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Ogólne zasady
1. Omówienie pojęć z zagadnienia
2. Treści samego zagadnienia – wg skryptu
3. Działania wykonuje organ (nie urząd) oraz JST (nie samorząd terytorialny) (!!!)

Słowniczek skrótów
ad hoc – doraźnie, nagle
ex lege – z mocy prawa
ex nunc - od teraz
ex tunc – z mocą wsteczną
ASC – akty stanu cywilnego
JST – jednostka samorządu terytorialnego
KC – Kodeks Cywilny
Konst. – Konstytucji
KPA – kodeks postępowania administracyjnego
KRO – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
MnPP – Miasto na Prawach Powiatu
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OSiK – organ stanowiący i kontrolny
PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
PRM – Prezes Rady Ministrów
PSW – prawo o szkolnictwie wyższym
RM – Rada Ministrów
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
SKO – Samorządowe Kolegium Odwoławcze
SN – Sąd Najwyższy
SP – Skarb Państwa
TK – Trybunał Konstytucyjny
UE – Unia Europejska
USC – Urząd Stanu Cywilnego
USG – ustawa o samorządzie gminnym
USO – ustawa o systemie oświaty
USP – ustawa o samorządzie powiatowym
USW – ustawa o samorządzie wojewódzkim
UWARW – ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
WoDzU – wojewódzki dziennik urzędowy [autorem skrótu jest Dawid :)]
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
ZA – zakład administracyjny
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CZĘŚĆ I
1. Administracja publiczna – sposoby definiowania; administracja publiczna
a administracja prywatna; sfery ingerencji administracji/funkcje
Administracja (publiczna) – sposoby definiowania
obszar negatywno-przedmiotowy: Administracja jest to podejmowana w publicznym celu
działalność państwa (i związków publicznoprawnych) poza ustawodawstwem i sądownictwem;
obszar pozytywnie-przedmiotowy: Administracja to działalność (celowa/ praktyczna/ konkretna/
planowa/ bezpośrednia/ władcza/ ciągła/ regulująca/ twórcza/ kontrolowana/ oparta na prawie/
trwała/ organizatorska/ kierownicza/ swoista), mająca na celu realizację (potrzeb) zadań
publicznych (państwa/ społecznych podmiotów samorządowych/ podmiotów publicznych/
wymagających ochrony/ konkretnych/ z zakresu ochrony interesów publicznych/ określonych
ustawami);
obszar negatywnie-podmiotowy: Administracja jest to działalność tych organów publicznych
(państwowych), które nie są organami ustawodawczymi i sądowymi;
obszar pozytywnie-podmiotowy: Administracja jest to działalność organów administracyjnych;
obszary definicji szczególnych: Administracja jest to ta część działalności państwa, w wyniku
której powstaje stosunek administracyjnoprawny| Administracja to taka bezpośrednia i konkretna
działalność, którą przez czynności rzeczywiste realizuje się cele bezpieczeństwa, postępu
i dobrobytu zbiorowości
[def] Administracja publiczna – przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy,
a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb
obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach
[zapamiętaj] Administracja publiczna to organy wykonawcze (administracyjne) i ich
działalność na rzecz zaspokajania potrzeb ludzi.

Administracja publiczna a administracja prywatna
Kryterium
Administracja publiczna
Administracja prywatna
cele działań
szerokie
wąskie
charakter działań
zewnętrzne
wewnętrzne
motywacja działania
ochrona interesu publicznego ochrona interesu indywidualnego
cele wyznacza
państwo
rynek
podstawa prawna
prawo administracyjne
prawo cywilne i handlowe
prowadzona w
państwa
właściciela
imieniu
trwałość
trwała, stała
przejściowa, związana
z właścicielem
Sfery ingerencji administracji/ funkcje
policja administracyjna – obejmuje działania polegające na ochronie bezpieczeństwa, porządku
i spokoju publicznego [stany], w szczególności: życia, zdrowia, mienia [dobra].
reglamentacja – różnorodna sfera działalności administracji, której istotą jest ograniczenie
w dziedzinie wykorzystania składników procesu wytwarzania, świadczenia usług i obrotu
towarowego, swobody działalności podmiotów gospodarujących w imię szeroko pojętego interesu
społeczno-ekonomicznego. Reglamentacja – przykłady: monopol, koncesje, zezwolenia, licencje.
[Zdarza się, że sfera policji utożsamiana jest ze sferą reglamentacji lub uznawana jest za jej część
lub jako osobna funkcja. Różnica polega na tym, że policja ma na celu zagwarantowanie
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nienaruszalności dotychczasowego stanu, a reglamentacja pełni funkcje kreatywne w zakresie
celowego kształtowania działalności gospodarczej].
Wydanie zezwolenia – reglamentacja, cofnięcie – policja
świadczenia materialne – obejmuje działania polegające na zapewnianiu materialnych warunków
życia w społeczeństwie (zarówno w dziedzinach pozostawionych indywidualnej inicjatywie
jednostek np. zapewnienie mieszkania, jak i pozostawionych zorganizowaniu przez administrację
publiczną np. ubezpieczenia społeczne);
świadczenia niematerialne – obejmuje działania polegające na regulacji niematerialnych
warunków życia w społeczeństwie, poprzez (zazwyczaj) wydanie decyzji administracyjnych czy
wynikanie wprost z ustawy (ex lege) – obowiązek szkolny;
zakaz ingerencji administracji – wynikający wprost z postanowień Konst. co do całkowitego
zakazu lub dopuszczalności jedynie w dokładnie określonym wypadku, np. zakaz ograniczania
praw i wolności wymienionych w art. 233 Konst. (godność, obywatelstwo, ochrona życia,
humanitarne traktowanie, itd…);
regulacyjna – wszelkie administracyjno-prawne sposoby wpływania na rynek przez państwo,
poprzez: regulację cen, ustanawianie praw wyłącznych i szczególnych w formie stanowienia norm
prawnych i ich władcze stosowanie. Celem jest ochrona i wspieranie rynku, które mają zapewnić
związane z nim wartości (efektywność/ innowacyjność/ wybór/ wolność i równość/ dostępność/
przystępność).
[zapamiętaj] Administracja chciała pilnować [policja] i ograniczać [reglamentacja].
Obywatel powiedział dobrze, po czym wyciągnął do administracji rączkę, żeby mu coś dała
[świadczenia materialne i niematerialne] a przy okazji pogroził administracji palcem [zakaz
ingerencji]. W ramach ustępstwa pozwolił jej na regulowanie normami jego życia
[regulacyjna].

2. Sposoby definiowania
administracyjnego

prawa

administracyjnego;

pogranicze

prawa

Sposoby definiowania prawa administracyjnego
główny – Prawo administracyjne to zespół norm regulujących działalność administracyjną
(administrację w sensie przedmiotowym); Prawo administracyjne to prawo, które normuje
administrację publiczną;
uwzględniający władztwo – Prawo administracyjne to prawo, które zawiera element władztwa
[władztwo – możliwość jednostronnego rozstrzygania sytuacji indywidualnych, rozstrzygania
trwałego i obowiązującego wszystkie podmioty prawne w państwie oraz zabezpieczonego
przymusem państwowym, w razie gdy treścią rozstrzygnięcia jest nałożony obowiązek];
ekspozycja prawnych specjalnych cech – Prawo administracyjne dotyczy administracji
publicznej (pojętej jako pewna dziedzina kultury społecznej) i jest dla niej swoiste, tj. obejmuje
to, co jest wytworzone właśnie dla tej organizacji i działania administracji publicznej, a nie
zarazem dla innych dziedzin kultury społecznej

Pogranicze prawa administracyjnego
Współcześnie administracja publiczna (w tym samorządowa) w swojej działalności styka się z prawem:
administracyjnym – jako podstawowym;
cywilnym – szczególnie w kontekście działalności samorządu terytorialnego, jak np.
partnerstwo publiczno-prywatne;
konstytucyjnym – Konstytucja reguluje i ogranicza działalność organów
administrujących;
karnym – poprzez kary administracyjne;
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pracy;
międzynarodowym i unijnym – dotyczącym wytycznych funkcjonowania administracji.

3. Sposoby klasyfikowania norm prawa administracyjnego
Wyróżnienie podstawowe
normy prawa ustrojowego – regulują wszystkie najważniejsze elementy administracji
publicznej jako organizacji. Dotyczą: tworzenia i obsadzania organów administracji
publicznej i ich urzędów, budowy wewnętrznej, wzajemnych relacji poszczególnych struktur
organizacji, klasyczne akty ustrojowe: ustawa o samorządzie gminnym/ powiatowym/
województwa;
normy prawa materialnego – określają:
gdy realizacja prawa następuje przez wydanie decyzji – organy właściwe do jej wydania
oraz treść decyzji co do praw i obowiązków przydawanych lub nakładanych;
gdy stosunki prawne (prawa, obowiązki) powstają z mocy samego prawa – ustalają skutki
nieprzestrzegania norm tego prawa;

[Pomysłodawczynią grafiki jest Paulina :) ]
normy prawa procesowego – regulują tok czynności podejmowanych przez organy określone
prawem ustrojowym w celu realizacji norm prawa materialnego, zarówno wtedy, gdy regulują
wydawanie i kontrolowanie decyzji administracyjnych, jak i wtedy, gdy regulują tok
czynności podejmowanych w celu przymusowego wykonania decyzji administracyjnych.

Wyróżnienie ze względu na charakter relacji:
zewnętrzne: dotyczy stosunków Administrujących z administrowanymi (prawo materialne);
wewnętrzne: dotyczy Administrującego (prawo ustrojowe)
Prawo proceduralne występuje w obu przypadkach.

Wyróżnienie ze względu na zakres obowiązywania:
powszechnie obowiązujące;
kierownictwa wewnętrznego – dotyczą administracji (wewnętrzne) i występuje przy
hierarchicznym podporządkowaniu;
o charakterze powszechnie obowiązującym – zasady przyjęcia na studia;
wewnętrznego obowiązywania – regulamin studiów (?) .
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4. Zasady ogólne prawa administracyjnego
Wprawdzie nie został nigdzie wprost określony ich katalog, ale zdecydowanie można się tutaj odnieść
do zasad z postępowania administracyjnego:
zasada praworządności – organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów
prawa, więc i decyzje muszą być oparte na ustawach, a przestrzegać tego ma organ prowadzący
postępowanie;
zasada prawdy obiektywnej – organy podejmują wszelkie niezbędne kroki do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego i nie są związane wnioskami stron;
zasada czuwania nad interesem strony i innych osób biorących udział w postępowaniu –
obowiązek należytego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, jakie
zaistniały w postepowaniu;
zasada czynnego udziału strony w postępowaniu – organ ma obowiązek zapewnić stronie
czynny udział w każdym stadium oraz umożliwić jej wypowiedzenie się, co do zebranych
dowodów i materiałów;
zasada pisemności – co do zasady sprawy należy załatwiać w formie pisemnej. Nie tylko chodzi
tutaj o decyzję, ale i inne czynności w toku postępowania;
zasada dwuinstancyjności – wynika wprost z KPA Organ odwoławczy nie weryfikuje decyzji
wydanej w I instancji, a sam ponownie rozpoznaje sprawę;
zasada sądowej kontroli legalności decyzji – na wydaną decyzję można złożyć skargę do sądu
administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem;
zasada trwałości decyzji – co do zasady, decyzje, od których nie służy już odwołanie są
ostateczne. Wyjątkiem jest: uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności;
zasada szybkiego postępowania – wg KPA sprawy załatwia się co do zasady niezwłocznie;
zasada nakłaniania do ugody – organ ma obowiązek nakłaniania stron do podjęcia ugody, jeżeli
tylko jest ku temu szansa;
zasada przekonywania – organy administracyjne mają obowiązek wyjaśniać stronom zasadność
przesłanek, z jakich skorzystały przy załatwianiu sprawy;
zasada pogłębionego zaufania obywateli do organów państwa – w kontekście prowadzenia
postępowania w sposób, który zapewnia zaufanie do państwa;
zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli – KPA stoi na
stanowisku przewagi interesu społecznego nad indywidualnym.

5. Europeizacja polskiego prawa administracyjnego; międzynarodowe prawo
administracyjne.
Europeizacja polskiego prawa administracyjnego
od przystąpienia do UE (1 maja 2004 r.) prawo powszechnie obowiązujące stanowi połączenie
systemu prawa unijnego i systemu prawa polskiego – multicentryczny system prawa –
zakładający wzajemne współdziałanie oraz przyjazną koegzystencję norm;
granice europeizacji polskiego prawa wyznaczają zasada przyznania, zgodnie z którą UE
działa wyłącznie w granicach przyznanych jej przez państwa członkowskie kompetencji oraz
zasada pomocniczości, która mówi, iż UE w dziedzinach nie należących do jej wyłącznych
kompetencji działa wyłącznie wtedy i w takim zakresie w jakim cele te nie mogą być skutecznie
osiągnięte przez organy państwa członkowskiego bądź lepsza realizacja celu możliwa jest na
poziomie UE;
niemniej jednak ze względu na silnie regulacyjną działalność UE, liczne przepisy krajowe
zostają znowelizowane w celu dostosowania norm krajowych do norm unijnych (dyrektyw,
rozporządzeń, decyzji – hard law, opinii, zaleceń – soft law);
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prawo unijne zobowiązuje państwa członkowskie do ustanawiania krajowych norm prawnych
o określonej treści (harmonizacja, wdrażanie) w licznych dziedzinach życia społecznego,
a przybierając postać rozporządzeń, może stanowić podstawę dla działań organów
administracji publicznej w takich dziedzinach jak: konkurencja, pomoc publiczna;
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) podkreśla „autonomię
proceduralną państw członkowskich”;
współdziałanie z organami UE dotyczy przede wszystkim: energetyki, telekomunikacji, kolei,
poczty), dla administracji: Europejska Karta Samorządu Lokalnego.

Międzynarodowe prawo administracyjne
międzynarodowym prawem administracyjnym jest taki fragment porządku prawnego, o tym
samym przedmiocie regulacji z zakresu prawa administracyjnego, który obowiązuje
jednocześnie wszystkie właściwe podmioty w co najmniej dwóch krajach w sposób bezpośredni
i trwały, i który na tych samych zasadach w obrębie jego zakresu zastosowania wywołuje
odpowiedzialność i egzekucję realizowaną tak samo przez organy osobne lub wspólne;
istnienie międzynarodowego prawa administracyjnego jest faktem realnym, a nie potencjalnym;
art. 90 Konst. dopuszcza możliwość przekazania kompetencji z zakresu niektórych spraw prawa
wewnętrznego na rzecz podmiotu międzynarodowego w ramach umowy międzynarodowej.

6. Publiczne prawa podmiotowe; władztwo administracyjne, szkoda legalna
Publiczne prawa podmiotowe
taka sytuacja obywatela („a”), ukształtowana przez normę prawa administracyjnego
(publicznego), w której obywatel („a”) może skutecznie domagać się czegoś od państwa lub
może w sposób niekwestionowany przez państwo coś uczynić, realizując swój indywidualny
interes;
stanowi wynik interpretacji normy prawnej – aby powstało konieczna jest regulacja prawna
danej sfery życia, która powoduje zawiązanie stosunku prawnego, którego elementami są prawa
i obowiązki stron;
przysługują wszystkim podmiotom administrowanym (nie tylko jednostkom czy zrzeszeniom)
powinno być na tyle skonkretyzowane, aby jego dochodzenie było możliwe w drodze środka
prawnego, który jest zindywidualizowany (skarga);
organ administracji jest związany do postepowania zgodnie z jego treścią;
obywatel ma prawo do żądania od Administracji stosowania się do publicznego prawa
podmiotowego, a więc działania/zaniechania działania, a w przypadku odmowy może wnieść
skargę do sądu administracyjnego;
charakter: pozytywne (żądanie) i negatywne (zakaz ingerencji) prawa podmiotowe.
Władztwo administracyjne - [zob. pkt 2]

Szkoda legalna
jak sama nazwa wskazuje dotyczy szkody powstałej w wyniku legalnego działania;
regulowana art. 4172 KC;
jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na
osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność
poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego
względy słuszności.
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7. Pojęcie i rodzaje
administracyjnego

źródeł

prawa

administracyjnego;

cechy

prawa

Pojęcie i rodzaje źródeł prawa administracyjnego
[def.] Źródła prawa – sposoby, w jakich tworzy się, utrzymuje i zmienia prawo poprzez analizę
poszczególnych składników gatunkowych obowiązującego porządku prawnego.
Źródłami prawa administracyjnego są:
Konstytucja – określa ustrój organów administracji publicznej i innych podmiotów wykonujących
zadania administracji publicznej; określa ich kompetencje i podstawowe zasady i formy ich
działania; zakreśla granice prawnej ingerencji administracji publicznej w sferę wolności i praw;
umowy międzynarodowe po ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie;
ustawy – pewne materie z zakresu prawa administracyjnego mogą być regulowane wyłącznie
ustawami: ograniczenia praw i wolności, zasady organizacji i tryb pracy rady Ministrów, tryb
powoływania i odwoływania wojewodów;
ratyfikowane umowy międzynarodowe („mała ratyfikacja”)
rozporządzenia z mocą ustawy – obecnie może je wydać wyłącznie Prezydent RP na wniosek
rady Ministrów przy niemożności zwołania Sejmu w czasie stanu nadzwyczajnego;
rozporządzenia – klasyczna forma udziału organów wykonawczych w stanowieniu prawa
w formie tzw. aktów wykonawczych. Nie zastępują ustaw, a jedynie je uzupełniają [zob. pkt 10];
zarządzenia – mają charakter wewnętrzny i obowiązują wyłącznie jednostki organizacyjne
podległe organowi wydającemu zarządzenia. Mogą być wydawane wyłącznie na podstawie
ustawy;
uchwały – akty normatywne kolegialnych organów administracji publicznej, np. Rady Ministrów;
regulaminy i statuty – akty normatywne, w których reguluje się wewnętrzny ustrój
i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych administracji publicznej (także niepublicznej)
akty prawa miejscowego - [zob. zagadnienia nr 11-15]; oraz
odesłania i normy pozaprawne – normy społeczne (np. zasady współżycia społecznego, normy
moralno-etyczne, reguły słuszności, normy zwyczajowe, normy obyczajowe), normy wiedzy (np.
zasady techniki, zasady sztuki budowlanej, zasady prakseologiczne, prawidła sztuki lekarskiej);
doktryna – przejawem jest odwoływanie się do literatury przedmiotu w orzecznictwie sądowym;
zwyczaj – pozaprawny nawyk postępowania przestrzegany praktycznie w obrębie danej struktury
(jednostki) organizacyjnej administracji, w podobnych sytuacjach i w określonym czasie
orzecznictwo sądowe.

Cechy źródeł prawa administracyjnego
wielość i różnorodność w sensie składników gatunkowych co nie pojawia się przy innych gałęziach
prawa, największą grupę stanowią rozporządzenia;
ewentualna kodyfikacja (za wyjątkiem kwestii proceduralnych) jest właściwie niemożliwa
i natrafia na liczne przeszkody;
większość źródeł prawa pochodzi od samej administracji, głównie ze strony organów centralnych
i naczelnych w ramach prawa wewnętrznego;
nie jest jednolite w kontekście uznania go za gałęzi prawa – w ramach niego funkcjonują takie
działy, jak: prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska;
jego część stanowi prawo miejscowe na skutek ewenementu lokalnego – potrzeby regulacji, która
nie występuje jednocześnie na obszarze całego kraju.
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8. Źródła prawa administracyjnego w świetle regulacji Konstytucji
źródłom prawa w Konstytucji poświęcony jest rozdział III, czyli art. 87-94;
enumeratywnie źródła prawa wymienione są w art. 87 i oznaczają zamknięty katalog źródeł
prawa powszechnie obowiązującego. Wg tego artykułu źródłami prawa, w tym i prawa
administracyjnego są:
konstytucja;
ustawy;
ratyfikowane umowy międzynarodowe;
rozporządzenia;
akty prawa miejscowego;
Poza katalogiem z art. 87 w Konstytucji mowa jest o następujących źródłach prawa
administracyjnego:
rozporządzenia – art. 92 Konst., w tym rozporządzenia KRRiT, RM, PRM;
uchwały Rady Ministrów;
zarządzenia PRM,
jako akty prawa wewnętrznie obowiązującego – art. 93 Konst;
regulamin Sejmu – specyficzny akt prawny – art. 112 Konst.;
referendum ogólnokrajowe – art. 125 Konst. i lokalne – art. 170 Konst.;
akty urzędowe Prezydenta RP: zarówno prerogatywy (akty wydawane samodzielnie) jak
i wymagające kontrasygnaty PRM – art. 144 Konst.;
rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy – art. 234 Konst.;
orzeczenia TK – art. 190 Konst. ze szczególnym wskazaniem art. 190 ust. 4
o bezpośrednim stosowaniu orzeczenia w określonych przypadkach do wznowienia
postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia.

9. Skuteczność norm prawa międzynarodowego w prawie wewnętrznym
w świetle Konstytucji
[zob. pkt 5];
międzynarodowe umowy administracyjne – dotyczą zadań bezpośrednio wykonywanych przez
te wewnętrzne organy administracji państw, które zawarły umowę, związane zwłaszcza
z prawem: spraw celnych, wizowych, spraw związanych z przekraczaniem granicy, z kontrolą
graniczną, kwarantanną;
umowy regionalne o współpracy między gminami nadgranicznymi;
zdarza się, że jest konieczna transformacja czy inkorporacjanorm prawnomiędzynarodowych
(np. ratyfikacja) do systemu źródeł międzypaństwowego.
skuteczność
sporna kwestia nadrzędności norm prawa międzynarodowego (możliwa w przypadku
ratyfikacji umowy, ale i tutaj spór w przypadku konfliktu z Konstytucją);
bezpośrednie stosowanie umowy międzynarodowej, kiedy: ratyfikowana i ogłoszona
w Dzienniku Ustaw i nie jest wymagane do jej stosowanie wydanie aktu krajowego.

10. Rozporządzenia jako źródła prawa administracyjnego
klasyczna forma udziału organów wykonawczych (szczególnie naczelnych) w stanowieniu
prawa;
cechy szczególne:
powstają na podstawie szczegółowego upoważnienia w ustawie (określone jest: organ,
zakres, wytyczne);
uzupełniają ustawy, a nie je zastępują i musza być z nimi zgodne;
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wydają je: Prezydent RP, RM, PRM, ministrowie kierujący działami administracji rządowej,
przewodniczący określonych w ustawach komitetów, KRRiT
* rozporządzenia wydają też wojewodowie – ale nie są to te same rozporządzenia o jakich mówi
się w Konstytucji*
organy upoważnione do wydania rozporządzenia nie mogą delegować uprawnień innemu
organowi bez takiego przyzwolenia w upoważnieniu;
warunkiem wejścia w życie rozporządzenie jest jego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP

11. Lokalne źródła prawa administracyjnego – zarys systemu
Za lokalne źródła prawa administracyjnego należy uznać te, które mają charakter normatywny, a więc
te, które mają co najmniej jedną normę o charakterze generalnym i abstrakcyjnym oraz mają
charakter powszechnie obowiązujący na danym obszarze.
Cechy aktów prawa miejscowego o charakterze normatywnym:
zawierają normy powszechnie obowiązującego prawa;
stanowione są przez niektóre terenowe organy administracji publicznej;
stanowione na podstawie delegacji ustawowej lub ogólnej normy kompetencyjnej;
uznane przez Konst. za źródło powszechnie obowiązującego prawa;
publikowane w WoDzU;
podlegające bezpośredniej kontroli sądowej (także z inicjatywy administrowanych).
Lokalne źródła prawa administracyjnego:
akty prawa miejscowego stanowione przez organy gminy, powiatu, województwa [zob. pkt 12,
13, i 14];
akty prawa miejscowego stanowione przez organy administracji rządowej w województwie
[zob. pkt 15];
prawo zakładowe – pojawiają się tutaj akty wewnętrzne (jak prawa i obowiązki użytkowników
zakładów) jak i akty zewnętrzne (jak zasady przyjmowania do zakładu), [zob. pkt 16];
akty normatywne stanowione przez organy samorządów specjalnych – samorządami
specjalnymi są np. zawodowe, gospodarcze, pracownicze i ustalenia dot. np. wysokości składek
czy ustalenie min./max. liczby członków izby adwokackiej.

12. Samorządowe akty prawa miejscowego
Przepisy wykonawcze sensu stricto
Cecha
podmiot
podmiot wyjątek
forma
delegacja
ustawowa
charakter
ogłaszane
vacatio legis

Województwo

Gmina

Powiat

rada gminy

rada powiatu

organ wykonawczy na mocy
przepisów szczególnych (np.
ustawa o stanie klęski
żywiołowej) - zarządzenie

starosta na mocy przepisów
szczególnych (np. ustawa
o stanie klęski żywiołowej) –
zarządzenie,
zarząd
uchwała

zarząd
na
przepisów
szczególnych
uchwała

uchwała

uchwała

uchwała

ustawa szczególna lub ogólna
norma kompetencyjna z USG lub
wola wyrażona w referendum
lokalnym

ustawa szczególna lub ogólna
norma kompetencyjna z USP
lub
wola
wyrażona
w
referendum lokalnym

ustawa szczególna lub
ogólna
norma
kompetencyjna z USW lub
wola
wyrażona
w referendum lokalnym

obligatoryjny,
(„może”)
WoDzU
14 dni

obligatoryjny, fakultatywny
(„może”)
WoDzU
14 dni

obligatoryjny,
fakultatywny („może”)
WoDzU
14 dni

fakultatywny

Przepisy wykonawcze statutowe – [zob. pkt 13]
Przepisy porządkowe – [zob. pkt 14]
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13. Statutowe akty prawa miejscowego
Cecha
podmiot

statut
JST

inne
statuty

Gmina

Powiat

Województwo

rada gminy
1) ustrój gminy;
2) dostęp do dokumentów
(zasada jawności);
3) organizacja wewnętrzna
i tryb pracy organów;
4) zasady działania klubów
radnych;
5) organizacja i zakres
działania
jednostki
pomocniczej;

rada powiatu
1) ustrój powiatu;
2) dostęp
do
dokumentów (zasada
jawności);
3) organizacja
wewnętrzna
i tryb
pracy zarządu, rady,
komisji;
4) zasady
działania
klubów radnych;
5) liczba
członków
zarządu;

sejmik województwa
1) ustrój
województwa
jako JST;
2) dostęp do dokumentów
(zasada jawności);
3) organizacja wewnętrzna
i tryb pracy zarządu,
sejmiku;
4) zasady
działania
klubów;
5) liczba
członków
zarządu;

1) gminna rada seniorów;
1) związku powiatów;
2) związku
2) związku powiatowomiędzygminnego;
gminnego
3) stowarzyszenia JST
4) uchwała
w
sprawie
regulaminu
cmentarza
komunalnego

delegacja USG
ustawowa
ogłaszane WoDzU
14 dni
vacatio
legis

USP

USW

WoDzU
14 dni

WoDzU
14 dni

14. Porządkowe akty prawa miejscowego
Cecha
podmiot
podmiot wyjątek
forma

treść

delegacja
ustawowa

Województwo

Gmina

Powiat

rada gminy

rada powiatu

wojewoda

organ
wykonawczy
w formie
zarządzenia
(obowiązek zatwierdzenia
na najbliższej sesji rady)

zarząd powiatu w formie
zarządzenia
(obowiązek
zatwierdzenia na najbliższej
sesji rady)

inny
organ
administracji
niezespolonej morskiej –
zarządzenie porządkowe

uchwała porządkowa

uchwała porządkowa

rozporządzenie

nakazy
i
zakazy
określonego postępowania
z
możliwością
wprowadzenia grzywny za
ich nieprzestrzeganie
ogólna
norma
kompetencyjna,
którą
można zastosować kiedy
wystąpią
łącznie
następujące okoliczności:
stan faktyczny nie
został objęty ustawą
szczególną,

nakazy i zakazy określonego
postępowania z możliwością
wprowadzenia grzywny za ich
nieprzestrzeganie

nakazy i zakazy określonego
postępowania z możliwością
wprowadzenia grzywny za ich
nieprzestrzeganie

ogólna norma kompetencyjna,
którą można zastosować kiedy
wystąpią łącznie następujące
okoliczności:
stan faktyczny nie
został
objęty
ustawą
szczególną,

ogólna norma kompetencyjna,
którą można zastosować kiedy
wystąpią łącznie następujące
okoliczności:
stan faktyczny nie
został
objęty
ustawą
szczególną,
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ogłaszane

vacatio
legis

nie
zostało
w ustawie szczególnej
zamieszczone
umocowanie w formie
delegacji ustawowej do
uszczegółowienia
kwestii
z ustawy
szczególnej,
zachodzi
konieczność ingerencji
prawodawczej
ze
względu na potrzebę
ochrony
życia
lub
zdrowia
bądź
zapewnienia porządku,
spokoju
czy
bezpieczeństwa
publicznego

nie zostało w ustawie
szczególnej zamieszczone
umocowanie
w
formie
delegacji ustawowej do
uszczegółowienia
kwestii
z ustawy szczególnej,
zachodzi konieczność
ingerencji prawodawczej ze
względu
na
potrzebę
ochrony życia lub zdrowia
bądź zapewnienia porządku,
spokoju czy bezpieczeństwa
publicznego lub ochrona
mienia obywateli, ochrona
środowiska naturalnego;
przyczyny wydania
obejmują
zasięg
gmin
z obszaru
co
najmniej
dwóch gmin;

nie zostało w ustawie
szczególnej
zamieszczone
umocowanie
w
formie
delegacji
ustawowej
do
uszczegółowienia
kwestii ustawy szczególnej,
zachodzi konieczność
ingerencji prawodawczej ze
względu na potrzebę ochrony
życia lub zdrowia bądź
zapewnienia
porządku,
spokoju czy bezpieczeństwa
publicznego lub ochrona
mienia (bez kwantyfikatora)
i ochrona
środowiska
naturalnego;
przyczyny wydania
obejmują zasięg obszaru co
najmniej dwóch powiatów

obwieszczenie
i
inny
sposób
zwyczajowo
przyjęty (np. kurenda) +
później
obowiązek
publikacji w WoDzU

obwieszczenie i inny sposób
zwyczajowo przyjęty (np.
kurenda) + później obowiązek
publikacji w WoDzU

obwieszczenie i inny sposób
zwyczajowo przyjęty (np.
kurenda) + później obowiązek
publikacji w WoDzU

3 dni

3 dni

3 dni

15. Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji
rządowej
Cecha

Przepisy wykonawcze
Administracja niezespolona

Wojewoda
wojewoda

podmiot
forma
delegacja
ustawowa
charakter
ogłaszane
vacatio legis

rozporządzenie
ustawa szczególna
obligatoryjny,
(„może”)
WoDzU
14 dni

dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki
wodnej,
dyrektorzy
urzędów
morskich,
powiatowi lekarze weterynarii
zarządzenie
ustawa szczególna

fakultatywny obligatoryjny, fakultatywny („może”)
WoDzU
14 dni
Przepisy porządkowe [zob. pkt 14]

16. Prawo zakładowe w warunkach uczelni publicznej oraz szkoły publicznej
Prawo zakładowe – [def.]
prawo zakładowe (sensu stricto) – grupa norm, która została utworzona i obowiązuje wewnątrz
zakładu (o char. powsz. obow., wewn. obow., kierownictwa wewn. – podległość służbowa);
prawo zakładowe (sensu largo) – grupa norm, która została utworzona poza zakładem
(zewnętrzna), ale obowiązuje w zakładzie, np. nadanie I statutu szkoły przez radę gminy;
autonomia szkół wyższych – pojęcie z pogranicza prawa zakładowego.
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Prawo zakładowe w warunkach szkoły publicznej
szkoła to klasyczny typ zakładu publicznego,
podmiot powstały z przyczyn przedmiotowych (potrzeba nauczania);
realizuje pulę zadań, których skutecznie nie mogłyby realizować organy JST;
świadczy usługi niematerialne z zakresu zadań publicznych;
istotny jest posiadany majątek, ale według doktryny podstawą działania zakładu
administracyjnego nie jest majątek;
występuje władztwo zakładowe o przebiegu wewnętrznym;
organy szkoły: dyrektor, rada pedagogiczna. Samorząd uczniowski, rada rodziców;
występuje statut jako prawo zakładowe sensu largo/stricto (I sensu largo, kolejne sensu stricto)
oraz inne akty w tym prawo zakładowe (np. część uchwał).

Prawo zakładowe w warunkach uczelni publicznej
uczelnia publiczna – specyficzna forma ZA (występuje jej autonomia, gwarantowana PSW,
a więc niezależność, niebędąca typową cechą ZA);
występuje: prawo o char. powsz. obow. (uchwała senatu dot. rekrutacji, które dot. osób, które
jeszcze nie są studentami) oraz prawo wewn. obow. (np. regulamin studiów, uchwały senatu,
zarządzenia rektora i kierowników jednostek organizacyjnych);
ze względu na autonomię nie jest zależna od organu publicznego, ponieważ przysługuje jej
niezależność; organy uczelni – [zob. pkt 94];
występuje statut;
ma osobowość prawną.

17. Sądowa kontrola aktów prawa miejscowego a nadzór nad aktami prawa
miejscowego
Zwróć uwagę na nazwę: sądowa: kontrola vs. nadzór wojewody [zob. pkt 59]
Cecha
Sądowa kontrola
Nadzór
organ
WSA (władza sądownicza)
wojewoda (władza wykonawcza)
USG, USP, USW – na wniosek USG, USP, USW – z urzędu
podstawa
podmiotu po bezskutecznym wezwaniu
organu do usunięciu naruszenia

naruszenie interesu prawnego lub (nie) zgodność z prawem
uprawnień
rozstrzygnięcie wyrok – stwierdzenie nieważności w całości rozstrzygnięcie
nadzorcze:
lub części lub stwierdzenie wydania z stwierdzenie
nieważności
naruszeniem przepisów prawa
deklaratoryjne
30 dni od doręczenia aktu, po upływie terminu
termin
zaistnienie przesłanek
kryterium

organ może zaskarżyć do WSA

wykonanie
środek
odwoławczy

może wstrzymać
skarga kasacyjna do NSA w terminie skarga JST do WSA
może wstrzymać, o ile nie weszło w życie

30 dni od doręczenie odpisu wyroku
z uzasadnieniem

18. Orzecznictwo sądów i trybunałów jako źródło prawa administracyjnego;
prawo sędziowskie
Orzecznictwo sądów i trybunałów jako źródło prawa administracyjnego
orzeczenia TK – uznając ustawę z zakresu prawa administracyjnego za niezgodną z Konst.
w całości bądź części stają się źródłem prawa administracyjnego;
orzeczenia NSA (czasem SN) – przez wzgląd na autorytet sędziów zasiadających w NSA
rozumienie normy przez NSA staje się podstawą interpretacji danego przepisu prawa
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administracyjnego i „podstawą” do wznowienia postępowania w WSA, które orzekały
interpretując w inny sposób, np. cash-pooling (kwestia sporna czy umowa nienazwana o cashpooling to umowa pożyczki w rozumieniu ustawy o CIT; WSA miały podzielone zdania; NSA
orzekło: jest; Minister Finansów złożył skargę apelacyjną do tych wszystkich WSA, które
orzekło, że nie jest; WSA w trybie art. 179a PPSA zmienia swoje orzeczenia w trybie
samokontroli).

Prawo sędziowskie
w systemie common law prawo sędziowskie (precedens) to formalnie źródło prawa; w systemie
kontynentalnym civil law nie zostało ono umieszczone w źródłach prawa, jednak faktycznie do
nich należy;
prawo sędziowskie pojawia się w orzeczeniach sądów, w których sędziowie wypowiadają się
co do tekstu prawnego dodając treści ponad to, co już zostało powiedziane – wykraczają poza
klasycznie rozumianą wykładnię prawa np. poprzez dostrzeżenie braku słowa w przepisie.
Wykładają więc wtedy prawa z punktu widzenia funkcjonalnego, a nie językowego, mając na
uwadze wartość normy prawnej a nie literalnie rozumianego przepisu;
trójpodział prawa wyklucza możliwość prawnego dopuszczenia sądów do tworzenia prawa –
sędziowie podlegają ustawom, póki TK nie uzna, że są one niezgodne z Konst.;
dowodem na zasadność mówienia o prawie sędziowskim jest praca habilitacyjna wydana w tym
zakresie, która potwierdza, że prawo sędziowskie, choć nie widzi go Konstytucja – istnieje.

19. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych zawierających przepisy
powszechnie obowiązujące
podstawa: ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych;
obowiązek ogłaszania aktu normatywnego w dzienniku urzędowym (co do zasady:
elektronicznie):
Dz. U. RP: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia RM,
PRM, Prezydenta RP, ministrów, KRRiT, teksty jednolite tych aktów, orzeczenia TK dot.
tych aktów; akty dot. wojny, sojuszy, wyborów i referendów ogólnopolskich; stanu
wojennego, wyjątkowego, nadzwyczajnego;
Monitor Polski: zarządzenia Prezydenta RP, uchwały RM, zarządzenia PRM wydane na
podstawie uchwały, teksty jednolite tych aktów, orzeczenia TK dot. tych aktów, część
uchwał Zgromadzenia Narodowego, Sejmu, Senatu, aktów urzędowych Prezydenta RP;
dzienniki urzędowe ministrów: akty normatywne danego organu i organów centralnych
mu podległych; uchwały RM uchylające zarządzenia, orzeczenia w TK w sprawach tych
aktów;
WoDzU: m.in. akty prawa miejscowego: wojewody, organów administracji niezespolonej,
organów JST, statuty związków międzygminnych, rozstrzygnięcia nadzorcze co do tych
aktów, wyroki sądów uwzględniające skargi na te akty, uchwały budżetowe
termin ogłoszenia: niezwłocznie
wejście w życie: co do zasady 14 dni (może być dłużej, w szczególnych okolicznościach krócej,
a nawet wstecz, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie); przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia a nie od
opublikowania;
tekst jednolity: jeżeli była zmiana to nie rzadziej niż 1 na 12 miesięcy;
błędy: prostuje się w formie obwieszczenia.
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20. Stosunki a sytuacje administracyjnoprawne
Stosunek administracyjnoprawny
wzajemny układ zachowań między dwoma podmiotami, kwalifikowany przez prawo
administracyjne;
jednym z podmiotów tego stosunku jest zawsze organ administracji publicznej;
drugim może być obywatel, spółka itp. czyli podmiot praw i obowiązków
administracyjnoprawnych;
podmiotem, który rozstrzyga o treści tych wzajemnych praw i obowiązków jest ZAWSZE organ
administracji publicznej – ta zdolność organu do rozstrzygania o prawach bądź obowiązkach
ukazuje tzw. jednostronność stosunku administracyjnego.

Sytuacja administracyjnoprawna
sytuacja prawna – każda sytuacja społeczna określonego podmiotu, której elementy składowe
zostały ukształtowane prawnie w sposób bezpośredni lub pośredni, ze względu na konkretne
zdarzenie faktyczne;
jeżeli sytuacja prawna jest regulowana przez prawo administracyjne to wtedy mówimy o sytuacji
administracyjnoprawnej;
istotą stosunku administracyjnoprawnego są zależne układy zachowań jednego podmiotu
stosunku wobec drugiego podmiotu, natomiast istotą sytuacji prawnej (czy sytuacji
administracyjnoprawnej) jest przysługujące lub nakazane przez prawa zachowanie się podmiotu
w danej sytuacji.

Stosunek a sytuacja administracyjnoprawna – korzystanie z pojęć
jednoczesne – gdy korzystamy z jednego bądź z drugiego pojęcia;
zamienne – gdy używamy jednego z pojęć;
uzupełniające – gdy pojęcia wykorzystywane są zamiennie.

21. Cechy charakterystyczne stosunków administracyjnoprawnych
jednym z podmiotów jest zawsze organ administracji publicznej;
drugim z podmiotów może być obywatel, spółka, przedsiębiorstwo państwowe, ZA i każda inna
jednostka organizacyjna kwalifikowana przez prawo jako podmiot praw i obowiązków
administracyjnoprawnych;
podmiotem, który rozstrzyga o treści wzajemnych między dwoma podmiotami praw
i obowiązków jest zawsze organ administracji publicznej;
jednostronność stosunku administracyjnoprawnego czyli tzw. władztwo administracyjne;
nie równorzędność podmiotów – możliwość kształtowania sytuacji drugiego podmiotu przez
organ administracji publicznej, niezależnie od jego woli, ale zgodnie z prawem przedmiotowym.

22. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych
Kryterium: charakter normy prawnej, która stanowi źródło powstania stosunku
administracyjnoprawnego:
stosunki materialnoprawne – one mają charakter trwały – np. bezwzględna decyzja o nadaniu
obywatelstwa czy ograniczona w czasie decyzja o przyjęciu na studia;
stosunki procesowe – mają charakter przejściowy i ich długość trwania jest określona ogólnie
lub szczegółowo dla określonych rodzajów postępowania. Nie są one samodzielne czyli
kwalifikowanie ich za pomocą postępowania administracyjnego zmierza zawsze do ustalenia
stosunku materialnoprawnego. Stosunki procesowe możemy podzielić na:
procesowe proceduralne – zachodzą tylko w toku postępowania przed organami
administracji państwowej – czyli pozycja strony i organu prowadzącego postępowanie
jest nierównorzędna.
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procesowe sporne (I i II instancji) – zachodzi wtedy, gdy pozycje organu i strony
wyrównują się – ma to miejsce przed sądem lub innym organem niezależnym od
administracji i powołanym do kontroli decyzji administracyjnych;
procesowe egzekucyjne;
ustrojowe – jest bardzo dziwne /dokładnie tyle miałam w notatkach/.

23. Sposoby powstawania sytuacji administracyjnoprawnych i nawiązywania
stosunków administracyjnoprawnych
Stosunki materialnoprawne w obu przypadkach
z mocy prawa
gdy w danym stanie faktycznym lub prawnym zaczyna obowiązywać norma prawna, która
z tym samym wiąże określone skutki prawne (np.. obowiązek szkolny);
gdy w danym stanie prawnym zmienia się sytuacja faktyczna albo podejmowana jest jakaś
czynność, i z którą to zmianą sytuacji faktycznej lub podjęciem czynności norma prawna
wiąże określone skutki prawne;
nie uczestniczą w nim organy administracyjne – one tylko nadzorują czy zachowanie się
danego podmiotu w danej sytuacji jest zgodne z prawem i interweniują wtedy gdy dochodzi
do naruszeń;
w sferze stosunków administracyjnoprawnych powstają w ten sposób tylko obowiązki; nie
nawiązują się stosunki procesowe;
z mocy decyzji organu administracyjnego
każdy rodzaj zindywidualizowanej wypowiedzi organu administracyjnego, a nie tylko te
wypowiedzi, które mają kwalifikowaną postać aktu administracyjnego (np. decyzja,
postanowienie I lub II instancji);
stosunki procesowe proceduralne uzależnione są od pierwszej czynności procesowej organu,
która jest jakimś rozstrzygnięciem organu administracyjnego mającym znaczenie prawne.

Stosunki procesowe /pozwolenie/ - NIGDY z mocy prawa – w obu przypadkach
brak protestu → zgoda → powstanie stosunku materialnoprawnego;
protest → brak reakcji na protest (wykonanie wbrew prawu) → stosunek procesowy egzekucyjny;
zgoda → odwołanie np. sąsiada → stosunek materialnoprawny po II instancji (zgoda lub
egzekucyjny).

24. Pojęcie form działania administracji publicznej; kryteria klasyfikowania
form działalności administracji publicznej
Formy działania administracji publicznej
sprowadzenie różnych przejawów działań administracji publicznej do prawnie określonych,
typowych postaci, umożliwiając w ten sposób systematyzację oraz ocenę prawidłowości tych
działań;
teoretyczne konstrukcje form działania – jedynie te przejawy działalności administracyjnej, które
mają ściśle wykonawczy względem ustawy charakter oraz które wyraźnie wywodzą się
z istniejących norm prawnych, które to normy prawne upoważniają do podjęcia określonych
działań;
jako działalność twórcza – w katalogu form działania znajdą się też takie postacie działań, które
administracja podejmuje na podstawie ogólnych norm prawa dla wykonania określonych zadań
publicznych.
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Kryteria klasyfikowania działalności administracji publicznej
podstawowy podział wg podr. prof. Bocia:
akty administracyjne [zob. pkt 32];
akty normatywne [zob. pkt 7, 8, 9 i 12-15];
formy działań faktycznych [zob. pkt 38];
umowy [zob. pkt 39].
kryterium władztwa
działania władcze (imperium) – działania administracji publicznej podejmowane
jednostronnie na podstawie unormowań publicznoprawnych w celu sformułowania
nakazów i zakazów jakiegoś zachowania się. (np. akt administracyjny). Są jednostronne,
tzn. że tylko administracja publiczna decyduje o treści danego działania. Druga strona może
mieć tutaj dużo uprawnień, może współdziałać jednak treść aktu w żaden sposób nie zależy
od niej:
działania w pełni władcze – (policja administracyjna); działania reglamentacyjne,
prewencyjne i represyjne skierowane na zapewnienie realizacji przepisów prawa adm.
i na ochronę obywatela (przymus może być stosowany bezpośrednio)
działania o władztwie ograniczonym – działania za których pomocą administracja
formułuje obowiązki (decyzja podatkowa) (przymus może zostać zastosowany pod
pewnymi warunkami) lub działania, które są źródłem uprawnień (koncesja) – przymus
ma charakter potencjalny i będzie realizowany wyjątkowo;
działania niewładcze (akty gestii) – działania podejmowane na podstawie norm prawa
cywilnego, albo gdy są oparte na normach prawa publicznego, jednak w momencie ich
podejmowania strony stosunku ulegają pełnemu bądź częściowemu zrównaniu (umowy
administracyjne, porozumienia adm.).Działania niewładcze mają zazwyczaj charakter
dwustronny co oznacza, że obie strony mają jednakowy lub względnie jednakowy wpływ
na treść podejmowanego aktu;
kryterium skutku prawnego
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czynności (działania) prawne – działanie zmierzające do ustanowienia, zmiany albo
zniesienia stosunku prawnego;
czynność (działania) faktyczna – każde inne działanie;
kryterium charakteru działania prawnego
oparte na normach prawa publicznego – działania administracyjnoprawne;
oparte na normach prawa cywilnego – cywilnoprawne;
kryterium sfery skutku prawnego
sfera zewnętrzna oparta na ściśle określonej normie prawnej;
sfera wewnętrzna może być oparta na normie kompetencyjnej;
kryterium adresata skutku prawnego
działanie indywidualne – tyczy się ściśle określonego podmiotu, bądź grupy o ile można
dokładnie określić wszystkich jej członków;
działania generalne – tyczy się grupy, której składu nie da się określić.(np. działania
powszechnie obowiązujące)

25. Władcze a nie władcze formy działania administracji publicznej
cecha
pozycja organu
charakter działania
negocjacje
przymus państwowy
forma

władcze
nadrzędna
jednostronne
brak
występuje

niewładcze
równorzędna
dwustronne
występują
brak

akty normatywne,
akty administracyjne,
decyzje administracyjne, postanowienia

umowy cywilnoprawne,
umowy administracyjnoprawne,
ugody i porozumienia

26.Statut województwa a statut urzędu wojewódzkiego; statut powiatu a statut
uczelni publicznej
Statut województwa a statut urzędu wojewódzkiego
cecha
podstawa prawna

reguluje
podmiot
uchwalający
przedmiot

ogłoszenie

statut województwa
USW

statut urzędu wojewódzkiego
UWARW

ustrój
samorządu
województwa
sejmik województwa po
uzgodnieniu z PRM

reguluje działanie urzędu oraz administracji zespolonej
w województwie
wojewoda po uzgodnieniu z PRM

ustrój województwa;
dostęp do dokumentów;
powoływanie i tryb pracy
komisji sejmiku;
organizacja i tryb pracy
zarządu i klubu radnych;

organizacja rządowej administracji zespolonej;
nazwa i siedzibę urzędu;
nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów;
nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych
urzędu; zakresy działania wydziałów i innych komórek
organizacyjnych urzędu
inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.

WoDzU

WoDzU

Statut powiatu a statut uczelni publicznej
cecha
podstawa prawna
reguluje

podmiot
uchwalający

statut powiatu
statut uczelni publicznej
USP
PSW
ustrój powiatu – jest aktem reguluje
sprawy
związane
prawa miejscowego
z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane
w PSW – prawo zakładowe
rada powiatu
Pierwszy nadaje minister właściwy ds.
szkolnictwa wyższego, później senat uczelni
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przedmiot

ustrój powiatu;
dostęp do dokumentów;
organizacja i tryb pracy rady,
komisji i klubu radnych
liczba członków, organizacja
i tryb pracy zarządu;

prowadzenie działalności gospodarczej;
sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni
nieuregulowane w PSW (np. powołanie rektora,
nadanie tytułu honoris causa);

ogłoszenie

WoDzU

teoretycznie ustawa nie znosi obowiązku
publikacji w WoDzU, ale praktyka
pokazuje, że publikuje się go w BIP

27. Statut uczelni publicznej a statut publicznego gimnazjum
cecha
podstawa prawna
reguluje

podmiot
uchwalający
przedmiot

statut uczelni publicznej
PSW
reguluje
sprawy
związane
z funkcjonowaniem
uczelni
nieuregulowane w PSW – prawo
zakładowe
pierwszy
nadaje
minister
właściwy
ds.
szkolnictwa
wyższego, później senat uczelni

statut publicznego gimnazjum
USO
reguluje
sprawy
związane
z funkcjonowaniem gimnazjum prawo
zakładowe

prowadzenie działalności
gospodarczej;
sprawy związane z
funkcjonowaniem uczelni
nieuregulowane w PSW (np.
powołanie rektora, nadanie tytułu
honoris causa);

prawa i obowiązki uczniów;
sposób oceniania wewnątrzszkolnego
wybór członków i tryb pracy rady
gimnazjum;
cele i zadania;
organy i ich kompetencje;

pierwszy nadaje rada gminy, później rada
szkoły

28. Rozporządzenie wojewody a zarządzenie wojewody; rozporządzenie RM
a rozporządzenie porządkowe wojewody
Rozporządzenie wojewody a zarządzenie wojewody
rozporządzenie wojewody zarządzenie wojewody

Cecha
typ
delegacja
ustawowa

wykonawcze lub porządkowe
zarządzenie
ustawa
szczególna,
m.in. w celu realizacji powierzonych mu zadań;
ustawa szczególna, np. wydanie regulaminu
UWARW

charakter

obligatoryjny,
(„może”)

ogłaszane

WoDzU wykonawcze,
obwieszczenie a później WoDzU porządkowe

urzędu
wojewódzkiego,
wicewojewodów

vacatio legis

Cecha
organ
podstawa
prawna

kompetencje

fakultatywny obligatoryjny, fakultatywny („może”)
WoDzU

14 dni wykonawcze, 3 dni 14 dni
porządkowe

Rozporządzenie RM a rozporządzenie porządkowe wojewody
rozporządzenie RM rozporządzenie porządkowe wojewody
RM
Konstytucja

wojewoda
UWARW
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charakter

treść

delegacja
ustawowa

rozporządzenie
w rozumieniu art. 87
Konst.
wynika z prowadzonej
polityki zagranicznej
i wewnętrznej
wynika z ustawy

ogłoszenie

Dz.U.

vacatio legis

14 dni

inne rozporządzenie

nakazy i zakazy określonego postępowania z możliwością
wprowadzenia grzywny za ich nieprzestrzeganie
ogólna norma kompetencyjna, którą można zastosować
kiedy wystąpią łącznie następujące okoliczności:
stan faktyczny nie został objęty ustawą szczególną,
nie zostało w ustawie szczególnej zamieszczone
umocowanie w formie delegacji ustawowej do
uszczegółowienia kwestii ustawy szczególnej,
zachodzi konieczność ingerencji prawodawczej ze
względu na potrzebę ochrony życia lub zdrowia bądź
zapewnienia porządku, spokoju czy bezpieczeństwa
publicznego lub ochrona mienia (bez kwantyfikatora)
i ochrona środowiska naturalnego;
przyczyny wydania obejmują zasięg obszaru co
najmniej dwóch województw
obwieszczenie i inny sposób zwyczajowo przyjęty (np.
kurenda) + później obowiązek publikacji w WoDzU

3 dni

29. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim jako forma działania
administracji; regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w świetle
przepisów rozdziału III Konst.
Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim jako forma działania administracji
uchwała Senatu UWr w sprawie Regulaminu Studiów w UWr;
forma działania administracji: prawna → władcza → generalna → akt normatywny →
wewnętrznie obowiązujący (aczkolwiek przepis o tym, że student skreślony może ponownie
podjąć studia dotyczy osób skreślonych, czyli niebędących studentem i wtedy można uznać
o char. powsz. obow.)

Regulamin studiów w UWr w świetle przepisów rozdziału III Konst.
rozdział III Konst. mówi o prawie: powszechnie obowiązującym oraz klasyfikuje uchwały RM
i zarządzenia PRM jako źródła prawa wewnętrznie obowiązującego;
poza regulacją pozostają więc akty, które nie są powszechnie obow.; nie reguluje prawa
zakładowego, a więc nie mówi, że go nie ma, ani w jaki sposób ma funkcjonować;
niemniej prawo zakładowe jak każde tworzone jest na podstawie ustawy i w zgodzie z aktami
nadrzędnymi, a tym samym wypełnia konstytucyjne zasady legalizmu w tworzeniu prawa –
w dalszym stopniu prawo to pozostaje w sferze regulowanej przez Konst. i podlega ocenie co
do zgodności z Konst. i ustawami;
Regulamin jako akt normatywny podlega obow. publikacji, niemniej ustawa o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów nie wskazuje dziennika, w jakim miałyby być
publikowane – wejście w życie regulaminu opiera się więc na ustaleniu statutu w imię autonomii
uczelni.
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30. Władcze formy działania uczelni publicznej
generalne
statut uczelni;
uchwały, będące aktem normatywnym senatu czy rady jednostki organizacyjnej, np.
regulamin studiów;
zarządzenie rektora/ dziekana/ kierownika jednostki organizacyjnej, będące aktem
normatywnym;
indywidualne
uchwały będące aktem administracyjnym senatu czy rady, np. uchwała w sprawie
zatrudnienia;
decyzje rektora/ dziekana/ kierownika jednostki organizacyjne, będące aktem
administracyjnym, np. decyzja o przyjęciu na studia, decyzja o przepisaniu ocen

31. Akt administracyjny a akt normatywny (na przykładzie administrowania
organu wykonawczego gminy)
organ wykonawczy gminy: wójt/ burmistrz/ prezydent miasta;
akt normatywny – zawiera co najmniej jedną normę generalną i abstrakcyjną, np. zarządzenie
wójta w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzędu gminy lub [zob. pkt 14 – przepisy
porządkowe]
akt administracyjny – nie zawiera norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym – decyzje
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, np. zatrudnienie kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej, forma: zarządzenie

32. Akt administracyjny – pojęcie, sposoby klasyfikowania
[Def] Sformalizowany objaw woli organu administrującego podjęty na podstawie prawa
i w granicach przysługujących temu organowi kompetencji, skierowany do zindywidualizowanego
adresata, w konkretnej sprawie, wywołujący skutki prawne w sferze prawa administracyjnego,
a czasami też w sferze innych działów prawa.
adresatem tego aktu może być obywatel lub inny podmiot prawa publicznego lub prywatnego;
przepisy prawa powinny wyraźnie wskazywać na:
organ, który jest kompetentny do wydania konkretnego aktu administracyjnego;
prawa i obowiązki będące przedmiotem rozstrzygnięcia;
formę rozstrzygnięcia (najczęstszą formą jest decyzja administracyjna).

Sposoby klasyfikowania
ze względu na sposób kształtowania stosunków prawnych:
akty konstytutywne – tworzą, zmieniają lub uchylają stosunki prawne, przy czym ta zmiana
konkretnej sytuacji prawnej następuje tu nie z mocy samej ustawy, ale z mocy właśnie tego
aktu administracyjnego, obowiązują ex nunc np.: decyzja o wydaniu paszportu (nowa
sytuacja), decyzja o zmianie nazwiska,
akty deklaratoryjne – potwierdzają prawa i obowiązki, które dla adresatów wynikają
z ustawy, same zaś takich praw i obowiązków nie tworzą, obowiązują ex tunc, np.:
stwierdzenie nabycia obywatelstwa, dyplom uniwersytecki;
ze względu na charakter stosunku organu administracyjnego wydającego akt administracyjny do
adresata:
akty administracyjne zewnętrzne – adresowane do odrębnych podmiotów prawnych, np.:
do obywatela i innych instytucji niepodporządkowanych organowi wydającemu akt,
akty administracyjne wewnętrzne – adresowane do organów, instytucji, podmiotów, które
są podporządkowane służbowo organowi wydającemu akt;
ze względu na zakres prawnej regulacji warunków wydania aktu:
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akty administracyjne swobodne – takie akty, których warunki wydania nie są przez prawo
w ogóle określone, lub też określone są w sposób niewyczerpujący (organ może),
akty administracyjne związane – takie akty, których warunki podjęcia zostały
WYRAŹNIE określone normami prawa (organ musi, jest zobowiązany, wydaje, itp.);
ze względu na wolę adresata:
akty administracyjne, które dochodzą do skutku za zgodą adresata,
akty administracyjne, które dochodzą do skutku bez zgody adresata;
ze względu na skutki prawne wywoływane w sferze prawa cywilnego:
akty administracyjne, które wywołują bezpośrednie skutki cywilnoprawne,
akty administracyjne, które wywołują pośrednio skutki cywilnoprawne.

33. Akty administracyjne „dwustronne”/zależne od woli adresata a niewładcze
formy działania administracji
„dwustronne” [zależne od woli adresata] – adresat nadal nie ma wpływu na decyzję, ale to od
niego zależy czy akt administracyjny zostanie wydany, to na jego wniosek i za jego zgodą
wszczynane jest postępowanie (np. zmiana imienia i nazwiska);
cecha
władztwo
forma

zależne od woli
adresata
występuje
akt
administracyjny

niewładcze formy działania administracji

brak
działania cywilnoprawne (umowy cywilnoprawne, zazwyczaj
w związku z majątkiem komunalnym czy SP)
działania administracyjnoprawne (umowy publicznoprawne, np.
partnerstwo publiczno-prywatne; przetargi)
działania materialnotechniczne (np. udzielanie informacji przez
organ – nie wywołuje skutków prawnych);
porozumienia między JST;
działalność społeczno-organizatorska, np. narady, konferencje

34.Swobodne uznanie – uznanie administracyjne; uznanie administracyjne
a sądowa kontrola administracji publicznej
Swobodne uznanie – uznanie administracyjne
każde działanie administracji musi posiadać podstawę prawną, zawierającą normę zobowiązującą
do podjęcia/zaniechania działań z często określoną formą czy warunkami;
możliwe jest pozostawienie „luzu” decyzyjnego (swobodnego uznania) w zakresie: miejsca,
czasu podjęcia działania, konkretyzacji treści działania (obowiązków i uprawnień), oceny stanu
faktycznego np. w doborze kryteriów oceny danego stanu, interpretacji normy prawa;
uznanie administracyjne nie jest atrybutem władzy, ani przywilejem, ani przejawem władztwa;
swoboda dotyczy wyboru jednego z wielu wariantów merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy
na podstawie normy ustawowej.

Uznanie administracyjne a sądowa kontrola administracji publicznej
sądowa kontrola administracji publicznej [zob. pkt 17];
uznanie administracyjne – to [zob. I część tego punktu] wybór jednego z wielu wariantów
merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy na podstawie normy ustawowej;
sądowa kontrola dot. uznania administracyjnego – możliwa jest w zakresie oceny czy
spełnione zostały formalne wymogi wydania aktu oraz czy nie zostały przekroczone granice
uznania administracyjnego; zakaz oceny czy wybrane rozwiązanie jest słuszne.
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35.Formy aktów administracyjnych
decyzje bez szczególnej nazwy – decyzja – akt administracyjny stanowiący jednostronne
ustalenie organu administracji publicznej o wiążących dla jednostki konsekwencjach normy
prawa administracyjnego;
w doktrynie pojęcie decyzji zawęża się do aktu administracyjnego wydawanego
w postępowaniu administracyjnym natomiast w orzecznictwie sądowym pojęcie to zostaje
rozszerzone o akty administracyjne występujące w innych formach lub też o akty
administracyjne występujące bez wyraźnie określonej prawem formy,
przyznają lub odmawiają przyznania jednostce uprawnień,
decyzja może „ukrywać się” pod innymi nazwami: uchwała o nadaniu stopnia naukowego,
przyrzeczenie wydania koncesji,
akt administracyjny wywierający trwałe skutki w sferze prawa administracyjnego
decyzje o szczególnej nazwie:
zezwolenie –forma aktu administracyjnego który ustala uprawnienia w sferze prawa
administracyjnego lub wyraża zgodę na dokonanie przedsięwzięcia lub podjęcia czynności
dopuszczonej normami prawa administracyjnego.
nabycie uprawnienia lub zgoda ustalone w zezwoleniu następują zwykle
w warunkach prawnie określonego zakazu pewnego zachowania się jednostki lub
zakazu podejmowania przez jednostkę pewnych czynności,
czasami zezwolenie bywa nazywane pozwoleniem, zgodą, kartą,
zezwolenia wydawane są na czas oznaczony lub nieoznaczony.
koncesja – akt administracyjny, który osobie fizycznej lub prawnej nadaje uprawnienia do
wykonania określonej działalności (najczęściej produkcyjnej lub usługowej).
organ wydając koncesję może nałożyć na adresata określone uprawnienia,
obowiązki, ale też może określić warunki, które koncesjonariusz powinien spełnić,
jest to podstawowy instrument realizacji reglamentacyjnej funkcji państwa.
może być udzielona na czas oznaczony lub nieoznaczony,
wykonywanie działalności objętej koncesją podlega kontroli organu koncesyjnego,
który jest uprawniony do cofnięcia koncesji w ściśle określonych przypadkach,
koncesjonariusz nie może powierzyć wykonania koncesji innej osobie.
licencja – akt administracyjny ustalający uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub pracy zawodowej, gdy wykonywanie takiej działalności związane jest
z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
połączenie nabycia uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz element
zezwolenia na tę działalność np.: licencje lotnicze,
zazwyczaj warunkiem wydania licencji, jest posiadanie określonego zasobu wiedzy
i umiejętności, stwierdzonych pozytywnie zdanym egzaminem, który stanowi podstawę
nabycia uprawnień ujętych w licencji,
może być udzielona na czas oznaczony lub nieoznaczony,
wykonywanie działalności objętej licencją podlega kontroli (organu, który udzielił).
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36. Decyzja administracyjna a polecenia służbowe; akty administracyjne
organów zakładów administracyjnych.
Decyzja administracyjna a polecenie służbowe
Cecha
forma

władztwo
charakter
treść
wykonanie
sankcja

decyzja administracyjna
akt
administracyjny,

polecenie służbowe
często nakaz postępowania/wiążąca dyrektywa –

kończący post. admin.; elementy
decyzji przedstawione są w KPA

brak prawnej formy, nakazu zawierania
określonych elementów przez polecenie
służbowe

występuje („A”-„a”)
zewn., indywidualny, konkretny
obowiązek/uprawnienie
obowiązkowe, często pod rygorem
egzekucji
post. egzekucyjne

występuje – hierarchiczne „A” – „A”
wewnętrzny, indywidualny, konkretny
nakaz/zakaz określonego zachowania
obowiązkowe, z możliwością niewykonania,
kiedy jest niezgodne z prawem

post. dyscyplinarne

Akty administracyjne organów zakładów administracyjnych
def. aktu administracyjnego – [zob. pkt 32];
w przypadku ZA ta definicja jest nadal aktualna:
podstawa prawna będzie wynikała z prawa powszechnie obowiązującego bądź prawa
zakładowego;
podmiotem będzie, co do zasady podmiot w ramach ZA (bądź rekrutujący się lub
wychodzący z zakładu, np. skreślony z listy studentów student);
część tych aktów uznaje się za klasyczne decyzje administracyjne (np. decyzja o przyznaniu
stypendium) i można zastosować w stosunku do nich skargę do WSA (w lit. przedmiotu
pojawiają się zdania, co do uznania wszystkich zindywidualizowanych władczych
rozstrzygnięć jako decyzji w rozumieniu KPA).

37. Samodzielność organów administracji publicznej w podejmowaniu aktów
administracyjnych.
w państwie prawa działalnością organów administracji publicznej (jako podmiotów władzy
wykonawczej) jest wykonywanie prawa;
wykonywanie prawa przejawia się w wydawaniu aktów administracyjnych, których normy są
zindywidualizowane i konkretne (w przeciwieństwie do prawa stanowionego o normach
generalnych i abstrakcyjnych);
samodzielność organów administracji publicznej w podejmowaniu aktów administracyjnych
przejawia się poprzez delegacje i upoważnienia ustawowe – samodzielność
w konkretyzowaniu zadań publicznych i w wyborze odpowiednich form działania;
samodzielność jest zawsze oparta na przepisach prawa oraz na orzecznictwie;
formą samodzielności jest uznanie administracyjne [zob. pkt 34];
zakresy samodzielności, przyznane przez Konst. i ustawy nie podważa tego, iż organy admin.
publ. wykonują prawo.

38. Formy działań faktycznych – zarys systemu; działania faktyczne w sprawach
paszportowych (lub w sprawach z zakresu obowiązku meldunkowego)
Formy działań faktycznych – zarys systemu
działanie faktyczne – dopuszczalna i niewadliwa prawnie kategoria działań administracji
publicznej, uzupełniającą działanie prawne, podejmowane na podstawie i w granicach prawa;
formy działań faktycznych:
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ustalanie przez organ admin. niektórych celów i zadań (zbieranie informacji,
analizowanie danych, sporządzenie prognoz);
ustalanie przez organ admin. niektórych sytuacji faktycznych (zaistnienie
określonych stanów by organ mógł podjąć działanie lub stany faktyczne, które organ
powinien uwzględnić przy wykonywaniu swojej pracy);
tworzenie sytuacji faktycznych (inicjowanie działań z zakresu bezpieczeństwa
i porządku publicznego);
przeprowadzenie ocen przez organ administracyjny (w zakresie oceny czy dane
elementy rzeczywistości składają się na dany stan faktyczny; czy wobec danego stanu
należy podejmować działania);
dokonywanie wyboru przez organ administracyjny (form działania, treści
rozstrzygnięcia, kryteriów działania);
tworzenie kryteriów oceniania i wyboru – tworzenie prawnie nieokreślonych
kryteriów, według których organy dokonują ocen i wyborów (np. etyka zawodowa,
moralna);
projektowanie wariantów działania – propozycje rozstrzygnięć treści, przygotowane
ze względu na możliwość zaistnienia danych przesłanek;
tworzenie norm organizacyjnych – reguł zachowania się wewnątrzorganizacyjnego
pracowników admin. publ.;
podejmowanie decyzji organizacyjnych – kształtujące organizację wewn. aparatu
admin. (np. upoważnienie pracownika w wyniku decyzji);
inne formy działań faktycznych:
działania faktyczne zmierzające do nawiązania współpracy z obywatelami –
powtrzymanie się admin. publ. od władczego regulowania stosunków społecznych,
niepodejmowanie działań mających char. rozstrzygnięć między interesem społecznym
i indywidualnym;
działania informacyjne administracji – w ramach struktury organizacyjnej i poza nią;
działania faktyczne o charakterze materialno-technicznym – np. odebranie rzeczy
ruchomej przez organ egzekucyjny, sprawdzenie stanu technicznego

Działania faktyczne w sprawach paszportowych
ustalanie przez organ admin. niektórych celów i zadań: przetwarzanie danych
gromadzonych w ewidencjach paszportowych i centralnej ewidencji;
przeprowadzenie ocen przez organ administracyjny: ocena czy elementy wniosku
wypełniają przesłanki do wydania dokumentu paszportowego;
czynność materialno-techniczna: wydanie paszportu, pobór danych biometrycznych,
przyjęcie opłaty, sporządzenie paszportu (wypełnienie książeczki).

39. Umowy
publicznoprawne
(umowy
administracyjne/porozumienia
administracyjne) a umowy cywilne jako formy działania administracji.
Cecha
relacja
stron
przedmiot

umowa publicznoprawna
zgodne oświadczenie woli (zazwyczaj
organów admin. publ.)
współpraca organów administracji

umowa cywilna
zgodne oświadczenie woli (zazwyczaj
organem jest tylko jedna strona)

dysponowanie majątkiem,

w określonych dziedzinach

podstawa
prawna
przykłady

tak

tak

związki
komunalne,
porozumienia
administracyjne, porozumienia komunalne,

sprzedaży, dzierżawy, najmu
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porozumienie
o wykonywanie
z zakresu admin. rządowej

spory

zadań

sądy administracyjne

sądy powszechne, ale jeżeli umowa
była
poprzedzona
aktem
administracyjnym to w zakresie tego aktu
sądy administracyjne

40.Identyfikacja i charakterystyka źródeł prawa administracyjnego/ form
działania administracji publicznej
wyrok WSA we Wrocławiu uwzględniający skargę na decyzję administracyjną
źródło prawa: NIE (w klasycznym rozumieniu) | TAK – pod warunkiem, że w wyniku skargi
kasacyjnej uznanie skargi nie zostanie wzruszone wyrok będzie źródłem prawa jako prawo
sędziowskie (źródło prawa niezorganizowane) w zakresie w jakim uznaje rozstrzygnięcie
za niezgodne z prawem, a więc w zakresie jakim WSA wskaże na niewłaściwe zastosowanie
do przepisów prawa;
forma działania administracji: NIE – WSA to władza sądownicza;
regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
źródło prawa: TAK (akt normatywny w ramach prawa zakładowego, wewn. obow./
o charakterze powszechnie obowiązującym [zob. pkt 29]) ,
forma działania administracji: TAK (prawne → władcze → generalne → akt normatywny
→ o char. wewn. obow);
wysłuchanie wykładu z prawa administracyjnego
źródło prawa: NIE;
forma działania administracji: NIE;
wyrok TK uchylający rozporządzenie RM zmieniające granice powiatów:
źródło prawa: NIE (w klasycznym rozumieniu) | TAK – prawo sędziowskie, źródło prawa
niezorganizowane;
forma działania administracji: NIE – TK to władza sądownicza;
unieważnienie paszportu:
źródło prawa: NIE;
forma działania administracji: TAK (czynność materialno-techniczna polegająca na
unieważnieniu paszportu: faktyczna lub decyzja o unieważnieniu paszportu: prawna →
władcza → indywidualna → akt administracyjny → zewnętrzny | zewnętrzny/ konstytutywny/
jednostronny/ skierowany do osób)

41. Identyfikacja i charakterystyka źródeł prawa administracyjnego/ form
działania administracji publicznej
USG:
źródło prawa: TAK (akt normatywny powszechnie obowiązujący – ustawa);
forma działania administracji: NIE (ustawę ustanawia władza ustawodawcza);
wygłoszenie wykładu z prawa cywilnego:
źródło prawa: NIE (w klasycznym rozumieniu) | TAK, pod warunkiem, że materia wykładu
dotyczyć będzie treści, które dotyczą także administracji publicznej, np. interpretacji KC pod
kątem umów cywilnoprawnych, wtedy jako źródło niezorganizowane – doktryna;
forma działania administracji: TAK, pod warunkiem, że za podmiot administracji uzna się
wykładowcę, działanie faktyczne;
wyrok WSA we Wrocławiu stwierdzający nieważność aktu prawa miejscowego:
źródło prawa: NIE (w klasycznym rozumieniu) TAK – prawo sędziowskie, źródło prawa
niezorganizowane;
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forma działania administracji: NIE – WSA to władza sądownicza;
unieważnienie dowodu osobistego:
źródło prawa: NIE;
forma działania administracji: TAK (faktyczna, czynność materialno-techniczna)
usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie z prawa administracyjnego
źródło prawa: NIE;
forma działania administracji: TAK (faktyczna, czynność materialno-techniczna samego
usprawiedliwienia przez prowadzącego) | NIE (jeżeli mówimy o tym, że student przynosi
dokumenty w celu usprawiedliwienia, bo on nie jest z „A”).
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CZĘŚĆ II
42. Typy podziału terytorialnego państwa; rodzaje miejscowości
Podział terytorialny
względnie trwałe rozczłonkowanie przestrzeni państwa dokonane w tym celu, by w każdej
jednostce terytorialnej ustanowić odpowiedni organ państwa lub jednostki niepaństwowe
wykonujące zadania państwa. Podział ten wyznacza granice terytorialne działalności podmiotów
wykonujących zadania państwa i zapobiega mieszaniu się poszczególnych organów i podmiotów;
podziały:
zasadniczy – dla organów terenowych, wykonujących zadania państwa o kompetencjach
ogólnych. Obecnie: trójstopniowy zasadniczy podział terytorialny państwa (gmina, powiat,
województwo) – jednostki terytorialnego podziału zasadniczego JST;
pomocniczy – uzupełnienie podziału zasadniczego (obecnie tylko na poziomie gminy) lub
specjalnego; jednostki: dzielnice (obowiązkowo muszą być w Warszawie, wynika z ustawy),
osiedla, sołectwa i inne; nie posiadają osobowości prawnej;
specjalny – tworzone wyłącznie w drodze ustawy dla terenowych organów rządowej
administracji niezespolonej, ponadto dla innych organów państwowych oraz wymiaru
sprawiedliwości i dostosowany do specyfiki wykonywanych działań. Jednostkami podziału
specjalnego mogą być okręgi, obwody, oddziały, rejony, regiony, np. SKO (planowane jest
zmniejszenie liczby SKO z 49 na 16).

Rodzaje miejscowości
miejscowość - jednostka osadnicza lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych
miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie - odmiennym określeniem ich rodzaju;
rodzaje miejscowości – określenie charakteru miejscowości ukształtowanej w procesie rozwoju
osadnictwa, w szczególności:
miasto – jednostka osadnicza o przewadze zwartej budowy i funkcjach nierolniczych,
posiadająca prawa miejskie bądź status miasta;
osiedle –zespół mieszkaniowy stanowiący integralną część miasta lub wsi;
wieś – jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach
rolniczych lub związanych z nimi usługowych czy turystycznych, bez praw miejskich czy
statusu miasta;
osada – niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim o odmiennym (wyróżniającym się)
char. zabudowy albo zamieszkaną przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem
pracy, np. osada leśna, młyńska, rybacka, kolejowa;
kolonia – jednostka osadnicza powstała jako rezultat ekspansji miejscowości poza obszar
wcześniej istniejącej zabudowy, w szczególności: kolonię miast, kolonię wieś;
przysiółek i ich części – skupisko kilku gospodarstw położonych poza zabudową wsi,
stanowiące integralną część wsi.

43. Rodzaje gmin (jako jednostek podziału terytorialnego)
brak zdefiniowanego podziału na gmin i dookreślonych nazw organów gmin wg rodzaju;
podział „powszechny” z rozporządzenia RM na potrzeby rejestru JST:
gmina miejska (jednostkowa – jedna miejscowość, raczej o statusie miasta) – gmina,
zawierająca się w graniach miasta; organy: Rada Miejska, burmistrz/ prezydent miasta;
gmina wiejska – gmina, składająca się ze wsi i mająca siedzibę władz w gminie; organy:
Rada Gminy, wójt Gminy;
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gmina miejsko-wiejska – gmina, składająca się z miasta i okolicznych wsi z siedzibą na
terenie miasta, organy: Rada Gminy, burmistrz (miasta…/ gminy….,/ miasta i gminy…./
gminy i miasta… – brak jednolitej nazwy);
gmina miejsko-wiejska lub wiejska z siedzibą władz nie w mieście w gminie – obecnie
Gmina Nowe Skalmierzyce (miejsko-wiejska) miała siedzibę we wsi Skalmierzyce; do
2010 r. istniejąca Gmina św. Katarzyna (miejsko-wiejska) miała siedzibę we wsi św.
Katarzyna;
MnPP jako szczególna forma gminy [zob. pkt 81].

44. Zasady i tryb dokonywania zmian w podziale terytorialnym państwa.
za ogłoszenie i aktualizację wykazu JST wraz z oznaczeniem ich terytoriów odpowiada PRM;
przy wprowadzaniu zmian należy dążyć do poprawienia warunków wykonywania zadań
publicznych o charakterze wojewódzkim oraz zachowania regionalnych więzi społecznych,
gospodarczych i kulturowych;
zmiany w granicach województw:
utworzenie, łączenie, dzielenie, znoszenie i ustalanie granic w drodze rozporządzenia RM,
po zasięgnięciu opinii odpowiednich OSiK
zmiany w granicach powiatów:
obligatoryjne przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami przez odpowiednie OSiK
w przypadkach normowanych ustawą;
zasięgnięcie opinii odpowiednich OSiK przez ministra właściwego ds. administracji
publicznej (jeżeli dot. zmian w ramach województwa to tylko OSiK właściwych powiatów
lub OSiK powiatów i MnPP, a jeśli naruszają granice województwa to i OSiK
województwa);
utworzenie, łączenie, dzielenie, znoszenie i ustalanie granic w drodze rozporządzenia RM
wydanego z urzędu lub na wniosek zainteresowanego OSiK powiatu/ MnPP (złożony do
31 marca);
zmiany następują z dniem 1 stycznia
zmiany w granicach gmin:
obligatoryjne przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami przez odpowiednie OSiK za
wyjątkiem sytuacji, w której w tej sprawie przeprowadzone zostaje referendum lokalne
w sprawie zmiany granic z inicjatywy mieszkańców;
zasięgnięcie opinii odpowiednich OSiK przez ministra właściwego ds. administracji
publicznej (jeżeli dot. zmian w ramach powiatu tylko gmin, a jeśli naruszają granice
powiatu lub województwa to i OSiK powiatu/ województwa);
utworzenie, łączenie, dzielenie, znoszenie i ustalanie granic w drodze rozporządzenia RM
wydanego z urzędu lub na wniosek zainteresowanej Rady Gminy (złożony do 31 marca);
zmiany następują z dniem 1 stycznia.

45.Podmiot administracji publicznej/ organ administracji publicznej/ urząd
w administracji publicznej
podmiot administracji publicznej – pojęcie związane z wewn. organizacją podmiotów admin.
publ.; mają zdolność prawną, ale brak zdolności do czynności prawnej
organ administracji publicznej – człowiek (lub grupa ludzi w przypadku organu kolegialnego)
znajdujący się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, powołany
w celu realizacji norm prawa administracyjnego, w sposób i ze skutkami właściwymi temu prawu,
działający w granicach przyznanych mu przez prawo kompetencji.
cechy: można go wyodrębnić: organizacyjnie, kompetencyjnie i ma zdolność do
administrowania;
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naczelne, centralne, terenowe;
decydujące i podmioty doradcze;
I i II instancji;
wybierane z: wyboru, powołania, nominacji, umowy, mocy prawa, losowania, urodzenia,
rewolucji, zamachu stanu.
urząd w administracji publicznej:
wyodrębniony zespół kompetencji (praw i obowiązków związanych z określonym
organem administracji publicznej), a utworzenie oznacza wprowadzenie do struktury
organizacyjnej administracji publicznej nowej jednostki organizacyjnej,
szczególna nazwa organu administracyjnego,
zorganizowany zespół osób, środków rzeczowych, środków finansowych, przydany
organowi administracyjnemu do pomocy w wykonywaniu jego funkcji.

46. Monokratyczne a kolegialne organy administracji publicznej.
cecha
liczebność
szybkość
podejmowania decyzji

odpowiedzialność

monokratyczne organy
1
wysoka
jasno określona

kolegialne organy
> 1, ale zazwyczaj nie mniej niż 3
niska (ryzyko braku quorum, dyskusje,
głosowania)
całego organu – spór o odpowiedzialność
osoby głosującej przeciw danej kwestii

obiektywność

niska

efektywność
korupcja1
forma

wysoka
częściej
zarządzenie, postanowienie

przesłanki
determinujące
zasadność organu

operatywność;
działanie ad hoc;

pozornie wysoka (ryzyko
grupowego myślenia)
niska
rzadziej
uchwała

błędu

makrodecyzje;
potrzeba posiadania wyspecjalizowanej
wiedzy z różnych dziedzin;
godzące zróżnicowane interesy

47. Pełnomocnictwo administracyjne (upoważnienie administracyjne)
występuje w ramach dekoncentracji wewnętrznej (nie mylić z dekoncentracją) – podziału
pracy (nie kompetencji) między organ i pracowników urzędu;
treść i zakres uprawnienia w ramach upoważnienia ustala organ;
treść i zakres uprawnienia nie mogą wykraczać poza kompetencje organu;
organ po przekazaniu kompetencji nie może ich wypełniać, dopóki nie cofnie upoważnienia;
organ przekazuje upoważnienie (uprawnienie), ale to organ jest cały czas odpowiedzialny za
wykonanie zadania (pozostaje mu odpowiedzialność);
pracownik odpowiada za czynności z upoważnienia jedynie wobec organu na zasadzie
odpowiedzialności za wypełnienie polecenia służbowego [zob. pkt 36];
pracownik nie może dalej przekazać uprawnienia;
uprawnienia realizowane jest w imieniu organu.

Uważa się, że organ monokratyczny jest łatwiej przekupić, bo jest tylko jedna osoba, nie jak
w kolegialnych. Z drugiej jednak strony jedna osoba bardziej musi uważać, żeby jej działania były spójne
(większa odpowiedzialność), a w kolegialnym jak się przekupi nieformalnego przywódcę to reszta mu
uwierzy, a odpowiedzialność się rozłoży.
1
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48. Centralizacja a decentralizacja
cecha
hierarchiczne
podporządkowanie
samodzielność
organów niższego
stopnia
autonomia
nadzór
przykład

centralizacja
występuje

decentralizacja
brak

brak

występuje

organy wyższego rzędu powołują
i odwołują organy niższego stopnia
hierarchiczny
organy administracji rządowej

samodzielność
organizacyjna
i majątkowa jednostek
weryfikacyjny (legalność działań)
organy JST

49. Pojęcie i rodzaje decentralizacji
decentralizacja [def.] – sposób organizacji aparatu administracyjnego, w którym organy
niższego rzędu nie są hierarchicznie podporządkowane organom wyższego rzędu; organ
wyższego rzędu nie może wydawać poleceń organom niższego rzędu w zakresie sposobu
załatwiania określonych spraw; występuje samodzielność –wyeliminowanie podporządkowania
hierarchicznego z układu stosunków z organami zwierzchnimi /wyst. nadzór weryfikacyjny –
ocena legalności (zgodności z prawem) działań/;
podmioty zdecentralizowane to: JST oraz inne podmioty zdecentralizowane, pełniące funkcje
z zakresu administracji publicznej (przedsiębiorstwa; ZA; samorząd zawodowy, organizacje
pożytku publicznego, inne społeczne podmioty organizacyjne, np. kościół katolicki);
rodzaje decentralizacji:
terytorialną – wyposażenie organów administracji, zarządzającymi poszczególnymi
jednostkami podziału terytorialnego, w taki stopień samodzielności wobec organów
nadrzędnych, który uzasadnia uznanie ich za organy zdecentralizowane, np. samorząd
terytorialny;
rzeczową – powierzenie samodzielnym organom lub organizacjom zarządzania określonymi
rodzajami spraw.

50. Pojęcie i rodzaje dekoncentracji
dekoncentracja [def.]:
w ujęciu statycznym – obraz obecnego rozkładu kompetencji między poszczególnymi
organami aparatu administracyjnego;
w ujęciu dynamicznym – proces dekoncentrowania – przesuwanie kompetencji z jednego
podmiotu na drugi lub z jednego na kilka podmiotów – ruch kompetencji; przekazywanie
kompetencji organom niższego rzędu.
dekoncentrowanie [proces]:
przeniesienie kompetencji na organy niższe lub równorzędne;
przeniesienie dokonane w drodze aktu normatywnego rzędu ustawy lub w drodze aktu
normatywnego organu przenoszącego kompetencje;
przekazywanie kompetencji z zachowaniem nadrzędności hierarchicznej organów
zwierzchnich w zakresie realizacji przekazanych kompetencji;
rodzaje dekoncentracji:
terytorialna – przeniesienie kompetencji na organy niższe, ma kierunek pionowy;
resortowa – kompetencje organów jednego resortu przechodzą na organy tego samego
stopnia w innym resorcie, ma kierunek poziomy;
skośna – kompetencje z organów jednego resortu przekładane są na organy niższego stopnia
organizacyjnego w drugim resorcie.
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51. Decentralizacja a dekoncentracja
cecha

decentralizacja

dekoncentracja

rozmieszczenie kompetencji i stosunki
między organami różnych stopni
podporządkowanie brak
dekoncentracja wchodzi w skład
zależność
decentralizacji
akt normatywny (ustawa)
podstawa
cel

polecenia służbowe

pomiędzy jednostkami brak

rodzaje

terytorialna, rzeczowa

rozmieszczenie kompetencji
występuje (hierarchiczne)
dekoncentracja może przerodzić
się w decentralizację
akt normatywny (ustawa lub rangi
ustawy)
tak, w ramach hierarchicznego
podporządkowania
terytorialna, resortowa, skośna

52. Zakład administracyjny – pojęcie i rodzaje
[def.] Zakład administracyjny – jednostka organizacyjna powołana do świadczenia usług
niematerialnych
na
podstawie
nawiązanego
z
użytkownikiem
stosunku
administracyjnoprawnego
powołanie są do świadczenia usług niematerialnych o charakterze humanistycznym
i społecznym
w doktrynie zysk nie jest najważniejszy w jego prowadzeniu, ale praktyka pokazuje, że prawa
do korzystania z zakładu bywają ograniczane do osób uiszczających odpowiednie opłaty (tutaj
mowa o samym uczestnictwie za opłatą, dozwolone są pewne czynności w ramach zakładu za
opłatą);
tworzone przez organy administracji publicznej na podstawie różnej podstawy prawnej
i w rożnej formie kreującej (tworzącej) – np. utworzenie uczelni w drodze ustawy;
korzystanie z zakładu ograniczone do członków zakładu;
może być dobrowolne lub przymusowe (np. szpital chorób zakaźnych);
między organami a użytkownikami nawiązuje się stosunek administracyjnoprawny z mocy
prawa (szkoła) lub z decyzji (uczelnia wyższa);
wraz ze stosunkiem administracyjnym tworzy się władztwo o przebiegu wewnętrznym;
nie mają osobowości prawnej;
budżetowana ze SP lub budżetu JST

Rodzaje zakładów administracyjnych:
ze względu na rodzaj korzystania:
otwarte – dostępne dla każdego np. muzeum,
o ograniczonym kręgu użytkowników – np. szkoły wyższe, szpitale,
zamknięte – np. zakład karny;
ze względu na przedmiot działalności:
podejmujące działalność oświatową, wychowawczą i naukową,
działające w zakresie kultury i sztuki,
zakłady służby zdrowia i opieki społecznej,
służące zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
ze względu na prawne formy działania:
stosowanych tylko do destynariuszy (użytkowników),
stosowanych wobec pracowników zakładu,
wynikających z prawa powszechnego.
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53. Korporacja w organizacji prawnej administracji publicznej
szczególny typ osoby prawnej;
istotna cecha tego zrzeszenia/ związku osób – połączenie działań dla osiągnięcia wspólnego
celu publicznego;
w ramach korporacji wyróżniamy:
w przypadku samorządu terytorialnego – powstaje z mocy prawa, mieszkańcy stanowią
wyodrębniony podmiot;
osoby uprawnione do wykonywania określonego zawodu (np. lekarza);
samorząd gospodarczy – przedsiębiorcy, na zasadzie dobrowolności, mogą się zrzeszać
w izby gospodarcze (nie posiadające władztwa administracyjnego);
zadania są wykonywane na podstawie przepisu ustawy, który uprawnia je do władczego
rozstrzygania o prawach i obowiązkach innych osób
korporacje wykonują zadania publiczne samodzielnie: we własnym imieniu i na własną
odpowiedzialność;
przypisywany jest im przymiot podmiotowości publicznoprawnej, odrębnej od państwa;
zadania:
w odniesieniu do samorządu terytorialnego: zaspokajanie potrzeb mieszkańców, kwestie dot.
ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody,
organizacji ruchu drogowego czy ochrony zdrowia.
korporacji zawodowej: decydowanie o przyjęciu i nadaniu uprawnień do wykonywania
określonego zawodu, sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu.

54. Uczelnia publiczna (analiza z punktu widzenia: korporacji, zakładu
administracyjnego, a autonomii)
Autonomia uczelni
wynika z ustawy PSW;
jest pojęciem szerszym od samodzielności w granicach prawa i mieści się w pojęciu
niezależność;
organy administracji rządowej i samorządowej mogę decydować o kwestiach dot. uczelni
jedynie w przypadkach określonych ustawowo;

Uczelnia jako ZA
specyficzna forma zakładu administracyjnego;
powołania do świadczenia usług niematerialnych o charakterze oświatowym jako ZA;
uczelnia jest tworzona przez organy administracji publicznej w drodze ustawy jak ZA;
możliwość wstąpienia do ZA jest (zasadniczo) nieodpłatne, a korzystanie z uczelni jest
ograniczone (co do zasady) do jej członków jako ZA;
między podmiotami powstaje stosunek administracyjnoprawny (z użytkownikami na mocy
decyzji) jak w ZA;
tworzy się władztwo o przebiegu wewnętrznym jako ZA;
ale ma osobowość prawną i niezależność, co wykracza poza ramy ZA.

Uczelnia jako korporacja
uczelnia jest osobą prawną jak korporacja;
uczelnia istniej dla osiągnięcia wspólnego celu publicznego – nauczania/nauczenia się jak
korporacja;
zadania w ramach uczelni opierają się na prawie (PSW) jak w korporacji;
uczelnia wykonuje zadania publiczne samodzielnie i na własną odpowiedzialność jak
korporacja;
uczelniom jest przypisywana podmiotowość prawna jak korporacji.
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55. Samorząd studencki a samorząd terytorialny
samorząd terytorialny [def.]
prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania
i zarządzania zasadniczą częścią praw publicznych na ich własną odpowiedzialność
i w interesie ich mieszkańców (art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego);
decentralizacja administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje
powołane przez ustawy (T. Bigo);
wyodrębniona grupa społeczna (której członkostwo powstaje z mocy prawa) powoływana do
wykonywania (w sposób samodzielny) zadań państwa, o własnej organizacji (wynikającej
z prawa) o charakterze przedstawicielskim (która podlega kontroli), zbudowana na zasadzie
decentralizacji.
samorząd studencki – studenci I stopnia + studenci II stopnia + studenci studiów jednolitych
(PSW)
(!) W kontekście porównania do samorządu studenckiego należy zwrócić uwagę na definicje
podmiotowe, gdzie przez samorząd terytorialny rozumie się podmioty na nią się składające (!)
Cecha
powstaje z
charakter
reprezentacja

samorząd terytorialny
mocy prawa przez fakt zamieszkania
obligatoryjny (powszechny)
przedstawicielska (organy) + wspólnota
w referendum

samorząd studencki
decyzji
fakultatywny
przedstawicielska (organy)

podstawa
prawna
zakres
działania
wystąpienie

Konstytucja, USG, USP, USW i pochodne, np.
akty prawa miejscowego

PSW + Regulamin Samorządu
Studenckiego

szeroki – oświata, zdrowie, bezpieczeństwo,
porządek publiczny, sport, itp.

wąski – studenci, w tym sprawy
socjalno-bytowe oraz kulturalne

niemożliwe jeśli mieszka się w Polsce

utrata statusu studenta

56. Samorząd terytorialny a JST; samorząd terytorialny a samorządy specjalne
Samorząd terytorialny a jednostka samorządu terytorialnego
samorząd terytorialny [def.] – prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach
określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią praw publicznych na ich
własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców (art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego);
JST – to lokalna lub regionalna wspólnota samorządowa: gmina, powiat, województwo.
Samodzielna i autonomiczna w działaniu w sferze spraw publicznych samorządowych.
Przez samorząd terytorialny należy więc rozumieć prawo i zdolność do działania; natomiast
podmiotem praw i zdolności jest JST – to jej przyznana jest osobowość prawna w drodze ustawy i to
ona może faktycznie działać.
Samorząd terytorialny to swoista konstrukcja, a nie podmiot. JST działa, nie samorząd (choć często
błędnie się mówi o samorządzie jako o podmiocie).

Samorząd terytorialny a samorządy specjalne
samorząd terytorialny [def.] – jak wyżej – przynależność do samorządu determinuje
terytorium i miejsce zamieszkania
samorząd specjalny
dotyczy wspólnoty osób opartej na więzi pracy, wykonywania zawodu lub innej działalności
(samorząd adwokacki, samorząd radców prawnych, samorząd sędziowski, samorząd
prokuratorski, samorząd notarialny, samorząd lekarski, samorząd rzemieślniczy, samorząd
akademicki, samorząd rolniczy itp.);
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regulowany aktami wewnętrznymi;
przynależność przez wzgląd na pracę bądź inną działalność.
zobacz tabelę z pkt 55.

57. Pojęcie kontroli; sposoby klasyfikowania kontroli administracji publicznej
kontrola – badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym (stan spełniający
wymogi zgodności działania z tymi regułami, które w prawie uznane są za warunki jego
poprawności), ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności oraz przekazanie wyników tego
ustalenia, a czasem i wynikających stąd dyspozycji zarówno podmiotowi kontrolowanemu, jak
i podmiotowi organizacyjnie zwierzchniemu.
kryteria kontroli:
legalność,
celowość,
rzetelność,
gospodarność,
uwzględnienie interesu społecznego,
uwzględnienie interesu indywidulanego,
zgodność z polityką rządu,
inne kryteria szczegółowe.
„kontrola czysta” – kontrolujący nie wpływa bezpośrednio na działalność kontrolowanego.

Sposoby klasyfikowania kontroli
ze względu na inicjatywę:
kontrola podejmowana z urzędu (NIK, RIO),
kontrola podejmowana na wniosek (kontrola instancyjna);
ze względu na zasięg widzenia zależności organizacyjnej:
kontrola wewnętrzna – podmiot kontrolujący znajduje się w obrębie struktury
organizacyjnej administracji publicznej,
kontrola zewnętrzna – podmiot kontrolujący znajduje się poza strukturą organizacyjną;
ze względu na stosunek w czasie czynności kontrolującej do czynności kontrolowanej
kontrola wstępna – organ ten przedstawia organowi kontrolującemu do wglądu
dokumentację dot. działania jeszcze przed rozpoczęciem kontroli,
kontrola faktyczna – wykonywana jest w czasie trwania działania organu kontrolowanego
i towarzyszy procesowi jego działania,
kontrola następcza – typowa kontrola, najczęściej spotykana – w toku kontroli i po jej
zakończeniu dokonuje się oceny wyników działania, prawidłowość jej przebiegu, ale
działania już zakończonego. ;
ze względu na przedmiot kontroli:
ze względu na charakter czynności kontrolowanych:
 organizacyjna,
 techniczna,
ze względu na kryterium zakresu kontroli:
 określona część lub całość czynności organizacyjnych, technicznych, innych;
ze względu na sposób przeprowadzania kontroli:
inspekcja,
lustracja,
wizytacja,
rewizja;
ze względu na podmiot kontrolujący:
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parlamentarna [zob. pkt 153],
prezydencka,
społeczna,
sądowa,
prokuratorska,
NIK-u,
administracji rządowej nad administracją samorządową,
resortowa,
instancyjna,
międzyresortowa,
dyscyplinarna
RPO,
TK. Pojęcie i rodzaje nadzoru w administracji publicznej

58. Pojęcie i rodzaje nadzoru w administracji publicznej
nadzór – możliwości władczego ingerowania w działalność podmiotu nadzorowanego, wraz
z pociąganiem do odpowiedzialności osób, nakazywania naprawienia uchybień, z zagrożeniem
karami dyscyplinarnymi w razie niewykonania tychże nakazów. Pojęcie szersze od kontroli
o ingerencję.
rodzaje nadzoru:
kwalifikowany (hierarchiczny) – organu zwierzchniego nad kontrolowanym (organowi
zwierzchniemu służą środki oddziaływania władczego wobec podrzędnego w strukturze
podmiotu kontrolowanego);
weryfikacyjny – sprawowana jest przez organ zwierzchni funkcjonalnie nad kontrolowanym,
a zatem i odpowiedzialny za dopilnowanie poprawności jego działań w granicach określonych
prawem (bada wyłącznie zgodność z prawem).

59. Kontrola a nadzór (w administracji publicznej)
kontrola
wąski
badanie zgodności stanu faktycznego tak

nadzór
szeroki (kontrola + ingerencja)
tak

ze stanem postulowanym
ustalanie
zasięgu
i
rozbieżności

tak

tak

tak
wiążących nie

tak
tak

cecha
zakres

przyczyn

przekazanie wyników ustalenia
władztwo
poleceń)

rodzaje

(wydawanie

weryfikacyjny i hierarchiczny (inne
pokrywają się z kontrolą)

wiele

60. Sądowa kontrola administracji publicznej a nadzór
nadzór – zob. pkt 58 i 59;
sądowa kontrola administracji publicznej:
sądownictwo administracyjne – orzekanie o legalności aktów administracyjnych przez
organy. Sąd może uchylić akt i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, ale nie może
zmienić norm w nich zawartych (kontrola sądowa następcza, zazwyczaj kasacyjna);
sądownictwo cywilne – dotyczy np. umów cywilnoprawnych, tu już na zasadach prawa
cywilnego.
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61. Kontrola prawna administracji publicznej – zarys systemu
system kontroli oznacza całość wewnętrznie zespolonych wartości określających:
zadania kontroli,
warunki prawidłowej organizacji i funkcjonowania kontroli,
organizację podmiotów kontrolujących ,
zasięg przedmiotowy i podmiotowy kontroli,
skutki kontroli;
oparty jest na podstawowym celu kontroli – zapewnienie zgodności z prawem;
kontrola – patrz pkt 57.

62. Zewnętrzna i wewnętrzna kontrola administracji publicznej
kontrola – zob. pkt 57;
kontrola wewnętrzna – podmiot kontrolujący znajduje się w obrębie struktury organizacyjnej
administracji publicznej – resortowa;
kontrola zewnętrzna – podmiot kontrolujący znajduje się poza strukturą organizacyjną, jak:
sądowa, sejmowa, NIK-u, RIO, społeczna, prokuratorska, międzyresortowa.

63. Bezpośrednia a pośrednia kontrola sądowa administracji publicznej
bezpośrednia kontrola sądowa administracji publicznej
kontrola instancyjna, w której przedmiotem jest decyzja;
zazwyczaj po wyczerpaniu toku instancji administracyjnych;
polega na zaskarżaniu danej decyzji w celu jej uchylenia lub zmiany do sądu powszechnego
lub administracyjnego – według właściwości rzeczowej sprawy;
orzeczenie sądu kształtuje na nowo określoną indywidualną sprawę;
podlegają jej: decyzje, określone postanowienia, inne akty z zakresu administracji
publicznej dot. uprawnień lub obowiązków; akty prawa miejscowego, akty nadzoru nad
JST, bezczynność organów, inne zachowania, gdzie prawo do kontroli sądowej
przysługuje;
pośrednia kontrola sądowa
podobna do kontroli wewnętrznej;
uruchomiona w ramach danego aktu np. decyzji z innych przyczyn niż kontrola aktu, np.
jej przedmiotem jest czynność prawna czy zachowanie istotnie związane z badanym aktem,
np. w przypadku sprawy karnej dyscyplinarnej badanie legalności decyzji nie ma na celu
jej uchylenia, a sprawdzenie kompetencji podmiotu;
ocena legalności aktu administracyjnego staje się tu celem pośrednim.

64. Zakres kognicji sądów administracyjnych
kognicja – inaczej właściwość (zakres działania) sądów administracyjnych;
obecna podstawa prawna od 1 stycznia 2004 r. (ustawa o ustroju sądów administracyjnych
oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi);
dwuinstancyjne (I instancja – WSA; II instancja (kasacyjny) – NSA);
co do zasady: kontrola w ramach kryterium legalności – nie zmieniają treści aktu, a wskazują
na jego (nie)zgodność z prawem;
dwuinstancyjność
sprawy sądowoadministracyjne;
charakter kasacyjny (może wyeliminować akt niezgodny z prawem, ale nie może go zmienić);
orzekanie w sprawach skarg na:
decyzje,
postanowienia, na które można złożyć zażalenie;
inne akty i czynności;
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pisemne interpretacje przepisów prawa (np. podatkowe);
akty prawa miejscowego;
akty nadzorcze;
bezczynność lub przewlekłość;
sądy kontrolują akty zewnętrzne i władcze
przesłanki do kontroli: uprzednie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i zakres
z administracji publicznej i naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego.

65. Sądowa kontrola władczych form działania administracji
Patrz: pkt 64 odpowiednio do władczych form działania (poza: część innych aktów i czynności,
bezczynnością i przewlekłością)

66. Sądowa kontrola działalności umownej administracji
kontrola działań administracji publicznej, która jest oparta na prawie cywilnym – kontrola
umów, w ramach których jedną ze stron jest organ administracyjny;
organ staje się tutaj stroną (powodem/pozwanym);
podstawą prawną jest prawo cywilne;
skutki wobec organu takie same jak wobec każdego podmiotu w post. cywilnym;
nie obejmuje umów administracyjnych.

67. Pracownicy administracji publicznej
Osoby wykonujące czynności związane z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz czynności
administracyjne w innych niż jednostki administracji urzędach państwa, bez względu na sposób
nawiązania z nimi stosunku pracy. Należą tu:
korpus służby cywilnej – pracownicy (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę)
i urzędnicy (osoby zatrudnione na podstawie mianowania). Korpus służby cywilnej tworzą osoby
zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w:
Kancelarii PRM,
urzędach ministrów,
urzędach wojewódzkich,
komendach, inspektoratach,
Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Biurze Nasiennictwa Leśnego;
pracownicy samorządowi, nawiązanie stosunku pracy:
na podstawie wyboru;
na podstawie powołania;
na podstawie umowy o pracę.
urzędnicy państwowi;
pracownicy administracyjni sądów i prokuratur;
służba zagraniczna.

68. Majątek publiczny
majątek, który niezależnie od charakteru podmiotu będącego właścicielem, zostaje w sposób
prawny przeznaczony do użytku publicznego, w zakresie pełnego lub ograniczonego korzystania,
regulowanego także lub wyłącznie prawem administracyjnym;
przedmiotem majątku publicznego są:
dobra naturalne,
dobra wytworzone;
właścicielem majątku publicznego są:
państwo,
samorządy terytorialne,
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inne podmioty, jeśli wynika to z prawa;
sposoby przysporzenia (nabycia) mienia:
przekazanie mienia na SP lub JST (np. spadki i darowizny);
przekazanie mienia w związku ze zmianą granic (dot. JST);
przekazanie dla JST od SP;
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (np. gminy);
z mocy prawa (nacjonalizacja);
decyzją (np. wywłaszczenie);
prywatyzacja.

69. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji
norma, że organ jest za coś odpowiedzialny nie przekłada się na egzekucję odpowiedzialności;
odpowiedzialność za działania legalne:
obejmuje głównie odpowiedzialność majątkową [zob. pkt 6 – szkoda legalna];
w Konstytucji uregulowane fragmentarycznie: wywłaszczenie czy straty związane
z naruszeniem praw i wolności w stanach nadzwyczajnych;
odpowiedzialność za działania nielegalne:
odpowiedzialność polityczna – dla organów naczelnych sformułowana w Konstytucji
(odwołanie ze stanowiska);
odpowiedzialność majątkowa – za szkodę wyrządzoną aktem wydanym niezgodnie
z prawem (art. 77 Konst.);
odpowiedzialność urzędnicza – oparta na aktach regulujących zatrudnienie;
odpowiedzialność karna – za przestępstwa związane z wykonywaniem kompetencji
w sferze administracji publicznej;
odpowiedzialność służbowa – porządkowa i dyscyplinarna;
odpowiedzialność w sprawach o wykroczenie;
odpowiedzialność konstytucyjna – przez Trybunałem Stanu, dot.: Prezydenta RP, RM,
PRM i innych.

70. Naczelne a centralne organy administracji rządowej
cecha
powołane przez
pozycja
właściwość
miejscowa
prawotwórstwo
organy

naczelne
centralne
Prezydenta RP (bezpośrednio lub
zazwyczaj PRM w drodze aktów rangi
po uprzednim wyborze przez Sejm) ustawy
zwierzchnie wobec centralnych
zazwyczaj nie wchodzą w skład rządu
obszar całego państwa
zarządzenia
np. GIODO, UDT, GINB; Prezes: IPN,
ZUS, GUS; Szef ABW, 2

akty normatywne
PRM, RM,

71. Kształtowanie składu osobowego RM
Prezydent RP desygnuje (wyznacza) PRM
PRM proponuje skład RM;
Prezydent RP powołuje PRM wraz z RM w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub
przyjęcia dymisji poprzedniej RM oraz odbiera przysięgę od RM;

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Urząd Dozoru Technicznego; Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego; Instytut Pamięci Narodowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd
Statystyczny; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2
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PRM w ciągu 14 dni od powołania przez Prezydenta RP przedstawia Sejmowi program działania
RM + składa wniosek o udzielenie wotum zaufania;
ALE jeśli
Prezydent RP nie powoła RM albo Sejm nie udzieli wotum zaufania to Sejm w ciągu 14 dni od
upływu terminów wybiera PRM i proponowaną przez niego RM, a Prezydent RP powołuje
I JEŚLI
nadal nie zostanie powołana RM to Prezydent RP w ciągu 14 dni powołuje PRM i na jego wniosek
RM i odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od powołania RM przez Prezydenta RP i
udziela jej wotum zaufania
A JEŻELI
nie udzieli to Prezydent RP skraca kadencję Sejmu (obligatoryjnie) i zarządza wybory.

72. Minister jako organ monokratyczny i członek organu kolegialnego
Minister jako organ monokratyczny
możemy wyróżnić: ministrów właściwych ds. … (jednoosobowe organy administracji rządowej)
oraz ministrów „bez teki” – nie kierujących danymi działami administracji rządowej (resortami),
a powołanych do wykonywania zadań wyznaczonych przez PRM;
organ naczelny jako kierujący danym działem administracji rządowej;
może wydawać rozporządzenia i zarządzenia, decyzje administracyjne;
kieruje danym ministerstwem bądź innymi jednostkami podporządkowanymi – to on jest
nadzorującym;
działa przy pomocy: sekretarza i podsekretarzy, gabinetu politycznego ministra.

Minister jako członek organu kolegialnego
członek RM – może tam pełnić funkcję wicepremiera lub premiera;
pod służbowym zwierzchnictwem PRM (podlega kierownictwu, koordynacji i kontroli);
ponosi solidarną odpowiedzialność przed Sejmem (odpowiedzialność polityczna).

73. Rządowa administracja zespolona w województwie
zespolenie administracji rządowej – skoncentrowanie większości organów administracji
rządowej wokół wojewody i ustanowienie odpowiedzialności wojewody za realizację zadań tej
administracji;
istota: zwierzchnictwo nad jednostkami zespolonymi wg jednolitych kryteriów;
cel: zapewnienie wojewodzie możliwości realizacji jego roli jako ośrodka dyspozycyjnowykonawczego odpowiedzialnego za zadania przypisane administracji rządowej
w województwie, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
skład: wojewoda + inne organy, w tym kierownicy służb, inspekcji, straży;
pomoc: urzędu wojewódzkiego dla organów rządowej administracji zespolonej (chyba że ustawa
stanowi inaczej);
akt: statut urzędu wojewódzkiego, nadany przez wojewodę i ogłoszony w WoDzU;
charakter zespolenia: organizacyjny (zwierzchnictwo służbowe) oraz kompetencyjny (organy
zespolone powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą właściwego centralnego organu –
zwierzchnictwo osobowe, wyjątek: komendant wojewódzki Policji i komendant wojewódzki
PSP (Państwowej Straży Pożarnej) – minister właściwy ds. wewnętrznych oraz finansowy
(włączenie budżetu organów administracji zespolonej do budżetu wojewody);
podwójne podporządkowanie: wojewodzie oraz właściwemu centralnemu organowi.
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74. Urząd wojewody a urząd wojewódzki
Urząd wojewody
w znaczeniu urzędu jako „wyodrębniony zespół kompetencji (praw i obowiązków związanych
z określonym organem administracji publicznej), a utworzenie oznacza wprowadzenie do
struktury organizacyjnej administracji publicznej nowej jednostki organizacyjnej”;
powołanie i odwołanie: PRM na wniosek ministra właściwego ds. administracji publicznej;
wytyczne i polecenia od: PRM;
nadzorowany przez: PRM i ministra właściwego ds. administracji publicznej;
funkcja: przedstawiciel RM w województwie;
zwierzchnik: administracji zespolonej w województwie; reprezentant SP;
jako organ nadzorujący: nad JST i ich związkami (kryterium: legalności);
jako kontrolujący: JST w zakresie wykonania zadań zleconych od admin. rządowej.

Urząd wojewódzki
w znaczeniu urzędu jako „zorganizowany zespół osób, środków rzeczowych, środków
finansowych, przydany organowi administracyjnemu do pomocy w wykonywaniu jego funkcji”;
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
prawidłowe funkcjonowanie urzędu zapewnia dyrektor generalny urzędu, a na czele wydziałów
stoją dyrektorzy wydziałów;
jednostka pomocnicza wojewody;
działa na podstawie statutu urzędu wojewódzkiego, nadanego przez wojewodę;
realizuje zadania administracji rządowej na terenie województwa;
składa się z wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu;
pracownicy powoływani i odwoływani przez wojewodę.

75. Wojewoda jako nadzorowany i nadzorujący
Wojewoda jako nadzorowany
nadzór nad działalnością wojewody sprawuje PRM, kryterium: zgodność działań z polityką RM
(kryterium polityczne);
nadzór PRM nad aktami miejscowymi wydawanymi przez wojewodę, kryterium: legalność.
nadzór nad działalnością wojewody sprawuje minister właściwy ds. administracji publicznej,
kryterium: zgodność z obowiązującym prawem, rzetelność, gospodarność;
działania w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach – inni ministrowie.

Wojewoda jako nadzorujący
nadzór nad aktami prawa miejscowego wydawanymi przez organy JST – możliwość wydania
rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność danego aktu lub stwierdzenia wydania
aktu z naruszeniem prawa;
możliwość wstrzymania wykonania aktu prawa miejscowego JST;
środki nadzoru:
wezwanie wójta do zaprzestania powtarzającego się naruszenia Konstytucji RP lub ustaw;
wystąpienie do PRM z wnioskiem o odwołanie wójta – jeżeli wezwanie z pierwszego punktu
nie odnosi skutku;
możliwość żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
samorządu;
uczestniczenie w posiedzenia organów samorządu;
zatwierdzanie, uzgadnianie czy zaopiniowanie rozstrzygnięć organów samorządu
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76. Kontrola prowadzona przez wojewodę
wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań
wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydawanych na podstawie upoważnień w nich
zawartych, ustaleń RM oraz wytycznych i poleceń PRM;
wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu
administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy (zadania zlecone) lub na
podstawie porozumienia z organami administracji rządowej;
w szczególnie uzasadnionych przypadkach – sposób wykonania zadań przez organy
niezespolonej administracji rządowej, działającej w województwie
ma na celu: ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli i
rzetelne udokumentowanie oraz dokonanie oceny wykonywanej działalności pod względem:
legalności, gospodarności, celowości i rzetelności – organy administracji rządowej oraz inne
podmioty;
legalności, gospodarności i rzetelności – organy samorządu terytorialnego.

77. Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich –
zagadnienia ustrojowoprawne
zespolenie służb, inspekcji i straży w administracji rządowej w województwie pod
zwierzchnictwem wojewody i (co do zasady) w jednym urzędzie;
kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży działają pod zwierzchnictwem wojewody,
z ustawowego upoważnienia bądź w imieniu własnym, jeżeli ustawa tak stanowi;
z zachowaniem przepisów o tajemnicy państwowej i innych rodzajów tajemnicy określonych
ustawami, wojewoda ma prawo wglądu w tok każdej sprawy prowadzonej na obszarze
województwa przez organy administracji państwowej;
zespolenie bezpośrednie (jeden zwierzchnik, jeden urząd) – kierownik służby, inspekcji lub
straży wykonuje zadania i kompetencje w imieniu wojewody oraz ta służba, inspekcja czy straż
jest włączona do urzędu wojewódzkiego,
zespolenie pośrednie (jeden zwierzchnik, inny urząd) – kierownik służby, inspekcji lub straży
działa we własnym imieniu, realizuje jemu przypisane kompetencje oraz posiada aparat
pomocniczy w postaci komendy, inspektoratu lub innej jednostki organizacyjnej nie wchodzącej
w skład urzędu wojewódzkiego

78. Rządowa administracja
administracja zespolona
cecha
na czele
zwierzchnictwo
tworzą ją

zespolona

w

województwie

rządowa admin. zesp. w woj.
wojewoda
tak
14 organów + wojewoda, w tym:
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej (PSP);
Komendant Wojewódzki Policji;
Kurator Oświaty;
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego (WINB);
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego;
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska;
Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
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a

powiatowa

powiat. admin. zesp.
starosta
tak
komendant powiatowy Policji
komendant powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej
powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego
państwowy powiatowy inspektor
sanitarny
oraz PUP (Powiatowy Urząd Pracy);
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Wojewódzki Konserwator
Zabytków;
Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny;
Wojewódzki Inspektor Transportu
Drogowego.
powołuje kierowników

nadzór/kontrola
koordynowanie
urząd

wojewoda
tak
tak
wojewódzki

starosta
tak
tak
powiatowy

79. Organy niezespolonej administracji rządowej; wojewoda a organy
niezespolonej administracji rządowej
Organy niezespolonej administracji rządowej
terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub
centralnemu organowi administracji rządowej;
kierownicy państwowych osób prawnych;
kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej;
ustanowienie: wyłącznie w drodze ustawy;
kryteria uzasadniające wyodrębnienie administracji niezespolonej:
ogólnopaństwowy charakter wykonywanych zadań;
terytorialny zasięg działania, przekraczający obszar jednego województwa;
obowiązki organów administracji niezespolonej działających w województwie:
uzgadnianie z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego;
zapewnienie zgodności swoich działań z poleceniami wojewody;
składanie wojewodzie rocznych informacji o swojej działalności
tylko w uzasadnionych przypadkach wojewoda może kontrolować sposób wykonywania przez
organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie zadań wynikających
z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych;
administracja niezespolona, m.in.: dyrektorzy izb celnych, skarbowych, urzędów pobierczych,
urzędów morskich, urzędów statystycznych, powiatowi lekarze weterynarii.

Wojewoda a organy niezespolonej administracji rządowej
administracja niezespolona nie podlega wojewodzie;
uprawnienia koordynacyjne, opiniodawcze i w pewnym zakresie kontrolne wojewody wobec
organów administracji niezespolonej;
prawo wojewody do wglądu w tok każdej sprawy prowadzonej na obszarze województwa przez
te organy;
niewładczy charakter kompetencji wojewody;
obowiązek uzgadniania z wojewodą projektów prawa miejscowego;
obowiązek składania wojewodzie rocznych informacji;
powoływanie o odwoływanie organów na wniosek właściwego miejscowo wojewody.

80. Jednostki pomocnicze gminy
jednostki pomocnicze można powołać jedynie w gminie;
ich utworzenie jest fakultatywne (art. 5 USG), za wyjątkiem Warszawy, gdzie obowiązkowe
są dzielnice na zasadach wskazanych w ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
do jednostek pomocniczych zalicza się:
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sołectwa – organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie (udział przysługuje
wszystkim zamieszkałym na terenie jednostki), a organem wykonawczym sołtys przy
pomocy organu doradczego – rady sołeckiej. Co do zasady, sołectwa występują w gminie
wiejskiej, ale mogą być w miejskich3.
dzielnice – organem uchwałodawczym jest rada dzielnicowa, a wykonawczym zarząd,
na czele jego stoi przewodniczący;
osiedla – organem uchwałodawczym jest rada osiedlowa, a wykonawczym zarząd, na
jego czele stoi przewodniczący;
miasto położone na terenie gminy;
inne;
tworzy je Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub
z ich inicjatywy;
kwestie dotyczące ich tworzenia, łączenia i podziału reguluje statut gminy.

81. MnPP jako jednostka podziału terytorialnego i jako JST
uregulowane w USP, ale kwestie ustrojowe należy odpowiednio stosować z USG;
to gmina, która nie należy do żadnego powiatu (jest wyłączona z granic powiatu), ale
wykonuje zadania gminy i powiatu4;
istnieje ich 66;
MnPP to takie, które:
w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców; lub
z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów (chyba że na wniosek właściwej rady
miejskiej odstąpiono); lub
otrzymały ten status przy dokonywaniu I podziału administracyjnego na powiaty;
organy:
rada miasta (pełni funkcję rady gminy oraz rady powiatu);
prezydent miasta (łączy funkcję prezydenta miasta, starosty oraz zarządu powiatu).

82. Zakres działania JST – ustalenia systemowe
Zakres działania gminy (art. 6-8 USG)
zadania publiczne o charakterze lokalnym;
zadania własne – może przekazać je innej JST do wykonania na mocy porozumienia:
infrastruktura techniczna (gminne drogi, ulice, mosty, wodociągi, kanalizacja,
wysypiska, utylizacja śmieci komunalnych, lokalny transport zbiorowy, targowiska);
infrastruktura społeczna (ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, kultura, ochrona
zabytków, kultura fizyczna);
porządek i bezpieczeństwo publiczne (organizacja ruchu drogowego, porządek
publiczny, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarne);
ład przestrzenny i ekologiczny (planowanie przestrzenne, gospodarka terenami, ochrona
środowiska);

Ciekawostka: w 2013 r. w 11 gminach miejskich były sołectwa (http://funduszesoleckie.pl/?p=675).
W 2014 r. na mocy ustawy o funduszu sołeckim w gminach mogła wyodrębnić część budżetu dla sołectw
(czyli tzw. fundusz sołecki). Powstała wątpliwość czy można powołać sołectwa w gminach miejskich (by
zyskać środki). NSA w orzeczeniu (sygn.. II OSK 2910/13) wskazało opierając się na wykładni
celowościowej, że można, ale tylko jeśli dany teren gminy miejskiej ma charakter wiejski, np.
wcześniej był wsią.
4
Ciekawostka: MnPP powstały, aby wyłączyć duże miasta z powiatu. Inaczej w radach powiatu większość
członków reprezentowałaby największe miasto i mieliby we wszystkich kwestiach głos decydujący.
3
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zadania zlecone – z zakresu administracji rządowej – mogą wynikać z ustawy lub
z porozumienia z organami administracji rządowej, są one dotowane z budżetu państwa, m.in.
przeprowadzenie wyborów i referendów
zadania powierzone – w drodze porozumienia z JST [zob. pkt 83]

Zakres działania powiatu (art. 4 USP)
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
zadania własne – może przekazać je innej JST do wykonania na mocy porozumienia:
infrastruktura techniczna (transport i drogi publiczne, gospodarka nieruchomościami,
utrzymanie powiatowych urządzeń użyteczności publicznej);
infrastruktura społeczna (edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, pomoc
społeczna, polityka prorodzinna, kultura, kultura fizyczna, ochrona praw konsumenta,
promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi);
porządek i bezpieczeństwo publiczne (porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa, obronność, wykonywanie zadań
powiatowych służb, inspekcji i straży);
ład przestrzenny i ekologiczny (geodezja, kartografia, kataster, zagospodarowanie
przestrzenne, nadzór budowlany, gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, ochrona
środowiska);
zadania o charakterze własnym – zapewnienie wykonywania określonych zadań
i kompetencji przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, gdzie finansowane są
nie z budżetu powiatu
zadania zlecone – z zakresu administracji rządowej – mogą wynikać z ustawy lub
z porozumienia z organami administracji rządowej, są one dotowane z budżetu państwa.

Zakres działania województwa (art. 2 i art. 14 USW)
zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżone ustawami na rzecz
organów administracji rządowej
zadania własne – może przekazać je innej JST do wykonania na mocy porozumienia:
infrastruktura techniczna (transport i drogi publiczne);
infrastruktura społeczna (edukacja publiczna w tym szkolnictwo wyższe, promocja
i ochrona zdrowia, kultura i ochrona jej dóbr, pomoc społeczna, polityka prorodzinna,
kultura fizyczna i turystyka, ochrona praw konsumentów, przeciwdziałania bezrobociu,
aktywizacja lokalnego rynku pracy);
bezpieczeństwo publiczne;
ład przestrzenny i ekologiczny (modernizacja terenów wiejskich, zagospodarowanie
przestrzenne, ochrona środowiska);
zadania zlecone – z zakresu administracji rządowej – mogą wynikać z ustawy lub
z porozumienia z organami administracji rządowej, są one dotowane z budżetu państwa.

83. Porozumienie jako forma
w administracji publicznej

przekazywania

zadań

i

kompetencji

to umowa publicznoprawna – nie rodzi skutków w sferze prawa cywilnego;
zawierana pomiędzy JST tego samego stopnia5;
cel: zamiar stworzenia nowych warunków ustrojowych dla realizacji zadania publicznego
pozostającego w zakresie zadań JST;
nie muszą być to sąsiadujące JST;

Case: MnPP zawierają porozumienia z gminami w zakresie zadań gminnych i powiatami w zakresie zadań
powiatu.
5
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dobrowolne;
równość stron pomiędzy JST;
nie jest aktem prawa miejscowego;
opierają się już na istniejących podmiotach (organach JST) – w wyniku porozumień działalność
opiera się nadal na tych samych organach (nieinstytucjonalne formy działania)
porozumienie międzygminne – między gminami (nie ze związkiem komunalnym, ani nie
przekazując powiatowi czy województwie) w celu powierzenia jednej z nich wykonywania zadań
innej/innych (np. jedna gmina powierza drugiej obowiązek zorganizowania transportu
lokalnego). Gminy mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania;
porozumienia międzypowiatowe – między powiatami w celu powierzenia jednemu z nich
wykonywania zadań innego/innych;
porozumienie pomiędzy powiatem a gminą na wniosek gminy w celu przekazania jej zadań
powiatu;
porozumienie pomiędzy województwem a powiatem/gminą na wniosek powiatu/gminy w celu
przekazania zadań województwa;
porozumienie pomiędzy JST/związkami JST a organami administracji rządowej w celu
powierzenia JST zadań z zakresu administracji rządowej.

84. Władze JST
Władze gminy/powiatu/województwa (mieszkańcy + organy)
mieszkańcy gminy – rozstrzyganie w głosowaniu powszechnym (referenda, wybory) i pośrednio
przez organy gminy oraz wyrażanie opinii przez konsultacje, w tym budżety obywatelskie;
rada gminy/ rada powiatu/ sejmik województwa – OSiK
zadania:
organizacyjne (statutu, zakresy działań, uchwały w sprawie porozumień i związków),
planistyczne (uchwalanie budżetu, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego),
finansowo-majątkowe (uchwały w sprawach majątkowych, przyjmowanie i odrzucanie
spadków i darowizn, zobowiązania w zakresie inwestycji),
osobowe (poza gminą wybór i odwołanie zarządu)
kierowniczo kontrolne (stanowienie o kierunkach działania, rozpatrywanie sprawozdań,
(nie) udzielenie absolutorium),
inne (podejmowanie uchwał w sprawie herbu, nadawania honorowego obywatelstwa);
kadencja – 4 lata;
skład:
rady gminy – w zależności od liczby mieszkańców: 15, 21, 23, 25 (później co 3 osoby
aż to 456), w tym przewodniczący i od 1- wiceprzewodniczących;
rady powiatu – w zależności od liczby mieszkańców: 15, (później co 2 osoby aż to
297), w tym przewodniczący i od 1-2 wiceprzewodniczących;
sejmiku województwa – w zależności od liczby mieszkańców: 30, (później co 3)
w tym przewodniczący i od 1-3 wiceprzewodniczących
incompatibilitas – funkcji radnego nie można łączyć ze stanowiskiem wójta, zatrudnieniem
w danym urzędzie, byciem kierownikiem jednostki albo zastępcą z zatrudnieniem
w administracji rządowej, z mandatem posła lub senatora;
Ciekawostka: w mieście stołecznym Warszawa jest 60 radnych (ustawy o ustroju miasta stołecznego
Warszawa).
7
Ciekawostka: w MnPP zadania rady powiatu wykonuje rada gminy, która może mieć aż do 45 radnych (a
nawet 60, patrz przypis wyżej)
6

52

Zagadnienia na egzamin z Prawa Administracyjnego 2015/16
oprac. Anna Maciąg, e-mail: anna.maciag@outlook.com
tryb obrad – sesyjny;
komisje – organ wewnętrzny rady;
wójt/ burmistrz/ prezydent miasta – organ wykonawczy
nazwa:
wójt – organ wykonawczy gminy;
burmistrz – organ wykonawczy gminy, w której siedziba władz jest w mieście
położonym na terenie tej gminy;
prezydent miasta – j.w. + min. 100 000 mieszkańców w mieście lub do dnia wejścia
w życie USG prezydent miasta był tam organem wykonawczo-zarządzającym
zadania:
kierownik urzędu gminy (nadaje mu regulamin);
reprezentuje gminę na zewnątrz;
kieruje bieżącymi sprawami gminy,
przygotowuje: projekty uchwał, program rozwoju;
gospodarowanie mieniem komunalnym;
wykonuje budżet
zastępcy: 1-4 (zależy od liczby mieszkańców);
kadencja – 4 lata (upływa z dniem końca kadencji rady);
incompatibilitas – funkcji wójta nie można łączyć z mandatem wójta lub jego zastępcy
w innej gminie, z członkostwem w organach JST, w której jest wójtem, z zatrudnieniem
w administracji rządowej, z mandatem posła lub senatora.
zarząd powiatu/ województwa – organ wykonawczy
skład:
zarząd powiatu – starosta + 2-4 członków ze składu rady bądź spoza składu;
burmistrz – organ wykonawczy gminy, w której siedziba władz jest w mieście
położonym na terenie tej gminy;
prezydent miasta – j.w. + min. 100 000 mieszkańców w mieście lub do dnia wejścia
w życie USG prezydent miasta był tam organem wykonawczo-zarządzającym;
zadania:
wykonanie uchwał rady/sejmiku,
wykonanie zadań własnych powiatu/województwa,
wykonanie budżetu;
kadencja – BRAK (upływa z dniem końca kadencji rady/ sejmiku bądź odwołania przez
radę/sejmik);
incompatibilitas – funkcji nie można łączyć z mandatem członka zarządu w innej gminie, z
członkostwem w organach JST, w której jest członkiem zarządu, z zatrudnieniem
w administracji rządowej, z mandatem posła lub senatora;
starosta/ marszałek województwa – organ wykonawczy, którego ustawy ustrojowe nie widzą
jako organu
zadania:
przewodniczący zarządu;
kierownik urzędu powiatowego/ marszałkowskiego
starosta – zwierzchnik powiatowej administracji zespolonej;
działa, w zakresie zarządu, kiedy ten nie może się zebrać;
wydawanie decyzji administracyjnych;
kadencja – BRAK (upływa z dniem końca kadencji rady/ sejmiku bądź odwołania przez
radę/sejmik);
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incompatibilitas – funkcji nie można łączyć z mandatem członka zarządu w innej gminie, z
członkostwem w organach JST, w której jest członkiem zarządu, z zatrudnieniem
w administracji rządowej, z mandatem posła lub senatora.

85. Zakres podmiotowy i przedmiotowy referendum lokalnego; ważność i wynik
referendum lokalnego
Zakres podmiotowy - inicjatywa
mieszkańcy JST: 10% mieszkańców gminy i powiatu, 5% mieszkańców województwa
organ stanowiący gminy (wobec odwołania wójta) 8.

Zakres podmiotowy - głosujący
uprawnieni do głosowania są mieszkańcy danej JST, którzy posiadają czynne prawo wyboru
organu stanowiącego danej JST., a więc który najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 r.ż.9 ;
w referendum gminnym głosować mogą obywatele polscy oraz obywatele UE nieposiadający
obywatelstwa polskiego10;
w referendum powiatowym i wojewódzkim wyłącznie obywatele polscy.

Zakres przedmiotowy
odwołanie organu stanowiącego JST.;
odwołanie organu wykonawczego, pochodzącego z wyborów bezpośrednich – więc tylko na
poziomie gminy;
samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne – wyłącznie na poziomie gminy;
rozstrzyganie kwestii dotyczących danej wspólnoty, o ile mieści się w ramach kompetencji
organów JST11;
inne istotne sprawy, dot. więzi społecznych, gospodarczych lub kulturowych.

Ważność referendum
gdy wzięło w nim udział co najmniej 30% mieszkańców uprawnionych do głosowania, ale…
w przypadku odwoławczego referendum lokalnego, jest ważne, jeśli wzięło w nim udział nie
mniej niż 3/5 liczby osób, biorących udział w wyborze odwoływanego organu12
Rozstrzygający charakter referendum
za daną opcją opowie się ponad połowa uczestników referendum, ale
przy referendum o samoopodatkowaniu musi być to co najmniej 2/3 uczestników.
Wynik referendum
nieważne – nie spełniono wymagań frekwencyjnych – wynik ma charakter polityczny
i mobilizujący;

Case: Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta ma poparcie, ale może się zmienić skład rady i będą go chcieć odwołać
w referendum. Co zrobić? Głosować na sesji nad odwołaniem przez referendum. Ma większość, więc uchwała
zostanie odrzucona, a wg art. 28b USG kolejne głosowanie może być za 12 miesięcy. A do tego na 9 miesięcy
przed końcem nie można już głosować. Chyba że nie dostanie absolutorium, wtedy już to nie pomoże.
9
Ciekawostka: W Kodeksie Wyborczym jest wprost napisane 18 r.ż, a więc w wyborach nie mogą głosować
osoby, które uzyskały pełnoletność wcześniej (np. poprzez zawarcie małżeństwa przed ukończeniem 18 r.ż.).
10
Ciekawostka: W przypadku MnPP jeżeli referendum będzie dotyczyło zakresu zadań gminy to nie-obywatel
Polski, a obywatel UE będzie mógł głosować, a jeżeli zakresu zadań powiatu to nie.
11
Ciekawostka: TK potwierdził, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą NSA jeśli kwestia rozstrzygana należy
do wyłącznych kompetencji organów gminy, to wtedy można mówić o referendum opiniotwórczym na kształt
konsultacji społecznych.
12
Ciekawostka: Początkowo uważano, że 3/5, ale nie mniej niż 30%. Sąd jednak jasno wskazał, że jest to przepis
szczególny, który wyłącza zastosowanie ogólnego. Jeżeli w wyborze organu weźmie udział 10% mieszkańców,
to w konsekwencji do odwołania wystarczy 6% mieszkańców.
8
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ważne, nierozstrzygające – spełniło wymogi frekwencyjne, ale nie miało rozstrzygającego
charakteru, poza odwoławczymi należy je traktować wtedy jako opiniodawcze;
ważne, rozstrzygające – spełniło wymogi frekwencyjne oraz wymogi dotyczące charakteru
rozstrzygającego.

86. Zależności między organami danej JST
obecny trójszczeblowy podział terytorialny państwa (na gminę, powiat, województwo) oparty jest
na decentralizacji i dekoncentracji zadań administracji publicznej [zob. pkt 48-51] oraz
zespoleniu większości organów administracji specjalnych pod zwierzchnictwem wojewody
i starosty;
JST posiadają:
osobowość prawną – działają we własnym imieniu;
majątek;
zadania własne;
jednostki organizacyjne;
własnych pracowników;
działają samodzielnie – nie występuje zwierzchnia podległość pomiędzy JST – autonomia JST;
jedynie nadzór weryfikacyjny (kryterium: legalność), [zob. pkt 57];
zadania poszczególnych JST nie naruszają kompetencji JST innego szczebla;
władze w JST pośrednio lub bezpośrednio wybierają mieszkańcy.

87. Odwołanie a rozwiązanie OSiK JST
cecha
kto

odwołanie
mieszkańcy
odwoławcze
referendum lokalne [zob. pkt 84]

przyczyna dowolna

rozwiązanie
Sejm, ex lege
rażące naruszenie Konst. lub ustawy [Sejm na wniosek
PRM];
zmiana w podziale terytorialnym [ex lege];
zmniejszenie składu rady w wyniku zmian terytorialnych
poniżej 3/5 ustawowej liczby radnych [ex lege];
rada/sejmik nie wybierze zarządu powiatu/ województwa w
terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyborów [ex lege]

88. Środki nadzorcze i środki o charakterze nadzorczym ad personam
w administracji publicznej
Środki nadzorcze ad personam – odnoszą się do organu – to środki, które pozwalają
ingerować w skład organu
odwołanie zarządu powiatu/ województwa przez radę powiatu/ sejmik województwa;
rozwiązanie OSiK JST przez Sejm na wniosek PRM na skutek naruszenia rażącą Konst. lub
ustawy;
odwołanie wojewody przez PRM;

Środki o charakterze nadzorczym ad personam to środki, które pozwalają ingerować
w skład organu, ale nie całkiem samodzielnie
odwoławcze referendum lokalnego w gminie w wyniku nieudzielenia wójtowi absolutorium;
rozwiązanie zarządu/ odwołanie wójta przez PRM na wniosek wojewody w razie powtarzającego
się naruszenia Konst. lub ustawy przez wójta/ zarząd i po bezskutecznym wezwaniu OSiK-a do
zareagowania;
zawieszenie organu JST i wprowadzenie zarządu komisarycznego przez PRM na wniosek
wojewody w razie nieskutecznego wykonywania działań przez organy JST i przy braku rokowań
na poprawę;
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odwołanie wicewojewody przez PRM na wniosek wojewody;
odwołanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za zgodą Generalnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

89. Środki nadzorcze ad meritum w administracji publicznej
ad meritum – odnoszą się do treści – to środki, które pozwalają ingerować w treść, konkretne

działania
stwierdzenie nieważności aktu prawa miejscowego, innej uchwały czy zarządzenia JST przez
wojewodę – kryterium zgodność z prawem;
wstrzymanie wykonania uchwały/ zarządzenia przez wojewodę;
ustalenie budżetu przez RIO jednostce, który nie wykonała obowiązku w oznaczonym terminie;
obowiązek zatwierdzenia statutu dużych miast i województw) przez PRM – środek uprzedni,
prewencyjny;
uchylenie aktów prawa miejscowego wojewody przez PRM;
wstrzymanie egzekucji administracyjnej przez wojewodę.

90. Formy współdziałania JST
porozumienie JST [zob. pkt 83];
związki JST;
stowarzyszenia JST.

Związki JST
nazwy:
międzygminne – pomiędzy gminami (bez MnPP);
komunalne – międzygminne z udziałem min. 1 MnPP;
powiatów – pomiędzy powiatami;
powiatowo-gminny – między gminami a powiatami;
nienazwane w ustawie – pomiędzy MnPP lub między powiatami z min. 1 MnPP;
utworzenie poprzez przyjęcie uchwał o utworzeniu oraz o przyjęciu statutu;
cel:
gmina: wspólne wykonywanie zadań publicznych lub wspólna obsługa administracyjna,
finansowa czy organizacyjna;
powiat i powiatowo-gminne: wspólne wykonywanie zadań publicznych, w tym wydawanie
decyzji z zakresu administracji publicznej lub wspólna obsługa administracyjna, finansowa
czy organizacyjna;
organy:
zgromadzenie związku (OSiK) – w skład wchodzą wójtowie;
zarząd związku – organ wykonawczy, powoływany przez zgromadzenie
działanie we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność, z posiadaniem osobowości
prawnej;
obowiązek rejestracji zgromadzenia w rejestrze prowadzonych przez ministra właściwego ds.
administracji publicznej.

Stowarzyszenia JST
składają się z gmin, powiatów i województw w dowolnych kombinacjach;
cel – wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów;
posiadają statut;
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działają na podstawie Prawa o stowarzyszeniach – ale do założenia potrzeba min. 3 założycieli13 co oznacza, że podlegają wpisowi do KRS-u;

91. Sądowa ochrona samodzielności JST
samodzielność JST – zobacz pkt 86;
skarga JST lub związków JST
do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody bądź stanowisko organu
w sprawie zatwierdzenia, zaopiniowania, uzgodnienia przez wojewodę;
przesłanki: naruszenie interesu prawnego lub naruszenie kompetencji lub naruszenie
uprawnienia ;
kryterium: niezgodność z prawem;
termin: 30 dni od doręczenia;
rozstrzygnięcie nadzorcze staje się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi
albo z dniem oddalenia albo odrzucenia skargi przez WSA po upływie terminu do wniesienia
skargi kasacyjnej.

92. Organy wyższego stopnia w stosunku do organów JST w znaczeniu
procesowym
organy wyższego stopnia (czyli organ, do którego składa się odwołanie od decyzji JST)
dla organów JST to SKO14;
obecnie jest 49 SKO, choć planowane jest zmniejszenie ich liczby do 16;
organy SKO: zgromadzenie ogólne SKO i prezes SKO
skład SKO: prezes, wiceprezes, pozostali członkowie (etatowi – posiadający wykształcenie
wyższe prawnicze lub administracyjne oraz pozaetatowi – posiadający wyższe wykształcenie
– na 6 lat, ale co 3 lata następuje wybór połowy ich składu);
zadania:
rozpatrują odwołania od decyzji JST; zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia
postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji
rozstrzygają spory o właściwość między organami JST;
załatwiają sprawy organu niższego stopnia, gdy ten poprzez wyłączenie osoby/osób staje
się niezdolny do orzekania.

93. Rodzaje i nazwy uczelni
Rodzaje uczelni
uczelnia publiczna – utworzona przez państwo, reprezentowana przez właściwy organ władzy
lub administracji publicznej;
uczelnia niepubliczna – utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędącą
państwową ani samorządową osobą prawną.

Nazwy uczelni
uniwersytet – jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora co najmniej w 10 dyscyplinach, w tym co najmniej 2 uprawnienia w dziedzinach:
humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych,
matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych,
biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych ,

Ciekawostka: w myśl łacińskiej sentencji: Tres faciunt collegium – Potrzeba co najmniej trzech osób do
założenia stowarzyszenia.
14
Ciekawostka: prof. Lisowski (egzaminator) jest członkiem etatowym SKO we Wrocławiu.
13
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uniwersytet techniczny – jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora co najmniej w 10 dyscyplinach, w tym co najmniej 6 uprawnień w zakresie
nauk technicznych;
politechnika – jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora co najmniej w 6 dyscyplinach, w tym co najmniej 4 w zakresie nauk
technicznych;
akademia – jednostki organizacyjne posiadają co najmniej 2 uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora;
uczelnia akademicka – przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do
nadawania stopnia naukowego doktora;
uczelnia zawodowa – prowadząca studia I lub II stopnia albo jednolite magisterskie studia
nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
uczelnia wojskowa – uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej;
uczelnia służb państwowych – uczelnia publiczna nadzorowana przez ministra ds.
wewnętrznych
uczelnia artystyczna – uczelnia publiczna nadzorowana przez ministra ds. kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego;
uczelnia medyczna – uczelnia publiczna nadzorowana przez ministra ds. zdrowia;
uczelnia morska – uczelnia publiczna nadzorowana przez ministra ds. gospodarki morskiej.

94. Organy uczelni publicznej
organy kolegialne:
senat – skład określony statutowo; składa się z przedstawicieli nauczycieli akademickich,
doktorantów, studentów (udział studentów i doktorantów nie może być mniejszy niż 20%
składu) oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Przewodniczącym
jest rektor. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje do realizacji określonych zadań;
konwent – (powoływany fakultatywnie) w skład mogą wchodzić m.in. przedstawiciele
organów JST, instytucji i stowarzyszeń naukowych, organizacji pracodawców,
przedsiębiorców, uczelni. Kompetencje konwentu określa statut15;
rady podstawowych jednostek organizacyjnych (wydział, instytut) – skład określa statut,
przewodniczącym rady – kierownik; do zadań należy ustalanie ogólnych kierunków działań
jednostki;
organy jednoosobowe:
rektor – kieruje działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz; przełożony pracowników,
studentów i doktorantów uczelni; powołany w drodze wyborów lub konkursu;
kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych (wydział – dziekan, instytut) –
kompetencje określa statut, a głównym zadaniem jest opracowanie strategii rozwoju
jednostki zgodnej ze strategią uczelni;
organ wyborczy – kolegia elektorów – skład kolegiów i tryb wyboru określa statut.

95. Tworzenie i likwidacja uczelni
Tworzenie uczelni
akademickiej – za pomocą ustawy (włączenie jednej uczelni publicznej do innej uczelni
publicznej za pomocą rozporządzenia), a uczelni zawodowej za pomocą rozporządzenia;
akt prawny o utworzeniu zawiera: nazwę i siedzibę;
pierwszego rektora powołuje minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego;
pierwszy statut nadaje minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego;

15

Ciekawostka: na UWr nie ma konwentu.
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niepublicznej za zgodą ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
akt założycielski – oświadczenie woli w formie aktu notarialnego;
pierwszego rektora powołuje założyciel;
pierwszy statut nadaje założyciel.

Likwidacja uczelni
akademickiej – za pomocą ustawy (włączenie jednej uczelni publicznej do innej uczelni
publicznej za pomocą rozporządzenia), a uczelni zawodowej za pomocą rozporządzenia;
po zasięgnięciu opinii senatu uczelni;
niepublicznej – za zgodą ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego:
po zapewnieniu studentom możliwości kontynuowania nauki;
to zadysponowanie składnikami materialnymi i niematerialnymi jej majątku po zaspokojeniu
lub zabezpieczeniu wierzycieli
likwidację prowadzi likwidator powołany w trybie określonym w statucie;
o zakończeniu likwidacji uczelni likwidator niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego
ds. szkolnictwa wyższego;
z dniem zakończenia likwidacji uczelnia niepubliczna zostaje wykreślona z rejestru.

96. Nadzór nad uczelniami
organ: minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego lub odpowiednio:
Minister Obrony Narodowej – uczelnie wojskowe,
minister właściwy ds. wewnętrznych – uczelnie służb państwowych,
minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – uczelnie artystyczne,
minister właściwy ds. zdrowia – uczelnie medyczne,
minister właściwy ds. gospodarki morskiej – uczelnie morskie;
przedmiot:
zgodność działań uczelni z przepisami prawa i statutem,
zgodność działań uczelni z treścią udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni
niepublicznej;
prawidłowość wydatkowania środków publicznych
obowiązek ministra: prowadzenie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie
Wyższym;
uprawnienia nadzorcze:
stwierdzenie nieważności uchwał i decyzji organów uczelni;
wezwanie do zaprzestania działalności niezgodnej z prawem;
wydanie decyzji o zaprzestaniu prowadzenia kształcenia bez uprawnień;
wystąpienie z wnioskiem o odwołanie rektora;
zawieszenie rektora;
odwołanie rektora w przypadku rażącego naruszenia prawa.

59

Zagadnienia na egzamin z Prawa Administracyjnego 2015/16
oprac. Anna Maciąg, e-mail: anna.maciag@outlook.com

CZĘŚĆ III
97. Warunki i tryb rekrutacji na studia; nabycie praw studenta
Warunki i tryb rekrutacji na studia
warunki regulowane są przez PSW (art. 169) oraz uchwały senatu danej uczelni dot. rekrutacji;
z ustawy wynikają minimalne wymagania w ramach rekrutacji:
posiadanie świadectwa dojrzałości – na studia I stopnia i jednolite magisterskie;
posiadanie tytułu magistra, licencjata i inżyniera (+ świadectwo dojrzałości) – na studia II
stopnia;
senat:
ustala jakie przedmioty stanowią podstawę do przyjęcia na dany kierunek;
może przeprowadzić dodatkowe egzaminy w przypadku konieczności sprawdzenia
umiejętności artystycznych, sportowych czy innych szczególnych predyspozycji
niesprawdzanych w trybie egzaminu dojrzałości;
tryb przeprowadzenia rekrutacji:
organ: Komisja Rekrutacyjna (powołana przez kierownika podstawowej jednostki lub inny
organ wskazany w statucie);
przedmiot: podjęcie decyzji w sprawach przyjęcia na studia;
wyjątek: nie musi być powołana jeżeli wstęp na studia jest wolny;
odwołanie od decyzji: 14 dni od dnia doręczenia, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
w przypadku decyzji od organu innego do rektora;
ostateczność decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej/ Rektora;
jawność: postępowania rekrutacyjnego.

Nabycie praw studenta
regulowane przez PSW (art. 170);
nabycie praw studenta następuję z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść
określa statut uczelni;
student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta, a szkolenie prowadzi
Parlament Studentów RP w porozumieniu z samorządem studenckim uczelni.

98. Skreślenie z listy studentów (zasady, tryb, formy działania administracji)
Zasady
regulowane przez PSW (art. 190);
przesłanki obligatoryjnego skreślenia:
niepodjęcie studiów,
rezygnacja ze studiów,
niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
ukaranie karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni;
przesłanki fakultatywne skreślenia:
stwierdzenie braków postępów w nauce,
nieuzyskanie zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów,
niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności za
studia lub usługi edukacyjne;
powrót na studia po skreśleniu:
student I roku I stopnia/ jednolitych magisterskich – wyłącznie w drodze rekrutacji;
pozostali studenci – jednorazowa możliwość reaktywacji studiów za zgodą kierownika
jednostki organizacyjnej.
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Tryb
regulowane przez PSW (art. 190);
organ: kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej;
forma: decyzja;
odwołanie: do rektora;
ostateczność decyzji rektora od odwołania.

Formy działania administracji
decyzja o skreśleniu – konstytutywna; wewnętrzny; w części obligatoryjnej związana, w części
fakultatywnej - swobodna;
decyzja rektora od odwołania – ostateczna – akt o charakterze wewnętrznym (utrzymując decyzję
o skreśleniu decyzja trafia do osoby, która już nie jest studentem).

99. Postępowanie w sprawie usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie
w Uniwersytecie Wrocławskim (tryb, formy działania administracji)
Tryb
regulowane przez Regulamin Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim;
inicjatywa: wniosek studenta o usprawiedliwienie nieobecności;
termin: w ciągu 7 dni od egzaminu (lub w wyjątkowych przypadkach od dnia ustania przyczyny
nieobecności) musi wpłynąć (! ma znaleźć się na biurku właściwej osoby, nie liczy się data
stempla pocztowego) do egzaminatora lub dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej;
usprawiedliwienie: przez egzaminatora lub dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej;
skutek: przywrócenie prawa do zdawania danego terminu w okresie sesji (datę wyznacza
egzaminator), a po upływie sesji za zgodą dziekana w ciągu 10 dni od zakończenia sesji;
nieusprawiedliwienie: nie otrzymuje się oceny, ale traci się prawo do terminu.

Formy działania administracji
usprawiedliwienie – regulamin nie reguluje czy wydawany jest akt administracyjny czy jest to
czynność materialno-techniczna.

100. Zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego obywateli
polskich (zasady, tryb, formy działania administracji)
Zasady
regulowane przez ustawę o ewidencji ludności;
obowiązek meldunkowy obowiązuje do 31 grudnia 2017 r::
obowiązuje wszystkich obywateli RP przebywających na terenie kraju,
polega na m.in. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego (przez pobyt
czasowy rozumie się przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez min. 3 miesiące),
za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych/ posiadającą ograniczoną zdolność do
czynności prawnych obowiązek wykonuje jej przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny;
obowiązek może zostać spełniony za pomocą pełnomocnika;
w przypadku żołnierzy w czynnej służbie – u dowódcy jednostki wojskowej, a przy pobycie
czasowym w obiekcie wojskowym – u komendanta;
termin: najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia;
równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i czasowego;

Tryb
regulowane przez ustawę o ewidencji ludności;
forma wniosku: pisemna na formularzu;
miejsce: organ gminy właściwy dla nieruchomości, w której zamieszkuje;
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obowiązek potwierdzenia pobytu w lokalu dokonane przez właściciela albo inny podmiot
dysponujący prawem do lokalu;
przy pobycie czasowym wskazanie planowanego okresu przebywania;
cel – ewidencyjny;
zameldowania dzieci urodzonych na terytorium RP dokonuje kierownik USC w miejscu
zameldowania ich rodziców (bądź rodzica u którego faktycznie przebywa);
wątpliwości w zakresie zgłoszonych danych rozstrzyga organ gminy w formie decyzji
administracyjnej;
zaświadczenie o zameldowaniu: z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały, na wniosek –
przy pobycie czasowym

Formy działania administracji
zameldowanie – czynność materialno-techniczna, brak trybu odwoławczego;
decyzja rozstrzygająca wątpliwości w zakresie zgłoszonych danych – akt administracyjny;
zaświadczenie o zameldowaniu – akt administracyjny deklaratoryjny.

101. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego obywateli
polskich (zasady, tryb, formy działania administracji)
Zasady
regulowane przez ustawę o ewidencji ludności;
obowiązek meldunkowy obowiązuje do 31 grudnia 2017 r::
obowiązuje wszystkich obywateli RP przebywających na terenie kraju,
polega na m.in. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego (przez pobyt
czasowy rozumie się przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez min. 3 miesiące),,
za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną
zdolność do czynności prawnych obowiązek wykonuje jej przedstawiciel ustawowy bądź opiekun
prawny;
obowiązek może zostać spełniony za pomocą pełnomocnika;
w przypadku żołnierzy w czynnej służbie – u dowódcy jednostki wojskowej, a przy pobycie
czasowym w obiekcie wojskowym – u komendanta;
przyczyna: opuszczenie miejsca pobytu stałego lub opuszczenie miejsca pobytu czasowego
przed upływem terminu;
równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i czasowego;

Tryb
regulowane przez ustawę o ewidencji ludności;
forma wniosku:
pisemna na formularzu w organie gminy dotychczasowego miejsca zameldowania;
elektronicznie w formie dokumentu elektronicznego pod warunkiem otrzymania
urzędowego poświadczenia odbioru;
poprzez zameldowanie się w innym miejscu;
nie wykonanie obowiązku: decyzja o wymeldowaniu;
zgłoszenie zgonu w USC zastępuje wymeldowanie.

Formy działania administracji
wymeldowanie – czynność materialno-techniczna, brak trybu odwoławczego;
decyzja o wymeldowaniu w przypadku opuszczenia miejsca pobytu bez dokonanie obowiązku –
akt administracyjny.
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102. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców
co do zasady [zob. pkt 100 i 101]; wyjątki:
okres czasowy nie obowiązuje zasady powyżej 3 miesięcy;
nie dotyczy zasada związaniem 30 dniami od dnia przybycia na zameldowanie się;
nie dotyczy zameldowanie dzieci urodzonych w Polsce, będących obywatelami Polskimi
przez kierownika USC;
termin:
najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia przybycia:
cudzoziemiec (z UE, EFTY16, strony porozumienia Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub obywateli Konfederacji Szwajcarskiej);
członek rodziny cudzoziemca z punktu powyżej obywatelem wymienionych podmiotów;
najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca – pozostali cudzoziemcy –
deklarowany przez nich termin pobytu czasowego nie może przekroczyć okresu, w którym
może on legalnie przebywać na terytorium RP;
wyłączenia z obowiązku meldunkowego:
personel dyplomatyczny i konsularny wraz z rodzinami (pod warunkiem wzajemności);
cudzoziemcy, których pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni;
przedstawienie dokumentów do zameldowania:
pobyt stały: przedstawienie karty pobytu związanej z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów
humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statutu „uchodźcy” albo bezpośrednio
te dokumenty;
pobyt czasowy: wiza (a jeżeli nie ma obowiązku jej posiadania) to dokument podróży,
zaświadczenie tożsamości, zezwolenie na pobyt, zgodę na pobyt;
gminy prowadzą rejestry zamieszkania cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały lub
czasowy.

103. Rejestr PESEL a rejestr mieszkańców17
cecha
organ prowadzący
ilość
przesłanka

rejestr PESEL
minister
właściwy
informatyzacji
jeden

rejestr mieszkańców
ds. organ wykonawczy gminy

w każdej gminie
zameldowanie na terytorium RP (co do zameldowanie na
zasady łącznie z obywatelstwem, ale gminy

terytorium

może też dotyczyć cudzoziemców)
i posiadanie numeru PESEL

zakres danych
niezgodności

taki sam (dane osobowe, płeć, zameldowanie, itp.)
organ sprawdzający (organ gminy/ kierownik USC) poprawia
niezgodności

104. Rejestr PESEL a numer PESEL
Rejestr PESEL [zob. pkt 103]
Numer PESEL
jedenastocyfrowy symbol numeryczny;
zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną;

16
17

EFTA – Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu.
Na podstawie ustawy o ewidencji ludności
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nadaje go minister właściwy do spraw informatyzacji;
nadanie następuje z urzędu lub na pisemny i umotywowany wniosek;
organy właściwe: kierownik USC, organy gminy, organy wydające paszporty, konsul.

105. Dowód osobisty a paszport
dowód osobisty
paszport
obowiązek vs obowiązek dla każdej pełnoletniej uprawnienie
uprawnienie
osoby; uprawnienie dla nieletniego
cecha

stwierdzenie tożsamości;
stwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa,

cel/funkcja

uprawnia do przekraczania granic UE i innych
państw
na
podstawie
umów
międzynarodowych

uprawnia do przekraczania granic
i pobyt za granicą

okres
ważności

5 lat: dla osób poniżej 5 r.ż.
10 lat: dla osób od 5 r.ż.18

5 lat: dla osób < 13 r.ż.
10 lat: dla osób od 13 r.ż.
max 12 m-cy: tymczasowy

organ
tryb
rodzaje

organ wykonawczy gminy - dowolnej wojewoda, Min. Spraw Zagr.
decyzja o wydaniu paszportu
paszport,
paszport
tymczasowy,
dowód osobisty

ilość

paszport dyplomatyczny/ służbowy
jeden
paszport,
ale
dodatkowo
19
dyplomatyczny/ służbowy

maksymalnie jeden

unieważnienie
nieodpłatne
płatność

[zob. pkt 109]
odpłatne
(poza
i służbowymi)

dyplomatycznymi

106. Zasady wydawania dowodu osobistego
przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu;
obywatel może posiadać jeden ważny dowód osobisty;
nie zawiera danych osób trzecich;
inicjatywa: złożenie wniosku (+ skrócony odpis aktu urodzenia, ewent. małżeństwa, fotografie)
do organu gminy w dowolnej gminie przez:
osobę o zdolnościach do czynności prawnych;
rodzica/ opiekuna prawnego osoby nieposiadającej / o ograniczonej zdolności do czynności
prawnych;
organ: wykonawczy gminy;
charakter zadania: zlecone z zakresu administracji rządowej;
odpłatność: brak;
termin wydania: max 30 dni od złożenia wniosku;
odbiór: osobisty, w siedzibie gminy.

107. Wymiana i unieważniania dowodu osobistego
Wymiana dowodu osobistego
przesłanki:
upłynięcie terminu ważności (5, 10 lat);
zmiana danych w dowodzie (za wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego);

Ciekawostka: tak wygląda to od 1 stycznia 2013 r., do tego czasu ważność wynosiła: 10 lat dla osób
pełnoletnich, 5 lat dla osób niepełnoletnich, możliwość o bezterminowe dla osób >65 r.ż.
19
Ciekawostka: w wyjątkowych sytuacjach można wydać drugi (np. ochrona życia), ale wtedy na okres
ważności 2 lat.
18
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zmiana wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację
posiadacza;
utrata lub uszkodzenie dowodu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym
identyfikację posiadacza;
przekazanie do organu gminy lub placówki konsularnej RP dowodu osobistego przez os.
trzecią;
zgłoszenie wymiany: wniosek na co najmniej 30 dni przed upływem terminu, w pozostałych
przypadkach – niezwłocznie;
opłaty: brak;
odbiór:
osobiście (w przypadku osób o nieposiadających zdolności do czynności prawnej, to: rodzic,
opiekun prawny, a osób o ograniczonej – ta osoba, rodzic, kurator),
konieczny podpis potwierdzający odbiór dokumentu,
przy wymianie, konieczne okazanie poprzedniego dowodu w celu jego unieważnienia.

Unieważnienie dowodu osobistego
przesłanki w okresie ważności20:
takie samej jak przy wymianie – poza pierwszą;
utrata obywatelstwa polskiego;
zgon posiadacza dowodu osobistego;
wydanie decyzji o odmowie wydania dowodu, jeśli został uprzednio wystawiony;
termin unieważnienia:
dzień zgłoszenia utraty, uszkodzenia;
dzień utraty obywatelstwa, zgonu, wydania decyzji o odmowie;
dzień przekazania posiadaczowi nowego dokumentu (przy zmianie fotografii i danych)
i przy wymianie (o ile wcześniej nie upłynął termin ważności dokumentu);
po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności zmiany danych (za wyjątkiem zmiany
nazwy organu wydającego), chyba że unieważnienie nastąpiło przez wydanie nowego
dokumentu lub upłynął termin ważności.
forma: czynność materialno-techniczna po której organ wprowadza do Rejestru Dowodów
osobistych informację o dacie i przyczynie unieważnienia lub z mocy prawa: w przypadku
zgonu i utraty obywatelstwa;
uszkodzona musi zostać fotografia i znak holograficzny – przecięcie rogu – później możliwy
zwrot posiadaczowi.

108. Ewidencja ludności (zakres podmiotowy, organy ewidencji ludności,
zakres przedmiotowy)
ewidencja ludności – polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych
identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych [def. legalna]
zakres przedmiotowy:
Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności – rejestr PESEL,
rejestry mieszkańców,
rejestry zamieszkania cudzoziemców
prowadzone w systemie teleinformatycznym. Rejestry zamieszkania cudzoziemców mogą
być prowadzone w formie kartotecznej /papierowej/.

Jeśli na dowodzie mija termin ważności to dowód przestaje być ważny z mocy prawa, a to coś innego
niż unieważnienie ważnego dokumentu
20
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zakres podmiotowy:
rejestr PESEL:
obywatele polscy zamieszkujący na terytorium RP,
obywatele polscy zamieszkujący poza terytorium RP, ale ubiegający się o polski
dokument tożsamości,
cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP z związku z m.in. uzyskanie prawa
stałego pobytu, zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego,
posiadania statusu uchodźcy, uzyskaniem azylu;
obowiązek meldunkowy [wygaśnie z dniem 31 grudnia 2017 r.]
każdy obywatel RP przebywający na terytorium Polski;
cudzoziemiec przebywający na terytorium RP dłużej niż 14 dni, najpóźniej w 30
dniu, licząc od dnia przybycia, za wyjątkiem przedstawicielstw dyplomatycznych
i konsularnych;
organy:
organy gminy – wykonanie zadań z zakresu ewidencji ludności jako zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej;
wojewoda
organ wyższego stopnia w stosunku do organów gmin wydających rozstrzygnięcia
administracyjne na podstawie ustawy;
sprawuje nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków
określonych w ustawie.
minister właściwy do spraw wewnętrznych – nadzór nad działalnością wojewody
w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie (kontrola, m.in. prawidłowości
przeprowadzonych postępowań administracyjnych oraz terminowość);
kierownik USC – dokonuje rejestracji zmian w rejestrze PESEL w zakresie aktu
urodzenia, małżeństwa, zgonu;
minister właściwy ds. informatyzacji wydaje rozporządzenie dot. trybu rejestracji,
przekazywania danych oraz postepowania w tym zakresie.

109. Unieważnienie paszportu a unieważnienie dowodu osobistego
cecha
przyczyny

unieważnienie paszportu

unieważnienie dowodu osobistego

na wniosek:
sądu w wyniku prowadzonego post.
karnego,
karno-skarbowego,
nieletniego, post. cywilne
organu prowadzącego postępowanie
przygotowawcze, organu postępowania
wykonawczego w sprawie karnej;
sądu prowadzącego postępowanie
w sprawie o wykonywanie władzy
rodzicielskiej, unieważnia się dokument
paszportowy małoletniego, w stosunku
do którego ma zostać wydane
orzeczenie
w
przedmiocie
wykonywania władzy rodzicielskiej;
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zmiana danych w dowodzie (za wyjątkiem
zmiany nazwy organu wydającego);
zmiana wizerunku twarzy w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym
identyfikację posiadacza;
utrata lub uszkodzenie dowodu w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym
identyfikację posiadacza;
przekazanie do organu gminy lub placówki
konsularnej RP dowodu osobistego przez
os. trzecią;
utrata obywatelstwa polskiego;
zgon posiadacza dowodu osobistego;
wydanie decyzji o odmowie wydania
dowodu, jeśli został uprzednio wystawiony.
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jeżeli został wydany z naruszeniem
przepisów ustawy; 21, 22

forma

decyzja administracyjna lub z mocy czynność materialno-techniczna
prawa

odwołanie
dokument

tak, od decyzji
obowiązek zwrotu organowi

możliwość zachowania uszkodzonego
dowodu

wojewoda właściwy ze względu na
miejsce zameldowania (obecne lub
ostatnie);
organ, który wydał – jeśli nie da się
ustalić właściwości miejscowej
konsul – za granicą
minister właściwy ds. zagranicznych
– służbowe i dyplomatyczne

organ

minister właściwy ds. wewnętrznych
ewidencja/wykaz minister właściwy ds. informatyzacji
nadzór

unieważnionych
dokumentów

organ gminy wydający nowy, ale…
organ gminy, któremu zgłoszono utratę,
uszkodzenie
lub
przekazano
znaleziony;
organ gminy, który wydał decyzję
o odmowie;
organ, który wydał, jeśli osoba nie
wystąpiła o nowy przy zmianie danych;

wojewoda
minister właściwy ds. informatyzacji

110. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego a wniosek o zmianę imienia
wniosek o zmianę imienia

cecha
podmiot

wniosek o wydanie dok. paszp.

przedmiot

realizacja prawa do posiadania realizacja
prawa
do
zmiany
dokumentu paszportowego
imienia/imion na jedno imię, dwa
imiona, inną pisownię,
ważne powody, w szczególności zmiana:
chęć zrealizowania prawa

przesłanka

obywatel polski

obywatel polski;
cudzoziemiec
bez
żadnego
obywatelstwa mieszkający w RP;
cudzoziemiec, który otrzymał w RP
status uchodźcy

imienia ośmieszającego;
na imię/ imiona używane;
imię bezprawnie zmienione;
imię zgodne z przepisami prawa,
którego obywatelstwo się posiada
złożenie wniosku

osobiście (co do zasady)
obowiązkowe

uzasadnienie
wniosku

brak

organ
efekt

wojewoda, Min. Spraw Zewn. konsul

kierownik USC, konsul
zmiana imienia/ odmowa zmiany imienia

tryb

wydania paszportu/ odmowa wydania
paszportu
wydanie – decyzja o wydaniu i czynność
materialno-techniczna wydania;
odmowa – decyzja o odmowie

odpłatność

tak

nie

zgoda – decyzja
odmowa - decyzja

W przypadku dokumentów paszportowych w przypadku jego utraty, zniszczenia, znalezienia tracą one
ważność [z mocy prawa]. A dowód w tych przypadkach podlega unieważnieniu (czynności materialnotechnicznej).
22
W przypadku: zgonu lub utarty obywatelstwa przy obu dokumentach następuje utrata ważności z mocy
prawa..
21
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111. Nadanie i zmiana imienia (zasady, tryb, formy działania administracji)
Nadanie imienia (Prawo o aktach staniu cywilnego)
Zasady
imię/ imiona nie mogą być w formie zdrobniałej, ani nie mogą mieć charakteru ośmieszającego,
ani nieprzyzwoitego;
imię/ imiona może być obce bez względu na pochodzenie rodziców;
imię/ imiona nie musi wskazywać płci, o ile w powszechnym rozumieniu jest przypisane do płci

Tryb
oświadczenie woli osoby (matka, ojciec posiadając pełną zdolność do czynności prawnych,
przedstawiciel ustawowy, opiekun matki) zgłaszającej urodzenie (w protokole urodzenia
podpisanym przez tę osobę i kierownika USC) o wyborze maksymalnie dwóch imion;
kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia woli o nadaniu imienia w formie zdrobniałej,
ośmieszającej, nieprzyzwoitej, niewskazującej na płeć dziecka (z zastrzeżeniem punktu wyżej) i
wybiera mu imię z urzędu w formie decyzji administracyjnej podlegającej
natychmiastowemu wykonaniu;
dziecku nieznanych rodziców imię nadaje sąd opiekuńczy na wniosek osoby, pod opieką której
się znajduje;

Formy działania administracji
rejestracja aktu urodzenia w rejestrze stanu cywilnego – czynność materialno-techniczna;
decyzja o nadaniu imienia z urzędu – akt administracyjny – decyzja.

Zmiana imienia (ustawa o zmianie imienia i nazwiska)
zmiana imienia – [zob. pkt 110];
zmiana imienia dziecka: w terminie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia rodzice przed
kierownikiem USC/ konsulem mogą złożyć oświadczenie o imieniu/ imionach.

112. Nadanie i zmiana nazwiska (zasady, tryb, formy działania administracji)
Nadanie nazwiska (Prawo o aktach staniu cywilnego)
Zasady
nazwisko dziecka wynika z aktu małżeństwa lub oświadczenia woli rodziców posiadających
zdolność do czynności prawnej, przedstawiciela ustawowego, opiekuna, np. w zakresie nadania
dziecku nazwiska małżonka, który nie jest rodzicem dziecka – wpisuje się je do aktu urodzenia;
nazwisko dziecka nieznanych rodziców nadaje sąd opiekuńczy.

Tryb
na podstawie oświadczenia woli zgłoszonego do protokołu kierownikowi USC lub konsulowi;
rejestracja w rejestrze stanu cywilnego.

Formy działania administracji
rejestracja aktu urodzenia w rejestrze stanu cywilnego – czynność materialno-techniczna.

Zmiana nazwiska (ustawa o zmianie imienia i nazwiska i KRO)
Zasady
zmiana na inne nazwisko, zmiana pisowni lub formy żeńskiej/ męskiej;
przyczyny: nazwisko ośmieszające, nielicujące z godnością, bezprawnie zmienione, zgodne
z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo się posiada;
nowe nazwisko: faktycznie używane – max dwa człony, chyba że więcej w zgodzie z przepisami
prawa państwa, którego obywatelstwo się posiada;
wyjątki: nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej,
społecznej, wojskowej, chyba że posiada się członków rodziny o tym nazwisku;
nazwisko małżonka – oświadczenie przed kierownikiem USC, może być to:
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dla obojga wspólne nazwisko jednego z nich;
bez zmian każde zachowuje swoje;
do swojego dodaje drugiego małżonka (ale może mieć maksymalnie dwa człony po
połączeniu);
w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego można powrócić do
swojego nazwiska.

Tryb
na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę + zgoda dziecka >13 r.ż do kierownika USC/ konsula.

Formy działania administracji
rejestracja aktu urodzenia w rejestrze stanu cywilnego – czynność materialno-techniczna;
decyzja o zmianie nazwiska kierownika USC;
decyzja o odmowie zmiany nazwiska – kierownik USC.

113. Klasyfikacja aktów administracyjnych (według co najmniej 3 kryteriów)
decyzja o odmowie przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka trzech imion
zewnętrzny – nie występuję tutaj prawo zakładowe, ani hierarchiczne podporządkowanie;
związany – ustawa mówi wprost: max 2 imiona;
„dwustronny” [zależny od woli adresata] – wydawany na wniosek podmiotu, nie z inicjatywy
organu;
deklaratoryjny – stwierdza, że zgodnie z ustawą nie mogą być 3 imiona;
decyzja o wyrażeniu zgody na zmianę imienia
zewnętrzny – j.w.,
związany – jeżeli spełnia przesłanki to organ zmienia;
„dwustronny” [zależny od woli adresata] – j.w.;
konstytutywny – na jego podstawie dochodzi do zmiany imienia u danej osoby.
decyzja o odmowie wyrażenia zgody na zmianę nazwiska
zewnętrzny – j.w.;
związany – jeżeli nie spełnia przesłanek to organ nie zmienia;
„dwustronny” [zależny od woli adresata] – j.w.;
deklaratoryjny – stwierdza, że zgodnie z ustawą nie może być takie nazwisko;
decyzja w sprawie wymeldowania się obywatela polskiego
zewnętrzny – j.w.;
związany – ustawa wprost podaje przesłanki: opuszczenie pobytu stałego lub opuszczenie
pobytu tymczasowego przez terminem;
„dwustronny” [zależny od woli adresata] – wydawany na wniosek właściciela lub z urzędu
(ale po wniosku podmiotu o wymeldowanie z urzędu;
deklaratoryjny – stwierdza, że ktoś opuścił miejsce pobytu;
decyzja o odmowie przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dziecka
zewnętrzny – j.w.;
związany – jeżeli nie spełnia przesłanek to organ nie zmienia;
„dwustronny” [zależny od woli adresata] – wydawany na wniosek podmiotu, nie z inicjatywy
organu;
deklaratoryjny – stwierdza, że zgodnie z ustawą nie może być takie imię.
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114. Rodzaje dokumentów paszportowych, właściwość organów wydających
dokumenty paszportowe; formy działania organów paszportowych
Rodzaje dokumentów paszportowych
paszport tymczasowy

paszport dyplomatyczny/ służbowy

cecha
funkcja

paszport

dane
biometryczne

tak

nie

tak

opłatność
forma
ważność
organ

tak

tak

nie

dokument potwierdzający tożsamość, obywatelstwo polskie i uprawniający do
przekraczania granic RP i pobytu za granicą

książeczki
max 10 lat
minister właściwy ds. zagranicznych

10 (5) lat
do 12 m-cy
wojewoda/konsul

można używać wyłącznie w trakcie podróży
służbowej i w związku z wykonywaniem obowiązków

dodaje się w nich funkcję, stanowisko, tytuł

Organy wydające dokumenty paszportowe
minister właściwy ds. wewnętrznych
zapewnia książeczki paszportowe,
sporządza paszporty,
sporządza paszporty dyplomatyczne i służbowe,
nadzór nad sprawami dotyczącymi paszportów i paszportów tymczasowych,
organ wyższego stopnia w stosunku do wojewodów i konsulów w zakresie spraw
związanych z paszportami i paszportami tymczasowymi,
decyduje o wydaniu drugiego paszportu;
minister właściwy ds. zagranicznych
na jego wniosek minister właściwy ds. wewnętrznych sporządza paszporty dyplomatyczne i
służbowe,
nadzór nad sprawami dotyczącymi paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych,
wydaje paszporty dyplomatyczne i służbowe;
wojewoda
sporządza paszporty tymczasowe,
wydaje paszporty i paszporty tymczasowe;
konsul
sporządza paszporty tymczasowe,
wydaje paszporty i paszporty tymczasowe za granicą;
minister właściwy ds. informatyzacji
prowadzi centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.

Formy działania organów paszportowych
decyzja administracyjna ministra właściwego ds. wewnętrznych o wyrażeniu zgody/ odmowie
na wydanie obywatelowi drugiego paszportu;
decyzja administracyjna ministra właściwego ds. zagranicznych o wydaniu, o unieważnieniu,
o odmowie wydania paszportu dyplomatycznego/ służbowego;
decyzja administracyjna wojewody/ konsula o wydaniu, o unieważnieniu, o odmowie wydania
paszportu;
wydanie paszportu osobie – czynność materialno-techniczna;
wpisanie danych do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów
paszportowych – czynność materialno-techniczna.
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115. Postępowanie w sprawie wydania dokumentu paszportowego
wniosek osoby o wydanie paszportu (przy nieletnich rodzice/ opiekunowie prawni) + pobranie
danych biometrycznych + pobranie opłaty;
postępowanie w sprawie wydania w wyniku którego podjęta jest decyzja o wydaniu lub
o odmowie wydania dokumentu paszportowego;
odbiór osobisty (przy nieletnich rodzice/ opiekunowie prawni);
sprawdzenie za pomocą czytnika elektronicznego zgodności danych elektronicznych
i biometrycznych.

116. Dokument paszportowy dla małoletniego
wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd
opiekunowie albo jeden z ustalonych przez sąd opiekunów/ rodzic ze zgodą drugiego
poświadczoną za zgodność przez organ paszportowy/ notariusza;
wymagana obecność małoletniego > 5 r.ż. – a przy dyplomatycznym i służbowym bez względu
na wiek;
wymagana zgoda obojga rodziców poświadczona przez organ paszportowy/ notariusza lub
orzeczenie sądu rodzinnego;
odbiór przez rodzica/ opiekuna prawnego;
brak podpisu osoby <13 r.ż. a starszej jeżeli z powodu niepełnosprawności nie może sama
złożyć podpisu;
brak obrazu linii papilarnych <12 r.ż.;
paszport małoletnich <13 r.ż. jest ważny 5 lat, później już 10 lat.
przysługuje ulga w wydaniu paszportu.

117. Odmowa wydania, unieważnienie oraz utrata ważności dokumentu
paszportowego
Odmowa wydania dokumentu paszportowego
na wniosek sądu prowadzącego sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się
o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie
o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie
cywilne;
na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania
wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie
ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego;
w drodze decyzji administracyjnej wojewody/konsula.

Unieważnienie dokumentu paszportowego
na wniosek sądu prowadzącego sądu prowadzącego postępowanie w sprawie karnej lub
postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub
prowadzącego postępowanie cywilne;
na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania
wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe;
na wniosek sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej,
unieważnia się dokument paszportowy małoletniego, w stosunku do którego ma zostać wydane
orzeczenie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej;
w drodze decyzji administracyjnej wojewody/konsula.

Utrata ważności dokumentu paszportowego
nie pozbawia do prawa wjazdu na terytorium RP obywatela polskiego
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po upływie terminu: 10 lat dla paszportu, 5 lat dla małoletniego <13 r.ż,, upływu terminu
z paszportu tymczasowego (max 12 m-cy), upływu terminu dyplomatycznego/ służbowego
(max 10 lat);
z dniem zawiadomienia o jego: utracie, zniszczeniu, znalezieniu;
z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;
z dniem śmierci posiadacza;
po upływie 60 dni od doręczenia ostatecznej decyzji/ prawomocnego orzeczenia sądowego
o zmianie danych, które nie zostały zgłoszone w celu wydania nowego dokumentu
paszportowego.

118. Klasyfikacja aktów administracyjnych na przykładzie decyzji organów
paszportowych (minimum 3 akty według co najmniej 3 kryteriów)
decyzja o wydaniu paszportu
zewnętrzny – nie występuję tutaj prawo zakładowe, ani hierarchiczne podporządkowanie;
związany – ustawa mówi wprost w jakich wypadkach wydaje się paszport;
„dwustronny” [zależny od woli adresata] – wydawany na wniosek podmiotu, nie z
inicjatywy organu;
konstytutywny – daje prawo do przekraczania granic;
decyzja o odmowie wydania paszportu
zewnętrzny – nie występuję tutaj prawo zakładowe, ani hierarchiczne podporządkowanie;
związany – ustawa mówi wprost w jakich wypadkach nie wydaje się paszportu;
„dwustronny” [zależny od woli adresata] – wydawany na wniosek podmiotu, nie z
inicjatywy organu;
deklaratoryjny – stwierdza, że zgodnie z ustawą w określonym stanie faktycznych nie ma
podstaw do wydania paszportu;
decyzja o unieważnieniu paszportu
zewnętrzny – nie występuję tutaj prawo zakładowe, ani hierarchiczne podporządkowanie;
związany – ustawa mówi wprost w jakich wypadkach unieważnia się paszport;
„jednostronny” – jest wydawana bez względu na zgodę podmiotu;
konstytutywny – stwierdza, że paszport stracił ważność.

119. Formy działania administracji w sprawach paszportowych
akty normatywne:
rozporządzenie RM w sprawie wysokości opłat za dokumenty paszportowe;
rozporządzenie ministra właściwego ds. wewnętrznych w zakresie: wzorów dokumentów
paszportowych;
rozporządzenie ministra właściwego ds. informatyzacji w związku z centralną ewidencją
wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych
decyzje administracyjne:
o wydaniu paszportu;
o odmowie wydania paszportu;
o unieważnieniu paszportu
czynności materialno-techniczne:
wydanie dokumentu paszportowego;
prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych;
przyjęcie wniosku, opłaty;
sporządzenie paszportu (wydrukowanie).
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120. Identyfikacja
uzasadnienie)

form

działania

administracji

publicznej

(nazwa;

wydanie paszportu - TAK
jako wydanie książeczki: czynność materialno-techniczna (działanie faktyczne);
jako decyzja o wydaniu dokumentu paszportowego: prawna → władcza → indywidualna
→ akt administracyjny → zewnętrzny | zewnętrzny/ konstytutywny/ „dwustronny”
[zależny od woli adresata] / skierowany do osób;
wymeldowanie z pobytu stałego – TAK
jako zaznaczenie w systemie: czynność materialno-techniczna (działanie faktyczne);
jako decyzja o wymeldowaniu (z urzędu/ na wniosek): prawna → władcza →
indywidualna → akt administracyjny → zewnętrzny | zewnętrzny/ deklaratoryjny/
skierowany do osób;
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – TAK
akt administracyjny: prawna → władcza → indywidualna → akt administracyjny →
zewnętrzny | zewnętrzny/ konstytutywny/ „dwustronny” [zależny od woli adresata] /
skierowany do rzeczy;
regulamin obiektu wraz z regulaminem imprezy masowej – NIE/TAK
TAK tylko jeśli organizatorem imprezy/ właścicielem obiektu jest organ administracji
publicznej;
akt administracyjny: prawny → władczy → generalny → akt normatywny→ o char.
wewn. obow. (jeżeli ktoś chce się wybrać na obiekt to wcześniej się interesuje jakie są
warunki, a więc dotyczy to nie tylko osób będących już użytkownikami obiektu/
uczestnikami imprezy masowej).

121. Identyfikacja
uzasadnienie)

form

działania

administracji

publicznej

(nazwa;

paszport NIE, ale..
jako wydanie książeczki: czynność materialno-techniczna (działanie faktyczne),
jako decyzja o wydaniu dokumentu paszportowego: prawna → władcza → indywidualna
→ akt administracyjny → zewnętrzny | zewnętrzny/ konstytutywny/ „dwustronny”
[zależny od woli adresata] / skierowany do osób;
statut uczelni
TAK (jeżli mówimy o pierwszym statucie nadanym przez ministra, wtedy prawny →
władczy → generalny → akt normatywny → o char. powsz. obow);
NIE – kolejne – wydaje je Senat – organ uchwałodawczy, a nie wykonawczy
(administrujący);
ugoda administracyjna TAK prawna → niewładcza (to forma porozumienia między stronami
w postępowaniu administracyjnym i nie zachodzi tutaj władztwo – strony są sobie równe);
regulamin komunalnego placu zabaw TAK – prawny → władczy → generalny → akt
normatywny → o char. wewn. obow
porozumienie komunalne TAK prawna → niewładcza (to umowa porozumienia pomiędzy
gminami, gdzie nie zachodzi element władztwa – gminy dobrowolnie decydują się dołączyć do
porozumienia).
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122. Identyfikacja aktów administracyjnych: zewnętrznych, konstytucyjnych,
swobodnych (z uzasadnieniem)
skreślenie z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów
zewnętrzny – NIE (o charakterze wewnętrznym, działania na uczelni mieszczą się w
ramach władztwa zakładowego – prawo wewnętrzne, ALE jeżeli ktoś zrezygnował to w
tym momencie przestał należeć do ZA jakim jest uczelni i decyzja o skreśleniu trafia
faktycznie do osoby poza zakładem);
konstytutywny – NIE (sama rezygnacja zakończyła stosunek administracyjnoprawny
z uczelnią, a decyzja o skreśleniu tylko go potwierdza) ;
swobodny – NIE (po złożeniu rezygnacji organ jest zobowiązany skreślić z listy
studentów);
regulamin studiów
zewnętrzny – NIE (zachodzi władztwo zakładowe, to akt o charakterze wewnętrznym);
konstytutywny – TAK (tworzy pewne określone normy prawne);
swobodny – NIE (jasno w ustawie jest określone, że ma być wydany)
unieważnienie paszportu:
jako czynność materialno-techniczna – kryteriów nie ma;
jako decyzja o unieważnieniu paszportu
zewnętrzny – TAK, nie zachodzi władztwo zakładowe (chyba że mowa o paszportach
służbowych);
konstytutywny – TAK (paszport jest nieważny na skutek decyzji);
swobodny – NIE (przesłanki jasno określone w ustawie)
odmowa zmiany imienia
zewnętrzny – TAK (j.w.);
konstytutywny – NIE (on tylko potwierdza, że nic się nie zmieniło, a więc nie tworzy/
zmienia/uchyla);
swobodny – NIE (przesłanki jasno określone w ustawie);
stwierdzenie nieważności zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – stwierdza to
sąd administracyjny w formie wyroku, czyli nie mieści się w administracji.

123. Stan cywilny; ASC; akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego; rejestracja
stanu cywilnego; rejestr stanu cywilnego
stan cywilny [def. legalna z ustawy] – sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy
indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub
orzeczenia sądów, lub decyzje organów;
ASC [def. legalna z ustawy] – wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu
cywilnego wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu,
który jest sporządzany z chwilą dokonania wpisu o tych zdarzeniach w rejestrze stanu
cywilnego. ASC stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzony, których niezgodność
może być udowodniona wyłącznie w postępowaniu sądowym;
akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego – dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia
ASC lub dokumenty złożone po sporządzeniu ASC, stanowiące podstawę do dołączenia
wzmianki dodatkowej do ASC lub stanowiące podstawę zamieszczenia przypisku przy innych
ASC. Gromadzi się tam dokumenty, które nie podlegają zwrotowi. Zabezpiecza się je przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem do nich osób
trzecich;
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rejestracja stanu cywilnego [def. legalna z ustawy] – dokonuje się jej przez gminy w rejestrze
stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego; organem właściwym jest kierownik USC lub
jego zastępca;
rejestr stanu cywilnego – prowadzony przez ministra właściwego ds. informatyzacji; wpisów
w nich dokonywać może kierownic USC albo jego zastępca; dostęp do niego mają ww.
podmioty oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i w zakresie sprawowanego nadzoru –
wojewoda.

124. Kierownik USC; okręg rejestracji stanu cywilnego
kierownik USC
co do zasady wójt/ burmistrz/ prezydent miasta;
w okręgach <50 000 mieszkańców może zatrudnić zastępcę lub inną osobę na stanowisku
kierownika;
w okręgach >50 000 mieszkańców musi zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika
i może zatrudnić zastępcę23;
kierownik zatrudniony musi spełniać szereg warunków, m.in. posiadać obywatelstwo
polskie, wyższe wykształcenie prawnicze/administracyjne, doświadczenie w zawodzie;
dokonuje czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego [zob. pkt 123];
dokonuje: sprostowania, uzupełnienie, unieważnienia ASC’
okręg rejestracji stanu cywilnego
to gmina;
w zależności od liczby mieszkańców gminy powstaje obowiązek zatrudnienie kierownika
USC (>50 000 mieszkańców) lub nie (<50 000 mieszkańców)24;
zmiana okręgu może powstać na skutek: ustalenie właściwości USC dla więcej niż jednego
okręgu lub kilku USC w obrębie jednego okręgu; zmiana następuje na wniosek gminy lub
po zasięgnięciu jej opinii.

125. Formy działania kierownika USC
ASC [zob. pkt 127-129];
decyzje w ramach czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż ASC oraz
w przypadku odmowy dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
czynności materialno-techniczne np. sprawdzenie danych przed rejestracją, sprostowanie,
uzupełnienie – jako faktyczne wpisanie sprostowania, jako uzupełnienie akt.

126. Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego; miejsce
zdarzenia; szczególny tryb rejestracji stanu cywilnego
właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego
urodzenie i małżeństwo – kierownik USC właściwy ze względu na miejsce urodzenia/
miejsce zawarcia małżeństwa;
zgon – kierownik USC właściwy ze względu na miejsce zgonu lub znalezienia zwłok;
miasto stołeczne Warszawa – jeśli małżeństwo zawarto przed konsulem; urodzenie/ zgon na
polskim statku powietrznym, wodnym, okręcie wojennym, wojskowym statku powietrznym,
zgon żołnierza i innych osób związanych z działaniami wojennymi, zgon osoby w trakcie
postępowania sądowego;
Ciekawostka: w mieście Słupsku ślubów postanowił udzielić prezydent miasta Robert Biedroń, choć okręg >50 000
mieszkańców. Wielu podniosło, że jeżeli jest obowiązek powołania kierownika to prezydent miasta nie ma uprawnień, a śluby
są nieważne. Wojewoda pomorski uznał jednak, że posiadanie uprawnień przez kierownika USC nie wyklucza uprawnień
prezydenta (przyznał rację możliwości posiadania uprawnienia przez dwa podmioty), co zdecydowanie nie powinno mieć
miejsca, uprawnienia przysługują jednemu podmiotowi, szczególnie przy dekoncentracji [zob. pkt 50].
23

24

Ciekawostka: ustawa nie mówi, co jeśli w gminie jest dokładnie 50 000 mieszkańców.
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dowolny kierownik USC/ konsul – złożenie oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa
lub oświadczenia małżonków o takim samym nazwisku dziecka jak rodziców, o powrocie
do nazwiska po rozwodzie
miejsce zdarzenia
miejscowość, w której nastąpiło urodzenie, zawarcie małżeństwa, zgon lub znalezienie
zwłok;
jeśli urodzenie/ zgon nastąpiło na polskim statku morskim lub powietrznym to:
miejscowość, w której położny jest najbliższy port (w graniach RP); bądź
miejscowość, w której znajduje się siedziba urzędu konsularnego/ przedstawicielstwa
dyplomatycznego, w którym obowiązki wykonuje swoje funkcje konsul właściwy dla
portu, do którego zawinął statek lub w którym wylądował statek kosmiczny (poza
granicami RP)
szczególny tryb rejestracji stanu cywilnego:
urodzenie/ zgon na polskim statku morskim lub powietrznym: dokumentacja przez
kapitana statku w formie protokołu z podpisami świadków, chyba że zdarzenie nastąpiło
w szczególnych okolicznościach;
po przekazaniu protokołu kierownikowi USC lub konsulowi organ ten przekazuje protokół
do kierownika USC właściwego dla miasta stołecznego Warszawy;
zgon żołnierza dokumentuje w formie protokołu właściwy terytorialnie organ administracji
wojskowej;
rejestracja zdarzeń poza terytorium RP odbywa się na wniosek.

127. Rodzaje ASC – akt urodzenia
akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzin dziecka, a w przypadku braku
możliwości stawienia się w USC ze względu na niepełnosprawność lub inne niedające się
usunąć przeszkody w dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia;
sporządza się go na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia;
zgłoszenie urodzenia: w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, w ciągu 3 dni od
dnia sporządzenia karty martwego urodzenia;
akt urodzenia sporządza się z urzędu w przypadku, gdy kierownik USC uzyskał informację
o śmierci matki, która nie pozostawała w związku małżeńskim i nie zaistniało uznanie ojcostwa;
w przypadku śmierci rodziców albo w sytuacji zagrażającej zdrowiu/ życiu dziecka;
akt zawiera: nazwisko, imię (imiona) dziecka, płeć dziecka, nazwiska, imiona, nazwiska
rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, nazwisko i imię osoby zgłaszającej
urodzenie, nazwisko i imię biegłego (tłumacza) jeśli brał udział w sporządzaniu aktu.

128. Rodzaje ASC – akt małżeństwa
termin sporządzenia ASC:
ślub przed kierownikiem USC – najpóźniej w dniu roboczym po otrzymaniu przez
kierownika USC oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
ślub przed konsulem – w następnym dniu roboczym po otrzymaniu protokołu,
konkordatowy (kościelny) – w dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczeń od duchownego;
ASC sporządza się na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński;
ASC zawiera: nazwiska i imiona, nazwiska rodowe, stan cywilny, daty i miejsca urodzenia
wstępujących w związek małżeński; nazwiska i imiona, nazwiska rodowe rodziców; nazwiska
i imiona świadków; nazwiska małżonków, jakie będą nosić po ślubie; nazwisko, jakie będą
nosiły dzieci po ślubie; informacja o złożonych zgodnych oświadczeniach, informacja
o biegłym/ tłumaczu, jeżeli był obecny.
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129. Rodzaje ASC – akt zgonu
nie wystawia się dla dziecka, które urodziło się martwe – [zob. pkt 127];
termin sporządzenia aktu: w dniu zgonu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu lub (jeżeli
osoba zgłaszająca jest niepełnosprawna lub zaistniały inne szczególne okoliczności)
w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia zgonu;
na podstawie: karty zgonu (składanej kierownikowi USC w przeciągu 3 dni od daty
sporządzenia lub 24h, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej) oraz protokołu
zgłoszenia zgonu;
zgon zgłasza podmiot uprawniony do pochówku, upoważniony pracownik naukowy (jeżeli
zwłoki mają zostać przekazane do celów naukowych);
ASC zawiera: nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska
rodziców, stan cywilny, dane małżonka, jeśli w chwili śmierci pozostawała w związku
małżeńskim, datę, godzinę oraz miejsce zgonu, jeżeli są znane, nazwisko i imiona osoby
zgłaszającej zgon, nazwisko i imiona tłumacza/ biegłego jeśli brał udział w czynności;
ASC osoby o nieustalonej tożsamości zawiera: datę, godzinę, miejsce zgonu; datę, godzinę,
miejsce i okoliczności znalezienia zwłok; płeć i przypuszczalny wiek; opis zewnętrznego
wyglądu zwłok; opis odzieży oraz przedmiotów znalezionych przy zmarłej; oznaczenie
jednostki policji/ prokuratury w przypadku kiedy niemożliwe jest zidentyfikowanie tożsamości
zwłok. W przypadku ustalenia zwłok nowy ASC zastępuje dotychczasowy.

130. Zmiany w ASC
sprostowanie
przesłanka: dane ASC niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji
stanu cywilnego lub z innymi ASC,
podmiot: kierownik USC,
inicjatywa: na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, osoby,
która ma interes prawny, z urzędu,
forma: czynność materialno-techniczna,
jeżeli nie na wniosek osoby to obowiązek powiadomienia osoby, której akt dotyczy, a przy
akcie małżeńskich – drugiego małżonka,
sprostowanie zakończone zostaje wydaniem odpisu zupełnego ASC,
wyjątek: jeżeli sprostowanie nie ma poparcia w dokumentach (akty zbiorowe rejestracji,
inne ASC, zagraniczne dokumenty stanu cywilnego) to dokonuje sprostowania sąd
cywilny w postepowaniu nieprocesowym;
uzupełnienie
przesłanka: ASC nie zawiera wszystkich wymaganych danych,
podmiot: kierownik USC,
podstawa do uzupełnienia: akta zbiorowe rejestracji, inne dokumenty mające wpływ na
stan cywilny,
inicjatywa: z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej przedstawiciela
ustawowego, osoby mającej w tym interes prawny, prokuratora,
forma: czynność materialno-techniczna,
obowiązek poinformowania małżonka przy akcie małżeństwa,
zakończenie: wydanie odpisu zupełnego ASC;
unieważnienie
podmiot: sąd w postępowaniu nieprocesowym,
inicjatywa: na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora, kierownika USC,
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przesłanki: zawiera zdarzenie niezgodne z prawem, stwierdzono uchybienie, które
zmniejsza jego moc dowodową,
skutek: sąd może postanowić o sporządzeniu nowego ASC.

131. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
podmiot: kierownik USC;
inicjatywa:
wniosek do kierownika USC osoby uprawnionej (najbliższa rodzina, część podmiotów
publicznych),
z urzędu: odpis skrócony po dokonaniu rejestracji zdarzenia
forma:
odpisy zupełne (dosłowne powtórzenie treści ASC i wzmianek),
odpisy skrócone ASC (treść ASC i wzmianek dodatkowych),
zaświadczenie o zamieszczonych bądź niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego
danych dotyczących wskazanej osobie – ważne 6 miesięcy od daty sporządzenia,
zaświadczenia o stanie cywilnym – ważne 6 miesięcy od daty sporządzenia.

132. Pojęcie wywłaszczenia nieruchomości/ cele uzasadniające wywłaszczenie
nieruchomości
wywłaszczenie nieruchomości [ustawa o gospodarce nieruchomościami]
[def. legalna] pozbawienie lub ograniczenie w drodze decyzji prawa własności, prawa
użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości (całej bądź jej
części);
dot. nieruchomości położonych (co do zasady) na obszarach przeznaczonych w planach
miejscowych na cele publiczne lub w stosunku, do których wydana została decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
wyłącznie na rzecz SP lub JST – nie można wywłaszczyć nieruchomości, będącej
własnością SP (za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego i ograniczonych praw
rzeczowych obciążających nieruchomość);
warunkiem jest brak możliwości realizacji celów publicznych w inny sposób niż przez
pozbawienie/ ograniczenie praw do nieruchomości, a praw tych nie można nabyć w drodze
umowy;
organ właściwy; starosta w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej;
cele uzasadniające wywłaszczenie nieruchomości
cele publiczne – wymienione w ramach katalogu otwartego w ustawie – warunkiem
uznania za cel publiczny jest zawarcie tego celu w ustawie;
budowa i modernizacja: dróg publicznych, rowerowych, wodnych; linii kolejowych,
lotnisk, ciągów drenażowych25, urządzeń służących do zaspokajania w wodę
i odprowadzania ścieków
opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki, ochrona Pomników Zagłady (np.
Auschwitz);
budowa i utrzymanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, niezbędnych do
obronności państwa, cmentarzy.

Ciekawostka: drenaż – element konstrukcji hydrotechnicznych (związanych z wykorzystaniem zasobów
wodnych, np. zapory, elektrownie wodne), który zmniejsza ciśnienie działające na daną konstrukcję.
25
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133. Przesłanki i tryb wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia
nieruchomości
przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia:
przeznaczenie obszaru w planach miejscowych na cele publiczne lub wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na danym obszarze;
brak możliwości realizacji celów publicznych w inny sposób niż przez pozbawienie/
ograniczenie praw do nieruchomości, a praw tych nie można nabyć w drodze umowy;
na rzecz JST lub SP;
tryb wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości
podjęcie rokowań o nabycie praw w drodze umowy między starostą (przy JST – organem
wykonawczym JST) a właścicielem/ użytkownikiem wieczystym/ osobą, której
przysługują ograniczone prawa rzeczowe;
przy wywłaszczeniu przez SP – z urzędu, a przez JST – na wniosek jej organu
wykonawczego, ewent. na wniosek podmiotu, który zamierza zrealizować cel publiczny;
wszczęcie następuje po bezskutecznym upływie 2 miesięcznego terminu wskazanego
w trakcie rokowań na czas do podpisania umowy (lub z dniem doręczenia zawiadomienia
po upływie terminu do zgłoszenia się właścicieli lub podmiotów posiadających prawa do
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny);
odmowa wszczęcia na wniosek JST lub podmiotu, zamierzającego realizować cel
publiczny w formie decyzji
wywłaszczenie przebiega w formie rozprawy administracyjnej.

134. Decyzja kończąca postępowanie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości;
skutki decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
decyzja kończąca postępowanie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości [wydaje starosta]
decyzja o odmowie wszczęcia postępowania na wniosek JST czy na wniosek podmiotu,
zamierzającego realizować cel publiczny;
decyzja o wywłaszczeniu – zawiera poza elementami decyzji z KPA:
ustalenie celu wywłaszczenia,
wskazanie przedmiotu wywłaszczenia (oznaczenia nieruchomości),
określenie praw, jakie podlegają wywłaszczeniu,
wskazanie właściciela oraz osób, którym przysługują ograniczone prawa na
nieruchomości,
ustalenie wysokości odszkodowania [zob. pkt 136].
skutki decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
przejście praw (w tym praw użytkowania wieczystego) z nieruchomości na JST/ SP
z dniem, w którym decyzja staje się ostateczna;
na wniosek poprzedniego właściciela do czasu realizacji celu publicznego możliwe jest
oddanie mu jej w dzierżawę;
w przypadku decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności następuje
niezwłoczne zajęcie nieruchomości (wykonywana jest nieostateczna decyzja);
ostateczna decyzja jest podstawą do dokonania wpisu w księdze wieczystej;
obliguje do zapłaty wskazanego w niej odszkodowania.
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135. Czasowe a niezwłoczne zajęcia nieruchomości
czasowe zajęcie nieruchomości
co do zasady wywłaszczonej nieruchomości się nie zwraca, bo dzięki niej ma zostać
zrealizowany cel publiczny; w szczególnych przypadkach dopuszcza się jednak czasowe
zajęcie nieruchomości;
przesłanki: siła wyższa lub nagła potrzeba zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
forma: decyzja starosty o zezwoleniu na zajęcie nieruchomości na czas oznaczony, nie
dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia zajęcia nieruchomości; przy postepowaniu na wniosek
decyzja niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, od dnia złożenia wniosku;
decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności;
obowiązek doprowadzenia nieruchomości do stanu sprzed zajęcia po zakończeniu okresu
zajęcia nieruchomości; a przy braku spełnienia odszkodowanie za wynikłe szkody;
niezwłoczne zajęcie nieruchomości
co do zasady zajęcie następuje, kiedy decyzja staje się ostateczna (nie służą już na nią środki
odwoławcze), ale w określonych przypadkach dozwolone jest zajęcie nieruchomości tuż po
wydaniu decyzji;
przesłanki: w przypadku gdy decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności
lub w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym;
forma: decyzja starosty
treść: zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, tuż po wydaniu decyzji
o wywłaszczeniu nieruchomości pod warunkiem, że zwłoka w zajęciu uniemożliwiałaby
realizację celu publicznego, dla którego została wywłaszczona;
jeżeli wydanie decyzji związane jest z obowiązkiem uprzedniego dokonania podziału
nieruchomości to decyzja o podziale także otrzymuje rygor natychmiastowej
wykonalności.

136. Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
ustalane w decyzji kończącej postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości na podstawie
rynkowej wartości nieruchomości;
nie można się go zrzec;
jeżeli na nieruchomości ustanowione są inne prawa rzeczowe, odszkodowanie zmniejsza się
o kwotę równą wartości tych kwot;
jeżeli na nieruchomościach JST ustanowione jest użytkowanie wieczyste, odszkodowanie
zostaje zmniejszone o jego wartość;
wartość odszkodowania ustala starosta według stanu, przeznaczenia i wartości nieruchomości;
za zgodą właściciela/ użytkownika wieczystego w ramach odszkodowania może być przekazana
nieruchomość zamienna, a różnicę w kwotach odszkodowania i nieruchomość zamiennej
pokrywa się w formie dopłaty;
zapłata następuje w ciągu 14 dni od kiedy decyzja podlega wykonaniu, a w przypadku
natychmiastowego wykonania decyzji na wniosek podmiotu dokonuje się zaliczki w wysokości
70% odszkodowania;
odszkodowanie przysługuje za wywłaszczenie nieruchomości, za szkody powstałe w wyniku
działań na nieruchomościach w ramach czasowego zajęcia nieruchomości – jeśli w wyniku
działań zmniejszy się wartość nieruchomości, to należy zapłacić równowartość utraconej
wartości.
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137. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
co do zasady, nieruchomość nie może zostać przeznaczona na inny cel publiczny niż w decyzji;
jeżeli organ chce zmienić cel publiczny, na jaki wykorzysta nieruchomość to informuje
właściciela, że może wtedy domagać się zwrotu w terminie 3 miesięcy od otrzymania
zawiadomienia, albo zezwolić na realizację innego celu;
przesłanką zwrotu jest także uznanie nieruchomości za zbędną w realizacji celu, co następuje
jeśli w ciągu 7 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna nie rozpoczęto prac lub jeśli
w ciągu 10 lat od tego terminu nie zrealizowano celu;
nieruchomość podlega zwrotowi w stanie, w jakim jest w dniu zwrotu;
zwrot nieruchomości równa się zwrotowi odszkodowania i/lub nieruchomości zamiennej –
wartość zwrotu jest waloryzowana (przy wzroście inflacji wzrasta kwota), ale nie może być
wyższa nić wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu;
forma: decyzja o zwrocie nieruchomości, zwrocie odszkodowania czy zwrocie nieruchomości
zamiennej.

138. Wychowanie przedszkolne; obowiązek szkolny i obowiązek nauki (zakres
podmiotowy i przedmiotowy; stosunki administracyjne; formy działania
administracji)
cecha

zakres
podmiotowy

zakres
przedmiotowy

formy działania
administracji

wychowanie przedszkolne

obowiązek szkolny

obowiązek nauki

dzieci, od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym
dziecko
kończy 3 lata (w
szczególnym wypadku 2,5 roku) do
końca roku szkolnego, w roku
kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 6 lat (max 8 jeżeli dziecko
posiada orzeczenie o konieczności
kształcenia specjalnego);
odbycie wychowania przedszkolnego;
obowiązkowe jest odbycie rocznego
przygotowania
(tzw.
zerówka)
przedszkolnego 5-latka (od roku
szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 5 lat)
uchwała rady gminy o wysokości
opłat za kształcenie w przedszkolu
i warunkach zwolnień;
zwolnienie z opłat przez organ gmin
lub upoważniony przez niego organ
w trybie ustalonym w ww. uchwale;
prowadzenie
zajęć
przez
nauczycieli – działania faktyczne;
prowadzenie przedszkola przez
dyrektora – czynności faktyczne

dziecko i młodzież od
początku roku szkolnego,
w którym kończy 6 lat (na
wniosek rodziców 7 lat, a
wyjątkowo – 5 lat) do
skończenia gimnazjum,
ale nie dłużej niż do 18 r.ż.

do 18 r.ż. [nie musisz
skończyć gimnazjum, ale
jak skończysz przed 18 r.ż.
to i tak musisz się gdzieś
uczyć]

naukowa w tzw. zerówce, szkole podstawowej i co
najmniej gimnazjum
nauka w placówkach edukacyjnych

decyzja dyrektora szkoły dla rodzica zezwalająca na
naukę poza szkołą;
decyzja o cofnięciu zezwolenia;
zwrot kosztów przejazdu dla uczniów, jeśli gmina ma
obowiązek zapewnić bezpłatny transport – czynność
materialno-techniczna;
nauczanie dzieci – czynność materialno-techniczna;
prowadzenie
ewidencji
spełniania
obowiązku
szkolnego przez dzieci przez dyrektora – działania
faktyczne

139. Stypendium szkolne a zasiłek szkolny
cecha
podmiot

forma

stypendium szkolne

zasiłek szkolny

uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie (kwota na osobę nie większa niż 316 zł
na osobę)
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału
w zajęciach lub pomoc rzeczowa – może być

uczeń
znajdujący
się
przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia
losowego
świadczenie
pieniężne
lub
pomoc rzeczowa
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okres

równocześnie przyznawane w jednej lub kilku
formach
min. miesiąc i max 10 m-cy w danym roku szkolnym

raz lub kilka razy w roku

inne
stypendia
socjalne

nie wykluczają o ile ich suma miesięcznie nie
przekracza 20 x 56 zł (dla dziecka do 18 r.ż.)

brak zależności
stypendiów

charakter
świadczenia

od

innych

świadczenia socjalne

140. Samorządowe akty normatywne podejmowane na podstawie ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
uchwała rady gminy o liczbie punktów sprzedaży napojów zwierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak
i w miejscu sprzedaży;
uchwała rady gminy o zasadach sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy;
uchwała rady gminy o wprowadzeniu stałego lub czasowego zakazu sprzedaży, podawania,
spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w innych miejscach, obiektach, obszarach
gminy ze względu na ich charakter;
uchwała OSiK JST o wysokości opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień lub placówce.

141. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
związane jest z reglamentacją jako sferą działania administracji [zob. pkt 1];
miejsca sprzedaży detalicznej: sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,
wydzielone stoiska w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni >200m2,
pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca
prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych;
opłata przed wydaniem zezwolenia – liczy się ją osobno dla każdego typu napojów
zawierających alkohol:
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu plus piwo;
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu bez piwa;
2100 zł na sprzedaż napojów zawierających ponad 18% alkoholu;
jeśli roczna wartość sprzedaży napojów zawierających alkohol w poprzednim roku przekracza
37 500 zł dla dwóch pierwszych kategorii i 77 000 zł dla trzeciej, to opłata liczona jest
procentowo, odpowiednio 1,4% oraz 2,7%;
brak opłaty skarbowej za to zezwolenie;
tryb wydania zezwolenia: organ wykonawczy gminy (właściwość gminy wg lokalizacji punktu
sprzedaży) w formie zezwolenia (decyzja administracyjna o szczególnej nazwie) na wniosek
podmiotu;
oddzielne zezwolenie dla każdej kategorii napojów zawierających alkohol;
obowiązek uzyskania zgody od gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, co
do zgodności z uchwałą o lokalizacji punktów sprzedaży napojów zawierających alkohol;
ważność zezwolenia: oznaczona, min. 4 lata (a w zakresie sprzedaży w celu spożywania poza
miejscem kupna – min. 2 lata);
jednorazowe zezwolenie: dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie lub jednostek OSP
(Ochotniczej Straży Pożarnej) na okres max 2 dni – na jednorazowe wydarzenia (brak
obowiązku zgody komisji co do zgodności z ww. uchwałą);
sprzedaż przy braku zezwolenia: grzywna wg postępowania karnego i fakultatywnie
przepadek napojów zawierających alkohol.
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142. Cofnięcie a wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
cecha
przesłanki

cofnięcie

wygaśniecie

charakter
organ
następstwa

obligatoryjny - związany
organ wykonawczy gminy - decyzja

Katalog zamknięty, m.in.
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych osobom
nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt, pod zastaw;
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ponad 18%
w ośrodkach szkoleniowych i domach wypoczynkowych;
nieprzestrzeganie warunków sprzedaży napojów
alkoholowych;
powtarzające się co najmniej dwukrotnie w okresie
6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy
zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą
napojów alkoholowych (jeśli prowadzący sklep nie
powiadamia właściwych organów);
wprowadzenie do obrotu napojów alkoholowych,
pochodzących z nielegalnych źródeł.

ponowne wystąpienie o zezwolenie nie wcześniej niż po
upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu

likwidacja przedsiębiorstwa;
upływ terminu ważności
zezwolenia;
zmiana rodzaju działalności
punktu sprzedaży
zmiana składu osobowego
wspólników spółki cywilnej;
niezłożenia
oświadczenia
o wartości obrotu;
nieuiszczenie opłaty

ex lege
złożenie wniosku o nowe zezwolenie
nie wcześniej niż po upływie 6
miesięcy od daty wygaśnięcia

143. Formy działania administracji na przykładzie ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
akty normatywne powszechnie obowiązujące:
[zob. pkt 140],
rozporządzenie RM o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na czas
oznaczony ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny;
akty normatywne o char. wewn. obow.:
statut określający organizację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
akty administracyjne – decyzje:
zezwolenie i decyzja o cofnięciu zezwolenia marszałka województwa na obrót hurtowy
napojami zawierającymi alkohol,
zezwolenie i decyzja o cofnięciu zezwolenia organu wykonawczego gminy na sprzedaż
detaliczną napojami zawierającymi alkohol;
działania faktyczne
działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie
działalności informacyjno-edukacyjnej; inicjowanie działań zwiększających skuteczność
leczenia odwykowego,
wydanie duplikatu zezwoleń,
pobranie opłat związanych z uzyskaniem zezwolenia,
sprawozdanie RM dla Sejmu,
prowadzenie izby wytrzeźwień.
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144. Klasyfikacja aktów administracyjnych na przykładzie decyzji
administracyjnych podejmowanych na podstawie ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (minimum 3 akty administracyjne – każdy, min. 3 kryteria)
zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
zewnętrzny – nie występuję tutaj prawo zakładowe, ani hierarchiczne podporządkowanie;
związany – ustawa mówi wprost, że zostaje wydane po pozytywnej opinii gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych;
„dwustronny” [zależny od woli adresata] – wydawany na wniosek podmiotu, nie z
inicjatywy organu;
konstytutywny – daje prawo do sprzedaży napojów alkoholowych;
decyzja o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
zewnętrzny – j.w.;
związany – ustawa mówi wprost w jakich wypadkach cofa się zezwolenie;
„jednostronny” – jest wydawana bez względu na zgodę podmiotu;
konstytutywny – uchyla prawo do sprzedawania napojów alkoholowych;
decyzja o cofnięciu zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
zewnętrzny – j.w.;
swobodny – ustawa mówi w jakich wypadkach można cofnąć zezwolenie;
„jednostronny” – jest wydawana bez względu na zgodę podmiotu;
konstytutywny – uchyla prawo do obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.

145. Pojęcie: zgromadzenia/ zgromadzenia publicznego/ imprezy masowej/
masowej imprezy sportowej/ meczu piłki nożnej
zgromadzenie – zgrupowanie osób (przed nowelizacją było to min 15 osób) na otwartej
przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonych miejscu w celu odbycia
wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych [def.
legalna – Prawo o zgromadzeniach];
zgromadzenie publiczne – znowelizowana ustawa Prawo o stowarzyszeniach już nie korzysta
zamiennie ze zgromadzenia i zgromadzenia publicznego, pojęcie to zniknęło z tekstu ustawy;
impreza masowa – impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa
(w tym mecz piłki nożnej) za wyjątkiem imprez:
organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach itp.;
organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych;
organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
sportowych dla sportowców niepełnosprawnych;
sportu powszechnego nieodpłatnym na terenie otwartym;
zamkniętych, organizowanych przez pracodawców dla pracowników
[def. legalna – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych]
masowa impreza sportowa – impreza masowa, mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub
popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na:
stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem z liczbą miejsc nie mniejszą niż 1000
(stadion), 300 (hala sportowa, inny obiekt),
terenie, umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej z liczbą miejsc nie mniej niż
1000;
[def. legalna – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych]
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mecz piłki nożnej – masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie
piłki nożnej, organizowana na stadionie lub innym obiekcie sportowym z liczbą miejsc nie mniej
niż 1000 [def. legalna – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych].

146. Zgromadzenie publiczne jako przedmiot działania administracji publicznej
(zasady i tryb; formy działania administracji)
Zasady
regulowane Prawem o zgromadzeniach;
def. zgromadzenia [zob. pkt 145] za wyjątkiem zgromadzeń organizowanych przez organy
władzy publicznej czy w ramach kościołów;
organizatorem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Tryb
co do zasady podlega obowiązkowi zawiadomienia na min. 6 dni (max 30 dni) przed datą
zgromadzenia (rada gminy może określić miejsca, w których organizacja zgromadzenia nie
wymaga zawiadomienia);
wraz z dotarciem zawiadomienia następuje rejestracja zgromadzenia
udostepnienie informacji o planowanym zgromadzeniu w BIP przez organy gminy;
w przypadku, gdy cel zgromadzenia narusza zasady organizowania zgromadzeń czy przepisy
karne, albo jego przeprowadzenie może zagrażać życiu lub zdrowiu organy zakazują
zgromadzenia w formie decyzji,
możliwe rozwiązanie zgromadzenia decyzja ustną przedstawiciela organu po dwukrotnym
ostrzeżeniu uczestników o możliwości rozwiązania.

Formy działania administracji
udostepnienie informacji o planowanym zgromadzeniu w BIP przez organy gminy – działanie
faktyczne;
rejestracja zgromadzenia – działania faktyczne;
wyznaczenie przedstawiciela organu do udziału w zgromadzeniu – działanie faktyczne;
decyzja o zakazie zgromadzenia (nie później niż na 96h przed rozpoczęciem zgromadzenia) – akt
administracyjny;
decyzja ustna o natychmiastowym rozwiązaniu – akt administracyjny.

147. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zasady i tryb, formy działania
administracji)
Zasady
reguluje to Prawo o ruchu drogowym;
dotyczy wykorzystania dróg na: zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką
turystyczna i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania
z drogi w sposób szczególny;
organizator jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz
porządek podczas trwania imprezy, w tym uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na
drogach przebieg trasy.

Tryb
pisemny wniosek organizatora na co najmniej 30 dni przed terminem imprezy do organu
zarządzającego ruchem wraz z kopiami wniosku do komendanta policji;
wydanie w drodze decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny od zarządcy dróg po
zasięgnięciu opinii komendanta policji i uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu;
odmowa wydania zezwolenia, gdy organizator nie spełnił warunków, istnieje zagrożenie życia,
zdrowia; impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
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cofnięcie zezwolenia gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia
wielkiej wartości (obligatoryjnie) lub gdy impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego
(fakultatywnie);
przerwanie imprezy przez organ kontroli ruchu drogowego w przypadku, kiedy impreza odbywa
się w miejscu niezgodnym z zezwoleniem, istnieją przesłanki z punktu wyżej.

Formy działania administracji
wydanie zezwolenia – akt administracyjny – decyzja;
odmowa wydania zezwolenia – akt administracyjny;
decyzja o cofnięciu zezwolenia z rygorem natychmiastowej wykonalności – akt administracyjny;
przerwanie imprezy przez organ kontroli – działanie faktyczne;
uzgodnienie z organizatorem przebiegu trasy – działanie faktyczne.

148. Impreza masowa jako przedmiot działania administracji publicznej (zasady
i tryb, formy działania administracji)
Zasady
def. imprezy masowej [zob. pkt 145];
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej udziela organ wykonawczy gminy;
za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiada organizator.

Tryb
nie później niż na 30 dni przed planowana imprezą masową, organizator występuje z wnioskiem
o zezwolenie nie przeprowadzenie imprezy masowej i zwraca się o opinie do policji, straży
pożarnej, ratownictwa medycznego itp.;
organ może zażądać dodatkowej dokumentacji;
organ wydaje zezwolenie lub decyzję o odmowie wydania zezwolenia (obligatoryjnie
w przypadku niezłożenia opinii i niespełnienia wymogów) na co najmniej 7 dni przed datą
imprezy masowej;
organ może wydać decyzję o zakazie, jeśli po wydaniu decyzji stwierdzi, że zostały naruszone
warunki bezpieczeństwa dające podstawę do jego wydania;
wojewoda może przerwać imprezę masową, jeżeli jej przebieg zagraża życiu/zdrowiu.

Formy działania administracji
zezwolenie – akt administracyjny;
odmowa wydania zezwolenia – decyzja – akt administracyjny;
decyzja o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej – akt administracyjny;
przerwanie imprezy masowej– działanie faktyczne;
decyzja wojewody o przerwaniu – akt administracyjny.

149. Sytuacja administracyjnoprawna organizatora imprezy masowej/ sytuacja
administracyjnoprawna organizatora meczu piłki nożnej
Sytuacja administracyjnoprawna organizatora imprezy masowej
organizator – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, przeprowadzająca imprezę masową [def. legalna];
obowiązki organizatora:
spełnienie wymogów w zakresie prawa budowlanego, opieki medycznej, zaplecza
higieniczno-sanitarnego, dróg ewakuacyjnych;
opracowanie instrukcji; regulaminu
odpowiedzialność: za bezpieczeństwo imprezy masowej,
uprawnienia organizatora:
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prawo do żądania dokumentu potwierdzającego tożsamość przy zakupie biletów wstępu na
imprezę masową;
w określonych przypadkach może odmówić wejścia osobie, które ma tzw. „zakaz klubowy”;
prawo do utrwalania przebiegu imprezy.

Sytuacja administracyjnoprawna organizatora meczu piłki nożnej.
organizator – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, przeprowadzająca imprezę masową [def. legalna];
obowiązki organizatora:
spełnienie wymogów w zakresie prawa budowlanego, opieki medycznej, zaplecza
higieniczno-sanitarnego, dróg ewakuacyjnych;
opracowanie instrukcji; regulaminu;
(!) zapewnia identyfikację osób uczestniczących w imprezie (przy rozgrywkach jednej z trzech
najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn);
prowadzenia sprzedaży biletów;
sprzedawanie biletów po podaniu i zweryfikowaniu danych potwierdzających tożsamość
uprawnienia organizatora:
w określonych przypadkach może odmówić wejścia osobie, które ma tzw. „zakaz klubowy”;
może stosować zakaz klubowy dając go osobie na okres nie dłuższy niż 2 lata;
może udostępniać miejsca stojące;
prawo do utrwalania przebiegu imprezy.

150. Decyzja administracyjna jako forma działania administracji dotycząca
imprezy masowej
zezwolenie:
organ: wykonawczy gminy,
termin: nie później niż na 7 dni przed terminem imprezy masowej,
klasyfikacja: zewnętrzna/ „dwustronna” [zależny od woli adresata] / konstytutywna/ na
wniosek;
odmowa wydania zezwolenia:
organ: wykonawczy gminy,
termin: nie później niż na 7 dni przed terminem imprezy masowej,
klasyfikacja: zewnętrzna/ „dwustronna” [zależny od woli adresata] / deklaratoryjna/ na
wniosek;
decyzja o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej:
organ: wykonawczy gminy,
termin: po wydaniu decyzji,
klasyfikacja: zewnętrzna/ jednostronna / konstytutywna/ z urzędu
decyzja o przerwaniu imprezy masowej
organ: wojewoda,
termin: w trakcie imprezy masowej,
klasyfikacja: jednostronna/ konstytutywna/ z urzędu.
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POJAWIŁY SIĘ TEŻ NA EGZAMINIE
151. Językowe rozumienie administracji
etymologicznie pojęcia z zakresu „administracji” mają swoje korzenie w łacinie;
ministrare (łac.) – działalność służebna wykonywana w celu spełnienia cudzej woli albo według
wcześniej przyjętych założeń lub dyrektyw;
w okresie monarchii nowożytnej, przy okazji realizacji koncepcji rządu i dzielenia administracji
królewskiej na resorty – minister miał być pierwszym sługą królewskim;
w kościele – ministrant ma usługiwać kapłanowi
przy dodaniu przedrostka „ad” zaakcentowano, że chodzi o działalność zróżnicowaną –
czasem tylko pośrednio związana z ministrare, innym razem pomocnicza i służebną wobec niej
– nie miało się opierać na jednorazowych działaniach, a obejmować aktywność wykonawczą
systematyczną i względnie trwałą.

152. Badanie źródeł prawa – elementy badania źródeł prawa
podstawa prawna – badanie obejmuje ogólną normę kompetencyjną (np. jak w USG) oraz
szczegółową podstawę prawną (delegacje ustawowe) do wydania konkretnego aktu
o konkretnej materii (np. upoważnienie do wydania decyzji dla starosty o wywłaszczeniu
nieruchomości). Ocena obejmuje uznanie czy wystarczyła norma kompetencyjna czy konieczne
było szczegółowe upoważnienie;
materia normowana – wyróżnienie regulacji, które mogą być normowane tylko określonymi
aktami (np. ograniczenia praw i wolności wyłącznie w ustawie);
walor prawny – ustalenie czy w oparciu o dany akt prawny można na podmiot zewnętrzny
nałożyć obowiązek lub nadać uprawnienia – tutaj dużą rolę odgrywa orzecznictwo NSA i TK;
promulgacja (procedura prawodawcza, której najważniejszym elementem jest ogłoszenie aktu
prawnego) – dokonuje się tutaj ustaleń związanych z wymogami i konsekwencjami ogłaszania
aktu normatywnego;
nomenklatura – dokonanie porządku wśród znacznego rozgardiaszu w nazewnictwie aktów –
samych rozporządzeń, których wydawanie jest regulowane prawem, jest co najmniej kilka.

153. Kontrola parlamentarna
kontrola sejmowa
kompetencje Sejmu wynikają z jego pozycji jako naczelnego organu władzy państwowej;
wynika z Konst., z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, z regulaminu Sejmu;
kontrola sprawowana: na sesjach, w ramach działalności Marszałka i Prezydium Sejmu,
w ramach działalności komisji sejmowych, stałych i nadzwyczajnych, za pośrednictwem
posłów;
działalność uchwałodawcza w zakresie stanowisk, co do orzeczeń TK [obecnie grząski
temat], sprawozdań NIK-u;
podejmowanie rezolucji – aktów zawierające prawnie wiążące wezwanie określonego
organu do podjęcie wskazanego, jednorazowego działania;
powoływanie komisji sejmowych [rozpatrują sprawy, ale mogą także kontrolować organy
administracji rządowej czy JST, np. poprzez wizytacje lub badanie działalności];
w zakresie kontaktu z RM: rozpatrywanie projektu ustawy budżetowej, analiza planów
finansowych państwa, badanie założeń polityki społeczno-rządowej kraju
kontrola senacka
zbliżone do kontroli sejmowej;
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oprac. Anna Maciąg, e-mail: anna.maciag@outlook.com
prawo do uzyskiwania informacji (przez senatora i posła) i materiałów oraz do wglądu
w działalność organów administracji państwowej i samorządowej, zakładów,
przedsiębiorstw;
dostęp do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową (w granicach
szczególnych uregulowań ustawowych);
prawo do podjęcia interwencji w organach administracji rządowej czy samorządowej.
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