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STUDIA I stopnia 
 
 

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 
 

1. Struktura i zadania organów administracji publicznej w Polsce (administracji 

państwowej, rządowej i samorządowej);  
2. Organizacja i zadania ustrojowe władzy sądowniczej oraz prokuratury w Polsce.  
3. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Polsce.  
4. Istota i charakterystyka zasad ogólnych postępowania administracyjnego.  
5. Przebieg postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem praw 

i obowiązków stron. Rola SKO w tym postępowaniu.  
6. Decyzja administracyjna – istota, części składowe, konsekwencje błędów w decyzji.  
7. Akt administracyjny – istota i mechanizm jego powstawania.  
8. Hierarchia źródeł prawa  i jej znaczenia w praktyce. Wykładnia prawa!  
9. Stosunek administracyjnoprawny a stosunek cywilnoprawny.  
10. Prawne formy działania administracji.  
11. Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego.  
12. Wzruszalność decyzji administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem decyzji 

prawomocnych.  
13. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite w prawie cywilnym.  
14. Istota dochodu narodowego, PKB, budżetu państwa i długu publicznego.  
15. Reglamentacja działalności gospodarczej (koncesje, zezwolenia, działalność regulowana).  
16. Charakterystyka umów w prawie cywilnym – umowa sprzedaży, dzierżawy, najmu, 

użyczenia, zlecenia.  
17. Zasady udzielania informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.  
18. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu 

i województwa.  
19. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych.  
20. Osoba prawna, osoba fizyczna, ułomna osoba prawna. 
 
 
 
 

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE 
 

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA PUBLICZNO- GOSPODARCZA 
 
1. Zasady społecznej gospodarki rynkowej. 
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2. Konstytucyjne zasady ustroju gospodarczego RP. 
 
3. Marketing i jego miejsce w zarządzaniu organizacją. 
 

4. Rola związków zawodowych w kontekście wydarzeń z marca i kwietnia 2019 r. 

związanymi ze strajkiem nauczycieli. 
 
5. Public relation w administracji publicznej. 
 
6. Działania regulacyjne, kontrolne i nadzorcze państwa w gospodarce. 
 
7. Partnerstwo publiczno – prywatne – istota i charakterystyka. 
 
8. Rola organów stanowiąco - kontrolnych samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. 
 
9. Charakterystyka wskaźnikowa bilansu oraz rachunku zysków i strat. 
 
10. Publicznoprawna ochrona konkurencji w Polsce. 
 
11. Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego. 
 
12. Podejmowanie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. 
 
13. Poszczególne spółki prawa handlowego – procedura i warunki utworzenia. 
 
14. Spółka jawna i spółka cywila – zasady tworzenia i zasady odpowiedzialności majątkowej. 
 
15. Spółka z o.o . – zasady tworzenia i zasady odpowiedzialności majątkowej. 
 
16. Spółka akcyjna – zasady tworzenia i zasady odpowiedzialności majątkowej. 
 
17. Prawne formy państwowego nadzoru nad działalnością gospodarczą. 
 
18. Własna działalność gospodarcza – indywidualny plan działania. 
 
19. Główne problemy podatkowe przedsiębiorcy. 
 
20. Administracyjne i sądowe postępowanie antymonopolowe. 

 

SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
 

1. Wykroczenie a przestępstwo (w tym skarbowe) – elementy i różnice. 

2. Czyny przepołowione – istota i przykłady. 

3. Charakterystyka wykroczenia kolizji komunikacyjnej. 

4. Charakterystyka przestępstwa wypadku komunikacyjnego. 

5. Charakterystyka przestępstwa łapownictwa. 

6. Charakterystyka przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. 

7. Proszę przedstawić formacje graniczne ochraniające granice Polski przed i po drugiej 

wojnie światowej, ich główne zadania i organizację. 

8. Proszę przedstawić znaczenie bezpieczeństwa w życie społecznym. 



9. Jakie podstawowe zadania realizuje administracja samorządowa w zakresie 

bezpieczeństwa? 

10. Wpływ wojewody/starosty na organy bezpieczeństwa wewnętrznego. Czy jest on 

faktyczny czy nie? 

11. Obecnie można wyodrębnić cztery podstawowe wartości składające się na 

bezpieczeństwo państw. Proszę wymienić te elementy i omówić. 

12. Jakie organy odpowiedzialne są za przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Proszę 

wymienić ich uprawnienia w tym zakresie 

13. Zdefiniuj pojęcie ciemnej liczby przestępstw oraz wskaż czynniki mające wpływ na jej 

wielkość w wybranych kategoriach przestępstw. 

14. Na podstawie danych Komendy Głównej Policji wskaż tendencje w rozwoju 

przestępczości kryminalnej w Polsce w okresie ostatnich 10 lat oraz podaj 

determinanty zmian. 

15. W oparciu o dane statystyczne wskaż obszary życia gospodarczego narażone na 

działalność zorganizowanych grup przestępczych generujące największe straty dla 

budżetu . 

16. Wskaż podatki których uszczuplenie powoduje największe  straty dla państwa oraz 

omów na czym polega "karuzela podatkowa". 

17. Omów zasadę stopniowalności środków przymusu bezpośredniego i wyjaśnij 

wyjątkowość broni palnej w tym kontekście. 

18. Wskaż przesłanki jakie musi uwzględnić funkcjonariusz podejmujący interwencję w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie, osobie wobec której interwencja jest 

podejmowana oraz otoczeniu. 

19. Warunki do zastosowania obrony koniecznej (omów podstawy prawne, definicję) 

20. Położenie punktów witalnych na ciele człowieka i ich znaczenie w technikach 

interwencji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 


