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LISTA PYTAŃ NA KOLOKWIUM PO VII ZAJĘCIACH 

 

1. Co oznacza pojęcie „rządu” w wąskim znaczeniu tego słowa? 

2. Co oznacza pojęcie „rządu” w szerokim znaczeniu tego słowa? 

3. Czy wojewoda jest częścią rządu w wąskim i szerokim znaczeniu tego słowa? 

4. Wymień tytuły trzech najważniejszych ustaw (poza Konstytucją), które regulują 

funkcjonowanie rządu. 

5. W jakich trzech przypadkach Rada Ministrów obligatoryjnie składa dymisję? 

6. Czy Prezydent RP musi przyjąć rezygnację Prezesa Rady Ministrów? 

7. Jakie są skutki śmierci Prezesa Rady Ministrów? 

8. Kto pełni funkcję rządu po dymisji dotychczasowej Rady Ministrów? 

9. Jakie podmioty składają dymisje wraz z Radą Ministrów? W jakim terminie są one 

rozpatrywane przez nowego premiera? 

10. Opisz tzw. pierwszy etap formowania rządu (od desygnowania premiera do uzyskania 

wotum zaufania). 

11. Opisz tzw. drugi etap formowania rządu. 

12. Opisz tzw. trzeci etap formowania rządu. 

13. Jakie są skutki niepowołania rządu w tzw. trzecim etapie? 

14. Co oznacza słowo „konstruktywne” w zwrocie „konstruktywne wotum nieufności”? 

15. Opisz procedurę udzielania konstruktywnego wotum nieufności Radzie Ministrów (kto 

może je zgłosić, jaka większość jest potrzebna do jego uchwalenia, kto je uchwala, jakie są 

skutki jego uchwalenia albo nieuchwalenia). 

16. Opisz procedurę udzielania wotum nieufności członkom Rady Ministrów (kto może je 

zgłosić, jaka większość jest potrzebna do jego uchwalenia, kto je uchwala, jakie są skutki jego 

uchwalenia albo nieuchwalenia). 

17. Jakie dwa rodzaje ministrów wyróżniamy? Czym różnią się oni od siebie? 

18. Wymień obligatoryjnych i fakultatywnych członków Rady Ministrów. 

19. Na czym polega korespondencyjne uzgodnienie stanowisk Rady Ministrów? 

20. Co to jest Stały Komitet Rady Ministrów? Kto wchodzi w jego skład? Jakie są jego 

najważniejsze zadania? 

21. Co to jest Kolegium ds. Służb Specjalnych? Na podstawie jakiej ustawy ono działa? Jakie 

są jego najważniejszego kompetencje? 

22. Co to są komisje wspólne rządu? Podaj przykład komisji wspólnej. 

23. Jakie akty normatywne może stanowić Rada Ministrów? 

24. Jaka jest oficjalna nazwa wiceministrów? Który spośród nich jest najważniejszy? 

25. Na jakie komórki organizacyjne dzielą się ministerstwa? 

26. Kto jest najwyższym urzędnikiem apolitycznym w ministerstwie? 

27. Jak nazywa się urząd zapewniający obsługę merytoryczną wojewody? Kto stoi na czele 

takiego urzędu? 



28. Czy wojewoda jest organem rządowym czy samorządowym? 

29. Co to jest immunitet formalny? Czy przysługuje on członkom rządu? 

30. Co to jest immunitet materialny? Czy przysługuje on członkom rządu? 

 

 

 

 


