Prace DYPLOMOWE

Administracja.
.
Temat pracy
Decyzja administracyjna w sprawie zmiany imienia i nazwiska
Funkcjonowanie administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta XXX
Pozycja ustrojowa prezydenta RP
Organizacja i funkcjonowanie Rzecznika Praw Dziecka
Środki ochrony danych osobowych
Mianowanie na urzędnika służby cywilnej
Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Polski w latach 1989-2002 na tle przeobrażeń politycznych
Policja jako wyspecjalizowany aparat organów władzy i administracji
Policja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie powiatu radomskiego
Zadania służb mundurowych podczas wystąpienia zagrożeń naturalnych na terenie kraju
Rola Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa w powiecie radomskim
Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych na przykładzie XXX
Prawo do dobrej administracji w UE
Policja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w III Rzeczypospolitej Polskiej
Referendum ogólnokrajowe jako forma demokracji bezpośredniej w Polsce
Społeczna rola Policji w Polsce

Stany wojenny jako jeden ze stanów nadzwyczajnych w Polsce
Działania policji w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną w Polsce
Rola kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych
Rola i znaczenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako instytucji zwalczającej korupcje
Analiza i ocena zarządzania kryzysowego w gminie X
Współdziałanie instytucji państwowych i samorządowych na rzecz bezpieczeństwa publicznego obywateli na
przykładzie miasta Poznania
Wybrane obszary zarządzania powiatem na przykładzie powiatu XYZ
Zadania samorządu gminnego na przykładzie gminy XYZ
Rola Państwowej Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców gmin (przykład głównie gmin
podmiejskich Wrocławia)
Funkcjonowanie sądownictwa gospodarczego na przykładzie sądu rejonowego i okręgowego
Wybrane patologie w administracji samorządowej
Status ustrojowy Najwyższej Izby Kontroli
Wpływ powołania straży gminnej na poprawę bezpieczeństwa na przykładzie gminy XYZ
Trybunał Konstytucyjny jako organ ochrony prawa w III Rzeczypospolitej
Żandarmeria Wojskowa jako organ wsparcia dowódców jednostek wojskowych
Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty z nim związane
Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP (na przykładzie)
Zarządzanie zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej
Rola domów pomocy społecznej w sytuacji starzejącego się społeczeństwa
Rola Straży Granicznej jako formacji zapewniającej bezpieczeństwo na granicach Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo imprez masowych w Polsce
Model organizacji wewnętrznej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji RP i regulaminu Sejmu
Dostęp do informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Forma działalności Policji na terenie Gminy
Bezpieczeństwo Energetyczne Polski
Status powiatu w systemie samorządu terytorialnego w Polsce
Prawne formy działania administracji publicznej
Status organu stanowiąco-kontrolnego w gminie
Kobiety w mundurze wybrane aspekty służby kobiet w Policji
Rola sił zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym
Współpraca policji z siłami zbrojnymi RP w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie miasta
Siedlce w latach 2010-2015
Ochrona danych osobowych
Kontrola i odprawy celne na terminalach kontenerowych
Rola mass mediów w zarządzaniu kryzysowym
Internet - narzędzie komunikowania w administracji publicznej
Rola i zadania służby więziennej w Polsce
Zasady kierowania i zarządzania Powiatowym Ośrodkiem Sportu w Miętnem
Zawodowa i Ochotnicza Straż Pożarna w systemie pożarnictwa w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa w
społeczeństwie
Rola i zadania antyterrorystycznych formacji Policji w zakresie zbrojnej agresji na RP
Ocena działania Policji w środowisku lokalnym w zakresie bezpieczeństwa publicznego - w opinii
mieszkańców powiatu
Świadomość mieszkańców gminy Ujście w zakresie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i
utrzymaniem porządku publicznego przez Straż Leśną w Nadleśnictwie XYZ
Wpływ w kontekście celów i zadań Trybunału Konstytucyjnego na kryzys polityczny w Polsce w latach 20152016
Policja w systemie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo państwa
Ocena jakości administracji publicznej z punktu widzenia interesanta
Analiza realizacji zadań własnych gminy na przykładzie gminy
Instytucjonalne sieci wsparcia społecznego w miejscowości XXX
Policja w stanach nadzwyczajnych
Udział policji w reagowaniu na katastrofę budowlaną
Ochrona i zabezpieczenie imprezy masowej – Euro 2012
Organizacja sądownictwa powszechnego w Polsce
Zadania systemu pomocy społecznej w świetle wyzwań bezpieczeństwa państwa
Reforma administracji skarbowej - utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej
Zadania systemu pomocy społecznej w świetle wyzwań bezpieczeństwa państwa
Zadania Prezydenta Miasta na przykładzie miasta Jastrzębie-Zdrój
System bezpieczeństwa w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu zawierciańskiego
Szkoła Wyższa, jako zakład administracyjny
Walka z korupcją w przestrzeni publicznej w świetle nowych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w IV
Rzeczypospolitej
Współpraca Policji z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie porządku i bezpieczeństwa
publicznego w Polsce
Skarga w wymiarze funkcjonowania Policji jako organu państwa
Skuteczność realizacji strategii rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Łapy
Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gmin
Problematyka imprez masowych w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego
Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy na przykładzie gminy Iwkowa
Funkcje urzędu konsularnego
Gospodarka komunalna
Zarządzanie kryzysowe w gminie XYZ
Czynniki bezpieczeństwa państwowego
Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa
Ochotnicza straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy XXX
Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polski w czasie pokoju, kryzysu i wojny
Zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym na przykładzie gminy XXX
Rola armii zawodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w społeczeństwie
Przemiany (wydatki) w szkolnictwie wyższym w Polsce
Wpływ współczesnych uwarunkowań na organizację i wyposażenie polskich Sił Zbrojnych
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012
Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w powiecie węgorzewskim podczas sytuacji
kryzysowych
Funkcje opiekuńcze organizacji społecznych i pozarządowych
System pomocy społecznej w Polsce
Cyberbezpieczeństwo Polski
Rola i zadania straży miejskiej w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Działania Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa państwa
Straż Graniczna i jej funkcje w zapewnianiu ochrony granic Polski
System zarządzania kryzysowego na podstawie województwa wielkopolskiego w aspekcie powodziowym
Gmina jako podmiot bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym
Bezpieczeństwo w powiecie - metody zapobiegania zagrożeniom oraz działania zmierzające do likwidacji
skutków ich wystąpienia
Zadania rady powiatu jako organu stanowiąco – kontrolnego na przykładzie Rady Powiatu Krapkowickiego w
latach 2011-2015

Policja jako wiodący podmiot w systemie bezpieczeństwa publicznego na przykładzie
Rola służby celnej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Działalność inwestycyjna gminy w ramach projektu Rozwoju Lokalnego w latach 2007-2013 na przykładzie
Zarządzanie kryzysowe na przykładzie działań realizowanych przez PSP
Rola i zadania Biura Ochrony Rządu w aspekcie współczesnych zagrożeń
Administrator danych osobowych
Bezpieczeństwo imprez masowych
Zadania organizacji pozarządowych w zakresie ochrony ludności
Ocena realizacji strategii rozwoju Gminy Kraków
Perspektywy reform Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
Organizacja i funkcjonowanie policji na przykładzie KPP XYZ
Żandarmeria wojskowa
Stan bezpieczeństwa publicznego w gminie Grodzisk Wielkopolski
Zasady zatrudniania pracowników samorządowych
Zasady zatrudniania pracowników samorządowych
Realizacja zadań publicznych o znaczeniu lokalnym na przykładzie współdziałania ochotniczej straży pożarnej
z organami gminy XYZ
Rola i miejsce państwowej straży pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu
nowodworskiego
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce
Bezpieczeństwo powszechne jako zadanie państwa
Charakterystyka prawnych form działania administracji zastosowanych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 2010.09.04).
Terenowe organy administracji wojskowej w zarządzaniu kryzysowym
Organizacja ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa na przykładzie
agencji ochrony osób i mienia
Charakterystyka i prognozy eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w gminie
Miejsce i rola więziennictwa w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie planami przestrzennymi miasta
Wynagrodzenie za pracę
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Bezpieczeństwo energetyczne państwa na przykładzie Polski
Kontrola spoleczna jako element kontroli w administracji publicznej
System zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta Poznań
Ochrona i organizacja imprez masowych w aspekcie ochrony osób i mienia
Status prawny Policji w Rzeczypospolitej
Stowarzyszenia w Polsce - cechy, funkcje, rodzaje
Zadania gminy
Administracja publiczna a korupcja
Straż miejska jako jednostka pomocnicza gminy
Ochrona prawna i finansowanie opieki nad dziedzictwem kultury na przykładzie zabytków w powiecie
ciechanowskim
Innowacje w zarządzaniu instytucjami sektora publicznego
Kierowanie zadaniami Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych
Administracja należnościniepieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Identyfikacja problemów oraz zmian w systemie zarządzania kryzysowego w gminie XYZ.
Zarządzanie inwestycjami komunalnymi na przykładzie gminy Środa Wlkp.
Wpływ Policji na bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu śremskiego
Czynniki budujące zaufanie społeczne do policji na przykładzie komendy powiatowej policji XYZ
Postępowanie administracyjne w sprawach uzyskania pozwolenia na broń

Rola i zadania Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa powszechnego
Formacje wojskowe i straże w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Rola jednostek pomocniczych w funkcjonowaniu gmin na przykładzie województwa śląskiego
Wpływ przestępczości na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na przykładzie miasta XYZ
Zamówienia publiczne w Polsce na przykładzie projektu solarnego w gminie XYZ
Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym na przykładzie miasta Nowy Targ
Sytuacja na Ukrainie a polskie stany nadzwyczajne
Państwowa Straż Pożarana w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce
Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój gminy XYZ
Zarządzanie rozwojem lokalnym na przykładzie Gminy XYZ
Ustrój Rzeczypospolitej Szlacheckiej według ustawy rządowej z 3 maja 1971 roku.
Pozyskiwanie kapitału przez podstawowe jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy wiejskiej
Biała Podlaska
Zarządzanie i etyka w administracji publicznej
System naczelnych władz Republiki Białoruś
Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ
Organizacja i zadania sztabów zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatowego centrum zarządzania
kryzysowego w XYZ
Postępowanie rozgraniczeniowe w trybie administracyjnym
Instytucje pomocy społecznej w powiecie na przykładzie powiatu grajewskiego
Zobowiązany w postępowaniu administracyjnym
Powstanie, rola i działalność Akademii Zamojskiej
Kompetencje ustawodawcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Funkcje i obszary aktywności krajowej rady radiofonii i telewizji w latach 2002-2010
Zadania inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na przykładzie Wydziału Kontroli Płatników
Składek ZUS Oddział w XYZ
Sołtys w systemie administracji publicznej
Działalność gospodarcza w nawiązaniu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Wojska Specjalne w Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie Jednostki Wojskowej GROM w zakresie
bezpieczeństwa państwa
Stowarzyszenie jako organizacja pomagająca w rozwiązywaniu problemów lokalnych
Służby specjalne w bezpieczeństwie narodowym RP
Czas pracy pracowników samorządowych.
Pozwolenia na korzystanie ze środowiska jako element korzystania ze środowiska
Współdziałanie Policji z samorządem terytorialnym i organizacjami samorządowymi
Zadania organów samorządu terytorialnego w stanowieniu prawa miejscowego
Lokalna Grupa Działania jako instrument rozwoju obszarów wiejskich.
Umocowanie prawne straży miejskiej w mieście stołecznym Warszawa
Rola stanów nadzwyczajnych w bezpieczeństwie narodowym i wewnętrznym RP
Stany Nadzwyczajne RP
Finansowanie oświaty w gminach w Polsce na przykładzie gminy Tuchów.
Rola i zadania gminy w procesie odbioru odpadów komunalnych na przykładzie gminy XXX
Pozycja prawna rady ministrów w 2016 roku
Rola Straży Pożarnych w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie województwa
kujawsko-pomorskiego
Administracja publiczna w obliczu zagrożenia
Analiza społecznych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego w mieście
Rola policji w lokalnym systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie miasta Radom
Zagadnienia administracyjno-prawne organizacji i funkcjonowania Związku Harcerstwa Polskiego
Referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców

Strategia jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu radomszczańskiego
Organizacja i funkcjonowanie służb celnych Polski i Ukrainy podobieństwa i różnice
Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie miasta Rzeszowa w latach 2013-2015
Organizacja i zasady funkcjonowania wojskowych służb specjalnych
Zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach użyteczności publicznej
Wpływ zgromadzeń na bezpieczeństwo publicznego rp na przykładzie marszów niepodległości w latach 2010
- 2014
Współpraca administracji publicznej z sektorem ekonomii społecznej
Metody komputeryzacji głosowań jako narzędzie optymalizacji finansowej związanej z wydatkami
publicznymi
Daktyloskopia i pokrewne metody identyfikacji człowieka
Zadania własne i zlecone gminy na przykładzie Miasta i Gminy Pniewy
Zarządzanie finansami lokalnymi
Wpływ zabezpieczenia obiektów infastruktury krytycznej na stan bezpieczeństwa w Powiecie XYZskim oraz
Gminie XZY
Struktura administracji publicznej w Polsce
Utrzymanie bezpieczeństwa w szkołach jako jedno z zadań administracji publicznej
System służb specjalnych w Polsce
Mechanizmy poprawy jakości kadr administracji publicznej w Polsce
Gospodarka odpadami w jednostce samorządu terytorialnego jako komponent polityki zrównoważonego
rozwoju
Działalność policji na rzecz bezpieczeństwa młodzieży
Realizacja ustawowych zadań w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa w województwie przez oddziały
prewencji Policji
Województwo w strukturze samorządu terytorialnego
Ostrzeganie i alarmowanie ludności. System sygnałów alarmowych + prezentacja multimedialna
Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie + prezentacja multimedialna
Miejsce i rola Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa + prezentacja
multimedialna
Treść i zasięg korupcji we współczesnej administracji publicznej
Biurokracja-pojęcie, istota i funkcje
Przygotowanie postępowania przetargowego w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
Problemy mieszkaniowe polaków a polska polityka mieszkaniowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w sytuacji narastającej migracji.
Działalność Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie powiatu XYZ
Plan zagospodarowania przestrzennego na podstawie gminy XYZ
Kobiety w polskiej Policji
Grom jako jednostka wojskowa w walce z terroryzmem w Polsce
Działania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Reakcja organów i podmiotów państwowych wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.
Funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Klimontów w latach 2009-2013
Rola Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej
Status prawny honorowych urzędów konsularnych
Międzynarodowa współpraca Policji
Służby ratowniczo – gaśnicze powiatu jako element ochrony ludności
Działalność policji w sytuacjach kryzysowych na podstawie komendy powiatowej policji.
Struktura i działalność policji na przykładzie Grajewa
Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym
Referendum jako forma demokracji bezpośredniej
Rola i znaczenie Internetu w administracji publicznej

Obowiązki administracji publicznej w sferze ochrony zdrowia
Bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy państwowej Straży Pożarnej z perspektywy udziału w akcjach
Przestępstwa urzędnicze
Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego
Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służby celnej.
Współczesne zagrożenia przestępczości zorganizowanej
Aspekty prawne bezpieczeństwa imprez masowych
Rola samorządów lokalnych w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Rola Wydziałów Ruchu Drogowego w zwalczaniu przestępczości na drogach
Prawa i obowiązki pracowników samorządowych
Organizacja i funkcjonowanie policji na podstawie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
Świadczenia rodzinne w polskim systemie prawa na przykładzie gminy Cisek
Straż Graniczna – zagrożenia, metody, realizacja działań przed i po wejściu do strefy Schengen
Ochrona danych osobowych w prawie polskim
Samorząd województwa - ustrój i zadania
Struktura zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej
Alkoholizm jako narzędzie władzy oraz jako źródło destrukcji społecznej w powojennej Polsce
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji na przykładzie art. 265 KK
Wybory samorządowe w Polsce
Teoretyczne i metodyczne podstawy badania uwarunkowań polityki socjalnej w Polsce (rozdział nr 1 do
pracy)
Kontrola zarządcza w gminie
Wznowienie postępowania administracyjnego
Administracja Księstwa Warszawskiego 1807-1815
Funkcje ustrojowe i zakres odpowiedzialności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Skarga do sądu administracyjnego na decyzje administracyjne
Zadanie sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych
Kontrola celna w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego UE.
Akty prawa miejscowego.
Działalność i rola ochotnicznej straży pożarnej budowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej
Decyzja jako akt w postępowaniu administracyjnym
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jako organ władzy wykonawczej
Nadzór Wojewody warmińsko-mazurskiego nad samorządem terytorialnym w latach 2010-2014
Służebność przesyłu energii
Prawo wyznaniowe w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Zadania jednostek pomocniczych w gminie
Prawne aspekty ochrony zwierząt
Fundacja kościelna w systemie prawa kanonicznego i polskiego
Najwyższa izba kontroli. pozycja ustrojowa. Kompetencje i praktyka.
Udzielanie zamówień publicznych przy zastosowaniu prawa polskiego i europejskiego
Gmina Chłopice w latach 2002-2013
Prawne uwarunkowania użytkowania Internetu w działalności gospodarczej
Inwestycje komunalne na przykłądzie XYZ
Organizacja i funkcjonowanie Sądów Powszechnych w okresie Polski Ludowej.
Instytucja Rady Stanu w polskich rozwiązaniach ustrojowych w XIX i XX wieku.
Imprezy masowe. Prawa i obowiązki policji.
Ustrój państwa polskiego w świetle Konstytucji marcowej
Biuletyn informacji publicznej urzędu miasta xyz jako narzędzie do zarządzania narastającym zasobem
Rola i zadania Policji jako podmiotu w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

Organizacja i zadania administracji jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym.
Zarządzanie w sytuacji kryzysowej na terenie gminy Jordanów
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krotoszyn
Główne determinanty oraz perspektywy rozwoju e-usług administracji publicznej w Polsce
NIK jako organ kontroli w systemie administracji publicznej
Zewnętrzne i wewnętrzne oględziny zwłok.
Zadania policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na podstawie powiatu słupeckiego.
Funkcjonowanie urzędu pracy w świetle opinii młodych bezrobotnych na przykładzie powiatu Szydłowiec
Aspekty prawne i wytyczne użycia broni, środków przymusu bezpośredniego podczas wojskowych misji poza
granicami kraju na przykładzie PKW w Afganistanie.
Zadania administracji publicznej w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Rola i zadania policji w stanach nadzwyczajnych rozwiązania obowiązujące w Polsce po 1990r.
Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
Organ administracji publicznej jako podmiot prowadzący postępowanie administracyjne
Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok.
Sprawcy wypadków samochodowych w latach 2003-2013 (na przykładzie województwa małopolskiego)
Rola i zadania ochotniczych straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym na
przykładzie ochotniczej straży pożarnej w powiecie myślenickim.
Zarządzanie rozwojem lokalnym w Gminie Budzów w latach 2006-2013.
Zintegrowany system odpadowo enrgetyczny w Regionie Południowo Zachodnim Województwa
Podkarpackiego.
Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Uprawnienia wydziału ruchu drogowego policji podczas pełnienia służby.
Służby specjalne w Polsce.
Rola i miejsce organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa narodowego w Polsce.
Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej
Handel ludźmi jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.
Zarządzanie kryzysowe w powiecie leżajskim.
Organizacja, zadania i funkcjonowanie komendy powiatowej policji, na przykładzie KPP w XYZ.
Organizacja i funkcjonowanie policji na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w XYZ.
Rola Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.
Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej.
Rola służby celenej w zarządzaniu kryzysowym w Polsce.
Nadzór nad samorządem terytorialnym w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Rola organów administracji publicznej w zarzadzaniu kryzysowym.
Policja jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem funkcji w terenie.
Polskie organy decyzyjne uczestniczące w Integracji Europejskiej.
Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym.
System sądownictwa administracyjnego w Polsce.
Przekaz wiadomości do informacji publicznej.
Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych w Gminie XYZ.
Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w mieście i gminie XYZ.
Gospodarowanie zasobem nieruchomości gminy.
Formacje policyjne w Polsce.
Policja w administracyjnym systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez jednostkę samorządu terytorialnego na
przykładzie XYZ.
Wpływ Agencji Ochrony na kształtowanie poziomu bezpieczeństwa publicznego.
Polskie wojskowe jednostki specjalne we współczesnych operacjach pokojowych.
System Ochrony Antyterrorystycznej w Polsce Na Przykładzie Działań Prewencyjnych Policji.

Dotacje celowe jako źródło dochodów jst. na przykładzie Gminy xyz w latach 2011-2014.
Rola i znaczenie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy na przykładzie gminy XYZ.
Władza wykonawcza według Konstytucji Marcowej.
Pozycja ustrojowa prezydenta w Polsce i w wybranych państwach.
Akty prawa miejscowego.
Wybór najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne.
Rola i działanie Policji w zarządzaniu kryzysowym.
Status Radnego w Gminie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka służąca poprawie sytuacji życiowej mieszkańców gminy
XYZ
Funkcjonowanie praw człowieka w Unii Europejskiej i Polsce
Zarzadzanie kryzysowe na przykładzie powiatu XYZ.
Agencja osób i mienia na przykładzie Agencji Ochrony Solid Security.
Struktura sadownictwa w Polsce.
Zagrożenia demograficzne w Europie w XXI wieku.
Jednostki specjalne jako element sił zbrojnych.
Procedury użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez policjantów
Działalność Powiatu Pruszków w zakresie edukacji w latach 2006-2010.
Pozycja prawna fundacji oraz faktyczna na przykładach fundacji Anny Dymnej 'Mimo wszystko' i fundacji Ewy
Błaszczyk 'A kogo?'
Parlament Europejski w Unii Europejskiej
Pozycja i znaczenie Senatu w polskim ustawodawstwie.
Wpływ rozwiązań prawnych na sprawność działania sądów powszechnych w Polsce.
Działalność kulturalna powiatu na przykładzie młodzieżowego domu kultury XYZ w XYZ.
Niepaństwowe formacje zbrojne we współczesnych konfliktach.
Samorząd terytorialny w Republice Francuskiej.
Korupcja w polskich instytucjach państwowych i samorządowych jako zjawisko przestępczości
zorganizowanej.
Rola i znaczenie Euroregionów w Europie na przykładzie Euroregionu Karpackiego, Nysa, Niemen.
Zarządzanie kryzysowe w powiecie.
Wyzwania straży granicznej na granicy wschodniej po wejściu Polski do strefy Schengen.
Organizacja strumienia odpadów w gminach.
Zabezpieczenie sportowych imprez masowych w Polsce.
Zróżnicowanie struktur organizacyjnych w urzędach marszałkowskich.
Zastosowanie procedur celnych w obrocie towarowym z zagranicą.
Funkcjonownie Urzędu Gminy na przykładzie gminy X.
Instytucja pełnomocnictwa w prawie polskim.
Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przykładzie elektrowni atomowej.
Dokumentacja w sprawach pracowniczych.
Rola, funkcje i zadania wojsk inżynieryjnych w wybranych obszarach zarządzania kryzysowego
Podatki od gruntów rolnych i leśnych w Powiecie Szamotulskim.
Akt zgonu jako jeden z aktów stanu cywilnego
Wójt w strukturze samorządu terytorialnego
Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego.
Straż Graniczna w systemie zarządzania kryzysowego.
Polityka rachunkowości i jej wpływ na działalność jednostki gospodarczej.
Migracja ludności a stan bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.
Polska administracja celna.
Sytem pomocy społecznej w Polsce.
Administracja Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1919-1939

Zadania własne i zlecone gminy na przykładzie gminy XYZ.
Udostępnianie informacji publicznej.
Analiza systemu gospodarki odpadami w gminie XYZ.
Zawarcie małżeństwa w formie świeckiej.
Model władzy sądowniczej w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.
Podsystem militarny jako element struktur obronnych państwa
Polityka bezpieczeństwa Polski wobec zagrożeń terroryzmem w lotnictwie cywilnym
Rola policji w zwalczaniu chuligaństwa stadionowego
Uprawnienia stron postępowania administracyjnego.
Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym.
Charakterystyka wybranych form działania administracji publicznej o charakterze dwustronnym
Sądownictwo administracyjne w XIX i XX wieku.
Gmina w strukturze samorządu terytorialnego.
Świadczenia rodzinne w Polsce.
Port lotniczy w aspekcie bezpieczenstwa i obsługi pasażerów.
Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej lub leśnej
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Dostęp do informacji publicznej
Karnoprawna analiza ustawy o odpadach
Krajowy system ratowniczo - gaśniczy w ratownictwie w Polsce
Kontrola w administracji
Modele służby cywilnej i ich polskie zastosowanie
Działalność gospodarcza w Polsce.
Postępowanie kontrolne
Podstawowe zasady Prawa wyborczego w III RP
Handel małoletnimi jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa.
Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy (na przykładzie urzędu gminy X)
Listy zastawne i obrót nimi
Obligacje z prawem przyznania prawa do udziału w zysku
Działania samorządu terytorialnego na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładzie miasta Krakowa.
Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej - zasiłki okresowe na przykładzie gminy X
Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
Identyfikacja aktualnego profilu gminy na przykładzie gminy XYZ
Prawo użytkowania wieczystego.
Organizacja i funkcjonowanie Urzędów Skarbowych na przykładzie I Urzędu Skarbowego w XYZ
Działalność Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie powiatu gorlickiego
Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów i organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
Policja Państwowa w latach 1919-1939.
Straż Pożarna w systemie ochrony bezpieczeństwa publicznego
Struktura sądów powszechnych w Polsce.
Służba Celna w Polsce.
Ochrona osób i mienia
Rola polskich służb specjalnych w zwalczaniu terroryzmu i zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia
zamachu lub ataku terrorystycznego
Akty prawa miejscowego
Prezydenckie prawo łaski
Kontrola granic jako element systemu ochrony granicy państwowej w Polsce
Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego.
Analiza organów administracji niezespolonej na przykładzie Urzędu Skarbowego.
Jednostka centralna GROM i jej znaczenie w systemie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Bezpieczeństwo publiczne strefy miasta przygranicznego.
Metoda Common Assessment Framework jako metoda doskonalenia administracji publicznej.
Wzruszenie prawomocnych orzeczeń sądu administracyjnego
Zarządzanie jakością w administracji publicznej. Sposoby doskonalenia jej funkcjonowania
Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim
Działalność organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie Gminy K
Policja a prawa człowieka
System polskiego więziennictwa. Struktura i funkcjonowanie.
Działania Policji w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa w gminie XYZ
Rola i działanie Policji w zarządzaniu kryzysowym.
Rola Policji w procesie karnym
Ustrój władzy wykonawczej w Polsce.
Przepisy prawa miejscowego w świetle źródeł prawa
Wybory do rad powiatu w Lublinie w 2006 i 2010 roku
Udział wojska polskiego w konflikcie w Afganistanie
Funkcjonowanie powszechnego obowiązku obronnego w Polsce
Rola administracji publicznej w okresie stanu nadzwyczajnego w państwie
Kontrola i nadzór w administracji publicznej na przykładzie gminy Wołomin.
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz ich udział w wypadkach drogowych
Wypadki drogowe na przykładzie powiatu sochaczewskiego.
Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w samorządzie gminnym w usrojowym prawie
administracyjnym
Przygotowanie społeczności lokalnych do działania w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym na
przykładzie liceum XYZ.
Rola i zadania Policji podczas sytuacji kryzysowych
Technologie informatyczne w postępowaniu administracyjnym.
Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną oraz Policją
Policyjno-administracyjne ograniczenia działalności gospodarczej.
Funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej
Organy ochrony granicy Rzeczpospolitej Polski
Ocena sposobu zorganizowania i działania Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
Funkcjonowanie samorządu lokalnego w Polsce w sferze polityki społecznej na przykładzie Gminy Zielonki
Funkcjonowanie policji i jej organów
Pełnomocnictwo Procesowe.
Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym
Instytucja referendum jako klasyczna forma demokracji bezpośredniej.
Nadzór nad samorządem terytorialnym
Organizowanie i finansowanie kolejowych przewozów regionalnych
Zasady postępowania z wyrobami akcyzowymi w obrocie towarowym w Unii Europejskiej
Finansowanie placówek oświatowych na przykładzie gminy
Referenda lokalne
Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Portret pamięciowy sprawcy
Biegły w polskim procesie karnym
Prawne warunki rozpoczęcia działalności gospodarczej
Pojęcie prawne przedsiębiorcy
Organizacja i fukcjonowanie Policji w III RP na przykładzie komendy miejskiej XYZ
Przedsiębiorca w zakresie praktyk ograniczających konkurencję
Gospodarka komunalna na przykładzie gminy Przasnysz
Przedsiębiorca a działalność gospodarcza

Status prawny Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
NIK jako organ kontroli w systemie administracji publicznej
Klauzula wykonalności jako przesłanka egzekucji sądowej
Gospodarka odpadów w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w przykładowej
gminie.
Funkcje i zadania ABW w zabezpieczaniu porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej
Przepisy Prawa Pracy w zakresie zakazu konkurencji
Zarząd województwa lubelskiego
Rola straży granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa granic
Samorząd gminny na podstawie Rady Miejskiej w Ciechanowie
Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa w powiecie kieleckim - badania
Status prawny monokratycznego organu wykonawczego gminy - wójt, burmistrz, prezydent
Kontrola w administracji publicznej.
Gmina jako samodzielna jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Wejherowo.
Rola i miejsce Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.
Administracyjnoprawna regulacja stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez
funkcjonariuszy publicznych
Instrumenty gospodarowania odpadami na przykładzie Zakładu Utylizacji Odpadami Komunalnymi w XYZ.
Teoretyczne i praktyczne problemy korupcji
Status pracownika samorządowego
Policja w administracyjnym systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
Sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
Status wójta
Status prawny wójta, burmistrza prezydenta miasta
Decyzje w procesie nadzoru budowlanego
Udział sił zbrojnych RP w stabilizacji sytuacji Afganistanu
Podległość służbowa pracowników administracji publicznej
Rola ABW w bezpieczeństwie państwa
Koncesja jako jedna z form reglamentacji działalności gospodarczej.
Zadania i formy działania Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
miasta Poznania
Bezpieczeństwo publiczne i praca Policji w ocenie społecznej mieszkańców Konina
Spory i odpowiedzialność prawna dotycząca bezpieczeństwa imprez masowych
Służebność przesyłu w polskim prawie cywilnym
Zadania samorządu gminnego i funkcjonowanie jego władz w gminie Łomianki
Gmina - podstawowa jednostka w samorządzie terytorialnym.
Działalność polskiej policji w sytuacjach kryzysowych
Handel ludźmi a bezpieczeństwo kobiet w krajach Unii Europejskiej
Zadania Policji w realizacji ustawy prawo o zgromadzeniach.
Uwarunkowania, zakres i zapobieganie wykroczeniom młodzieży w wieku 17-19 lat w mieście Białystok
Rola i zadania wydziału ruchu drogowego policji w zwiększaniu bezpieczeństwa na drogach
Reguły przekraczania granic RP
Kontrola graniczna osób jako element systemu ochrony granicy państwowej Polski
Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi
Ocena sytuacji finansowej jednostki gospodarczej poprzez przeprowadzenie analizy finansowej na
przykładzie Caritas Archidiecezji Krakowskiej w latach 2008 – 2010.
Kompetencje prawne gminy.
Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
Statut jako podstawa prawna działania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.
Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polski
Podpis elektroniczny i jego wykorzystanie w instytucjach finansowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
Postępowanie nakazowe w polskiej procedurze karnej
Skarga konstytucyjna w polskim porządku prawnym
Hierarchia aktów prawnych według Rozdziału III Konstytucji RP z 1997 r.
Proces ustawodawczy w polskiej praktyce ustrojowej. Od inicjatywy ustawodawczej do uchwalenia ustawy.
Gospodarowanie mieniem komunalnym na przykładzie gminy XZY.
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu krapkowickiego.
Analiza jakości usług na przykładzie Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego na tle standardów prawa międzynarodowego
Rola organizacji pozarządowych i ich wpływ na budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po roku
1989
Działalność organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa państwa.
Dowody w procesie karnym
Lokalna polityka gospodarcza na przykładzie miasta i gminy XYZ
Nadzór nad samorządem terytorialnym w prawie polskim
Samorząd gminy w XYZ w ujęciu ewolucyjnym
Urząd Miasta i Urząd Gminy - administracja czy biznes?
Zasada samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo Unii Europejskiej po zniesieniu granic wewnetrznych w strefie Schengen
Policja w stanach nadzwyczjanych
Rola Policji i Straży Granicznej w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym
Rola i zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Rozstrzyganie sprawy administracyjnej w formie decyzji.
Ochrona mniejszości narodowych w OBWE
Zapewnienie bezpieczeństwa organom i urzędom administracji rządowej w Polsce na przykładzie Biura
Ochrony Rządu
Pojęcie jednostki samorządu terytorialnego.
Rola i zadania Samorządu Terytorialnego na podstawie Gminy XYZ
Administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej
Organizacja i zadania rzemiosła w Polsce
Ochrona pracy kobiet w ciąży
Postępowanie ratownicze w przypadku porodu pozaszpitalnego
Przestępczość zorganizowana w Polsce oraz metody jej zapobiegania i zwalczania.
Prywatyzacja Poczty Polskiej
Samorząd wojewódzki w Polsce
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa
Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej w Polsce
Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego
Akt administracyjny jako forma działania administracji
Funkcja strategiczna samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miasta w XYZ.
Administrowanie gospodarką komunalną.
Prawo pomocy w postępowaniu sądowo administracyjnym
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu polityki społecznej
Wypalenie zawodowe policjantów na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w XYZ
Starostwo i samorząd powiatowy w Polsce
Zasady ustrojowe Konstytucji Marcowej
Pozycja prawna prezydenta - studium wybranych przypadków
Trójpodział władzy a system hamulców ustrojowych.

Pozycja ustrojowa premiera
Formacja Policji w Polsce
Sądownictwo konstytucyjne w Polsce.
Pozycja ustrojowa Marszałka Sejmu RP.
Pozycja ustrojowa Senatu RP.
Spadek w polskim prawie cywilnym.
Decyzja i postanowienie w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Nadzwyczajne tryby postępowania w Kodeksie postępowania administracyjnego
Reforma Unii Europejskiej wprowadzona Traktatem Lizbońskim
Postępowanie administracyjne w sprawie usuwania drzew i krzewów
Zawieszenie postępowania administracyjnego
Działalność inwestycyjna w zarządzaniu gmina na przykładzie gminy XXX.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie
Zarządzanie kryzysowe w gminie XYZ w latach 2007-2012
ONZ - jej działalność związana ze współpracą cywilno-wojskową
Samorząd i organizacje pozarządowe w lokalnej polityce społecznej na przykładzie gminy XYZ w latach 20042009
Analiza finansowa spółki XYZ S.A. na podstawie sprawozdań finansowych.
Wybrane funkcje konsula zawodowego
Bezpieczeństwo imprez masowych o charakterze sportowym w Bydgoszczy
Funkcjonowanie i organizacja policji na przykładzie Komisariatu Policji XYZ- wybrane problemy
Wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu
administracyjnym
Dowody osobiste i paszporty jako dokumenty stwierdzające tożsamość obywateli polskich
Instytucja marszałka województwa mazowieckiego
Infrastruktura Gminy XYZ
Polityka Edukacyjna jednostek samorządu terytorialnego
Współpraca służb celnych ze strażą graniczną.
Zadania Sił Zbrojnych RP w tworzeniu Bezpieczeństwa Narodowego.
Działalność inwestycyjna samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2006-2011
Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych realizowanych w Polsce
Administracja cywilna polskiego państwa podziemnego
Analiza projektow organizacyjnych
Problemy zapewenienia bezpieczenstwa publicznego przy organizacji imprez masowych
Prezydent RP, jako zwierzchnik sił zbrojnych.
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na przykładzie GOPS w mieście XYZ
Funkcjonowanie i działalność samorządu lokalnego w świetle ustawy o samorządzie gminnym oraz
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego
Zbywanie wierzytelności agencji rynku rolnego
Wojewoda jako przedstawiciel Rządu
Centralwings -Polski Przewoźnik Niskobudżetowy.
Status szkół wyższych w Polsce
Pozycja prawno-ustrojowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
System polityczny Białorusi
Zarządzanie kryzysowe jako zadania administracji wojewódzkiej
Ordynacja wyborcza w Polsce
Ustrój polityczny Białorusi
System zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu (na przykładzie Starostwa XYZ)
Zakład ubezpieczeń społecznych jako instytucja ubezpieczeniowa i śwadczeniowa.
Jednostka antyterrorystyczna w systemie ochrony prawa.

Zasady i tryb wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
System wyborczy RP
Status prawny urzędnika w pionie cywilnym w policji
Służba cywilna w Polsce.
Referendum jako podstawowa forma demokracji.
Pion cywilny w Policji.
Ocena płynności kadr w jednostce budżetowej.
Kompetencje prawotwórcze organów administracji publicznej.
Obowiązki pracownika w świetle przepisów prawa pracy
Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce.
Ryzyko kredytowe a funkcjonowanie polskiego systemu bankowego
Działalność gospodarcza na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Problemy związane ze stosowaniem zwolnień z podatku od nieruchomości.
Rola i zadania Straży Granicznej RP w ramach strefy Schengen
Rola usług pocztowych w procesie doskonalenia administracji publicznej
Jednostki antyterrorystyczne w policji
Organizacja pożytku publicznego jako forma aktywności społecznej na przykładzie stowarzyszenia XYZ
Organizacja i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy.
Metoda CAF jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej
Gminne jednostki pomocnicze w strukturze gminy na przykładzie XYZ
Egzekucja i postępowanie egzekucyjne komornika sądowego (na przykładzie komornika przy Sądzie
Rejonowym w XYZ).
Działalność policji a bezpieczeństwo państwa
Powiat jako jednostka terytorialna w III Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada ministrów w konstytucji RP
Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy XYZ.
Samorządowe kolegia odwoławcze - organizacja i zakres działania
Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ
Klauzula wykonalno�ci jako przes�anka egzekucji s�dowej
Prywatne firmy wojskowe na przykładzie konfliktu irackiego
Uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
Konstytucyjny obowiązek władz publicznych ochrony macierzyństwa
Burmistrz jako organ wykonawczy gminy na przykładzie gminy XXX
Odpowiedzialność parlamentarna Rządu III RP
Zadania oraz rola samorządu terytorialnego w realizacji polityki mieszkaniowej na przykładzie gminy miasta
Koszalin w latach 2007-2011
Kara Pozbawienia Wolności.
Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ
Wybrane problemy wykonania kary pozbawienia wolności w systemie polskiego prawa karnego
Dzieciobójstwo jako typ uprzywilejowany przestępstwa zabójstwa w polskim prawie karnym.
Prawnomiędzynarodowe formy przeciwdziałania terroryzmowi lotniczemu.
Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce
Wady i zalety decentralizacji w administracji publicznej.
Polityka prorodzinna.
Tryb wyłaniania Sejmu w II Rzeczypospolitej.
Świadczenia rodzinne.
Niedozwolone środki szkodzenia nieprzyjacielowi podczas konfliktu zbrojnego w świetle międzynarodowego
prawa humanitarnego
Systemy informatyczne w Służbie Celnej
Umowa zlecenia jako umowa cywilnoprawna

Organizowanie powrotów nielegalnych imigrantów drogą lotniczą z terytorium RP.
Rola służb porządku publicznego w Planie Przeciwdziałania Zagrożeniom terrorystycznym w RP.
Funkcjonowanie Trybunału Stanu w polskim systemie konstytucyjnym
Trybunał Konstytucyjny.
Rada ministrów jako organ centralnej administracji rządowej.
Charakter prawny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wybrane zagadnienia
Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie użyteczności publicznej na przykładzie XYZ
Korzyści i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do strefy Euro.
Inicjowanie rozwoju regionalnego w Państwach UE na przykładzie Włoch.
Prawa i wolności polityczne obywateli w Konstytucji PRL
Regionalne zróżnicowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, gminy i miasta na
prawach powiatu - wartości ogółem i per capitaw latach 2007-2010
Policja w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Kształtowanie pozycji prezydenta w polskim systemie władzy
Pozycja polityczno-ustrojowa głowy państwa w systemie semiprezydenckim, parlamentarno-gabinetowym i
rządów zgromadzenia
Struktura władzy państwowej w Polsce po 1989 roku.
Pozycja polityczno - Ustrojowa prezydenta Stanów Zjednoczonych
Pozycja i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego.
Główne instytucje polityczne współczesnych Niemiec
Stany w systemie federalnym USA
Główne instytucje polityczne Szwajcarii
Przemiany w funkcjonowaniu instytucji monarchii na przykładzie wybranych państw (Wielka Brytania, Dania,
Hiszpania, Szwecja)
Pozycja prezydenta w systemie politycznym Polski
Funkcjonowanie samorządu gminnego
System prezydencki Stanów Zjednoczonych i Republiki Francuskiej (analiza porównawcza).
Funkcjonowanie systemów politycznych Estonii, Litwy i Łotwy
Funkcje współczesnego państwa
Prawno - finansowe podstawy funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce
Ocena sprawności działania i organizacja Rady Europy
Srawozdawczośc finansowa jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsię-biorstwa na przykładzie
Mostostalu XYZ
Zadania organów samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym.
Syndyk masy upadłościowej jako organ postępowania upadłościowego.
Historia idei i integracji europejskiej
Koszty postępowania cywilnego
Prokuratura w postępowaniu administracyjnym.
Organizacja i zasada działania Senatu.
Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach masowych.
Zagospodarowanie przestrzenne gminy.
Współpraca krajów UE w zakresie spraw karnych.
Organizacja i ustrój gminy samorządowej w Polsce.
Zawarcie ugody administracyjnej.
System budżetowy jednostek samorządu terytorialnego.
Historia Senatu w ustroju Polski.
Senat jako izba wyższa polskiego Parlamentu.
Samorząd województwa.
Zadania i uprawnienia rady gminy na przykładzie XYZ.
Funkcjonowanie polskiej służby celnej.

Pozwolenie na budowę w świetle prawa budowlanego.
Realizacja zadań przez organy samorządu terytorialnego.
Organizacja i zasady funkcjonowania Sejmu RP.
Konstytucja z 17 marca1921 - zasady naczelne.
Gmina - podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.
Podejmowanie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawowe prawne formy działania administracji publicznej.
Zadania i funkcjonowanie Policji w Polsce.
Prezydent w świetle Konstytucji Kwietniowej
Weryfikacja rozstrzygnięć nie ostatecznych.
Rola i funkcje Sądu Najwyższego w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Funkcjonowanie Senatu w Polsce.
System konstytucyjny Republiki Włoskiej.
Terminy dla stron w postępowaniu administracyjnym.
Służba Celna. Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną i Policją.
Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej na przykładzie gminy XYZ.
Przestępstwo rozboju w kodeksie karnym.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wojna morska w świetle prawa międzynarodowego.
Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych w Polsce.
Kontrola administracji publicznej w świetle polskich uregulowań prawnych.
Jednostki oświatowe w strukturze organizacyjnej samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Sanok
Rada Ministrów jako organ centralnej administracji rządowej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 roku.
Problem finansowania zadań oświatowych na przykładzie Gminy XYZ.
Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi w świetle działalności powiatu XYZ.
Działalność Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie powiatu skierniewickiego
Referendum lokalne
Racjonalność inwestycji środków publicznych w przedszkola samorządowe i prywatne.
Policyjne jednostki antyterrorystyczne w Polsce.
Szkolenia obronne w Policji.
Wpływ samorządu gminy na rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie miasta Jaworzna.
Dochody i wydatki budżetu samorządowego na przykładzie gminy X.
Wykorzystanie funduszy unijnych na finansowanie zadań miasta.
Organizacja i działanie cywilnych służb specjalnych w Polsce.
Charakterystyka służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Finansowanie inwestycji komunalnych.
Teoretyczne podstawy gminnej polityki mieszkaniowej
Rada gminy.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.
Ustrój powiatu.
Obowiązek alimentacyjny
Immunitet prokuratorski
Przestępstwo prania brudnych pieniędzy.
Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.
Zakaz konkurencji jako przejaw ochrony interesu pracodawcy.
Geneza, pozycja ustrojowa i funkcje NIK.
Finansowanie jednostek budżetowych na przykładzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Warszawie
Gmina podstawowową jednostka samorządu terytorialnego

Zbrodnia katyńska w relacjach polsko-rosyjskich
Państwowa Straż Pożarna jako element Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego
Zastosowanie Internetu w zakresie działania organów władzy sądowniczej.
Prawne formy działania administracji publicznej
Przemyt towarów na polskich granicach
Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie job-sharingu
Organizacja i funkcjonowanie Straży Gminnej
Rola społecznych organizacji ratowniczych w systemie zarządzania kryzysowego.
Decyzja administracyjna jako forma załatwienia sprawy administracyjnej
Organizacja sądownictwa administracyjnego.
Zarządzanie granicami w strefie Schengen - wybrane aspekty.
Organizacja i funkcjonowanie Policji.
Funkcjonowanie wójta na przykładzie gminy XYZ
Historia samorządu terytorialnego przed II Wojną Światową
Treść i zasięg korupcji we współczesnej administracji publicznej.
Człowiek w organizacji rynkowej
Obowiązki pracodawcy oraz uprawnienia pracownika związane z macierzyństwem.
Funkcjonowanie i organizacja administracji publicznej.
Organy stanowiące w polskim samorządzie terytorialnym
Zarządzanie finansami samorządu gminy na podstawie gminy XYZ
Budżet Gminy XYZ -instrument rozwoju lokalnego
Urlopy pracownicze
Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie samorządu terytorialnego
Prawne aspekty wywłaszczenia nieruchomości pod budowę dróg publicznych.
Władza sądownicza w Polsce
Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ wykonawczy gminy
Funkcjonowanie Rady Ministrów w Polsce
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce
Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki
Przestępczość zorganizowana we współczesnym świecie
Samorząd terytorialny 1918-1939.
Stan bezpieczeństwa EURO 2012
Analiza zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji
Posiadanie jako instytucja prawa rzeczowego
Ekonomiczne, rynkowe i prawne aspekty funkcjonowania banku w obszarze bankowości elektronicznej.
Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania zakupu lokalu mieszkalnego.
Dualizm władzy wykonawczej w Polsce
Subwencja jako źródło dochodów gminy na przykładzie gminy XYZ.
Pozycja ustrojowa wójta w administracji samorządowej na przykładzie gminy XYZ.
Działalność gminy jako podmiotu samorządowego w zakresie ochrony środowiska. Na przykładzie gminy XYZ.
Zakaz konkurencji w zakładzie pracy.
Prawa i obowiązki pracownika w prawie polskim.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XXX.
Podatki jako źródło dochodów budżetu państwa.
Zarządzanie kryzysowe w jednostce gminnej w latach 2007-2011.
Udział mieszkańców w zarządzaniu gminą.
Ustawodawstwo w Polsce.
Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako zadanie administracji publicznej.
Pozycja prawna organu wykonawczego gminy.
Pozycja ustrojowa Prezydenta RP.

Działalność Związku Gmin Wiejskich RP.
Zawieszenie postępowania w procedurze sądowoadministracyjnej.
Miejsce i rola Samorządu Województwa Lubelskiego w Polityce Regionalnej.
Prawne formy działania administracji.
Zadania i organizacja gminy na przykładzie gminy XYZ.
Nadzór nad Samorządem Terytorialnym sprawowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Wyłączenie pracownika i organu w ogólnym postępowaniu administracyjnym.
Funkcje ustrojowe Sejmu RP.
Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie powiatu XYZ.
Status prezydenta w konstytucjach II i III RP.
Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości w XYZ.
Funkcjonowanie rady gminy na przykładzie rady w XYZ.
Elektroniczne postępowanie administracyjne.
Działania administracyjne w zakresie bezpieczeństwa państwa.
Kurator Sądowy.
Polityka Informacyjna w administracji publicznej.
Funkcjonowanie i organizacja administracji publicznej
Organizacja i struktura administracji celnej w wybranych krajach UE.
Jakość w administracji publicznej
Podpis w administracji publicznej.
Prawno-organizacyjne aspekty zarządzania Gminą XYZ.
Nadzór nad samorządem terytorialnym.
Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
Podmioty w postępowaniu administracyjnym.
Proces kształtowania bezpieczeństwa publicznego na przykładzie funkcjonowania organizacji Straży
Miejskiej.
Administracja w Auschwitz.
Nadzór i kontrola samorządów terytorialnych.
Zarządzanie kryzysowe w powiecie XYZ - organizacja i funkcjonowanie.
Europejski rzecznik praw obywatelskich.
Instytucja wyłączenia w postępowaniu administracyjnym.
Administracyjne podstawy funkcjonowania prywatnych podmiotów ochrony osób i mienia.
Współpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi.
Nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej nad samorządem terytorialnym.
Struktura i funkcje władzy sądowniczej w Polsce na podstawie opracowań naukowych, aktów prawnych,
stron internetowych.
Zadania i Organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Kontrola w administracji publicznej sprawowana przez NIK po 1997roku.
Gospodarka budżetowa samorządu powiatowego na przykładzie starostwa powiatowego w XYZ w latach
2004-2009.
Postępowanie egzekucyjne realizowane przez organy celne.
Porównanie składników wynagrodzeń wynikających z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujętych w
ponad zakładowym układzie zbiorowym pracy
Feminizacja administracji publicznej a przestrzeganie praw kobiet.
Kontrola graniczna jako element systemu ochrony granicy państwowej.
Pozycja prawno-ustrojowa Prezydenta RP.
Ustrój powiatu
Doradztwo w administracji publicznej.
Udział podmiotów spoza systemów administracji publicznej w procedurze sporządzenia i uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadania i formy działania Policji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego
Prezydent w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej
Elektroniczne usługi publiczne na przykładzie wybranego powiatu.
Funkcjonowanie organu wykonawczego gminy w Polsce po 1990 roku.
Sąd I Instancji w UE.
Postępowanie egzekucyjne w administracji dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Policja w administracyjnym systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Funkcjonalność decyzji administracji samorządowej w obszarze prawa budowlanego ( decyzja o warunkach
zabudowy).
Rada Ministrów w II Rzeczypospolitej.
Cywilna i demokratyczna kontrola nad siłami zbrojnymi.
Nadzór nad samorządem terytorialnym.
Kształtowanie się administracji państwa polskiego w latach 1999-2004
Instytucje Unii Europejskiej.
Najwyższa Izba Kontroli jako organ ochrony praworządności w Rzeczpospolitej Polskiej.
Pozycja ustrojowa i uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polski w świetle Konstytucji RP z dnia 2
kwietnia 1997 roku.
Zasady i funkcjonowanie instytucji państwowych i społecznych, wyspecjalizowanych w ochronie zdrowia i
życia na terenach górskich w Polsce.
Pojęcie jednostki samorządu terytorialnego.
Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Sądy powszechne w Polsce
Rola i zadania Trybunału Konstytucyjnego.
Instytucja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce.
Postępowanie ustawodawcze w Sejmie.
Kanclerski system rządów.
Niezawisłość sędziowska.
Sejm PRL i Rada Państwa w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Funkcjonowanie straży gminnych.
Funkcjonowanie komendy głównej policji.
Urząd prezydenta II Rzeczypospolitej.
Polska administracja celna.
Inwestycje drogowe i zarządzanie drogami na przykładzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Rola i zadania starosty powiatowego w strukturach samorządu terytorialnego.
Organizacja wewnętrzna sejmu.
Funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz ich gospodarka finansowa.
Organizacja i tryb działania Rady Ministrów.
Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa jako agencja płatnicza UE.
Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP.
Pozycja, funkcje i kompetencje Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Administracja rządowa w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego.
Zagadnienia statusu administracyjno - prawnego Kościoła Katolickiego w Polsce w świetle Konkordatu.
Istota i funkcje zasady ogólnego postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
Centralne organy administracji publicznej.
Kultura administracji w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji.
Problem stabilności władzy wykonawczej w samorządzie gminnym.
Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.
Organy administracji.
Organy władzy i administracji samorządowej na przykładzie gminy XYZ.

Ochrona praw człowieka w obszarze działań Amnesty International.
Kształtowanie się ustroju samorządu terytorialnego w Polsce w lata 1989-2005.
Struktury funkcjonalno-przestrzenne w świetle reformy administracyjnej państwa.
Ocena efektywności zadań inwestycyjnych w gminie na przykładzie miasta XYZ
Obieg informacji w urzędzie gminy
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na finansowanie zadań gminy
Kontrolno-nadzorcze funkcje regionalnych izb obrachunkowych na przykładzie gospodarki finansowej gminy
XYZ
Tendencje rozwojowe infrastruktury klucza publicznego
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Funkcjonowanie samorządu wojewódzkiego
Najwyższa Izba Kontroli w myśl regulacji konstytucyjnych i ustawowych.
Przepisy prawne i administracyjne w zagospodarowaniu terenu - przemysł budowlany i ochrona środowiska
Wewnętrzna struktura organizacyjna sądów powszechnych
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
Wybór i odwołanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej
Analiza przepływu informacji w aspekcie obsługi klientów w urzędzie gminy
Internet - narzędzie komunikowania w administracji publicznej
Reforma terytorialna organizacji kraju po roku 1989
Wspomaganie przedsiębiorczości jako zadanie administracji samorządowej
Rozbieżność ekonomiczna województw w Polsce
Samorząd terytorialny i jego działalność inwestycyjna na przykładzie miasta i gminy XYZ.
Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce.
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi a osobowość prawna gminy.
Rola fundacji w finansowaniu zadań społecznych na przykładzie fundacji XYZ.
Kontrola wewnętrzna w jednostce gospodarczej.
Gospodarka odpadami komunalnymi
Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej
Instytucja referendum na tle polskiego prawa konstytucyjnego
Zadania Gminy
Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej.
Rada ministrów - powoływanie, struktura i działalność.
Referendum gminne.
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