 

d) proporcjonalności; 

e) zrównoważonego rozwoju; 

f) kompetencyjności; 

g) zasady ogólne KPA. 

Konspekt został opracowany na podstawie podręczników „Nauka administracji” oraz „Prawo 

administracyjne” prof. J. Bocia. 
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