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PROBLEMATYKA  

 

INSTYTUCJE SEKTORA PUBLICZNEGO:  

• Prawno-finansowe formy organizacyjne sektora publicznego; Służby publiczne - 

usługi publiczne – użyteczność publiczna;  Służby publiczne w ujęciu 

przedmiotowym.  

• Służba cywilna w Polsce; Polskie formacje policyjne; Służby specjalne; Służby 

ochronne w RP; Służby i straże sektorowe; Inspekcje i organy kontroli; Niezależne 

organy regulacyjne.  

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA: 

• Administracja publiczna w demokratycznym państwie prawa;  

• Uwarunkowania, założenia i metodyka reform administracyjnych w RP;  

• Administracja publiczna III RP w ujęciu przedmiotowym.   

• Ustrój administracji rządowej. Administracja centrum rządowego; Administracja 

ministerialna. Administracja urzędów centralnych. Terenowe organy administracji 

rządowej zespolonej. Rządowa administracja niezespolona. Agencje i fundusze 

rządowe. 

• Administracja zdecentralizowana: formy korporacyjne, formy oparte na czynniku 

osobowym, formy oparte na czynniku majątkowym. Administracja wykonywana w 

formie zadań zleconych; prywatyzacja zadań publicznych. 

 

SAMORZĄD TERYTORIALNY: 

• Demokracja lokalna. Władze i organy samorządu terytorialnego. Wybory 

samorządowe.  Mechanizmy demokracji bezpośredniej (referendum lokalne, 

konsultacje społeczne, zebrania wiejskie). 

• Funkcje, kompetencje i zadania gmin, powiatów i województw samorządowych.  

• Mienie komunalne. Zasady i instrumenty zarządzania finansowego. Gospodarka 

finansowa samorządu terytorialnego. Zasoby finansowe j.s.t. 

• Kadry samorządu terytorialnego. Etyka i odpowiedzialność w działalności samorządu. 

Antykorupcyjne ograniczenia mandatariuszy i funkcjonariuszy samorządowych.  

• Urzędy i jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Terytorialne jednostki 

pomocnicze gmin.   

• Współpraca i komunikacja między j. s. t. oraz innymi podmiotami. Związki 

komunalne i inne formy współdziałania.  

• Instytucje nadzoru i kontroli administracyjnej wobec samorządu terytorialnego.  

• Polityka lokalna; wspólnoty lokalne i problematyka małych ojczyzn; ruchy miejskie 

oraz lokalne inicjatywy mieszkańców;  lokalne strategie i programy rozwojowe;  

• Europejskie systemy władzy lokalnej. 

 

INSTYTUCJE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO: 

• Istota, teorie  i modele społeczeństwa obywatelskiego. 

• Formy organizacyjne społeczeństwa obywatelskiego: stowarzyszenia i fundacje, 

kościoły i związki wyznaniowe, partie polityczne, związki zawodowe, spółdzielnie, 

inne formy. 



• Potencjał polskiego sektora pozarządowego: różnorodność, liczebność i dynamika; 

zasięg działania i geografia polskiego ruchu pozarządowego; branżowa struktura 

trzeciego sektora. 

• Bariery rozwoju trzeciego sektora: endogeniczne i egzogeniczne  problemy polskich 

organizacji pozarządowych  

• Działalność pożytku publicznego. Współpraca organów administracji publicznej z 

OPP. Uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego. Nadzór nad 

prowadzeniem działalności pożytku publicznego. Tworzenia i funkcjonowania rad 

działalności pożytku publicznego. 

• Wolontariat: Formalnoprawne ramy wolontariatu; Wolontariusze w Polsce w świetle 

wyników badań; Zarządzanie wolontariatem. 

 


