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• prawo Unii Europejskiej: 

- prawo instytucjonalne i ustrojowe UE: instytucje UE i zasady systemu instytucjonalnego UE; źródła 

prawa UE (w tym rodzaje i charakter aktów prawnych UE, hierarchia aktów prawnych UE, zasady 

określające relację między aktami prawnymi UE, znaczenie aktów tzw. prawa miękkiego UE); 

stosowanie i interpretacja prawa UE (w tym przez krajowe organy administracyjne i sądy; metody 

wykładni prawa UE; znaczenie wielojęzyczności systemu prawa UE; bezpośredni skutek przepisów 

prawa unijnego oraz prounijna wykładnia prawa krajowego); sądy unijne (w tym rodzaje postępowań 

przed sądami unijnymi i zasady proceduralne dotyczące tych postępowań); odpowiedzialność państwa 

członkowskiego za naruszenie prawa UE (odpowiedzialność odszkodowawcza wobec jednostek oraz 

odpowiedzialność na podstawie art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej); prawa 

podstawowe UE (Karta Praw Podstawowych UE oraz znaczenie Europejskiej Konwencji o Ochronie 

Praw Człowieka i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w porządku prawnym UE); 

zasady strukturalne prawa UE (m.in. zasada przyznania, w tym podział kompetencji UE na kompetencje 

wyłączne i dzielone z państwami członkowskimi, zasady pomocniczości i proporcjonalności, zasady 

pierwszeństwa i bezpośredniej skuteczności prawa UE, zasada autonomii prawa UE, zasada autonomii 

proceduralnej i jej ograniczenia – zasada efektywności i równoważności); wpływ prawa UE i orzeczeń 

sądów unijnych na trwałość prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji 

administracyjnych; 

- prawo gospodarcze UE: swobody rynku wewnętrznego; unijne prawo konkurencji i ochrony 

konsumentów (w tym relacja do polskich regulacji ochrony konkurencji i konsumentów); prawo celne 

UE (w tym znaczenie krajowych regulacji celnych); unijne regulacje dotyczące podatku akcyzowego i 

podatku od towarów i usług (VAT); wpływ prawa europejskiego na polskie prawo administracyjne;  

 

 

• Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka – rodzaje oraz treść praw i wolności 

konwencyjnych z uwzględnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz); 

warunki dopuszczalności skargi indywidualnej do ETPCz; przebieg postępowania przed ETPCz; 

wykonanie orzeczeń ETPCz; znaczenie orzeczeń ETPCz w porządkach prawnych UE i Polski; prawa 

człowieka w EKPCz i Konstytucji RP; stosowanie EKPCz przez polskie organy administracyjne i sądy 

 

 

• zagadnienia regulowane ordynacją podatkową: w szczególności postępowanie podatkowe; kontrola 

podatkowa; rodzaje decyzji podatkowych; instytucje nadpłaty i zwrotu podatku; przedawnienie 

zobowiązań podatkowych; odpowiedzialność podatkowa osób trzecich;  prawa i obowiązki następców 

prawnych podatnika; ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych; tajemnica skarbowa 

 



• Krajowa Administracja Skarbowa, w szczególności organizacja, zadania, współpraca 

międzynarodowa, Służba Celno-Skarbowa, status pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej, kontrola celno-skarbowa, urzędowe sprawdzenie 

 

• prawo podatkowe materialne, w tym podatek VAT, podatek akcyzowy, podatki dochodowe, podatek 

od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od gier  

 

 

• postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (zagadnienia regulowane kodeksem 

postępowania administracyjnego, aktami dotyczącymi informatyzacji działalności administracji 

publicznej oraz ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustawą o ustroju sądów 

administracyjnych) 

 

 

• prawo i postępowanie celne (regulacje unijne i krajowe) 

 

 

• prawo konkurencji i postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (regulacje 

unijne i krajowe) 

 

 

• zasady prowadzenia działalności gospodarczej (zagadnienia regulowane ustawą Prawo 

przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców; działalność w sektorze gier 

hazardowych i odpowiedzialność prawna za prowadzenie jej wbrew wymogom ustawy) 

 

 

• zagadnienia regulowane Kodeksem karnym skarbowym: w szczególności przestępstwa i 

wykroczenia skarbowe; zasady odpowiedzialności karnoskarbowej; postępowanie karnoskarbowe 

 

 

• informacja publiczna i ochrona danych osobowych (regulacje prawa unijnego i polskiego) 

 

 

• prawo pracy i prawo urzędnicze (zagadnienia objęte regulacją kodeksu pracy, ustawy o Służbie 

Cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, o pracownikach samorządowych) 

 

 

• wolne zawody prawnicze (istota zawodów radcy prawnego i adwokata, zasady wykonywania 

zawodu, zasady etyki, odpowiedzialność dyscyplinarna, samorząd zawodowy – zadania, charakter, 

struktura) 

 

 

• ustawa o grach hazardowych 


