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LISTA PYTAŃ NA KOLOKWIUM PO II ZAJĘCIACH 

 

1. Podaj definicję partii politycznej. 

2. Jaki jest cel istnienia partii politycznych zgodnie z art. 11 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP? 

3. Istnienie jakich partii politycznych zostało zakazane w art. 13 Konstytucji RP? 

4. Kto zgodnie z ustawą o partiach politycznych może być ich członkiem? 

5. Ilu obywateli polskich jest potrzebnych do założenia partii politycznej? 

6. Jaki organ prowadzi ewidencję partii politycznych w Polsce? 

7. Jaki organ orzeka o niekonstytucyjności działań lub celów partii politycznych? 

8. Jakim partiom przysługuje subwencja z budżetu państwa? 

9. Jakim partiom przysługuje dotacja z budżetu państwa? 

10. W jakiej ustawie uregulowana jest problematyka dotacji dla partii politycznych? 

11. Jakie maksymalnie środki finansowe może przeznaczyć w jednym roku kalendarzowym 

jedna osoba fizyczna na partię polityczną (nie licząc środków przekazywanych na Fundusz 

Wyborczy)? 

12. Jaki organ bada coroczną informację finansową partii politycznych? 

13. Podaj definicję związku zawodowego. 

14. Określ zakres reprezentacji związków zawodowych w sprawach indywidualnych oraz 

zbiorowych. 

15. Jakie trzy rodzaje struktur międzyzwiązkowych opisuje ustawa o związkach zawodowych? 

16. Wskaż i opisz najważniejsze elementy procedury utworzenia związku zawodowego. 

17. Ile osób jest potrzebnych do założenia związku zawodowego? 

18. W jakim terminie komitet założycielski związku zawodowego musi zgłosić do KRS-u 

powstanie takiego związku? Jakie są konsekwencje niedochowania tego terminu? 

19. W jakich trzech przypadkach związek zawodowy jest wykreślany z rejestru? 

20. Podaj definicję stowarzyszenia. 

21. Określ sytuację prawną małoletnich poniżej lat 16 w kontekście członkostwa w 

stowarzyszeniu. 

22. Pod jakimi warunkami małoletni powyżej lat 16 o ograniczonej zdolności do czynności 

prawnych może należeć do stowarzyszenia? 

23. Pod jakimi warunkami małoletni poniżej lat 16 może należeć do stowarzyszenia? 

24. Jaki organ nadzoruje stowarzyszenia? Jaki organ nadzoruje stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego? 

25. Ile osób potrzeba do założenia stowarzyszenia? 

26. Jakie organy mogą pełnić najwyższą władzę w stowarzyszeniu? 

27. Jak zgodnie z prawem o stowarzyszeniach nazywa się uproszczona forma stowarzyszenia? 

28. Ile osób potrzeba do założenia stowarzyszenia zwykłego? 

29. Jak wybierani są sędziowie ETPCz? 

30. Ilu sędziów ETPCz wchodzi w skład izby? 



31. Ilu sędziów ETPCz wchodzi w skład wielkiej izby? 

32. Kto może złożyć skargę na państwo do ETPCz? 

33. Jakie są dwie przesłanki formalne wniesienie skargi indywidualnej na państwo do ETPCz? 

34. Kiedy ETPCz może przyznać skarżącemu tzw. słuszne zadośćuczynienie? 

35. W jakim terminie od wyroku izby można odwołać się do wielkiej izby ETPCz? 

36. Jaki organ Rady Europy czuwa nad wykonywaniem wyroków ETPCz? 

37. W jakim terminie od otrzymania ostatecznego rozstrzygnięcia krajowego można wnieść 

skargę do ETPCz? 

38. Co to jest skarga konstytucyjna? 

39. Co to znaczy, że skarga konstytucyjna ma dwoisty charakter (obiektywny i subiektywny)? 

40. Kto może złożyć skargę konstytucyjną? 

41. Do jakiego organu wnoszona jest skarga konstytucyjna? 

42. Czy w sprawach karnych przed złożeniem skargi konstytucyjnej należy najpierw wnieść 

kasację do Sądu Najwyższego? 

43. Czy w sprawach cywilnych przed złożeniem skargi konstytucyjnej należy najpierw wnieść 

kasację do Sądu Najwyższego? 

44. Czy w sprawach administracyjnych przed złożeniem skargi konstytucyjnej należy najpierw 

wnieść skargę do sądu administracyjnego? 

45. Czy w trybie skargi konstytucyjnej można skarżyć akty prawa miejscowego? 

46. Co to jest przymus adwokacko-radcowski przy skardze konstytucyjnej? 

47. W jakim terminie od ostatecznego orzeczenia należy wnieść skargę konstytucyjną? 

48. Ile wynosi opłata za wniesienie skargi konstytucyjnej? 

49. Jakich praw zgodnie z art. 79 ust. 2 Konstytucji RP nie można dochodzić w trybie skargi 

konstytucyjnej? 

50. W jakim kraju i w którym wieku został powołany pierwszy ombudsman? 

51. Na straży czego zgodnie z Konstytucją RP stoi RPO? 

52. Naruszenie czego – oprócz prawa – bada zgodnie z ustawą RPO? 

53. Jaki organ/jakie organy powołują RPO? 

54. Ile lat wynosi kadencja RPO? Czy istnieją ograniczenia w długości sprawowania przez 

jedną osobę tego urzędu? 

55. Ile czasu ma Senat na zatwierdzenie nowego RPO? Jakie są konsekwencje niedochowania 

tego terminu? 

56. Jaki organ/jakie organy odwołują RPO? 

57. Jaka większość w Sejmie jest wymagana do odwołania RPO, gdy ten sprzeniewierzy się 

ślubowaniu? 

58. Czego zabrania RPO tzw. zasada niepołączalności? 

59. Czego zabrania RPO tzw. zasada apolityczności? 

60. Opisz pozycję ustrojową RPO (art. 210 Konstytucji RP). 

61. Co to jest immunitet materialny? Czy przysługuje on RPO? 

62. Co to jest immunitet formalny? Czy przysługuje on RPO? 

63. Co to jest przywilej nietykalności? Czy przysługuje on RPO? 

64. Jaki organ wyraża zgodę na pociągnięcie RPO do odpowiedzialności karnej? 

65. W jakich wypadkach dozwolone jest zatrzymanie RPO bez zgody Sejmu? Kogo wówczas 

należy powiadomić i jaką kompetencje wówczas uzyskuje ten podmiot? 



66. Jakie warunki musi spełniać wniosek do RPO? 

67. Jaką formę musi przyjąć wniosek do RPO? Ile kosztuje jego złożenie? 

68. Co to jest wystąpienie RPO? Ile czasu ma jego adresat na udzielenie odpowiedzi? 

69. Na prawach jakiego organu RPO może brać udział w postępowaniu cywilnym i 

administracyjnym? 

70. O wyjaśnienie jakich przepisów RPO może występować do Sądu Najwyższego? 

71. Jak nazywa się urząd zapewniający obsługę administracyjną RPO? 

72. Ilu maksymalnie zastępców może mieć RPO? Kto ich powołuje? 

73. Kto powołuje pełnomocników terenowych RPO? 

74. Co to jest immunitet formalny? Czy przysługuje on RPD? 

75. Co to jest przywilej nietykalności? Czy przysługuje on RPD? 

76. W jakiej ustawie został utworzony Rzecznik Praw Pacjenta? 

77. Opisz pozycję ustrojową Rzecznika Praw Pacjenta (art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

78. W jaki sposób powoływany jest Rzecznik Praw Pacjenta (art. 44 ust. 1 ustawy o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)? 

79. Jakie jest podstawowe zadanie Rzecznika Praw Pacjenta zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta? 

80. Co to jest immunitet formalny. Czy przysługuje on Rzecznikowi Praw Pacjenta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


