
Przedmowa

Czytelniku,

dla każdego coś miłego – tak najprościej należałoby nazwać ideę, która przyświecała po-
wstawaniu tej książki, a w zasadzie całej serii Repetytoria Becka. Repetytorium z zakresu 
Prawa administracyjnego materialnego składa się z czterech części: Pytania i odpowiedzi, 
Kazusy, Tablice i Testy, tak abyś mógł się zapoznać z danym zagadnieniem z różnych per-
spektyw i dzięki temu efektywniej się uczył.

Z uwagi na szeroką materię, jaką stanowi prawo administracyjne materialne oraz róż-
norodność zagadnień z tego zakresu omawianych w toku studiów, a jednocześnie uwzględ-
niając zakres objętościowy repetytorium, konieczne było skoncentrowanie się na ustawach, 
które w opinii Autorek są najważniejsze i najczęściej pojawiają się w sylabusach z tego 
przedmiotu na poszczególnych uczelniach w Polsce.

W częściach I i II (Pytania i odpowiedzi, Kazusy) omówiono kwestie związane z aktami 
stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk, ewidencją ludności, dowodami osobistymi, pasz-
portami, obywatelstwem, cudzoziemcami, stowarzyszeniami, zgromadzeniami, pomocą spo-
łeczną, administracją rządową i samorządową, partiami politycznymi, swobodą działalności 
gospodarczej oraz ochroną zabytków.

Większość tych zagadnień znajduje swoją kontynuację i odpowiednik w formie Tablic 
(części III), które odpowiednio dotyczą zagadnień z zakresu: swobody działalności go-
spodarczej, przedsiębiorstw państwowych, przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowania 
w trzeźwości, narkomanii, informacji publicznej, obywatelstwa, zmian imion i nazwisk, akt 
stanu cywilnego, stowarzyszeń, fundacji, zgromadzeń oraz prawa prasowego.

Wreszcie Testy obejmują pytania z ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej, o prze-
ciwdziałaniu narkomanii, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicz-
nej, Prawo o aktach stanu cywilnego, Prawo o stowarzyszeniach, o fundacjach, Prawo pra-
sowe, o samorządzie powiatowym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, 
o samorządzie województwa oraz o samorządzie gminnym.

Repetytorium nie zawiera pytań, kazusów czy tablic z ustawy – Prawo budowlane, usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czy ustawy o gospodarce nierucho-
mościami, z uwagi na planowane wejście w życie w 2018 r. nowego Kodeksu urbanistycz-
no-budowlanego. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw RP tekstu tej ustawy, odpowiednie 
materiały znajdziesz w aktualizacji Repetytorium na stronie www.testy-prawnicze.pl.
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Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów, ale również i dla aplikantów. 
Mamy nadzieję, że wydanie to okaże się ciekawe, wartościowe i pomocne w przygotowa-
niach do egzaminów na studiach czy egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze, 
w pracy czy też przy rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.
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