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LISTA PYTAŃ NA KOLOKWIUM PO V ZAJĘCIACH 

 

1. Kiedy zgodnie z art. 105 ust. 2 Konstytucji RP posłowie i senatorowie nabywają pierwsze 

uprawnienia związane z mandatem? Jakie są to uprawnienia? 

2. Kiedy, zgodnie z art. 104 ust. 2 Konstytucji RP, zaczyna się sprawowanie mandatu przez 

posła i senatora? 

3. Z jakimi funkcjami – zgodnie z art. 103 ust. 1 Konstytucji RP – nie można łączyć mandatu 

poselskiego/senatorskiego? 

4. Z jakimi funkcjami – zgodnie z art. 103 ust. 2 Konstytucji RP – nie można łączyć mandatu 

poselskiego/senatorskiego? 

5. W jakich wypadkach – zgodnie z art. 247 § 1 Kodeksu wyborczego – następuje wygaśnięcie 

mandatu poselskiego? 

6. Co oznacza koncepcja mandatu parlamentarnego związanego (imperatywnego)? Czy 

obowiązuje ona w polskim prawie? 

7. Co oznacza koncepcja wolnego mandatu parlamentarnego związanego? Czy obowiązuje ona 

w polskim prawie? 

8. Czy posłowie są związani instrukcjami wyborców? Czy wyborcy mogą ich odwołać przed 

upływem kadencji? 

9. Co oznacza pojęcie „posła/senatora zawodowego”? 

10. Opisz instytucję immunitetu materialnego posłów (art. 105 ust. 1 Konstytucji RP). Jakie 

ograniczenia tego immunitetu formułuje orzecznictwo Sądu Najwyższego? 

11. Co to jest immunitet formalny? Czy przysługuje on posłom/senatorom? 

12. Czy immunitet formalny posłów/senatorów obejmuje również czyny, co do których 

postępowanie karne wszczęto przed dniem wyboru? 

13. Opisz procedurę objęcia immunitetem formalnym czynu posła/senatora, co do którego 

postępowanie karne wszczęto przed dniem wyboru (art. 9 ust. 3 i 9 ustawy o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora). 

14. Jaka większość, zgodnie z art. 7c ust. 6 oraz art. 10 ust. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora, jest wymagana do uchylenia immunitetu lub przywileju nietykalności posła 

lub senatora? 

15. Co to jest przywilej nietykalności? Czy przysługuje on posłom/senatorom? 

16. W jakich wypadkach dozwolone jest zatrzymanie senatora bez zgody Senatu? Kogo 

wówczas należy powiadomić i jaką kompetencje wówczas uzyskuje ten podmiot? 

17. Za jakie czyny poseł/senator może zostać pociągnięty do odpowiedzialności 

konstytucyjnej? 

18. Przed jakim organem posłowie/senatorowie ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną? 

19. Opisz procedurę pociągania posła/senatora do odpowiedzialności konstytucyjnej (art. 107 

ust. 2 Konstytucji RP). 



20. Jaką większością – zgodnie z art. 13 ust. 1a w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy o Trybunale Stanu 

– Sejm pociąga posła do odpowiedzialności konstytucyjnej? 

 


