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LISTA PYTAŃ NA KOLOKWIUM PO VIII I IX ZAJĘCIACH 

 

1. Wymień cechy wspólne władzy sądowniczej (sądów i trybunałów). 

2. Co to jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości? 

3. Jakie organy w Polsce sprawują wymiar sprawiedliwości? Czy (a jeśli tak, to w jakim 

zakresie) należą do nich również TS i TK? 

4. W jakim zakresie TK sprawuje wymiar sprawiedliwości? 

5. Jak nazywa się ustawa regulująca ustrój sądów powszechnych? 

6. Jak nazywa się ustawa regulująca ustrój sądów administracyjnych? 

7. Jakie rodzaje sądów wymienia Konstytucja RP? 

8. Kiedy dopuszczalne jest wprowadzenie sądów wyjątkowych? 

9. Wymień rodzaje sądów powszechnych od najniższego do najwyższego. 

10. Jak nazywa się sąd stojący najwyżej w hierarchii sądów powszechnych? 

11. W jaki sposób tworzy się i znosi sądy powszechne? 

12. Dla jakiego obszaru tworzy się sąd rejonowy? 

13. Dla jakiego obszaru tworzy się sąd okręgowy? 

14. Dla jakiego obszaru tworzy się sąd apelacyjny? 

15. Jakie wydziały funkcjonują obligatoryjnie w sądach rejonowych? 

16. Jakie wydziały funkcjonują fakultatywnie w sądach rejonowych? 

17. Jakie wydziały funkcjonują obligatoryjnie w sądach okręgowych? 

18. Jakie wydziały funkcjonują fakultatywnie w sądach okręgowych? 

19. Jakie wydziały funkcjonują w Sądzie Okręgowym w Warszawie? 

20. Jakie wydziały funkcjonują w sądach apelacyjnych? 

21. Jakie jest główne zadanie Sądu Najwyższego według art. 183 ust. 1 Konstytucji RP? 

22. Jaki organ sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądów powszechnych? 

23. Wymień organy sądów powszechnych. 

24. Kim jest prezes sądu w sądach powszechnych? W jakich sądach nie musi go być? Kto 

wówczas pełni jego funkcję? 

25. Kim jest i jak jest powoływany dyrektor sądu? W jakich sądach występuje ten organ? 

26. Wymień organy samorządu sędziowskiego w sądach powszechnych. 

27. Jak wygląda skład i jakie jest główne zadanie zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji? 

28. Jak wygląda skład i jakie jest główne zadanie zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu? 

29. Jakie sprawy powierzone zostały sądom wojskowym? 

30. Opisz strukturę sądownictwa wojskowego. 

31. W jaki sposób tworzy się i znosi sądy wojskowe? 

32. Jaki organ sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądów wojskowych? 

33. Jak nazywa się jedyny organ samorządu sędziów wojskowych, jak wygląda jego skład, kto 

mu przewodniczy, jakie są jego najważniejsze zadania? 

34. Opisz strukturę sądownictwa administracyjnego. 
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35. Wymień organy sądów administracyjnych. 

36. Kim jest Prezes WSA, kto go powołuje, kto sprawuje nad nim nadzór administracyjny? 

37. Kto wchodzi w skład zgromadzenia ogólnego sędziów WSA? Jakie jest główne zadanie 

tego organu? 

38. Kim jest Prezes NSA? W jakiej procedurze jest powoływany? Jakie są jego główne zadania? 

39. Kto wchodzi w skład zgromadzenia ogólnego sędziów NSA? Jakie są jego dwa podstawowe 

zadania? 

40. Opisz strukturę wewnętrzną NSA (izby, aparat pomocniczy). Kto stoi na czele izb NSA? 

41. Jakimi sprawami zajmuje się Izba Finansowa NSA? 

42. Jakimi sprawami zajmuje się Izba Gospodarcza NSA? 

43. Jakimi sprawami zajmuje się Izba Ogólnoadministracyjna NSA? 

44. W jakich sprawach NSA podejmuje uchwały? 

45. Na czyj wniosek NSA podejmuje uchwały? 

46. W jakich składach NSA podejmuje uchwały? 

47. Wymień organy SN. 

48. Kim jest Pierwszy Prezes SN? W jakiej procedurze jest powoływany? Jakie są jego główne 

zadania? 

49. Kto stoi na czele SN? Kto stoi na czele NSA? 

50. Kim są Prezesi SN? Jak są oni powoływani? 

51. Czym są zgromadzenia sędziów izby SN? Ile takich organów występuje w strukturze SN? 

Jakie są ich główne zadania? 

52. Kto wchodzi w skład kolegium SN? 

53. Opisz strukturę wewnętrzną SN (izby, aparat pomocniczy). Kto stoi na czele izb SN? 

54. W jakich sprawach SN podejmuje uchwały? 

55. Na czyj wniosek SN podejmuje uchwały? 

56. W jakich składach SN podejmuje uchwały? 

57. Co to są zasady prawne? Kiedy uchwała SN staje się zasada prawną? Jak należy postąpić 

w razie chęci odstąpienia od nich? 

58. Opisz skład Krajowej Rady Sądownictwa. 

59. Jakie są podstawowe zadania KRS? 

60. Co to jest niezawisłość sędziowska? 

61. Czy sądy mogą samodzielnie stwierdzać niekonstytucyjność ustaw? Co może zrobić sąd, 

jeśli stwierdzi niekonstytucyjność ustawy? 

62. Czy sądy mogą samodzielnie stwierdzać niekonstytucyjność rozporządzeń? Co może zrobić 

sąd, jeśli stwierdzi niekonstytucyjność rozporządzenia? 

63. Czy sądy mogą samodzielnie stwierdzać niezgodność prawa krajowego z europejskim? Co 

może zrobić sąd, jeśli stwierdzi taką niezgodność? 

64. Wskaż przesłanki objęcia funkcji sędziego sądu rejonowego. 

65. Jakie osoby mogą zostać sędziami sądu rejonowego mimo niezłożenia egzaminu 

sędziowskiego lub prokuratorskiego i nieukończenia aplikacji sędziowskiej? 

66. Jakie osoby mogą zostać sędziami sądu rejonowego po złożeniu egzaminu sędziowskiego 

lub prokuratorskiego mimo nieukończenia aplikacji sędziowskiej? 

67. Wskaż etapy procedury naboru na stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych. 
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68. Jaki organ ogłasza obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w sądach 

powszechnych? Gdzie jest ono publikowane? 

69. Jaki organ i na czyj wniosek powołuje sędziów w sądach? 

70. Jak przebiega awans sędziego sądu rejonowego na stanowisko sędziego sądu okręgowego? 

71. Czy Prezydent RP może odmówić powołania sędziego wskazanego przez KRS? 

72. Wymień personalne gwarancje niezawisłości sędziowskiej. 

73. Kiedy sędzia przechodzi w stan spoczynku? 

74. Czym różni się sędziowski stan spoczynku od emerytury? 

75. Wymień trzy konstytucyjne zasady działania sądów. 

76. Kim są ławnicy? Kto ich wybiera? W jakich sądach orzekają? 

77. Opisz konstytucyjną zasadę jawności rozprawy sądowej. 

78. Czym jest prokuratura? Jakie są jej podstawowe zadania? 

79. Opisz strukturę prokuratury (kto stoi na jej czele, na jakie trzy segmenty się dzieli?) 

80. Wymień rodzaje powszechnych jednostek prokuratury. 

81. Wymień rodzaje wojskowych jednostek prokuratury. 

82. Wymień rodzaje jednostek prokuratury wchodzących w skład IPN. 

83. W jakiej procedurze powoływany jest Prokurator Generalny? Kto może ubiegać się o ten 

urząd? 

84. Ile lat trwa kadencja Prokuratora Generalnego? Co dzieję się po jej zakończeniu? 

85. Opisz status prawny Prokuratora Generalnego. 

86. Kiedy i w jakiej procedurze można odwołać Prokuratora Generalnego? 

87. Jakie są zadania Krajowej Rady Prokuratury? 

88. Opisz pokrótce historię Trybunału Stanu w Polsce. 

89. Z jakiej średniowiecznej instytucji wywodzi się odpowiedzialność konstytucyjna? W jakim 

kraju ona powstała? Gdzie obecnie występuje? 

90. Opisz skład TS. Jak są wybierani sędziowie TS? Jakie kwalifikacje muszą oni mieć? 

91. Opisz status prawny członków TS. 

92. Opisz zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej. 

93. Opisz zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności karnej przed TS. 

94. Opisz zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej posłów i 

senatorów. 

95. Wymień etapy postępowania w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej. 

96. Czym jest wstępny wniosek w postępowaniu przed TS? Kto może go złożyć? Jakie warunki 

powinien spełniać? Jaki jest podstawowy skutek jego wniesienia? 

97. Przed jakimi dwoma komisjami może toczyć się parlamentarny etap postępowania w 

przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej? 

98. Czym kończy się postępowanie przed komisją parlamentarną w sprawie odpowiedzialności 

konstytucyjnej? 

99. Jaka jest wymagana większość w Sejmie/Senacie/ZN do pociągnięcia określonych osób do 

odpowiedzialności przed TS? 

100. Kim jest oskarżyciel w postępowaniu przed TS? Kto go wybiera? Jakie musi on mieć 

kwalifikacje? Czym się różni on od oskarżyciela w postępowaniu karnym? 

101. W jakich składach orzeka TS? 

102. Jakie kary orzeka TS w przypadku popełnienia deliktu konstytucyjnego? 
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103. Jakie kary orzeka TS w przypadku popełnienia deliktu konstytucyjnego przez posła lub 

senatora? 

104. Jakie kary orzeka TS w przypadku orzekania o odpowiedzialności karnej? 

105. Jakie kary może orzec TS w przypadku byłego Prezydenta RP? 

106. Czy TS obligatoryjnie orzeka karę pozbawienia urzędu, gdy stwierdzi winę obwinionego? 

107. Jak nazywa się Pierwszy Prezes SN? 

108. Jak nazywa się Prezes NSA? 

109. Jak nazywa się przewodniczący TS? 

110. Jak nazywa się Prokurator Generalny? 


