·	Podstawowe akty prawne ordynacji wyborczej:
Kodeks wyborczy z dn. 5.1.2011r.:
- Do Sejmu RP
- do Senatu RP
- na Prezydenta RP
- do organów stanowiących jednostkę samorządu terytorialnego
- na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
2. Zmiany w ordynacji wyborczej:
- wybory mogą być zarządzone na dwa dni
- jeżeli wybory są ustalone na dwa dni to określa się je na dzień wolny od pracy i dzień poprzedzający
- wybory wtedy trwają od 7 do 21, bez przerwy. Przerwa następuje jedynie pomiędzy od 21 pierwszego dnia do 7 drugiego dnia
- karty wyborcze muszą być wydrukowane na jednej stronie i powinny mieć jednakowy rodzaj i rozmiar czcionki oraz wielkość kartek powinien być jednakowy
- wyborca niepełnosprawny ma możliwość użycia nakładki z alfabetem Braille, musi jednak to zgłosić 14 dni przed wyborami
- wyborca o znacznej niepełnosprawności oraz osoba przebywająca zagranicą może głosować korespondencyjnie 
- wszelkie dopisywane informacje na karcie wyborczej nie wnoszą znaczenia na głos 
- w celu przeprowadzenia wyborów do senatu tworzy się jednomandatowe okręgi wyborcze
- wyborca niepełnosprawny o znacznej niepełnosprawności  oraz osoba która najpóźniej w dzień wyborów ukończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa w głosowaniu
- możliwość uzyskania wniosku o prawie głosowania jeżeli chcielibyśmy głosować poza miejscem zameldowania, w innym obwodzie wyborczym

·	Prawo czynne- prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dzień wyborów ukończył 18 lat, nie jest pozbawiony praw publicznych pełnoprawnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

·	Prawo bierne- jest to prawo do kandydowania, uzyskania mandatu w wyborach. Prawo to przysługuje osobie która ma pełne prawo czynne, nie może jednocześnie kandydować do Sejmu i Senatu, przekracza próg minimalnego wieku ( 25 lat- Sejm, wójt , burmistrz i prezydent miasta, 30 lat- Senat, 35 lat – Prezydent), należy zamieszkiwać na obszarze danej jednostki samorządu przez cały okres sprawowania mandatu

·	Zasady wyborcze:
- równość formalna
- równość materialna
- bezpośredniości
- tajności
- proporcjonalności
-większości
- wolności 
- powszechności

·	Gwarancje czynnego prawa wyborczego:
- nakaz wyznaczenia wyborów na dzień wolny od pracy
- zasada tworzenia obwodów wyborczych np. w szpitalach, zakładach karnych, na statkach Polski, zakładach socjalnych
- instytucja rejestrów i spisów wyborców, każda gmina jest zobowiązana do tworzenia spisów
- instytucja zaświadczeń o prawie głosowania
·	Na czym polega zasada bezpośredniości wyborów
Wyborca bezpośrednio oddaje swój głos na osobę którą chce wybrać

·	Kto zarządza wybory i w jakim terminie?
- wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent nie później niż 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji izb. W razie skrócenia kadencji wybory przypadają na dzień nie później niż 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji
- wybory na Prezydenta zarządza Marszałek Sejmu. Odbywają się pomiędzy 100 a 75 dniem przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta.

·	Wymienić szczeble komisji wyborczej:
-Państwowa komisja wyborcza
- Okręgowa komisja wyborcza
- Wojewódzka komisja wyborcza
- Obwodowa komisja wyborcza

·	Wymienić komu przysługuje prawo zgłaszania kandydata do wyborów:
- do parlamentu: lista poparta podpisami co najmniej 5000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym; komitet wyborczy który spełnił powyższe wymagania w co najmniej połowie okręgów wyborczych może zgłaszać swą kandydaturę w pozostałych okręgach
- na Prezydenta: podpisy co najmniej 100000 obywateli mających prawo wybierania
- do parlamentu europejskiego, do rad gmin: komitet wyborczy
- do rad powiatu: lista kandydatów poparta 200 podpisami wyborców
- do sejmików wojewódzkich: lista kandydatów poparta 300 podpisami wyborców

·	Wymienić rodzaje konstytucji:
- pisana/ niepisana ( forma)
- pełna/ niepełna (treść)
- uchwalona/ okrojona ( procedura powstawania)
- sztywna/ elastyczna ( sposób zmian)
- stałe/ czasowe ( okres obowiązywania)

·	Wymienić cechy konstytucji
- jest aktem najwyższym uchwalony przez parlament
- posiada cechy uchwały zwykłej oraz : szczególna treść, moc, formę, formę zmiany i uchwalenia,

·	Na czy polega szczególna moc prawna konstytucji:
- zajmuje najwyższe miejsce w systemie prawa
- przedmiotem jej normowania ma charakter pierwotny i nieograniczony
- wszystkie inne akty niższego rzędu muszą być z nią zgodne i nie mogą pozostawać z nią w sprzeczności
- sprzeczność może mieć charakter: materialny, proceduralny i kompetencyjny

·	Na czym polega szczególna treść konstytucji ( regulacje konstytucji) :
- określenie ogólnych zasad ustroju państwowego
- regulacja ustroju naczelnych organów państwa, zakres ich kompetencji i wzajemnych relacji
- określenie podstawowych prawi, wolności i obowiązków jednostki




·	Na czym polega szczególna forma konstytucji:
- szczególna nazwa- tylko ten akt określany jest mianem konstytucji
- powstaje przeważnie w szczególnym trybie
- najczęściej jest przygotowana w ramach parlamentu
- uchwalenie konstytucji przez parlament wymaga uzyskania szczególnej większości i szczególnego kworum
- jest poddana pod referendum

·	Podmioty uprawnione do wydawania rozporządzeń:
- Prezydent RP
- Rada Ministrów
- Prezes Rady Ministrów
- minister kierujący określonym działem administracji rządowej
- przewodniczący ustawowo określanych komitetów
- KRRiT

·	Podmioty uprawnione do wydawania zarządzeń:
- Prezydent RP
- Prezes Rady Ministrów
- minister kierujący określonym działem administracji rządowej
- przewodniczący ustawowo określanych komitetów
- inne organy wskazane w ustawie- kierownicy urzędów centralnych

·	Jakie obowiązują akty normatywne:
- konstytucja RP
- ustawy
- rozporządzenia
- akty o ograniczonym terytorium zasięgu

·	Prawa i wolności osobiste:
- prawo do życia
- prawo do rzetelnej procedury sądowej
- prawo do ochrony prywatności
- prawo ochrony rodziny i życia rodzinnego
- prawo uzyskania azylu i statusu uchodźcy
- prawo dla cudzoziemców
- prawo nietykalności osobistej i wolności osobistej
- prawo jawności postępowania sądowego
- wolność poruszania się
- wolność sumienia i religii
- wolność wyrażania opinii i poglądów
- zakaz stosowania tortur

·	Prawa i wolności polityczne
- prawo do głosowania w wyborach i referendum
- prawo do kandydowania w wyborach
- prawo do inicjatywy ustawodawczej
- prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy państwowej i osobach pełniących funkcje publiczne
- prawo składanie petycji, wniosków i skarg
- prawo dostępu do służby publicznej
- swoboda organizowania zgromadzeń
- swoboda uczestnictwa w zgromadzeniach

·	Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturowe:
- prawo do wolności- uprawnienie jednostki, konieczny element ustroju gospodarczego, ochrona wolności
- prawo do pracy- wolność wyboru zawodu i jego wykonywania, prawo do minimalnego wynagrodzenia, bezpiecznej i higienicznej pracy, wolność wyboru miejsca pracy
- prawo do zabezpieczenia społecznego
- prawo ochrony dzieci
- prawo do ochrony zdrowia
- prawo do nauki
- wolność wyboru szkoły publicznej
- wolność tworzenia szkół niepublicznych  wszystkich szczebli

·	Kompetencje Senatu:
Władza ustawodawcza, uczestnictwo w powoływaniu niektórych organów państwowych
- wyboru prezesa NIK
- Rzecznika Praw Obywatelskich
- dwóch członków KRRiT
- trzech członków Rady Polityki Pieniężnej
Nie może żądać odpowiedzialności parlamentu
Byt Senatu jest uzależniony od Sejmu tzn. czas trwania kadencji, rozwiązanie Sejmu jest równoznaczne z rozwiązaniem Senatu

·	Kompetencje Zgromadzenia Narodowego:
- określa regulamin Zgromadzenia Narodowego
- przyjmuje przysięgi nowo wybranego Prezydenta
- stwierdzenie trwałej niezdolności do sprawowania urzędu Prezydenta ze względu na stan zdrowia
- Zgromadzenie Narodowe może postawić Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunał Stanu

·	Skrócenie i przedłużenie kadencji sejmu
- przedłużenie kadencji może  nastąpić jeżeli został wprowadzony jednej ze stanów nadzwyczajnych . A nowe wybory mogą się odbyć dopiero 90 dni po ustaniu stanu nadzwyczajnego.
- skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić przez samorozwiązanie Sejmu ( Sejm podejmuje ustawę co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów) oraz przez rozwiązanie Sejmu ( decyzja Prezydenta, może to z dwóch przypadków obligatoryjnego i fakultatywnego)

·	Kto i kiedy zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu:
Jest to obowiązek Prezydenta który w ciągu 30 dni od daty wyborów.

·	Jak wygląda pierwsze posiedzenie:
- Głos zabiera Prezydent
- osobą która prowadzi to będzie najstarszy poseł i najstarszy senator
- Po wystąpieniu Prezydenta najstarszy poseł odbiera ślubowanie od posłów a następnie będą wybrani Marszałkowie Sejmu i Senatu, a następnie wybrani Wice Marszałkowie
- Wybierani zostają Sekretarze Sejmu
- Składanie dymisji przez ustępującą Radę Ministrów




·	Kompetencje Marszałka Sejmu:
- reprezentowanie Sejmu
- zwoływanie posiedzeń Sejmu
- administrowanie Sejmem
- kierowanie pracami Prezydium Sejmu
- czuwanie nad tokiem i terminowością prac Sejmu
- udzielanie pomocy w pracy posłów
- przewodniczący Prezydium Sejmu i  Konwentu Seniorów
- zastępuję Prezydenta gdy ten nie może sprawować urzędu
-zarządzanie wyborów prezydenckich
- przewodniczy obradom Prezydium Sejmu

·	Skład Konwentu Seniorów:
- Marszalek Sejmu
- Wice Marszałkowie 
- przedstawiciele klubów poselskich
- przedstawiciele porozumień liczących minimum 15 posłów
- przedstawiciele kół parlamentarnych 

·	Kompetencje Konwentu Seniorów:
- ustalenie planu prac Sejmu
- organizowanie współpracy między komisjami sejmowymi i koordynowanie ich działań
- opiniowanie zgodności z prawem ustaw, projektów i uchwał
- stosowanie kar z tytułu odpowiedzialności regulaminowej, decydowanie o sprawach diet i ryczałtów poselskich, a także w innych sprawach finansowych posłów
- dokonywanie wykładu regulaminu sejmu i inicjowanie zmian

·	Wymienić organy kierownicze i pomocnicze:
- kierownicze: Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów
- pomocnicze: komisje sejmowe, Sekretarz Sejmu

·	Wymienić czym się zajmują komisje sejmowe stałe a czym nadzwyczajne:
- komisja sejmowa- to wyspecjalizowany organ Sejmu zajmujący się rozpatrywaniem, opiniowaniem i przygotowaniem spraw stanowiących podmiot obrad Sejmu
- komisje stałe- takie które przewiduje regulamin Sejmu
- komisje nadzwyczajne- tworzone przez Sejm doraźnie dla zajęcia się określoną sprawą 

·	Wymienić podstawowe uprawnienia i obowiązki posła:
·	Uprawienia i obowiązki związanie z działalności izby i jej organów
- udział posła w posiedzeniach Sejmu i Komisji w których jest członkiem
- prawo kandydowania i zasiadania w organach Sejmu i Komisji
- prawo organizowania się w klub, koła i zespoły poselskie
- prawo zgłaszanie interpelacji w zapytań a także pytań w sprawach bieżących
·	Uprawnienia i obowiązki związane z wykonywaniem mandatów:
- obowiązek informowania obywateli o swojej pracy
- prawo uzyskiwania informacji i wyjaśnień od członków Rady Ministrów
- prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu do działalności organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego
- prawo podejmowania interwencji w organach administracji rządowej i samorządu 
-prawo zorganizowania w terenie biura poselskiego
·	Uprawnienia i obowiązki dotyczące indywidualnej sytuacji prawnej:
- prawo do diet poselskiej 
- immunitet 
- prawo do bezpłatnego przejazdu transportem publicznym
- prawo do bezpłatnego uzyskiwania dzienników ustaw
- prawo do korzystania z funduszu świadczeń o stanie majątkowym
- obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym

·	Co to jest immunitet i na jakie typy dzielimy:
Immunitet jest to wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności prawnej oraz naruszalności nietykalności osobistej
·	Formalny:
- względny- pozwala na pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotu w czasie wykonywania mandatu
- nietrwały- obowiązuje tylko w okresie sprawowania mandatu
- w każdej chwili można go uchylić określoną liczbą głosów lub sam podmiot może się go zrzec
·	Materialny:
- bezwzględny- nie pozwala na pociągnięcie posła do odpowiedzialności 
- trwały- obowiązuje zarówno w trakcie jak i po zakończeniu sprawowania mandatu
- nie można go uchylić, podmiot nie może się go zrzec

·	Wymienić 4 podstawowe elementy charakteryzujące Rzecznika Praw Obywatelskich:
- samodzielny organ państwowy oddzielony w wyraźny sposób od sądownictwa i administracji
-organ powiązany z parlamentem tzn. powoływany przez niego
- łatwo dostępny dla obywatela działający w szybkim i bezpłatnym postępowaniu 
- wysłuchuje skarg obywatela na temat działania administracji i sądownictwa oraz podejmuje kroki w naprawieniu tych nieprawidłowości. Informuje Parlament o stanie przestrzegania prawa

·	Kwalifikacje Rzecznika Praw Obywatelskich i jakich działań nie może podejmować:
·	Kwalifikacje: 
- posiadanie obywatelska polskiego
- wyróżnianie się wiedzą prawną
- doświadczenie zawodowe
- wysoki autorytet
·	Rzecznik Praw Obywatelskich w ciągu swojej kadencji (5 lat) nie może:
- być posłem i senatorem
- zajmować innego stanowiska niż stanowisko profesora w szkole wyższej
- wykonywać innych zajęć zawodowych
- należeć do partii, związków zawodowych ani prowadzić działalności publicznej
- angażować się w kapanie wyborczą ani kandydować w wyborach

·	Co należy i w jakiej formie Rzecznik Praw Obywatelskich realizuje swoje zadnia:
- stanie na straży wolności i praw obywateli, określonych w konstytucji i innych aktach prawnych
- ochrona praw i wolności obywatela i cudzoziemca
- bada działania i zaniechania organów, organizacji i instytucji, które są zobowiązane do przestrzeganie i realizowanie praw wolności
·	Formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich:
- wystąpienia oraz interwencje w sprawach indywidualnych
- wystąpienia inicjatyw
- wnioski dotyczące ogólnych problemów ochrony praw i wolności obywateli

·	Rzecznik podejmując sprawę może:
- samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające
- zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej część do właściwych organów 
- zwrócić się do Sejmu o zlecenie NIK-owi zbadania sprawy

·	Struktura sądownictwa w Polsce:
·	Sąd Najwyższy
·	Sąd wyjątkowy
·	Sąd powszechny ( rejonowe, okręgowe, apelacyjne)
·	Sąd Administracyjny ( wojewódzki, Naczelny Sąd Administracyjny)
·	Sąd wojskowy ( garnizonowe, okręgowe, Sąd Najwyższy Izby Wojskowej)

·	Struktura Sądu Najwyższego i jego Izby:
·	Sąd Najwyższy
- Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezesi Izb i sędziowie
- Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego
- Zgromadzenie sędziów powszechnych izb
- Kolegium Sądu Najwyższego
·	Izby:
- Izba pracy, ubezpieczeń społecznych i spraw publicznych: 1. Biuro Orzecznictwa Sądu Najwyższego 2. Biuro Prezydialne Sądu Najwyższego
- Izba Cywilna: 1. Biuro Orzecznictwa Sądu Najwyższego 2. Biuro Prezydialne Sądu Najwyższego
- Izba Karna: 1. Biuro Orzecznictwa Sądu Najwyższego 2. Biuro Prezydialne Sądu Najwyższego
- Izba wojskowa: Biuro Nadzoru Penitencjarnego

·	Skład Krajowej Rady Sądownictwa:
·	25 członków:
- członkowie z urzędu: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, minister sprawiedliwości, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoba powołana przez Prezydenta
- 15 członków wybranych spośród sędziów: Sądu Najwyższego, sądu powszechnego, administracyjnego i wojskowego
-  4 członków wybranych przez Sejm spośród posłów
- 2 członków wybranych przez Senat spośród senatorów

·	Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa:
- bierze udział w procedurze powoływania sędziów
- podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wniosku o zbadanie konstytucyjności aktów normatywnych w zakresie niezależności sądów i niezawisłości sędziów
- uchwala zasady etyki zawodowej sędziów i czuwa nad jego przestrzeganiem
- ma obowiązek wysłuchania informacji Pierwszego Prezesa SN, ministra sprawiedliwości, Prezesa Najwyższego Sądu Administracyjnego  i przewodniczących Wyższego Sądu Dyscyplinarnego o stanie kadry sędziowskiej
- wyraża stanowisko co do propozycji zmiany ustroju sądów
- zapoznaje się z projektami aktów normatywnych dotyczących sądownictwa
- rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku i powrót na stanowisko sędziego


·	Skład Trybunału Konstytucyjnego:
·	Skład 15 sędziów
·	Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatury na sędziego:
- Prezydium Sejmu
- grupa min. 50 posłów
·	Podmiot uprawniony do wyboru Trybunału Konstytucyjnego:
- sejm, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ustawowej liczby posłów

·	Funkcje Trybunału Konstytucyjnego:
- kontrola hierarchicznej zgodności norm- orzekanie o konstytucyjności i legalności aktów
- orzekanie w sprawach konstytucyjnych 
- rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa
- orzekanie o zgodności z Konstytucją celów i działań partii politycznych
- rozstrzyganie o zaistnieniu tymczasowej przesady w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta

·	Skład Trybunału Stanu:
- 19 osób: przewodniczący , 2 zastępców oraz 16 członków
Skład wybierany na czas kadencji Sejmu spoza grona Sejmu i Senatu

·	Funkcje Trybunału Stanu:
- egzekwowanie odpowiedzialności konstytucyjnej, a w pewnych przypadkach również odpowiedzialności karnej osób pełniących najwyższe stanowiska w państwie
- katalog pomiotów które ponoszą odpowiedzialność zawiera Konstytucja
- jest to wyliczenie enumeratywne- nie można domiewać właściwości Trybunału Stanu w sprawach dotyczących innych urzędników

·	Kto może być postawiony przed Trybunałem Stanu:
- Prezydent RP
- Premier RP
- Marszałek Sejmu i Senatu
- Członkowie Rady Ministrów
- Prezes NBP
- Prezes NIK
- Członkowie KRRiT
- osoby którym Premier powierzył kierowanie ministerstwami
- Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
- Posłowie i Senatorowie

·	Co to jest stan nadzwyczajny i do jakich środków szczególnych należy sięgnąć:
- Stan nadzwyczajny to pojawienie się w państwie sytuacji szczególnego zagrożenia zapobiec temu stanowi należy odwołać się do szczególnych środków:
·	Koncentracji władzy państwowej przez głowę państwa albo rządów
·	Poprzez ograniczenie praw i wolności obywateli
·	Zmian w strukturze i zasadach funkcjonowania organów państwowych i zmian w zakresie stanowienia prawa, czyli uchwalania aktów prawnych

·	Jakie stany nadzwyczajne mogą wystąpić:
- wojenny
- klęski żywnościowej
- wyjątkowy

·	Wymienić zasady wprowadzenia stanu nadzwyczajnego:
- legalności
- wyjątkowości
- proporcjonalności
- celowości
- ochrona podstaw systemu prawnego
- zasada ochrony organów przedstawicielskich

·	Jak wygląda procedura wprowadzenia stanu nadzwyczajnego:
Prezydent wprowadza go na wniosek rady Ministrów i podaje go do publicznej wiadomości nie później niż po 48 godzinach. Prezydent ma obowiązek przedstawić wniosek Sejmowi który od razu go rozpatruje. Może być wprowadzony na całe lub część terytorium . 

·	Wymienić w jakich sytuacjach może być wprowadzony stan wojenny:
- zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa państwa
- zbrojnej napaści na terytorium RP
- jeżeli z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej ochrony przeciw agresji 

·	Wymienić w jakich sytuacjach wystąpić może stan wyjątkowy:
- w razie zagrożenia konstytucyjności ustroju państwa
- w razie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli
- w razie zagrożenia porządku publicznego
Wprowadzony może być na 90 dni, przedłużenie może być tylko raz i nie dłużej niż 60 dni

·	Kiedy wprowadza się stan klęski żywnościowej:
Łączy się z działaniem sił natury może być wprowadzony w celu usunięcia katastrofy naturalnej np. powodzi. Wprowadza ją Rada Ministrów na cały lub cześć kraju na czas nie dłuższy niż 30 dni.



