
 
 

 

Pytania na egzamin dyplomowy 

na kierunku administracja I stopnia o profilu praktycznym 

 
 

Przyjęte uchwałą rady dydaktycznej kierunku studiów administracja nr 1/2021 z dnia 1 

lutego 2021 r. w sprawie ustalenia listy zagadnień na egzamin dyplomowy na kierunku 

administracja. Zagadnienia obowiązują od semestru letniego roku akademickiego 

2020/2021. 

 

 

Zagadnienia kierunkowe 

 

1. System źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej (pojęcie i cechy systemu źródeł 

prawa, rodzaje i hierarchia aktów prawnych w polskim systemie prawnym). 

2. Gałęzie prawa (rodzaje i funkcje w systemie prawnym, administratywistyczna i 

cywilistyczna metoda regulacji). 

3. Organy władzy publicznej w Konstytucji RP (ustawodawcze, wykonawcze, 

sądownicze, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, ustrojowe zależności 

pomiędzy organami władzy). 

4. Administracja rządowa i samorządowa w Polsce (pojęcie administracji publicznej oraz 

organu i urzędu, struktura i przykłady organów administracji publicznej). 

5. Prawa i obowiązki obywatelskie i powszechne określone w Konstytucji RP (pojęcia, 

przykłady, szczegółowe gwarancje ustawowe). 

6. Rodzaje przepisów prawa administracyjnego (przepisy ustrojowe, materialne i 

proceduralne, znaczenie ustaw w prawie administracyjnym). 

7. Kontrola i nadzór w administracji publicznej (rodzaje kontroli i zasady jej 

przeprowadzania, pojęcie i cele nadzoru, różnica między kontrolą i nadzorem). 

8. Zadania publiczne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego (pojęcie 

zadania publicznego, zadania własne, zlecone i powierzone, przykłady, zasady 

finansowania). 

9. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (pojęcie, podstawy prawne, źródła 

dochodów, równowaga budżetowa, tryb uchwalania i kontroli wykonania). 

10. E-administracja w prawie polskim i unijnym (pojęcie, podstawy prawne, sfera 

wewnętrzna i zewnętrzna funkcjonowania administracji, systemy teleinformatyczne). 

11. Postępowanie administracyjne (procedura administracyjna w znaczeniu ścisłym i 

szerokim, zasady postępowania administracyjnego, właściwość miejscowa i rzeczowa 

organów, środki zaskarżenia). 

12. Postępowanie sądowo-administracyjne (funkcje, zasady, zakres kontroli, właściwość 

sądów administracyjnych, strony w postępowaniu). 

13. Postępowanie egzekucyjne w administracji (definicja, źródła, charakterystyka, 

właściwość organów, tytuły wykonawcze). 



 

14. Czyny zabronione (pojęcie przestępstwa i wykroczenia, ustawowe znamiona 

przestępstwa, rodzaje kar i środków karnych). 

15. Źródła prawa Unii Europejskiej (pierwotne i wtórne). System instytucjonalny UE 

(instytucje i ich kompetencje)  

16. Czynności prawne (pojęcie, oświadczenie woli, klasyfikacja czynności prawnych, w 

tym umów, składanie oświadczeń woli, wykładnia oświadczeń woli). Formy czynności 

prawnych (rodzaje i charakterystyka form czynności prawnych, konsekwencje 

niedochowania formy szczególnej czynności prawnej). 

17. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (pojęcia i zasady nabywania, brak 

zdolności do czynności prawnych, ograniczona zdolność do czynności prawnych, 

osobowość prawna). 

18. Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego (działalność gospodarcza, przedsiębiorca, 

przedsiębiorstwo, firma, prokura, konsument). 

19. Przedsiębiorcy w prawie polskim (rodzaje przedsiębiorców, tryb rejestracji, różnice w 

zasadach prowadzenia działalności gospodarczej). 

20. Reglamentacja działalności gospodarczej (formy reglamentacji, rodzaje działalności 

podlegające reglamentacji, zasady udzielania zgody na podejmowanie i prowadzenie 

działalności reglamentowanej). 

21. Spółki osobowe i kapitałowe (rodzaje, cechy, zakładanie, prowadzenie i reprezentacja 

spółki, różnice między spółkami osobowymi i kapitałowymi). 

22. Własność intelektualna (pojęcie własności intelektualnej, autorskie prawa osobiste i 

majątkowe, pojęcie własności przemysłowej, różnice między prawem autorskim i 

prawem własności przemysłowej, licencja). 

23. Stosunek pracy (pojęcie i cechy, sposoby powstawania, strony oraz ich prawa i 

obowiązki, rozstrzyganie sporów). 

24. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (negocjacje, mediacje, arbitraż). 

Mediacja sądowa i pozasądowa. Zasady postępowania mediacyjnego, pojęcie ugody i 

jej skutki prawne.  

25. Podatki w systemie polskiego prawa podatkowego (ogólna charakterystyka podatków 

dochodowych, podatków obrotowych, podatków majątkowych, podatków i opłat 

lokalnych). 

26. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych (powstawanie z mocy prawa, 

powstawanie w drodze doręczenia decyzji administracyjnej, znaczenie decyzji 

deklaratoryjnej i decyzji konstytutywnej). 

27. Tryby udzielania zamówień publicznych (pojęcie i cele przepisów o zamówieniach 

publicznych, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, 

dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie 

o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna). 

28. Organizacje międzynarodowe (pojęcie, rodzaje, przykłady, cele i podstawy prawne 

działania, tryb zakładania, prawo tworzone przez organizacje międzynarodowe). 

29. Budowa pisma (układ blokowy i układ wierszowy, budowa pisma, elementy pisma). 

30. Popyt i podaż (pojęcia, znaczenie dla rynku, czynniki wpływające na ich poziom, 

równowaga rynkowa). 

 



 

Zagadnienia na specjalności e-administracja 

 

1. Struktura tekstu prawnego (tekst jednolity i ujednolicony, nowelizacja, rodzaje 

jednostek redakcyjnych, preambuła). 

2. Ogłaszanie aktów prawnych (rodzaje i właściwość dzienników urzędowych, warunki i 

skutki ogłoszenia, vacatio legis). 

3. Akty wykonawcze o charakterze terenowym: akty prawa miejscowego, statuty, prawo 

zakładowe (charakterystyka, funkcja w systemie prawnym, tryb legislacyjny, 

przykłady). 

4. Przestępczość gospodarcza (pojęcie, rodzaje przestępstw gospodarczych). Pojęcie 

cyberprzestępczości i rodzaje przestępstw. 

5. Przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi, przestępstwa komputerowe. 

6. Pojęcie danych osobowych i ich rodzaje. Podstawy prawne ochrony i przetwarzania 

danych osobowych (zasady przetwarzania danych osobowych, administrator danych 

osobowych). 

7. Prawa osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu (dostęp do danych 

osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych 

osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do 

przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu). Skutki naruszenia przepisów o 

ochronie danych osobowych (kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych, postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych 

osobowych, rodzaje sankcji).    

8. Inspektor ochrony danych osobowych (wyznaczenie inspektora, status inspektora, 

zadania inspektora).  

9. Informacja publiczna (pojęcie, zasady dostępu, ograniczenia dostępu do informacji 

publicznej). Prawa do informacji i wolności informacyjnej. 

10. Pojęcie i zakres informacji niejawnej. Ponowne wykorzystanie informacji sektora 

publicznego. Dokument wewnętrzny. 

11. Wykorzystanie nowych technologii w administracji publicznej i prywatnej – 

możliwości i zagrożenia (zwiększenie efektywności, udogodnienia dla klientów, 

zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności, ryzyko dehumanizacji itp.). 

12. Orzeczenia sądowe w sprawach cywilnych, karnych i sądowoadministracyjnych 

(wyroki, postanowienia, prawomocność wyroku, znaczenie rozstrzygnięć sądowych dla 

innych spraw w polskim systemie prawnym). 

13. Krajowy Rejestr Sądowy (zadania, zasady funkcjonowania, tryb dokonywania wpisów, 

struktura, rodzaje podmiotów włączonych i wyłączonych z obowiązku ujawnienia). 

14. Trudne sytuacje w obsłudze klienta urzędu (zachowanie urzędnika, zachowanie klienta, 

typologia zachowań tzw. trudnych klientów). 

15. „Dress code” w urzędzie (pojęcie, ogólne zasady ubioru, typy strojów i zasady ich 

doboru). 

16. Obszary i sposoby wykorzystania programu Excel lub innych programów biurowych w 

administracji publicznej. 

 



 

 

Zagadnienia na specjalności administrowanie przedsiębiorstwem 

 

1. Ubezpieczenia gospodarcze (pojęcie, rodzaje, strony umowy ubezpieczenia).  

2. Zabezpieczenie społeczne (pojęcie, podstawa prawna, formy prawne, właściwość 

organów administracji publicznej). 

3. Ubezpieczenia społeczne (pojęcie i rodzaje, właściwość organów administracji 

publicznej, podstawy podlegania ubezpieczeniu i wypłaty świadczeń). 

4. Decyzje administracyjne wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (tryb 

wnioskowy, zakres przedmiotowy, organy drugiej instancji, orzecznictwo lekarskie). 

5. Przestępczość gospodarcza (pojęcie, rodzaje przestępstw gospodarczych). 

6. Przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi, przestępstwa komputerowe. 

7. Charakterystyka przedmiotu prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzory 

użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie 

układów scalonych). 

8. Właściwość organów ochrony własności przemysłowej (Urząd Patentowy RP, Urząd 

Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, rzecznicy patentowi, zarys trybu 

rejestracji). 

9. Ochrona dóbr osobistych (pojęcie i przykłady dóbr osobistych, ochrona sądowa, 

zadośćuczynienie i inne formy naprawienia krzywdy). 

10. Zakazane działania przedsiębiorców dotyczące reklamy (podstawy prawne, reklama 

wprowadzająca w błąd, reklama porównawcza, reklama przynęta, reklama przynęta i 

zamiana, kryptoreklama, reklama zawierająca wezwanie dzieci, inne przykłady). 

11. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa (pojęcia przedsiębiorcy i 

konsumenta, obowiązki informacyjne przedsiębiorcy, potwierdzenie zawarcia umowy i 

płatność, prawo odstąpienia od umowy). 

12. Tajemnica przedsiębiorstwa (pojęcie, przykłady, ochrona prawna, know-how, klauzula 

poufności). 

13. Organizacja i zadania Prokuratury w związku ze zwalczaniem przestępczości 

gospodarczej. 

14. Formy prawne i warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców 

zagranicznych w Polsce (z uwzględnieniem sytuacji podmiotów z państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

15. „Dress code” w przedsiębiorstwie (pojęcie, ogólne zasady ubioru, typy strojów i zasady 

ich doboru). 

16. Obszary i sposoby wykorzystania programu Excel lub innych programów biurowych w 

przedsiębiorstwie. 


