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Temat: Władza sądownicza. 

 

 Notatka: 

1. Wymiar sprawiedliwości w Polsce. 

Zgodnie z Konstytucją RP władza sądownicza jest jedną z trzech odrębnych, niezależnych i 

równoważących się władz, na których opiera się ustrój państwowy.  

Sądy to niezawisłe organy wymiaru sprawiedliwości, wykonujące orzecznictwo według 

określonej procedury.   

Organami współdziałającymi z sądami są prokuratorzy, adwokaci i radcy prawni.  

2. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce sądy: powszechne, administracyjne i wojskowe oraz 

trybunały: Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.  

Nadzór nad dzielnością sądów powszechnych i wojskowych sprawuje Sąd Najwyższy.  

Z kolei wyższą instancją dla sądów administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny.  

3. Sądy zorganizowane są według zasady dwuinstancyjności. Oznacza to, że osoba, która 

wniosła sprawę do sądu I instancji i nie zgadza się z wydanym wyrokiem może się od niego 

odwołać do sądu II instancji. Służy do tego środek odwoławczy zwany apelacją. 

4. Rola sędziów: 

Zasada niezawisłości – sędziowie podlegają tylko Konstytucji oraz obowiązującym ustawom. 

 Immunitet. 

 Nieusuwalność sędziego. 

5. Prokuratorzy i obrońcy: 

Prokurator - urzędnik państwowy, którego zadaniem jest ściągnie przestępców. 

Obrońca - reprezentuje osobę, której postawiono zarzuty. 

 

 

Zadanie 1. Wpisz w puste miejsca w schemacie struktury polskiego sądownictwa właściwe  

                  informacje. 

 

 

 



  

Struktura sądów w Polsce  
  

  

Sądy .......................... 
  

  

Sądy wojskowe 

  

Sądy .............................. 

 Sąd rejonowy 

 Sąd........................... 

 Sąd apelacyjny 

 Sąd 

............................ 

 Sąd okręgowy 

 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny 

  

  

Sąd Najwyższy Naczelny 
..............      ......................... 

 

Zadanie 2. Na postawie art. 188 Konstytucji RP, wypisz zadania Trybunału Konstytucyjnego. 

Art. 188. 
Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:  

1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 
2. zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja 

wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 
3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, 

ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, 
4. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, 
5. skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 

 

Zadanie 3. Wskaż właściwe dokończenie zdania:  
I. Do jego zadań należy ściganie przestępstw. Stwierdzenie dotyczy obowiązków: 

A. sędziego.  
B. adwokata.  
C. prokuratora 
  

 

II. Do jego zadań należy wydawanie wyroków w imieniu państwa. Stwierdzenie dotyczy 

obowiązków:  
A. prokuratora.  

B. adwokata.  
C. sędziego. 
 


