
Dr hab. Grzegorz Krawiec 

 

Doktor habilitowany nauk prawnych (dyscyplina: prawo administracyjne) 

Profil seminarium dyplomowego:  

 

Student dokonuje wyboru tematu samodzielnie. Ja mogę coś zaproponować. Od roku akademickiego 

2022/2023 chciałbym wprowadzić wiele nowych obszarów badawczych, związanych np. ze sztuczną 

inteligencją, nowymi technologiami oraz prawami zwierząt (i inne). 

W związku z tym, że kierunek Prawo ma charakter praktyczny, pewne zagadnienia można badać z 

praktycznego punktu widzenia, choćby badając daną kwestie w konkretnej gminie (np. akty prawa 

wewnętrznego i powielaczowego na przykładzie Gminy X), lub na podstawie orzeczeń sądowych (ze 

strony: orzeczenia.nsa.gov.pl), czy na podstawie informacji uzyskanych w trybie ustawy o dostępie do 

informacji publicznej lub na podstawie danych statystycznych. 

 

Pracę pisać można z:  

1/prawa administracyjnego (ogólnego, materialnego) 

2/ postępowania administracyjnego (jurysdykcyjne i niejurysdykcyjne) 

3/ prawa publicznego gospodarczego 

4/ praw człowieka 

5/ instytucji ombudsmana 

 

Przykładowe tematy/obszary badawcze: 

1. Sztuczna inteligencja w administracji publicznej 

2. Zastosowanie Internetu w administracji publicznej  

3. Biuletyn Informacji Publicznej: funkcjonalność i użyteczność (na przykładzie Gminy X) 

4. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

5. Wykorzystanie Internetu w obsłudze stron (w wybranych krajach) 

6. Załatwianie indywidualnych spraw w administracji przy wykorzystaniu Internetu   

7. Problematyka administracji publicznej w Wikipedii (polskiej i innych) 

8. Administracja publiczna a COVID-19 

9. Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym 

10. Funkcjonowanie fundacji (na przykładzie…) 

11. Doręczenia elektroniczne w postępowaniu administracyjnym 

12. Prawa zwierząt 

13. Doświadczenia na zwierzętach w prawie polskim 

14. Bezpieczeństwo ekologiczne w prawie polskim 

15. Ochrona drzew i krzewów w prawie polskim 

16. Przeciwdziałanie deficytowi wody pitnej w prawie polskim 

17. Przeciwdziałanie niszczeniu lasów w prawie polskim 



18. Przeciwdziałanie zagrożeniom utraty różnorodności biologicznej w prawie polskim 

19. Europejski Zielony Ład – problematyka prawna 

20. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

21. Postępowanie w sprawach inwestycyjno-budowlanych 

22. Postępowanie w sprawach ochrony środowiska 

23. Postępowanie scaleniowe 

24. Postępowanie wywłaszczeniowe 

25. Charakter prawny wolnych zawodów (radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz itd.) 

26. Mienie komunalne 

27. Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy publicznych 

28. Formy współdziałania samorządu terytorialnego 

29. Metropolie/zarządzanie metropoliami 

30. Ratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego; 

31. Publiczne prawa podmiotowe 

32. Stany nadzwyczajne jako forma ingerencji w sferę prawną jednostki 

33. Podziemne Państwo Polskie i jego administracja 

34. Urząd prezydenta w Polsce: rys historyczny 

35. Najwyższa Izba Kontroli jako organ ochrony praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej 

36. Postępowanie kontrolne prowadzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich 

37. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ ochrony prawa 

38. Rzecznik Praw Dziecka 

39. Konwencja o prawach dziecka jako element systemu ochrony praw człowieka; 

40. Prawa dziecka 

41. Rzecznik Praw Pacjenta 

42. Prawa pacjenta 

43. Prawna problematyka zawodów medycznych 

44. Działalność lecznicza w Polsce – problemy prawne 

45. System informacji w ochronie zdrowia 

46. Problematyka prawna transplantacji 

47. Problematyka prawna chorób zakaźnych 

48. Ochrona zdrowia psychicznego – problemy prawne 

49. Prawna problematyka uzdrowisk 

50. Prawna problematyka przerywania ciąży (aborcji) 

51. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 

52. Zasada zrównoważonego rozwoju 

53. Zasada pomocniczości (subsydiarności) 

54. Prawo do dobrej administracji – standardy europejskie i międzynarodowe 

55. Pojęcie rodziny w polskim prawie administracyjnym 

56. Zawarcie małżeństwa w prawie polskim 

57. Porozumienie administracyjne 

58. Zakład administracyjny – problematyka ustrojowa 

59. Mediacja w postępowaniu administracyjnym (i sądowoadministracyjnym) 

60. Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym 

61. Pozwolenie na budowę 

62. Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego 

63. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej 

64. Milczenie i bezczynność organu administracji 

65. Terminy w postępowaniu administracyjnym 



66. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 

67. Strona w postępowaniu administracyjnym ogólnym 

68. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym 

69. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym 

70. Doręczenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym 

71. Dowód z dokumentu w ogólnym postępowaniu administracyjnym 

72. Administracyjne kary pieniężne 

73. Prawo do życia 

74. Zakaz tortur i nieludzkiego traktowania 

75. Problematyka tzw. praw reprodukcyjnych 

76. Zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania – aspekt europejski i międzynarodowy 

77. Zakaz dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną 

78. Wolność zrzeszania się w prawie polskim i międzynarodowym 

79. Wolność sumienia i wyznania w prawie polskim i międzynarodowym 

80. Wolność słowa w prawie polskim i międzynarodowym 

81. Wolność zgromadzeń w prawie polskim i międzynarodowym 

82. Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturowe 

83. Prawny obrót nieruchomościami w Polsce 

84. Organizacja sportu o charakterze pozarządowym 

85. Sport a prawo międzynarodowe i europejskie 

86. Rynek sportowy i jego uczestnicy 

87. Finanse publiczne i podatki w sporcie 

88. Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozwiązywanie sporów w sporcie 

89. Odpowiedzialność karna w sporcie 

90. Odpowiedzialność cywilna w sporcie (ewentualnie trzy tematy o odpowiedzialności w sporcie 

można połączyć w jeden temat: „odpowiedzialność prawna w sporcie) 

91. Doping w sporcie – problematyka prawna 

92. Prawa osób niepełnosprawnych 

93. Formy pomocy społecznej w Polsce 

94. Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych 

95. Status prawny cudzoziemców w Polsce 

96. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – problematyka prawna 

97. Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej 

98. Organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej 

99. Policja jako instytucja służąca ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie; 

100. Pojęcie bezpieczeństwa w prawie administracyjnym 

101. Organizacja Sił Zbrojnych RP 

102. Powszechny obowiązek obrony 

103. Charakter prawny zezwoleń 

104. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (na przykładzie Gminy X) 

105. Ochrona osób i mienia – problematyka prawna 

106. Prawny charakter koncesji 

107. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim 

108. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 

109. Partnerstwo publiczno – prywatne – aspekty prawne 

110. Komisja Nadzoru Finansowego 

 


