Załącznik nr 2
Tematyka szkolenia
Prawnoustrojowa pozycja sądów w systemie organów władzy. Organizacja
sądownictwa w RP.

I. Konstytucyjna zasada trójpodziału władzy (art. 10, 173 i 174 Konstytucji RP).
1) Podział władzy w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym.
2) Zasada checks and balances.
II.

Instytucjonalna odrębność i niezależność sądów od innych władz oraz jej
ustrojowe gwarancje (art. 173, 175-181 Konstytucji RP).
1) Pojęcie „wymiaru sprawiedliwości”.
2) Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości jako podstawa organizacji
wymiaru sprawiedliwości.
3) Niezależność sądów i niezawisłość sędziowska jako fundamentalne zasady
ustrojowe organizacji sądownictwa.
4) Gwarancje autonomii organizacyjnej sądownictwa:
a. odseparowanie kompetencyjne i wyłącznie sądów poza aparat administracji
publicznej,
b. niemożność łączenia urzędu sędziego z pełnieniem funkcji w organach
władzy ustawodawczej i wykonawczej.
5) Gwarancje niezawisłości sędziowskiej:
a. ustrojowe,
b. procesowe,
c. materialne,
d. instytucjonalne.
6) Ograniczenia niezawisłości sędziowskiej.

III.

Podział władzy sądowniczej i struktura sądownictwa w RP (art. 175-177, 182185 Konstytucji RP).
1) Sąd Najwyższy w systemie organów władzy sądowniczej:
a. struktura organizacyjna i organy,
b. rola i zadania w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.
2) Sądy powszechne i ich struktura organizacyjna:
a. sądy apelacyjne,
b. sądy okręgowe,
c. sądy rejonowe.
3) Sądy wojskowe i ich struktura organizacyjna
a. wojskowe sądy okręgowe,
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b. wojskowe sądy garnizonowe.
4) Sądownictwo administracyjne i jego struktura:
a. Naczelny Sąd Administracyjny,
b. Wojewódzkie Sądy Administracyjne.
IV.

Organy sądów powszechnych i zakres ich kompetencji.
1) Prezes sądu i dyrektor sądu w sądach rejonowych.
2) Prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu w sądach okręgowych i
rejonowych.

V.

Samorząd sędziowski.
1) Organy samorządu sędziowskiego i ich skład:
a. zgromadzenie ogólne sędziów apelacji,
b. zgromadzenie ogólne sędziów okręgu,
c. zebranie sędziów danego sądu.
2) Uprawnienia organów samorządu sędziowskiego.

VI.

Krajowa Rada Sądownictwa (art. 186-187 Konstytucji RP).
1) Pozycja ustrojowa KRS w porządku konstytucyjnym RP.
2) Skład i organy.
3) Zakres zadań i kompetencji.

Signed by /
Podpisano przez:
Rafał Tadeusz
Łyszczek
Date / Data: 202011-20 10:16

2

