
Pytania ogólne z zakresu nauk o 
administracji (egzamin magisterski)  

1. Współczesne systemy organów państwowych.  

2. Zasada podziału władzy.  

3. Norma prawna, przepis prawny - pojęcia.  

4. System źródeł prawa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem relacji 

ustawa a rozporządzenie.  

5. Stadia postępowania ustawodawczego.  

6. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom 

podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji.  

7. Struktura samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem 

statusu prawnego gminy.  

8. Organy stanowiące i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego w 

Polsce (w gminie, powiecie i województwie)  

9. Skarga konstytucyjna  

10. Metody badawcze w nauce administracji.  

11. Zasady wnoszenia podań w formie dokumentu elektronicznego w 

postępowaniu administracyjnym.  

12. Zasady ograniczania konstytucyjnych praw i wolności jednostki (art. 31 ust. 

3 Konstytucji RP z 1997 roku).  

13. Formy procesowe rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.  

14. Przerwanie toku postępowania administracyjnego.  

15. Zasady ogólne postępowania podatkowego.  

16. Pojęcie danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych.  

17. Pojęcie informacji publicznej oraz prawne formy dostępu do informacji 

publicznej.  

18. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.  

19. Wydanie i doręczenie decyzji w formie dokumentu elektronicznego.  

20. Normatywne przesłanki istnienia dokumentu elektronicznego.  

21. Środki odwoławcze w postępowaniu sądowo administracyjnym.  

22. Przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego.  



23. Dowód z dokumentu w prawie karnym, cywilnym, administracyjnym i 

podatkowym.  

24. Modele polityki społecznej.  

25. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa.  

26. Prawne przeszkody wszczęcia i prowadzenia postępowania podatkowego.  

27. Dyrektywy wykładni prawa.  

28. Sytuacja finansów publicznych jako warunek makroekonomiczny strefy 

monetarnej EURO.  

29. Teoretyczny i praktyczny wymiar etyki w administracji.  

30. Zarządzanie przez kulturę organizacyjną.  

31. Przyczyny i skutki bezrobocia.  

32. Rodzaje bezrobocia.  

33. Pojęcie i klasyfikacja inflacji.  

34. Koszty inflacji.  

35. Podstawowe podmioty gospodarcze.  

36. Podstawowe zasady finansów publicznych (zasady budżetowe) w świetle 

zapisów ustawy o finansach publicznych.  

37. Podstawowe założenia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów 

publicznych.  

38. Rodzaje dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.  

39. Znaczenie i interpretacja indywidulanego wskaźnika zadłużenia jednostek 

samorządu terytorialnego.  

40. Rodzaje i specyfika krajowych i regionalnych programów operacyjnych.  


