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IV.II. System polityczny RP 

1. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Sądy i trybunały 

Wymogi podstawy programowej: 

– procedura powołania rządu 

– zmiana rządów i ministrów 

– odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów 

– rząd mniejszościowy 

– administracja rządowa 

– kompetencje wojewody 

– służba cywilna w Polsce 

– struktura sądownictwa w Polsce 

– konstytucyjne zasady działania sądów 

– Sąd Najwyższy 

– Krajowa Rada Sądownictwa 

– Trybunał Konstytucyjny 

– skarga konstytucyjna 

– Trybunał Stanu 

Zadanie 1.  

Projekt ustawy [fragment] 

Druk nr 2699 

Warszawa, 27 sierpnia 2014 r. 

Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej! 

Uprzejmie przekazuję [...] obywatelski projekt ustawy 

– o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a 
także niektórych innych ustaw [...] 

MARSZAŁEK SEJMU Ewa Kopacz 

 Katowice, 7 kwietnia 2014 r. 

PROJEKT . 



[...] 

W ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. [...] wprowadza się następujące zmiany: 

l) W art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Za mniejszości etniczne uznaje się następujące mniejszości: 

l) karaimską; 

2) łemkowską; 

3) romską; 

4) śląską; 

5) tatarską. 

[...] 

Na podstawie: 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/51DDA35DF112B5A2C1257D4200374317/%24File/ 

2699.pdf [dostęp: 30.12.2014]. 

 

1. Określ podmiot, który w przedstawionej sytuacji skorzystał z prawa inicjatywy 
ustawodawczej. 

………………………………………………………….. 

2. Wyjaśnij, na czym polega istota proponowanej zmiany. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

3. Podaj dwie formalno-prawne konsekwencje uchwalenia proponowanej zmiany. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 

 

Zadanie 2.  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku [fragment] 

Art. 158. 

1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na 

wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa 



Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej 

przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady 

Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich 

przysięgę. 

1. Podaj nazwę przedstawionego typu odpowiedzialności parlamentarnej Rady 

Ministrów RP. 

…………………………………………………………. 

2. Podaj nazwę przedstawionego rodzaju wotum nieufności. 

………………………………………………………….. 


