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Wkładka aktualizacyjna na rok 2018 do książki 
U. Legierskiej „Prawo administracyjne – ćwiczenia” (wyd. 2015 r.) 

(opracowana według stanu na 31.03.2018 r.) 

 

 

Ćwiczenie 6 

Aktualne przykłady: 

1.  

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

Art. 6. 1. Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na 

automatach może być prowadzona po uzyskaniu koncesji na kasyno gry, z zastrzeżeniem art. 

5 ust. 1 i 1b oraz art. 6a ust. 2. 

2. Działalność w zakresie gier bingo pieniężne może być prowadzona po uzyskaniu 

zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne. 

2. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

Art. 8. 15. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami 

integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym 

integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół 

podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w 

zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. 

4.  

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

Art. 2. Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań 

podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju 

kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia 

konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, 

regionalnej lub lokalnej. 

Art. 3. Politykę rozwoju prowadzą: 

1) Rada Ministrów; 

2) samorząd województwa; 
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2a) związki metropolitalne; 

3) samorząd powiatowy i gminny. 

 

Ćwiczenie 15 

aktualne przykłady: 

4.  

Art. 4. Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach 

1. Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej 

zdolności do czynności prawnych. 

2. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały 

wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia. 

 

Ćwiczenia 24, 29, 36, 218 

od 1 września 2017 ma wejść w życie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

 

Ćwiczenie 29 

w punkcie G nastąpiła zmiana obowiązującego rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich 

i stypendiów doktoranckich. 

 

Ćwiczenie 43 

przykład 1 zmienić: 

Na podstawie art. 120 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Prezes Rady 

Ministrów ma określić, w drodze rozporządzenia, wynagrodzenie członków Wyższej Komisji 

Dyscyplinarnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców. 

Prezes Rady Ministrów stwierdza jednak, że sprawy wynagrodzeń są kwestiami finansowymi, 

a zatem rozporządzenie takie powinien wydać Minister Finansów i upoważnia go do tego. 

 

Ćwiczenie 52 

Uaktualnione przykłady: 

B. 
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Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania 

statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

C. 

Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania 

statutu Ministerstwu Finansów 

 

Ćwiczenie 57 

w punkcie 5 nastąpiła zmiana obowiązującego rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych 

 

Ćwiczenie 74 

Prawo o zgromadzeniach obecnie reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. 

 

Ćwiczenie 75 

W związku ze zmianą przepisów Ustawy o ochronie przyrody wyjątki od obowiązku uzyskania 

zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów obejmują drzewa lub krzewy, które rosną na 

nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 1 pkt. 3a). 

 

Ćwiczenie 153 

pkt 3 – art. 8 ust. 15 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

pkt 7 – art. 6 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach 

 

Ćwiczenie 170 

pkt 3. 

Art. 232 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 


