
 

 

 

 

 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 

Kierunek ADMINISTRACJA studia drugiego stopnia (magister) 

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie  

Rok akademicki 2022/2023 

ZAGADNIENIA OGÓLNE  

1. Prawo materialne a prawo formalne (definicja, różnice i przykłady) 

2. Podstawowe formy tworzenia prawa  

3. Akty normatywne o charakterze powszechnie obowiązującym   

4. Akty prawne o charakterze wewnętrznym 

5. Konstytucyjne zasady tworzenia prawa 

6. Umiejscowienie procedury karnej w systemie prawa karnego w Polsce oraz w 

odniesieniu do prawa administracyjnego w Polsce 

7. Rodzaje procedur występujących w postępowaniu administracyjnym w Polsce i cechy 

charakterystyczne wskazanych procedur 

8. System sądownictwa w sprawach administracyjnych w Polsce oraz podział organów 

sądowych - administracyjnych w Polsce 

9. Obowiązki kierownika organu administracji publicznej w związku ze składaniem przez 

niego zawiadomieniem o przestępstwie 

10. Zasady prawne występujące w procedurach administracyjnych 

11. Zasady wysyłania, adresowania pism procesowych do: (spółki z o.o., spółki akcyjnej, 

spółki cywilnej, spółki partnerskiej) 

12. Omów wady oświadczenia woli zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego 

13. Podaj różnicę pomiędzy pełnomocnictwem ogólnym, szczególnym, rodzajowym, a 

prokurą w świetle przepisów kodeksu cywilnego 

14. Rola orzecznictwa sądowego w kształtowaniu porządku prawnego 

15. Radca prawny, a adwokat – kto jest kim i jakie posiadają uprawnienia procesowe? 

16. Źródła prawa UE i ich stosowanie przez krajową administrację publiczną 

17. Krajowe źródła prawa administracyjnego 

18. Rola Konstytucji RP w działalności administracji publicznej 

19. Prerogatywy Prezydenta RP 

20. Ustrój sądownictwa w Polsce 

21. Umowa o dzieło, zlecenia, umowa o pracę – podobieństwa, różnice 

22. Omów zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz podaj odstępstwa od tej 

zasady w świetle przepisów kodeksu pracy 

23. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem 

wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę 

24. Wymień uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługujące pracownikowi - ojcu, 

matce 

25. Omów strukturę traktatów założycielskich UE 

26. Omów procedurę akcesji do Unii Europejskiej oraz procedurę wystąpienia z UE 

27. Zasada przyzwoitej legislacji a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego  

28. Generalność a abstrakcyjność normy prawnej (proszę o podanie przykładów) 

29. Wymień i omów podstawowe rodzaje powództw do Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. 

30. Definicja legalna a klauzula generalna (definicja, różnice i przykłady). 

 

 



 

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE 

Specjalność: Administracja publiczna  

1. Podział pism ze względu na stopień bezpieczeństwa 

2. Style kierowania (3 przykłady) 

3. Egzekucja administracyjna a egzekucja sądowa (różnice) 

4. Postępowanie egzekucyjne a egzekucja administracyjna (różnice) 

5. Jakie obowiązki podlegają egzekucji o charakterze pieniężnym? 

6. Postępowanie egzekucyjne w procedurze administracyjnej oraz cechy wyróżniające 

postępowanie egzekucyjne spośród innych procedur administracyjnych 

7. Postępowanie przed sądami administracyjnymi w procedurze administracyjnej oraz 

cechy wyróżniające postępowanie przed sądami administracyjnymi spośród innych 

procedur administracyjnych 

8. Postępowanie podatkowe w procedurze administracyjnej oraz cechy wyróżniające 

postępowanie podatkowe spośród innych procedur administracyjnych 

9. Czynności procesowe z postępowania karnego występujące najczęściej w 

postępowaniu administracyjnym i obowiązki kierownika organu administracji 

publicznej, w ramach którego przeprowadzane są wspomniane czynności procesowe 

10.  Źródła prawa administracyjnego w Polsce ze wskazaniem najważniejszych źródeł 

prawnych procedury administracyjnej 

11. Jakie znasz uprawnienia wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej 

12. Zakres stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania 

13. Krajowy Rejestr Sądowy – struktura, funkcja, podmioty w nim wpisane 

14. Ograny egzekucyjne w administracji o ograniczonych kompetencjach 

15. Strony postępowania egzekucji administracyjnej.  

16. Sposoby wszczęcia egzekucji administracyjnej.  

17. Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym 

18. Naczelnik urzędu skarbowego jako organ egzekucji o pełnej kompetencji  

19. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna 

20. System ochrony konsumentów w Polsce 

21. Kadra zarządzająca w zarządzaniu ludźmi w procesie zmian we współczesnych 

przedsiębiorstwach 

22. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej i prawnej (Kodeks Cywilny) 

23. Strony postępowania egzekucji administracyjnej  

24. Sposoby wszczęcia egzekucji administracyjnej  

25. Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


