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Wkładka aktualizacyjna na rok 2021 do książki 
U. Legierskiej „Prawo administracyjne – ćwiczenia” (wyd. II) 

(opracowana według stanu na 15.07.2021 r.) 

 

 

Ćwiczenie 6 
Aktualna treść przepisów z zadania: 

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 automa-
tach 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 przed-
szkolnego, 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 schro-
niskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. 

4) do art. 3 dodano pkt 2a) związki metropolitalne. 
 
Ćwiczenie 15 
4. Aktualna ustawa to: 
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. 
 
Ćwiczenie 16 
B. Aktualna ustawa to:  
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
 
Ćwiczenie 24 
Pytanie 2. B. Aktualna ustawa to: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
 
Ćwiczenie 29 
A. Aktualna ustawa to: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
G. Aktualne rozporządzenie to: 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dy-
plomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. 
 
Ćwiczenie 36 
1. Aktualna ustawa to: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
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Ćwiczenie 52 
B. Aktualne zarządzenie to: 
Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

C. Aktualne zarządzenie to:  
Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Minister-
stwu Finansów. 

F. Aktualne rozporządzenie to: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiega-
jących się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. 
 
Ćwiczenie 74 
1. Aktualna ustawa to: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. 

 
Ćwiczenie 153 
1. Zakładanie i prowadzenie szkół sportowych – zmiana podstawy prawnej: Ustawa z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe. 

7. Postępowanie w sprawach zgromadzeń – zmiana ustawy na Ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo 
o zgromadzeniach. 
 
Ćwiczenie 170 
3. Obecnie obowiązuje Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, art. 76. 
 
Ćwiczenie 195 
Obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 
 
Ćwiczenia 218–226 
Obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Ustawa z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
 
Ćwiczenie 223 
Obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. O auto-
nomiczności uczelni mówi art. 9 ust. 2 nowej ustawy. 
 
Ćwiczenie 225 
Obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pod-
stawowe zadania uczelni są wymienione w art. 11. 
 
Ćwiczenie 226 
Obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 


