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Wstęp
Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz
się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały
w Twojej głowie. Koniecznie są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem
jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz
mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki
i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie
zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz
i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym
przeżyciem.
Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki.
Powodzenia!
Redakcja

Wykaz skrótów
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EgzAdmU 	��������������� ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.)
GospNierU 	������������� ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
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InforPublU 	������������� ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
KC 	���������������������������� ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.)
Konstytucja RP 	������ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.
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Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
PrGeod 	�������������������� ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)
PrPostSądAdm 	������� ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)
PrUSA 	��������������������� ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.)
PrZamPubl 	������������� ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
PrZgrom 	����������������� ustawa z 5.7.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 397)
RadaMinU 	�������������� ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r.
poz. 392 ze zm.)
SamGminU 	������������ ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
SamPowU 	��������������� ustawa z z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
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DZIAŁ PIERWSZY.
PRAWO ADMINISTRACYJNE

Rozdział I. Uwagi ogólne o prawie
administracyjnym
Część I. Definicja prawa administracyjnego
Prawo administracyjne to bardzo obszerny zespół norm zróżnicowanych
pod względem ich przedmiotu i budowy, regulujący organizację i działanie
administracji publicznej w sposób swoisty, tzn. nieodnoszący się zarazem
do innych dziedzin życia społecznego.
W prawie administracyjnym rozróżnia się:
• normy ustanawiające bezpośrednio uprawnienia lub obowiązki adresata, który znajdzie się w sytuacji określonej przez prawo, wraz z normami ustanawiającymi kompetencje organów administracji do kontroli
przestrzegania prawa i orzekania o skutkach jego naruszenia;
• normy, których realizacja następuje w formie decyzji administracyjnych, wydawanych przez właściwe organy administracyjne i ustalających
prawa i obowiązki adresatów normy;
• normy prawa procesowego regulujące tok podejmowanych przez organy administracyjne czynności procesowych mających na celu wydawanie decyzji administracyjnych i kontrolowanie ich prawidłowości,
a także czynności mających na celu przymusowe wykonanie decyzji administracyjnych.
Należy podkreślić, że pomimo iż pojęcie administracji publicznej występuje
w wielu aktach prawnych, jest ono pojęciem doktrynalnym.

Część II. Kontrola i nadzór
1. Kontrola. Pojęcie to używane jest dla określenia funkcji organu polega-

jącej wyłącznie na sprawdzeniu działalności innych jednostek, bez stałych
możliwości wpływania na działalność jednostek kontrolowanych poprzez
wydawanie wiążących nakazów lub poleceń (M. Wierzbowski (red.), Prawo
administracyjne, Warszawa 2007, s. 103).
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Kontrola nie obejmuje egzekwowania udzielonych zaleceń oraz wyciągania konsekwencji stwierdzonych naruszeń (Leksykon prawa administracyjnego pod red. E. Bojanowskiego i K. Żukowskiego, Warszawa 2009, s. 128).
•
•
•
•

Najczęstsze kryteria kontroli to kryteria:
legalności – zgodności z prawem,
celowości – zgodności działalności z przypisanymi zadaniami,
rzetelności – staranności,
gospodarności – optymalnego wykorzystania zasobów itp.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzane jest sprawozdanie, przedstawiane następnie wraz z wnioskami wynikającymi z kontroli organowi wyższego stopnia.
W ramach kontroli możemy wyróżnić:
• inspekcję – będącą kontrolą wykonywaną poprzez bezpośrednią obserwację danej jednostki i porównanie jej do pewnego wzorca poprawnego
zachowania/działania;
• lustrację – nakierowaną nie na zachowanie podmiotu, a na określony
przedmiot.
2. Nadzór. Jest to pojęcie szersze od pojęcia kontroli. Organ nadzorujący

wyposażony jest w środki oddziaływania na postępowanie organów nadzorowanych (M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne…, s. 103).

W przeciwieństwie do kontroli nadzór wiąże się z możliwością wpływania
na nadzorowane organy.

Nadzór dozwolony jest tylko w przypadkach prawem przewidzianych.
Środki nadzoru mogą być następujące:
• merytoryczne, np. stwierdzenie nieważności aktu, zawieszenie rozstrzygnięcia,
• personalne, np. zawieszenie w czynnościach członka organu,
• prewencyjne, np. wcześniejsze zatwierdzanie aktu przez organ nadzorujący,
• represyjne, np. uchylenie aktu prawnego naruszającego prawo.

Rozdział II. Źródła prawa
administracyjnego
Część I. Uwagi ogólne
Charakterystyczne dla prawa administracyjnego są następujące cechy:
• źródłami prawa administracyjnego materialnego mogą być wyłącznie
akty normatywne o mocy powszechnie obowiązującej;
• liczba źródeł prawa administracyjnego jest większa niż w innych gałęziach prawa, ponieważ przedmiot regulacji jest rozległy i zmienny,
a prawo musi dostosowywać się do zmieniających się warunków społecznych, ekonomicznych, politycznych itp.;
• prawo administracyjne powstaje w wielu ośrodkach prawotwórczych
– powstaje nie tylko w centralnych organach państwowych, ale i terenowych organach administracji publicznej; niekiedy generuje to problemy
prawne wyłaniające się na tle relacji hierarchicznych pomiędzy poszczególnymi źródłami prawa administracyjnego;
• źródła prawa administracyjnego są co do zasady nieskodyfikowane –
wyjątki stanowią regulacje KPA;
• ciężar regulacji prawnej w zakresie prawa administracyjnego spoczywa
na aktach rangi podustawowej (Leksykon prawa administracyjnego…,
s. 577).

Część II. Źródła konstytucyjne
1. Konstytucja. Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP źródłami prawa powszech-

nie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej są:
• Konstytucja,
• ustawy,
• ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz
• rozporządzenia.
Dodatkowo źródła prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły, stanowią akty prawa miejscowego.
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•
•
•
•
•
•
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W Konstytucji zostały określone:
kompetencje Rady Ministrów (art. 146),
skład oraz organy Rady Ministrów (art. 147),
kompetencje Prezesa Rady Ministrów (art. 148),
uprawnienia kierownicze ministrów (art. 149),
tryby powoływania i odwoływania wymienionych podmiotów,
odpowiedzialność związana z wykonywaniem władzy,
kwestie związane z samorządem terytorialnym.

2. Umowy międzynarodowe. Ratyfikowana umowa międzynarodowa,

po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej stanowi część
krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej
stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w usta
wie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić
z umową.

Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej
wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli
umowa dotyczy:
• pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
• wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
• członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
• znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
• spraw uregulowanych w ustawie, lub w których Konstytucja wymaga ustawy.
O zamiarze przedłożenia Prezydentowi RP do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie,
Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.
Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.
Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której
mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
senatorów.
Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone
w referendum ogólnokrajowym.
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3. Ustawy. W Rzeczpospolitej Polskiej inicjatywa ustawodawcza przysłu-

guje:
• posłom,
• Senatowi,
• Prezydentowi,
• Radzie Ministrów,
• grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. Prawo wnoszenia
poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów. Marszałek
Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio
nie była przedłożona komisji. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy
w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu zakończenia drugiego czytania projektu.
Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli
ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej.
Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian,
uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat
w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały,
ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Uchwałę
Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Następnie Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu
Prezydentowi RP, który podpisuje ją w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia
i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP.
Przed podpisaniem ustawy Prezydent może wystąpić do Trybuanału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją RP.
Prezydent RP nie może odmówić podpisania ustawy, którą TK uznał
za zgodną z Konstytucją RP, natomiast jeśli zostanie uznana za niezgodną
z Konstytucją RP, Prezydent odmawia jej podpisania. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a TK nie
orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi
w celu usunięcia niezgodności.

