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UNIWERSYTET GDAN ́SKI 
KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO  

PRAWO I POSTE ̨POWANIE 
ADMINISTRACYJNE 

 
kierunek: ADMINISTRACJA – MAGISTERSKIE STUDIA 
UZUPEŁNIAJA ̨CE, studia niestacjonarne  
 
I. Uwagi ogólne  
 
1. Podstawowe poje ̨cia i konstrukcje teoretyczne  
 

1.1. Pojęcie administracji  
1.2. Pojęcie prawa administracyjnego  
 

2. Geneza i rozwój prawa administracyjnego oraz nauki prawa 
administracyjnego  
 

2.1. Powstanie i wpływ sądownictwa administracyjnego na 
wyodrębnienie prawa administracyjnego  
2.2. Rozwój prawa administracyjnego i poglądów na pojęcie 
prawa administracyjnego  
 

II. Ustrojowe prawo administracji publicznej  
 
1. Modele organizacji aparatu administracyjnego  

1.1. Model scentralizowany (wyjaśnienie pojęcia 
hierarchicznego podporządkowania)  
1.2. Model zdecentralizowany (więź nadzoru 
organizacyjnego)  
 

2. Pracownicy administracji publicznej  
 
3. Odpowiedzialnos ́c ́ odszkodowawcza za działalnos ́c ́ 
administracji publicznej ��� 
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4. Prawo do dobrej administracji  
 
5. Zagadnienie prywatyzacji zadan ́ administracji publicznej 
���6. Administracja publiczna jako przedmiot badan ́ innych nauk  
 
III. Powszechne (materialne) prawo administracyjne  
 
1. Cechy powszechnego (materialnego) prawa 
administracyjnego  
 
 1.1. Prawo ochrony dobra wspólnego  

1.2. Ius cogens  
1.3. Powszechność  
1.4. Niesporność  
1.5. Prawo obywatelskie  
1.6. Prawo sądowe  
1.7. Prawo dysponujące odpowiedzialnością w postaci 
egzekucji administracyjnej  
1.8. Prawo nieskodyfikowane  

 
2. Stosunek powszechnego (materialnego) prawa 
administracyjnego do innych gałe ̨zi prawa  
 

2.1 Prawo administracyjne a prawo konstytucyjne  
2.2. Prawo administracyjne a prawo cywilne  
2.3. Prawo administracyjne a prawo karne  
2.4. Prawo administracyjne a prawo pracy  
 

3. Z ́ródła prawa administracyjnego ��� 
 

3.1. Źródła prawa administracyjnego w Konstytucji RP  
3.2. Konstytucyjne uwarunkowania stanowienia prawa przez 
organy administracji publicznej  
3.3. Stanowienie prawa przez organy centralne  
3.4. Stanowienie prawa przez organy terenowe  
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3.5. Rola zwyczaju w prawie administracyjnym  
3.6. Rola doktryny i orzecznictwa sądowego  
3.7. Ogłaszanie źródeł prawa administracyjnego  
 

4. Normy kształtuja ̨ce sytuacje ̨ prawna ̨ adresatów w prawie 
administracyjnym  
 

4.1. Normy pośrednio kształtujące sytuację prawną 
adresatów w prawie administracyjnym 
4.2. Normy bezpośrednio kształtujące sytuację prawną 
adresatów w prawie administracyjnym  
 

5. Zagadnienia stosowania norm administracyjnego prawa 
materialnego pos ́rednio kształtuja ̨cych sytuacje ̨ prawna ̨ 
adresata 
 
��� 5.1. Pojęcie i etapy stosowania prawa  

5.2. Cechy decyzyjnego modelu stosowania norm 
materialnego prawa administracyjnego  
5.3. Sprawa administracyjna, interes prawny oraz strona w 
procesie stosowania norm prawa administracyjnego  
5.4. Zagadnienie uznania administracyjnego w procesie 
stosowania norm prawa administracyjnego 
5.5. Decyzja administracyjna jako rezultat stosowania prawa  

  5.5.1. Decyzja administracyjna jako akt kształtujący  
 sytuację prawną adresata  

5.5.2. Decyzja administracyjna jako akt kształtujący 
stosunek administracyjno- prawny 
5.5.3. Decyzja administracyjna a akt administracyjny  
5.5.4. Zagadnienie sukcesji konsekwencji prawnych 
wynikających z decyzji administracyjnej 
5.5.5. Rodzaje decyzji uprawniających (zezwolenia, 
pozwolenia, koncesje, licencje)  
5.5.6. Decyzje nakładające obowiązki 
5.5.7. Utrata mocy obowiązującej przez decyzję 
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administracyjną  
 

6. Zagadnienia kontroli przestrzegania norm 
administracyjnego prawa materialnego bezpos ́rednio 
kształtuja ̨cych sytuacje ̨ prawna ̨ adresata  
 

6.1. Pojęcie kontroli przestrzegania prawa  
6.2. Cechy i przebieg kontroli przestrzegania prawa  
6.3. Rezultaty kontroli przestrzegania prawa  
 

7. Obowia ̨zki, wolnos ́ci i uprawnienia w materialnym prawie 
administracyjnym  
 

7.1. Obowiązek – pojęcia, postaci, rodzaje  
7.2. Wolność – pojęcia, postaci, rodzaje  
7.3. Uprawnienie – pojęcia, postaci, rodzaje  
 

8. Publiczne prawa podmiotowe – zagadnienia podstawowe  
 
9. Wybrane instytucje i urza ̨dzenia administracyjnego prawa 
materialnego ��� 
 

9.1. Instytucja świadczeń publicznych  
9.2. Status prawny rzeczy publicznych i majątku publicznego 
9.3. Instytucja obszaru specjalnego o szczególnym reżimie 
prawa administracyjnego  
9.4. Czynności ewidencyjne i rejestracyjne w zakresie 
materialnego prawa administracyjnego  
 

10. Formy działania podmiotów administracji publicznej  
 
11. Sankcjonowanie norm prawa administracyjnego  

11.1. Środki egzekucji administracyjnej  
11.2. Sankcje karne  
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IV. Poste ̨powanie administracyjne  
 
1. Zagadnienia ogólne  

1.2. Pojęcie postępowania administracyjnego 
1.3. Rodzaje postępowań unormowanych w k.p.a. i poza nim 
1.4. Struktura postępowania administracyjnego w k.p.a.  
 

2. Podmioty prowadza ̨ce poste ̨powanie administracyjne ��� 
 

2.1. Rodzaje podmiotów prowadzących postępowanie 
administracyjne  
2.2. Zdolność organów do prowadzenia postępowania 
administracyjnego  

2.2.1.Właściwość organu 
2.2.2. Wyłączenie organu  
2.2.3. Wyłączenie pracownika organu  
 

3. Uczestnicy poste ̨powania administracyjnego  
 

3.1. Strona w postępowaniu administracyjnym   
3.2. Uczestnicy postępowania na prawach strony  
 

4. Wszcze ̨cie i tok poste ̨powania przed organem I instancji  
 

4.1. Wszczęcie postępowania przez stronę i z urzędu  
4.2. Zasady ogólne dotyczące toku postępowania 
 4.3. Pojęcie i zakres postępowania wyjaśniającego  
4.4. Rozprawa administracyjna  
 

5. Zawieszenie i umorzenie poste ̨powania ��� 
 

5.1. Przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania 
5.2. Obowiązki organu w okresie obligatoryjnego 
zawieszenia postępowania  
5.3. Zawieszenie postępowania na wniosek strony  
5.4. Skutki prawne zawieszenia postępowania 
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5.5. Przesłanki obligatoryjnego umorzenia postępowania  
5.6. Umorzenie postępowania na wniosek strony  

 
6. Rozstrzygnie ̨cie organu I instancji ��� 
 

6.1. Pojęcia decyzji i postanowienia  
6.2. Związanie organu decyzją po jej doręczeniu stronie  
6.3. Zagadnienia wykonalności decyzji 
6.4. Rygor natychmiastowej wykonalności  
6.5. Zmiana przez organ treści swojej decyzji  
6.6. Ugoda w postępowaniu administracyjnym  
 

7. Środki prawne od rozstrzygnie ̨c ́ organu I instancji ��� 
 

7.1. Konstrukcja prawna odwołania od decyzji 
7.2. Konstrukcja prawna wniesienia zażalenia na 
postanowienie  
 

8. Poste ̨powanie odwoławcze i rozstrzygnie ̨cia organu II 
instancji  
 

8.1. Wstępna kontrola odwołania 
8.2. Tok postępowania odwoławczego  
8.3. Rodzaje rozstrzygnięć organu II instancji  
8.4. Zakaz wydania decyzji na niekorzyść strony  
 

9. Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej  
 

9.1. Pojęcie decyzji ostatecznej  
9.2. Podstawy uchylenia lub zmiany decyzji niewadliwych 
9.3. Uchylenie decyzji wadliwych 

9.3.1. Wznowienie postępowania  
9.3.2. Stwierdzenie nieważności decyzji  

9.4. Sprzeciw prokuratora  
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10. Wybrane zagadnienia z zakresu poste ̨powania 
egzekucyjnego w administracji ��� 
 

10.1. Pojęcie postępowania egzekucyjnego w administracji i 
postępowania zabezpieczającego  
10.2. Podmioty prowadzące postępowanie i uczestnicy 
postępowania  
10.3. Zasady postępowania egzekucyjnego  
10.4. Środki egzekucyjne  
10.5. Wszczęcie i przebieg postępowania  
10.6. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym  
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