
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/II/2022 
Rady Kolegium Społeczno-Ekonomicznego 

z dn. 04.05.2022 
 

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego 
Instytut Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie 

 
Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego 

w roku akademickim 2021/22 
 

Kierunek: Administracja 
 

 
Zagadnienia na egzamin licencjacki - ogólne: 

 

1. Cechy prawne umowy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność 

gminy. 

2. Przesłanki  rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

3. Podstawy prawne zatrudnienia pracowników administracji publicznej. 

4.  Pojęcie gospodarki finansowej podmiotów publicznych. 

5.  Zasady udzielania zamówień publicznych. 

6. Odpowiedzialność  karna pracownika administracji za przestępstwo 

urzędnicze. 

7. Miejsce prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym. 

8. Prawo wtórne Unii Europejskiej. 

9. Źródła prawa administracyjnego stanowione przez organy administracji. 

10. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji. 

11. Zasady centralizacji i decentralizacji administracji publicznej. 

12. Pojęcie i struktura administracji rządowej w RP. 

13. Mediacja jako sposób rozstrzygania sporów w administracji. 

14. Polityka rozwoju regionalnego jako przykład polityki publicznej. 

15. Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/II/2022 
Rady Kolegium Społeczno-Ekonomicznego 

z dn. 04.05.2022 
 

 

Zagadnienia dla studentów uczestniczących w module zajęć „Samorząd 

terytorialny”: 

 

1. Formy demokracji bezpośredniej w gminie. 

2. Zadania samorządu powiatowego. 

3. Obsada personalna i kompetencje organu wykonawczego województwa. 

4. Obowiązek wykonania polecenia służbowego przez pracownika 

samorządowego. 

5. Zakres i formy prawne działalności gospodarczej gminy. 

6. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

7. Cechy prawne strategii rozwoju województwa. 

8. Pojęcie i rodzaje regionów w świetle prawa europejskiego. 

9. Zakres i środki nadzoru wojewody nad działalnością jednostek samorządu 

terytorialnego. 

10. Zasady zarządzania wykorzystaniem środków UE w ramach Polityki 

Spójności. 
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Zagadnienia dla studentów uczestniczących w module zajęć „Administracja 

gospodarcza”: 

1. Omów formy reglamentacji działalności gospodarczej.  

2. Omów rodzaje działalności gospodarczej wymagające uzyskania koncesji. 

Podaj przykłady. 

3. Scharakteryzuj rejestry państwowe, w których przedsiębiorcy podlegają 

rejestracji. Podaj przykłady. 

4. Scharakteryzuj formy prawnych rozstrzygnięć w postępowaniu 

administracyjnym wobec obywateli. 

5. Omów różnice pomiędzy egzekucją sądową a egzekucją administracyjną. 

6. Omów zasady odroczenia terminu płatności składek na ubezpieczenie 

społeczne stosowane przez ZUS. 

7. Scharakteryzuj działalność kantorową w oparciu o istniejące regulacje 

prawne. 

8. Omów zadaniowo - prawny aspekt działalności Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

9. Scharakteryzuj czyn zabroniony jakim jest przestępstwo skarbowe.  

10. Omów prawa i zobowiązania obywateli dotyczące obowiązku podatkowego.  

11. Scharakteryzuj „Konstytucję dla biznesu” czyli projekt pakietu zmian 5 innych 

ustaw dotyczących życia przedsiębiorcy. 

12. Omów zakres informacji zawartych w „Białej księdze” czyli liście podatników 

VAT. 

13. Omów zagadnienie dotyczące przedsiębiorców w oparciu o art. 4 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 

14. Scharakteryzuj działalność nierejestrowaną wg prawodawstwa polskiego.  

15. Omów zagadnienie dotyczące rejestru dłużników niewypłacalnych w oparciu 

o istniejące przepisy prawne. 

 

 


