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LISTA PYTAŃ NA KOLOKWIUM PO IV ZAJĘCIACH 

 

1. Co to znaczy, że parlament obraduje na sesjach? Czy polski parlament obraduje w ten 

sposób? 

2. Co to znaczy, że parlament obraduje permanentnie? Czy polski parlament obraduje w ten 

sposób? 

3. Kto zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Sejmu zwołuje posiedzenia Sejmu? 

4. Kto zgodnie z art. 12 pkt 2 Regulaminu Sejmu ustala tzw. tygodnie posiedzeń Sejmu? 

5. Co o jawności obrad Sejmu i Senatu mówi art. 113 Konstytucji? Kiedy i w jakim trybie mogą 

zostać utajnione ich obrady? 

6. Posiedzenia których komisji sejmowych – zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 1 oraz art. 144 ust. 1 

Regulaminu Sejmu – są zamknięte? 

7. Wymień 5 podmiotów, o których art. 186 Regulaminu Sejmu mówi, że mogą zabierać głos 

w Sejmie poza kolejnością. 

8. Wymień organy kierownicze Sejmu. 

9. Wymień organy pomocnicze Sejmu. 

10. Jakie są – zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 in principio Regulaminu Sejmu – główne zadania 

Kancelarii Sejmu? 

11. Jakie – zgodnie z art. 110 ust. 2 Konstytucji RP – są główne kompetencje Marszałka Sejmu 

jako przewodniczącego izby? 

12. Wskaż trzy kompetencje konstytucyjne, które uzasadniają określanie Marszałka Sejmu jako 

„drugiej osoby w państwie”. 

13. W jaki sposób – zgodnie z art. 4 Regulaminu Sejmu – dokonuje się wyboru Marszałka 

Sejmu? Na czyj wniosek jest on wybierany? Jaka większość jest potrzebna do jego wyboru? 

Jaki mechanizm przewidziano, jeśli wybór Marszałka Sejmu nie zostanie dokonany w 

pierwszym głosowaniu? 

14. Kim – zgodnie z art. 1 Regulaminu Sejmu –  jest Marszałek-Senior Sejmu? Jakie ma zadania 

i kto go powołuje? Kto może być Marszałkiem-Seniorem? 

15. Jakie dwie czynności – zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Sejmu – przeprowadza się na 

początku pierwszego posiedzenia Sejmu? 

16. Kim są posłowie sekretarze? Ilu ich jest? 

17. Kto wchodzi w skład Prezydium Sejmu? Jakie są najważniejsze kompetencje tego organu 

zgodnie z art. 12 pkt 1-3 Regulaminu Sejmu? 

18. Kto wchodzi w skład Konwentu Seniorów? Jakie są jego najważniejsze kompetencje? 

19. Jakie trzy rodzaje komisji sejmowych wymienia Konstytucja RP? 

20. Na jakie dwie grupy dzielą się komisje stałe w Sejmie? 

21. Jak, zgodnie z art. 20 ust. 1, ustalany jest skład osobowy komisji sejmowych? 

22. Kim są sekretarze Sejmu? Ilu ich jest? Jakie są ich podstawowe zadania zgodnie z art. 178, 

art. 179 ust. 2, art. 182 ust. 3 zd. 1, art. 188 ust. 3 Regulaminu Sejmu? 



23. Jakie trzy rodzaje struktur organizacyjnych mogą tworzyć w Sejmie posłowie? Czym różnią 

się one od siebie? 

24. Ilu wicemarszałków zasiada obecnie w Prezydium Sejmu? 

25. Kto jest obecnie Marszałkiem Sejmu? 

 

 

 

 


