PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
SEMESTR I
L.p.

TEMAT
Zagadnienia

1

Istota prawa. Historyczny charakter państwa i prawa
 pojęcia: państwo i prawo
 związki między państwem a prawem
Sposoby powstawania prawa
 pojęcie stanowienia prawa
 prawo naturalne
 prawo zwyczajowe
 sposoby powstania prawa

2

 formy prawotwórczej działalności państwa
 proces ustawodawczy
 prawo stanowione, a inne systemy norm społecznych
3

Rodzaje i charakterystyka aktów normatywnych
 akty normatywne
 zasady ogłaszania aktów normatywnych
 rodzaje aktów normatywnych i ich hierarchię
 sposoby ogłaszania aktu prawnego
 organy promulgacyjne

4

Norma prawna, jej cechy i budowa
 elementy normy prawnej (hipoteza, dyspozycja, sankcja)
 rodzaj norm prawnych

5

Stosunek prawny
 zdarzenie prawne
 rodzaje zdarzeń prawnych
 stosunek prawny
 rodzaje stosunków prawnych
 podstawowe elementy stosunku prawnego

6

Gałęzie prawa
 cechy charakterystyczne dla poszczególnych gałęzi
 prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe, prawo publiczne i prawo prywatne

7

Źródła prawa





pojęcie źródeł prawa
hierarchia aktów normatywnych i ich rodzaje
akty normatywne stanowione przez organy wykonawcze
akty prawa miejscowego: akty prawa miejscowego stanowione przez organy powiatu, organy województwa przez
wojewodę
 źródła prawa powszechnie obowiązujące
 źródła prawa wewnętrznie obowiązujące
8

Budowa aktu normatywnego

 elementy aktu normatywnego

9

Wykładnia prawa
 pojęcie wykładnia prawa
 rodzaje wykładni prawa

10

Prawo międzynarodowe
 pojęcie prawa międzynarodowego
 źródła prawa międzynarodowego
Źródła prawa Wspólnot Europejskich
 podział prawa unijnego prawo pierwotne, prawo wtórne
 zasady ogólne prawa unijnego
 definiuje pojęcie prawa unijnego

11

SEMESTR II
L.p.
1
2

TEMAT
Zagadnienia
Podział terytorialny państwa
 elementy podziału terytorialnego państwa
Pojęcie i rodzaje organów administracji
 podział organów administracji rządowej
 pojęcie organ administracji

4

Administracja rządowa
 struktura administracji rządowej
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - zadania i kompetencje

5

Rada Ministrów - zadania i kompetencje

6
7

Prezes Rady Ministrów - zadania i kompetencje - zadania i kompetencje Rady Ministrów
Ministrowie - zadania i kompetencje

8

Administracja centralna
 centralne organy administracji rządowej
Samorząd gminny
 zadania gminy(własne i zlecone)
 organy gminy
 strukturę samorządu terytorialnego
Samorząd powiatowy
 zadania powiatu (własne i zlecone)
 organy powiatu

3

9

10

11

12

13
14

Samorząd województwa
 zadania samorządu wojewódzkiego
 organy samorządu wojewódzkiego
 kompetencje samorządu wojewódzkiego
Wojewoda - zadania i kompetencje
 funkcje wojewody
 dualizm organów administracji w województwie
 zadania wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie oraz zwierzchnika administracji zespolonej
Administracja zespolona i niezespolona w województwie
 kompetencje organów administracji zespolonej i niezespolonej w województwie
Europejskie modele administracji publicznej

SEMESTR III
L.p.
1

2

3

4

5

6

TEMAT
Zagadnienia
Pojęcie i podział prawa administracyjnego
 pojęcie prawo administracyjnego i administracja
 podział prawa administracyjnego
 działy prawa administracyjnego
Źródła prawa administracyjnego Klasyfikacja źródeł prawa administracyjnego
 źródła prawa administracyjnego
 zasady ogłaszania aktów normatywnych
 rola administracji i prawa administracyjnego wśród gałęzi prawa
Prawne formy działania administracji
 prawne formy działania administracji
 władcze formy działania
 niewładcze formy działania administracji
Akt normatywny w administracji
 akt normatywny
 formy aktów normatywnych w administracji
Akty administracyjne
 pojęcie akt administracyjny
 aktu normatywnego;
 moc obowiązującą aktu administracyjnego
 cechy aktu administracyjnego
 różnice pomiędzy aktem administracyjnym wewnętrznym a aktem administracyjnym zewnętrznym
Decyzja administracyjna
 pojęcie decyzja administracyjna
 elementy decyzji administracyjnej
 prawomocności decyzji administracyjnej






rodzaje wadliwości decyzji administracyjnej
skutki wystąpienia poszczególnych rodzajów wadliwości decyzji administracyjnej
utraty mocy obowiązującej decyzji administracyjne
skutki prawne decyzji administracyjnej

7

Ważność aktu administracyjnego
 przesłanki ważności aktu administracyjnego
 moc obowiązującą aktu administracyjnego

8

Porozumienie administracyjne
 pojęcie porozumienie administracyjne
 strony porozumienia
 cechy porozumienia administracyjnego
Umowa cywilnoprawna
 umowy cywilnoprawne w administracji publicznej
Ugoda administracyjna
 pojęcie ugoda administracyjna
 termin i formę zawarcia ugody
 przesłanki ugody administracyjnej
 procedura zawarcia i zatwierdzenia ugody administracyjnej
Uznanie administracyjne
 pojęcie uznania administracyjnego
 przyczyny zastosowania uznania administracyjnego
Czynności faktyczne administracji
Czynności faktyczne
Działalność społeczno-organizatorska
Czynności materialno-techniczne
 wymienia czynności faktyczne
 działalność społeczno-organizatorska jako niewładcza forma działania administracji
 czynności materialno-techniczne

9
10

11

12

SEMESTR IV
L.p. TEMAT
Zagadnienia
1
Obywatelstwo
 pojęcie obywatelstwo
 sposoby nabycia polskiego obywatelstwa
 pojęcie obywatelstwa go europejskie
 sposoby nabycia polskiego obywatelstwa
2
Status prawny cudzoziemca
 pojęcia: dokument podróżny, wizy, cudzoziemiec, repatriacja, uchodźca ochrona uzupełniająca, azyl, pobyt tolerowany,
ochrona czasowa
 rodzaje wiz
 przesłanki odmowy udzielenia wizy
3
Zmiana imion i nazwisk
 tryb sporządzenia aktu urodzenia, aktu zgonu, urzędowy tryb zawierania aktu małżeństwa
 procedura zmiany imion i nazwisk
4
Ewidencja ludności i dowody osobiste
 pojęcia dowód osobisty, dokument paszportowy, numer PESEL, obowiązek meldunkowy
 przesłanki uzasadniające obowiązek uzyskania dowodu osobistego
 zameldowanie na pobyt stały oraz zameldowanie na pobyt czasowy
5
Ordery, odznaczenia, odznaki -- tryb nadawania i pozbawiania, orderów, odznaczeń, odznak
6
Prawo o stowarzyszeniach
 pojęcie stowarzyszenie
 rodzaje stowarzyszeń
7
Prawo o zgromadzeniach
 zbiórki publiczne
8
Prawo do ochrony danych osobowych
 zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
9
Zasady dostępu do informacji

10

11
12

13
14
15
16

17
18

19
20

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa
Służby specjalne państwa
 Centralne Biuro Antykorupcyjne
 administracja obrony i spraw zagranicznych
Planowanie przestrzenne terenu
 pojęcie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP
Prawo budowlane
 pojęcie prawo budowlane
 uczestnicy procesu budowlanego
Prawo ochrony środowiska
 pojęcie prawo ochrony środowiska
Prawo wodne
 pojęcie prawo wodne
Gospodarka komunalne
 zadania gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku
Prawo komunikacji, łączności, radiofonii i telewizji
 komunikacja lądowa
 komunikacja wodna
 komunikacja powietrzna
 łączność
 prawo o radiofonii i telewizji
Administracja ochrony zdrowia
Administracja zatrudnienia i pomocy społecznej
 zadania organów państwa i samorządu terytorialnego w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji zawodowej
 zakres i cel pomocy socjalnej
Administracja nauki i oświaty
Ochrona dóbr
 pojęcie zabytek
 zbytki nieruchome i ruchome

