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LISTA PYTAŃ NA KOLOKWIUM PO VI ZAJĘCIACH 

 

1. Jakim podmiotom przysługuje inicjatywa ustawodawcza? 

2. W jakich sprawach inicjatywa ustawodawcza przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów? 

3. Jakim podmiotom przysługuje inicjatywa ustawodawcza w sprawie zmiany Konstytucji RP? 

4. Do jakiego organu Marszałek Sejmu może skierować projekt ustawy, jeśli ma wątpliwości, 

czy nie jest on sprzeczny z prawem? Jaką kompetencję uzyskuje wówczas ten organ? 

5. Co obejmuje pierwsze czytanie? Gdzie się ono odbywa? 

6. Projekty jakich ustaw muszą być rozpatrywane w pierwszym czytaniu na posiedzeniu 

Sejmu? 

7. Co to są tzw. wnioski mniejszości? 

8. Co obejmuje drugie czytanie projektu ustawy? 

9. Kto w trakcie drugiego czytania może wnosić poprawki do projektu ustawy? 

10. Do kiedy wnioskodawca może wycofać projekt ustawy? 

11. Co obejmuje trzecie czytanie projektu ustawy? 

12. W jakich wypadkach stanowisko Senatu w sprawie ustawy nie może być odrzucone przez 

Sejm? 

13. Ile dni ma Senat na rozpatrzenie projektu ustawy: zwykłej, budżetowej, procedowanej w 

trybie pilnym? 

14. Co może zrobić Senat z otrzymaną od Sejmu ustawą? Czy takie same kompetencje ma w 

przypadku ustawy budżetowej? 

15. Jaką większością Sejm może odrzucić stanowisko Senatu wobec ustawy? 

16. Co może zrobić Prezydent RP z otrzymaną od parlamentu ustawą? Ile dni ma na podjęcie 

decyzji w przypadku ustaw: zwykłych, budżetowych i procedowanych w trybie pilnym? 

17. Co to jest weto selektywne? Czy przysługuje ono Prezydentowi RP? 

18. Ile czasu TK ma na rozpatrzenie sprawy w trybie tzw. prewencyjnej kontroli norm? 

19. Jakie dwie możliwości ma Prezydent RP, gdy TK w trybie prewencyjnej kontroli norm 

stwierdzi, że niekonstytucyjne przepisy nie są nierozerwalnie związane z resztą ustawy? 

20. Co to jest weto prezydenckie? W stosunku do których ustaw ono nie przysługuje? Jaka 

większość w Sejmie potrzebna jest do jego przełamania? 

21. Czyje projekty ustaw mogą być procedowane w trybie pilnym? Projektów o jakiej treści nie 

można procedować w ten sposób? 

22. Jakie są podstawowe różnice między zwykłym a pilnym trybem ustawodawczym na etapie 

senackim i prezydenckim? 

23. Wskaż różnice między trybem ustawodawczym dotyczącym ustaw zwykłych a 

budżetowych (podmiot upoważniony do wniesienia inicjatywy ustawodawczej, inne terminy, 

inne kompetencje Senatu i Prezydenta RP). 

24. Kiedy Prezydent RP może rozwiązać Sejm w związku z nieuchwaleniem ustawy 

budżetowej? 



25. Jakie są dwie podstawowe formy kontroli parlamentu nad rządem? 

26. Wymień trzy formy prawne tzw. prawa żądania wysłuchania. Wskaż, które z nich 

przysługują komisjom sejmowym, a które Sejmowi in pleno. 

27. Co to są dezyderaty? Kto je wydaje, czego one dotyczą, kto może być ich adresatem? 

28. Co to są opinie? Kto je wydaje, czego one dotyczą, kto może być ich adresatem? 

29. Co to jest rezolucja? Kto ją wydaje, czego ona dotyczy, kto może być jej adresatem? 

30. Ile osób może wchodzić w skład komisji śledczej? Jak powinien być ukształtowany jej 

skład? 

31. Dlaczego komisja śledcza działa na podstawie ustawy, a nie regulaminu Sejmu? 

32. W jakim celu – zgodnie z art. 111 ust. 1 Konstytucji RP – powoływana jest komisja śledcza? 

33. Czym różnią się interpelacje od zapytań poselskich? Kto jest ich adresatem? W ile dni 

należy udzielić na nie odpowiedzi? 

34. Co to jest absolutorium udzielane przez Sejm Radzie Ministrów? Jakie są skutki jego 

nieudzielenia? 

35. Wymień instrument kontroli Senatu nad Radą Ministrów określony w Regulaminie Senatu. 

36. Jak nazywał się kolegialny organ pełniący funkcję głowy państwa w PRL-u? 

37. Kto był pierwszym prezydentem Polski po II wojnie światowej? 

38. Kto został wybrany prezydentem Polski w 1989 r.? 

39. Kto był pierwszym prezydentem Polski wybranym w wyborach powszechnych? 

40. Wymień wszystkich prezydentów Polski po 1989 r. 

41. Jakich funkcji nie może sprawować Prezydent RP? 

42. Wymień zadania Prezydenta RP określone w art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. 

43. Co to znaczy, że zadania Prezydenta RP określone w art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji RP mają 

charakter obiektywny i subiektywny? 

44. Kto ma prawo zgłaszania kandydatów w wyborach Prezydenta RP? 

45. Co najmniej ile lat musi mieć kandydat na Prezydenta RP? 

46. Kiedy odbywa się II tura wyborów prezydenckich? 

47. Co dzieje się, gdy kandydat, który przeszedł do II tury wyborów prezydenckich, umrze lub 

zrezygnuje? 

48. W ile dni od przeprowadzenia wyborów prezydenckich SN powinien podjąć uchwałę w 

przedmiocie ich ważności? 

49. Na czyje ręce Prezydent RP składa oświadczenia majątkowe? 

50. Za jakie przestępstwa Prezydent RP odpowiada przed Trybunałem Stanu, a za jakie przed 

sądami powszechnymi? 

51. Wymień sytuacje, w których – zgodnie z art. 131 ust. 2 Konstytucji RP – dochodzi do 

opróżnienia urzędu Prezydenta RP. 

52. Kto może zastępować Prezydenta RP, gdy ten nie może pełnić swoich obowiązków? 

53. Jaki podmiot stwierdza trwałą niezdolność Prezydenta RP do sprawowania urzędu ze 

względu na stan zdrowia? Jaką większością to czyni? 

54. Na jakie dwa sposoby – zgodnie z art. 131 ust. 1 Konstytucji RP – może dojść do 

przekazania Marszałkowi Sejmu obowiązków Prezydenta RP w razie przejściowej niemożności 

ich pełnienia przez głowę państwa? 

55. Co to jest kontrasygnata? Kto jej udziela? 



56. Co to są prerogatywy Prezydenta RP? Wymień 3 prerogatywy związane z relacjami 

prezydenta z parlamentem. 

57. Co to są prerogatywy Prezydenta RP? Wymień 3 prerogatywy związane z relacjami 

prezydenta z rządem. 

58. Co to są prerogatywy Prezydenta RP? Wymień 3 prerogatywy związane z relacjami 

prezydenta z władzą sądowniczą. 

59. Co to są prerogatywy Prezydenta RP? Wymień 3 prerogatywy związane z tradycyjnymi 

uprawnieniami głowy państwa. 

60. Wymień 3 kompetencje Prezydenta RP, które nie są jego prerogatywami. 

61. Kiedy, przez kogo i na czyj wniosek powoływany jest Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych? 

62. Czy Prezydent RP może samodzielnie postanowić o swoim udziale na posiedzeniu Rady 

Europejskiej? Czy może przedstawić na niej w imieniu Polski swoje własne stanowisko? 

63. Jaka jest różnica między prawem łaski a amnestią? 

64. Jaka jest różnica między prawem łaski a abolicją? 

65. Kto i na czyj wniosek wprowadza stan wojenny lub wyjątkowy? 

 

 

 

 

 

 

 


