Zagadnienia/pytania ogólne

1. Sądownictwo administracyjne – struktura, właściwość, podstawy prawne
2. Skutki prawomocnego wyroku sądu administracyjnego
3. Źródła prawa w Konstytucji RP
4. Definicja normy prawnej i jej rodzaje
5. System źródeł prawa Unii Europejskiej
6. Samorząd terytorialny – ogólna definicja i struktura w Polsce
7. Zasada unitarnej formy państwa
8. Zasada demokratycznego państwa prawnego
9. Funkcje banku centralnego w Polsce
10. Funkcja Rady Ministrów w procesie stanowienia prawa
11. Akty prawa miejscowego
12. Trybunał Konstytucyjny – powoływanie, skład i kompetencje
13. Trybunał Stanu – powoływanie, skład i kompetencje
14. RPO – powoływanie i kompetencje
15. Osoby fizyczne a osoby prawne
16. Pierwotne i pochodne sposoby nabycia własności
17. Pojęcie i podział praw rzeczowych
18. Umowa i jej rodzaje
19. Sposoby zawierania umów
20. Osobiste a majątkowe prawa autorskie
21. Prawa własności przemysłowej

Administracja samorządowa:
1. Podział władz u Beniamina Constanta
2. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego
3. Ewidencjonowanie działalności gospodarczej
4. Działalność gospodarcza wymagająca zezwolenia
5. Kontrola organów samorządu terytorialnego przez sądy administracyjne
6. NIK – kryteria i zakres kontroli
7. Zasady funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce
8. Pojęcie pieniądza i jego rodzaje
9. Procedura uchwalania budżetu jednostek samorządu terytorialnego
10. Podatek od nieruchomości – podatnicy, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania
11. Skarga do sądu administracyjnego – warunki formalne jej wniesienia
12. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych
13. Treść i forma czynności prawnych
14. Pojęcie rzeczy oraz jej rodzaje
15. Pojęcie oraz podział praw rzeczowych
16. Małżeństwo oraz przesłanki jego zawarcia
17. Umowa i jej rodzaje
18. Gmina (Tworzenie gmin, Jednostki pomocnicze gminy, Zakres działania i zadania
gminy, Formy realizacji zadań przez gminę, Organy gminy, Status prawny mandatu
radnego gminy, Instytucja odwołania wójta, Mienie komunalne, Związki i
porozumienia międzygminne, Stowarzyszenia gmin, Nadzór nad działalnością gminną)
19. Powiat (Tworzenie powiatów, Zakres działania i zadania powiatu, Organy powiatu,
Odwołanie zarządu powiatu, Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat,
Miasta na prawach powiatu)
20. Województwo samorządowe (Zakres działalności samorządu województwa, Organy
samorządu województwa, Odwołanie zarządu województwa, Mienie samorządu
województwa, Nadzór nad działalnością samorządu województwa, Akty prawa
miejscowego stanowione przez samorząd województwa)
21. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego
22. Regionalne izby obrachunkowe
23. Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Administracja wymiaru sprawiedliwości
1. Monteskiuszowski trójpodział władz
2. Koncesjonowana działalność gospodarcza
3. Legalizacja działalności gospodarczej
4. Nieuczciwe praktyki rynkowe
5. Prawomocność decyzji administracyjnej
6. Struktura i główne zadania sądownictwa administracyjnego w Polsce
7. Główne zasady postępowania karnego w Polsce
8. Główne zasady postępowania cywilnego w Polsce
9. Ograniczenia w zdolności do czynności prawnej.
10. Pojęcie i podział praw rzeczowych.
11. Pokrewieństwo a powinowactwo.
12. Przyczyny unieważnienia małżeństwa.
13. Majątkowe ustroje małżeńskie.
14. Dziedziczenie w polskim prawie.

15. Plagiat i jego rodzaje.
16. Zasady etyki zawodowej sędziów
17. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów
18. Immunitet sędziowski – pojęcie i zakres
19. Apolityczność i niepołączalność stanowisk sędziego
20. Krajowa Rada Sądownictwa – skład i kompetencje
Administracja bezpieczeństwa publicznego
1. Państwo Platona
2. Koncesjonowana działalność gospodarcza
3. Legalizacja działalności gospodarczej
4. Nadzór i kontrola działalności gospodarczej
5. Organy ochrony prawnej – definicja i podstawowa kwalifikacja
6. Organizacja i organy sądów powszechnych
7. Nadzór nad działalnością administracyjną sądów
8. Podmioty uprawnione i tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego
9. Właściwość Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
10. Orzekanie o sprzeczności celów lub działalności partii politycznych z Konstytucją RP
11. Tryb odpowiedzialności w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej – stadia
postępowania
12. Struktura i zakres działania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
13. Kompetencje i zakres zadań Prokuratury
14. Kolegium do spraw Służb Specjalnych – skład i główne zadania
15. Struktura organizacyjna Policji
16. Służby mundurowe – rodzaje i zadania
17. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – kompetencje
18. Centralne Biuro Antykorupcyjne
19. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
20. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza Policji
21. Zarządzanie kryzysowe

