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GENEZA I ISTOTA PAŃSTWA 

Obywatelstwo - To więź prawna między państwem a obywatelem. 

Obywatelstwo polskie można nabyć: 

1. z mocy prawa/ zasada prawa krwi – Konstytucja RP mówi o zasadzie prawa krwi (ius sanguini) - 

Dziecko nabywa – mocy prawa – obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co 

najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce 

czy za granicą. 

2. nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP 

3. uznania za obywatela polskiego - W drodze uznania, o obywatelstwo polskie będą mogli ubiegać 

się cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, którzy w toku 

długoletniego legalnego pobytu w Polsce zintegrowali się ze społeczeństwem polskim, znają język 

polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują polski porządek prawny oraz nie 

stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, a w szczególności uchodźcy, osoby 

bez obywatelstwa, dzieci oraz małżonkowie obywateli polskich oraz osoby polskiego pochodzenia. 

Postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego będzie toczyło się w trybie określonym 

przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji wojewody (działającego jako 

organ I instancji) służyć będzie stronie odwołanie do organu II instancji, którym jest Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Natomiast decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego. 

4. przywrócenia obywatelstwa polskiego - Obywatelstwo polskie będzie przywracane na mocy 

decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Administracji, wydanej na 

wniosek osoby zainteresowanej. 

5. Zasada prawa ziemi/ius soli  - Zasada ta ma zastosowanie, gdy dziecko urodzi się lub zostanie 

znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, 

bądź nie mają żadnego obywatelstwa. Dziecko takie z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie.  

Utrata obywatelstwa - może nastąpić na skutek jego zrzeczenia się (jest to wyraz woli tej osoby). Żadna 

instytucja państwa polskiego nie może pozbawić obywatela polskiego jego obywatelstwa. 

Apatryda – bezpaństwowiec, osoba , która nie ma obywatelstwa żadnego państwa. 

Cechy państwa 

Cecha Objaśnienie 

Ludność To ludzie przebywający stosunkowo stale na terytorium określonego kraju i podlegający 

jego jurysdykcji. Tworzą ją obywatele państwa (osoby posiadający obywatelstwo tego 

kraju) oraz mieszkający tu cudzoziemcy, nie posiadający obywatelstwa tego państwa. 

Terytorium Kolejną zasadniczą cechą państwa jest posiadanie przez niego określonego terytorium, 

które formalnie wyznaczają granice państwa. Oprócz obszaru lądowego jako terytorium 

państwowe funkcjonuje również określona strefa powietrzna, placówki dyplomacji 

działające w ramach innych państw, obszar w głąb ziemi a także wody terytorialne (wody 

przybrzeżne, wody wewnętrzne, morze terytorialne). 

Władza To zdolność do wydawania i egzekwowania decyzji. 

W przypadku państwa najważniejsza jest władza państwowa - czyli zdolność do 

zarządzania społeczeństwem skupionym na określonym terytorium państwowym. 

Każda władza, by mogła być skuteczna, wymaga legitymizacji – czyli uznania 

określonego systemu politycznego za najbardziej odpowiedni dla danego typu 

społeczeństwa ze strony rządzonych. 

Istnieją trzy rodzaje legitymizacji:  

tradycyjna (przykład dynastii, które pełnią władzę na mocy tradycji, przekonania 

społeczeństwa, iż mają do niej szczególne prawo),  

charyzmatyczna (władzę sprawuje władzę ze względu na szczególne predyspozycje, np. 

charyzmę, zdolności, wiedzę) 
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legalna (rządzeni wierzą są, że rządzącym przynależy się na mocy obowiązującego 

prawa). 

Powszechność to cecha państwa odnosząca się do zasad prawnych w państwie, które obejmuje w równym 

stopniu wszystkie osoby przebywające na terytorium tego państwa. 

Przymusowość polega na tym, że osoby znajdujące się na jego obszarze obowiązkowo podlegają prawom, 

zasadom i normom w nim ustanowionym. 

Suwerenność Terminem tym jako pierwszy posłużył się w 1576 roku Jean Bodin dla opisania prawa 

monarchy do samodzielnego i wyłącznego sprawowania władzy wykonawczej i 

ustawodawczej. Od tego czasu rozumienie terminu uległo swoistej ewolucji. I tak 

ostatecznie dzisiaj określa się suwerenność jako możliwość niezależnego, samodzielnego 

pełnienia władzy politycznej na terenie państwa. 

Możemy wskazać na dwa rodzaje suwerenności państwa: 

1. zewnętrzną – polega ona na niezależności i swobodzie decydowania o państwie, żadne 

inne państwo nie ma wpływu na kształt polityki etc. państwowej; państwo jest w tym 

wypadku niezależnych od pozostałych krajów podmiotem prawa międzynarodowego; 

2. wewnętrzną – przejawia się ona w samodzielnym, niezależnym decydowaniu o 

funkcjonowaniu struktur wewnętrznych własnego państwa przez władzę państwową; 

władza państwowa to władza zwierzchnia na terytorium państwa, władze żadnej innej 

struktury, organizacji działających na terenie kraju nie mają prawa decydować za nią o 

zakresie jej działania. 

 

Teorie pochodzenia państwa 

Teoria Idea Twórca 

Naturalna 
Człowiek jako istota społeczna w sposób naturalny dąży do 

stworzenia struktury państwa 
Arystoteles 

Teistyczna 

Państwo jest wytworem powołanym do istnienia przez siły 

nadprzyrodzone, z reguły utożsamiane z Bogiem. To Bóg 

jest twórcą państw. Podobne wytłumaczenie genezy 

państw przyjął św. Tomasz z Akwinu. Na bazie tego 

przekonania zmodyfikował pogląd – uznał bowiem, że 

samo państwo jako twór społeczno-polityczny jest dziełem 

ludzi, natomiast podwaliny do budowy państw w formie 

idei władzy zawdzięcza ludzkość Bogu. Zatem zgodnie z 

myślą św. Tomasza Bóg daje władzę a ludzie używają jej 

do kreowania organizmów państwowych. Doktryna 

Tomaszowa stanowiła fundament monarchii absolutnych i 

była uznawana za uzasadnienie istnienia absolutnej, 

nieograniczonej władzy królewskiej. Opierano się na 

założeniu, że skoro władca pełni swoją funkcję z woli i 

namaszczenia Boga, to sprzeciw wobec niej jest grzechem. 

Św. Tomasz z Akwinu 

Umowy społecznej 

Państwo tworzy się na skutek zawiązania pewnego rodzaju 

porozumienia, umowy między członkami wspólnoty a 

władzą. Jej zwolennicy zdecydowanie zaprzeczali 

słuszności koncepcji teistycznej. 

Thomas Hobbes 

John Locke 

Jean Jacques 

Rousseau 

Podboju i przemocy 

Zgodnie z nią państwa rodzą się w wyniku podboju 

słabszych plemion, wspólnot przez silniejsze. Tym 

sposobem tworzy się struktura rządzących i rządzonych, 

która skutkuje powstanie organizacji państwowej. 

Ludwik Gumplowicz 
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Klasowa 

Organizacje państwowe rodzą się na skutek podziału 

wspólnoty pierwotnej na klasy. Początkowo organizacja 

życia w takich grupach funkcjonowała na zasadzie 

wspólnego posiadania narzędzi i środków, z czasem jednak 

narodziła się własność prywatna, co znacznie zróżnicowało 

także społeczności, poskutkowało podziałami społecznymi. 

Warstwy posiadające uzyskały przewagę ekonomiczną i 

dzięki temu skupiły w swoim ręku władzę. To było 

wstępnym etapem powstania państwa. Państwo jest 

aparatem ucisku klasy robotniczej przez klasę burżuazji. 

Karol Marks, 

Fryderyk Engels 

 

FUNKCJE PAŃSTWA 

Biorąc pod uwagę zasięg przestrzenny działalności państwa, można wyróżnić dwie jego funkcje:  

Funkcje zewnętrzne - obejmują aktywność międzynarodową państwa, stosunki dyplomatyczne z innymi 

państwami, działalność w organizacjach międzynarodowych, co ma na celu ochronę suwerenności 

zewnętrznej państwa. Do realizacji funkcji zewnętrznych państwa należą służby takie jak m.in.: Służby 

dyplomatyczne (ambasadorzy, konsulowie) i wojsko; 

Funkcje wewnętrzne - obejmują działania, które mają zagwarantować bezpieczeństwo i ład w kraju.  

Do realizacji funkcji wewnętrznych państwa należą służby takie jak m.in.: organy administracji, policja, 

prokuratura, sądy; 

Funkcje wewnętrzne państwa: 

Funkcja prawodawcza - polega na: tworzeniu prawa, które obowiązuje na terytorium państwa.  

Funkcja porządkowa - polega na podejmowaniu działań, które zapewniają porządek na terytorium 

państwa. Organami, które realizują tę funkcję. są sądy i policja. 

Funkcja administracyjna - zarządzanie przez odpowiednie organy państwowe określonymi dziedzinami 

życia publicznego (służbą zdrowia, szkolnictwem). 

Funkcja gospodarczo-organizatorska - polega na zarządzaniu przez państwo gospodarką oraz na 

oddziaływaniu na nią. Państwo stara się promować gospodarkę w świecie. chronić ją przed nieuczciwą 

konkurencją oraz stwarzać warunki do jej rozwoju. 

Funkcja socjalna - dążenie państwa do zapewnienia obywatelom minimum egzystencji, walka z 

bezrobociem oraz starania o poprawę warunków pracy. 

Funkcja kulturalna - obejmuje: działalność państwa w zakresie wspierania badań naukowych, rozwoju 

oświaty i kultury, ochrony zabytków i promocji kultury. 

Forma państwa - opis 

Forma państwa to sposób sprawowania władzy oraz organizowania życia politycznego i społecznego w 

państwie. Formę państwa charakteryzuje się ze względu na:  

1. formę rządów - struktura najwyższych organów państwowych, ich wzajemne relacje i sposób 

powoływania głowy państwa;  

2. reżim polityczny - sposób rządzenia państwem, metody i techniki sprawowania władzy;  

3. ustrój terytorialny państwa - struktura terytorialna, zakres samodzielności władz lokalnych, 

podział kompetencji między władze centralne a lokalne.  

Podział państw ze względu na formę rządów obejmuje: republikę i monarchię. 

 

REPUBLIKA 

Republika to forma rządów, w której władza należy do organu wybieranego na określony czas (kadencję) 

przez obywateli. Republiki można podzielić na:  

1. arystokratyczne - władze wybierane są przez wąskie grupy, wyodrębniane ze względu na 

pochodzenie lub zamożność (występowały w przeszłości);  

2. demokratyczne - władze wybierane przez ogół obywateli (współczesne republiki europejskie, np. 

Polska, Niemcy, Francja). 
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MONARCHIA 

Monarchia to forma rządów, w której najwyższym organem jest monarcha (król, cesarz, sułtan, faraon), a 

ludność tworzy grupę poddanych. Monarcha swoją funkcję sprawuje najczęściej dożywotnio. 

Ze względu na sposób uzyskania władzy przez władcę monarchie można podzielić na:  

1. monarchię dziedziczną - monarcha uzyskuje władze przez dziedziczenie (np. Wielka Brytania, 

Hiszpania);  

2. monarchię elekcyjną - monarcha uzyskuje władzę przez wybór (np. Rzeczpospolita w okresie 

nowożytnym). 

Monarchie ze względu na zakres władzy monarchy, można podzielić na: 

1. nieograniczone - władza monarchy jest niczym nieograniczona;  

2. ograniczone - władza monarchy jest ograniczona przez konstytucję.  

Historyczne formy monarchii to: 

1. despotyczna - król sprawował pełnię władzy, był właścicielem całej ziemi w państwie, miał 

nieograniczoną władzę nad obywatelami, pełnił funkcję najwyższego kapłana, a niekiedy był 

uważany za istotę boską. Forma rozpowszechniona w starożytności, m.in. Egipt pod panowaniem 

faraonów.  

2. patrymonialna - monarcha miał silną pozycję polityczną i ekonomiczną był właścicielem całej 

ziemi w państwie i mógł nią swobodnie dysponować, a jego władza miała sankcję religijną. 

Monarchia patrymonialna występowała we wczesnośredniowiecznej Europie.  

3. stanowa - powstała w związku ze wzrostem politycznego i ekonomicznego znaczenia stanów. 

Władza monarchy w dalszym ciągu była bardzo silna, ograniczała ją jednak ogólnokrajowa 

reprezentacja stanów (Parlament, Stany Generalne). która miała uprawnienia opiniodawczo-

doradcze. Monarchia stanowa narodziła się na przełomie XIII i XIV w. w Anglii i we Francji. 

4. absolutna - monarcha ma całkowitą i niepodzielną władzę, nie podlega stanowionemu przez siebie 

prawu, bezpośrednio ingeruje w wiele dziedzin życia, a organy przedstawicielskie nie mają 

wielkiego znaczenia. Absolutyzm narodził się na początku XVII w. we Francji i w Anglii, a jego 

największy rozkwit przypadł na II połowę XVII i początek XVIII w. Król Francji w latach 1643-

1715 był najwybitniejszym przedstawicielem europejskiego absolutyzmu. Przypisuje mu się słynne 

stwierdzenie Ludwika XIV: „Państwa to ja”.  

Współczesne monarchie absolutne to: Arabia Saudyjska - Od chwili powstania Arabii Saudyjskiej w 

1932 r. rządzi nią dynastia Saudów. Król sprawuje najwyższą władzę ustawodawczą, wykonawczą (pełni 

funkcję premiera) i sądowniczą, a także jest przywódcą religijnym. Państwo nie ma pisanej konstytucji, nie 

istnieje parlament, a działalność partii politycznych jest zakazana.  

Współczesna elekcyjna monarchia absolutna to: Watykan - najwyższa władza ustawodawcza, 

wykonawcza i sądownicza należy do papieża wybieranego przez Kolegium Kardynałów. Członków 

Kolegium mianuje papież. Oprócz papieża ważną rolę w państwie odgrywa sekretarz stanu, który pełni 

funkcję premiera. 

5. konstytucyjna - kompetencje monarchy są ograniczone przez konstytucję, która przyznaje część 

uprawnień organom przedstawicielskim. Monarchiami konstytucyjnymi są np. Monako i Maroko.  

6. parlamentarna - kompetencje monarchy są bardzo ograniczone. Najczęściej pełni on funkcje 

reprezentacyjne, czasami odgrywa rolę arbitra między poszczególnymi organami państwa. Jest to 

obecnie najpopularniejsza forma monarchii w Europie. Monarchiami parlamentarnymi są np.: 

Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia i Norwegia. 

 

REŻIM POLITYCZNY 

Podział państw ze względu na reżim polityczny przedstawia się następująco: państwa demokratyczne, 

autorytarne i totalitarne. 

Państwo autorytarne: Silna władza wykonawcza jest skupiona w rękach jednostki lub wąskiej grupy osób, 

parlamenty odgrywają drugorzędną rolę i są podporządkowane władzy wykonawczej. Społeczeństwo nie ma 

możliwości kontrolowania władzy, rządzący są uprzywilejowani. Udział obywateli w życiu społecznym jest 
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sztuczny i poddany ścisłej kontroli. Istnieje rozwinięty aparat przymusu i represji. Rządy autorytarne były 

sprawowane w wielu krajach Europy w okresie międzywojennym w: Polsce (po 1926 r.), Rumunii, 

Hiszpanii, na Węgrzech. 

Państwo totalitarne: Państwo kontroluje wszystkie sfery życia społecznego, ma rozbudowany aparat 

represji i przymusu. Państwo indoktrynuje swoich obywateli, istnieje jedna oficjalna doktryna państwowa, a 

interes jednostki jest podporządkowany interesowi państwa. Nie istnieje podział władzy, cała władza jest 

skupiona w rękach partii rządzącej i jej przywódcy. Działalność opozycyjna jest zakazana, a wobec 

przeciwników politycznych stosuje się terror. Np. nazistowskie Niemcy i faszystowskie Włochy oraz 

komunistyczny Związek Radziecki, Korea Północna, Chińska Republika Ludowa, Kuba. 

Państwo demokratyczne: Istnieje podział władzy, władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza są 

rozdzielone między różne organy, które się wzajemnie kontrolują. Obywatele mają możliwość 

kontrolowania władzy, rządzący nie są uprzywilejowani, wszyscy obywatele są równi wobec prawa.  

Panuje szeroki zakres praw i wolności obywatelskich, takich jak wolność słowa, zgromadzeń, sumienia, 

które są zagwarantowane w konstytucji.  

Podział państw ze względu na ustrój terytorialny: 

1. Państwa unitarne 

2. Państwa złożone  

Państwo unitarne: jednostki podziału terytorialnego nie mają samodzielności politycznej i są 

podporządkowane organom ogólnopaństwowym, na terenie państwa obowiązuje jednolity system prawa, 

obywatelstwo, system organów sądowych oraz prawodawczych np. Polska, Węgry, Szwecja, Dania. 

Państwo złożone: części składowe państwa mają duży stopień samodzielności, m.in. posiadają własne 

organy prawodawcze, wykonawcze i sądownicze, ogólnopaństwowe instytucje zajmują się jedynie 

wybranymi dziedzinami wspólnego funkcjonowania państwa, np. polityką obronną, monetarną, 

ustawodawstwem karnym.  

Federacja:  Jest to państwo, w którym jednostki podziału terytorialnego (stany, prowincje) mają określony 

prawnie zakres samodzielności politycznej i prawnej, nie mogą jednak wystąpić z federacji ani nawiązywać 

stosunków międzynarodowych. Np. Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Niemcy.  

Konfederacja: to luźny związek suwerennych państw powołany dla realizacji określonych celów (np. 

obronnych), państwa członkowskie przekazują część swoich uprawnień wspólnym organom. Np. Wspólnota 

Niepodległych Państw. 

Decentralizacja to przekazywanie kompetencji ze szczebla kierowniczego na niższe poziomy. W 

państwach zdecentralizowanych władze centralne nie mają uprawnień, aby wpływać na sprawy przekazane 

do kompetencji organów lokalnych, wąski zakres kompetencji pozostawiony organom ogólnopaństwowym. 

Historyczne rodzaje unii państw: 

1. unia personalna - państwa mające wspólnego władcę, pozostające jednak odrębnymi organizmami 

państwowymi, np. unia polsko- litewska 1385 r.; unia polsko-węgierska z 1440 r.  

2. unia realna - związek państw posiadających nie tylko wspólnego władcę, ale i wspólne instytucje, w 

tym sejm, wojsko, monetę, np. unia polsko-litewska z 1569 r.  

Relacje państwo - Kościoły w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej 

W Polsce obowiązuje model państwa umiarkowanie świeckiego. Relacje państwo - związki wyznaniowe 

reguluje Konstytucja. Gwarantuje ona:  

a) równouprawnienie wszystkich kościołów i związków religijnych;  

b) bezstronność państwa wobec przekonań religijnych oraz swobodę ich uzewnętrzniania;  

c) autonomię i niezależność względem siebie państwa i kościołów oraz związków wyznaniowych;  

d) współpracę państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach ważnych społecznie.  

W Konstytucji zapisano również, że stosunki państwa z Kościołami określają ustawy uchwalone na 

podstawie umów zawartych z przedstawicielami tych Kościołów. W wypadku Kościoła katolickiego relacje 

te reguluje konkordat, czyli umowa międzynarodowa zawarta między państwem a Watykanem. 

Konkordat podpisano w 1993 r. (ratyfikowano go w 1998 r.). Obecnie Polska ma uregulowane ustawowo 
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stosunki m.in. z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym, Kościołem Ewangelicko-

Augsburskim, Kościołem zielonoświątkowym i Związkiem Gmin Żydowskich.  

 

Relacje państwo - religia w krajach muzułmańskich 

W przeciwieństwie do cywilizacji europejskiej w świecie islamu religia jest ściśle związana z 

państwem. Zgodnie z muzułmańską tradycją, zapoczątkowaną przez proroka Mahometa, władza świecka 

jest ściśle powiązana z duchową i pochodzi od samego Boga. W państwie nie istnieje podział na funkcje i 

instytucje świeckie i religijne (np. wojsko jest uważane za armię Allaha), a wszystkie dziedziny życia 

społecznego i prywatnego reguluje prawo religijne oparte na islamie - szariat. Najdalej posunięty rozdział 

między państwem a islamem obowiązuje w Turcji, gdzie całe prawodawstwo zostało oparte na europejskich 

wzorcach świeckich, a w konstytucji zagwarantowano świeckość państwa. Na przeciwnym biegunie 

znajduje się Iran, w którym najwyższą władzę sprawują duchowni. Nie istnieje tam również świeckie 

sądownictwo wszystkie sprawy rozstrzygają sądy religijne, które wydają wyroki na podstawie szariatu. W 

podobny sposób jest zorganizowane sądownictwo w Arabii Saudyjskiej. Jednym z najbardziej 

zislamizowanych państw był Afganistan pod rządami skrajnego ugrupowania islamskiego talibów. Na 

podporządkowanym sobie terytorium zaprowadzili oni rządy szariatu, który interpretowali w sposób 

skrajny, zabraniając m.in. edukacji kobiet, słuchania muzyki i oglądania telewizji.  

 

PAŃSTWO A GOSPODARKA 

 

Funkcje państwa w gospodarce rynkowej: 

1. Funkcja alokacyjna - Polega na gospodarowaniu tymi dobrami i usługami, których rozdział bez 

interwencji państwa byłby niekorzystny dla społeczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza dóbr publicznych, 

takich jak drogi, środowisko naturalne.  

2. Przeciwdziałanie korupcji - Korupcja to wykorzystywanie stanowisk publicznych dla własnych 

korzyści. Ma ona negatywny wpływ nie tylko na życie społeczne i polityczne, ale też na gospodarkę. 

Narusza bowiem zasady wolnej konkurencji i zwiększa koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej. Rola państwa polega na tworzeniu norm prawnych, które przeciwdziałają temu 

zjawisku.  

3. Funkcja regulacyjna - Polega na tworzeniu i utrzymywaniu warunków wolnej konkurencji między 

podmiotami gospodarczymi. Przejawia się m.in. w walce z monopolami, które zagrażają wolnej 

konkurencji.  

4. Funkcja stabilizacyjna - Polega na walce z inflacją, bezrobociem i utrzymaniu wzrostu 

gospodarczego. Państwo dokonuje tego poprzez podnoszenie wydatków z budżetu, rozwój 

szkolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków dla działalności gospodarczej.  

5. Funkcja redystrybucyjna - Polega na regulowaniu dochodów przedmiotów gospodarczych oraz 

łagodzeniu nierówności społecznych występujących w każdym społeczeństwie. Odbywa się to m.in. 

przez ustalanie płac minimalnych, politykę podatkową, regulację cen czy udostępnianie dóbr 

bezpłatnych (np. ochrona zdrowia, szkolnictwo). 

 

Organy państwa, które w Polsce wywierają wpływ na gospodarkę oraz sposób działania:  

1. Sejm i Senat – uchwalają ustawy w tym ordynację podatkową i budżet państwa, stanowią prawo 

gospodarcze;  

2. Prezydent - podpisuje ustawę budżetową i inne ustawy gospodarcze;  

3. Rada Ministrów - opracowuje projekt ustawy budżetowej i realizuje budżet;  

4. Narodowy Bank Polski - centralny bank państwa, na jego czele stoi prezes powoływany przez Sejm 

na wniosek Prezydenta na 6 letnią kadencję;  

5. Rada Polityki Pieniężnej - organ Narodowego Banku Polskiego, składa się z przewodniczącego, 

którym jest prezes NBP oraz 9 członków wybieranych przez sejm, senat i prezydenta spośród 
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wybitnych specjalistów do spraw finansowych. Rada realizuje politykę pieniężną państwa, m.in. 

ustala stopy procentowe;  

6. Najwyższa Izba Kontroli - nadzoruje gospodarność organów administracji państwowej, 

samorządów i przedsiębiorstw realizujących zadania państwowe 

Zadania Narodowego Banku Polskiego  

1. utrzymywanie stabilnego poziomu cen;  

2. wspieranie polityki gospodarczej rządu;  

3. gospodarowanie rezerwami dewizowymi;  

4. bankowa obsługa budżetu państwa (prowadzenie rachunków bankowych najważniejszych organów 

państwa);  

5. tworzenie warunków do rozwoju systemu bankowego;  

6. emisja pieniądza (m.in. wyłączne prawo do emisji Złotego, określanie jej wielkości).  

 

Interwencjonizm państwowy: system polityki gospodarczej państwa polegający na bezpośrednim 

oddziaływaniu państwa na gospodarkę; także zespół środków, za pomocą których państwo realizuje tę 

politykę. 

Formy interwencjonizmu państwowego: 

1. Inwestycjami państwowymi nazywamy nakłady finansowe dokonywane przez państwo. Mają one 

pobudzić koniunkturę i zmniejszyć bezrobocie. Przykładem takiego działania może być budowa 

autostrad.  

2. Dotacje to środki finansowe wypłacane przez rząd firmom i osobom prawnym. Współcześnie 

najczęściej dotuje się rolnictwo, eksport oraz przedsiębiorstwa, a czasem nawet całe gałęzie 

przemysłu o znaczeniu strategicznym dla państwa i całej gospodarki, np. górnictwo, przemysł 

stoczniowy.  

3. Regulacja cen - państwo może regulować wysokość cen niektórych towarów poprzez ustalenie:  

ceny minimalnej – czyli najniższej ceny, po jakiej można sprzedawać dany towar (pozwala 

ustabilizować dochody producentów);  

ceny maksymalnej – czyli najwyższej ceny, po jakiej można sprzedawać dany produkt 

(wprowadzana dla ochrony konsumenta).  

4. Protekcjonizm to ochrona rynku krajowego przed konkurencją z zagranicy poprzez ograniczanie 

importu i wspieranie eksportu. Środkami najczęściej wykorzystywanymi przez państwo są:  

cło - opłaty pobierane przez państwo na granicy przy imporcie towarów; podnoszą one cenę dóbr  

importowanych, co jest korzystne dla producentów krajowych;  

5. kontyngenty - maksymalna ilość danego towaru, jaką można sprowadzić z zagranicy;  

6. embargo - zakaz importu określonych towarów lub wprowadzanie wysokich norm jakości dla 

towarów sprowadzanych z zagranicy;  

7. ulgi i zwolnienia podatkowe dla eksporterów;  

8. subsydia - dopłaty do towarów wysyłanych na eksport. 

 

Polityka fiskalna (budżetowa) - obejmuje decyzje rządu dotyczące wydatków i wpływów budżetowych. 

Celem polityki fiskalnej jest przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia, wzrost gospodarczy i stabilizacja 

cen. Jednym z najczęściej stosowanych przez państwo instrumentów polityki fiskalnej jest obniżenie 

podatków, które może się przyczynić do zwiększenia popytu na towary, wpływów budżetowych oraz 

wzrostu inwestycji.  

 

Polityka pieniężna - polega na regulowaniu podaży pieniądza na rynku w zależności od potrzeb 

gospodarki. Ilość pieniądza na rynku jest regulowana przez Narodowy Bank Polski i Radę Polityki 

Pieniężnej. Jednym z najczęściej wykorzystywanych instrumentów polityki pieniężnej są zmiany wysokości 

stóp procentowych (oprocentowania kredytów). Obniżanie stóp zwiększa podaż pieniądza na rynku, co 
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powoduje pobudzenie koniunktury (wzrost popytu i produkcji). Natomiast podwyższenie stóp powoduje 

schładzanie koniunktury.  

Zagadnienia polityki budżetowej 

Budżet państwa: to ustawa zawierająca zestawienia liczbowe przewidywanych dochodów i wydatków, 

przychodów i rozchodów ustalonych na czas roku budżetowego. 

 

Jakie formy może przybierać różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa:  

1. nadwyżki budżetowej, gdy wpływy są większe niż wydatki;  

2. deficytu budżetowego, gdy wydatki przewyższają wpływy;  

 

W jaki sposób jest finansowany deficyt budżetowy: 

Deficyt jest finansowany za pomocą tzw. długu publicznego, czyli zobowiązań finansowych zaciągniętych 

w bankach, u firm i obywateli, np. w postaci kredytów czy obligacji. 

 

Źródła dochodów polskiego budżetu: 

Podatki to publicznoprawne, przymusowe, bezzwrotne pieniężne świadczenia o charakterze ogólnym, 

nakładane jednostronnie przez państwo. 

Cła są formą podatku nakładanego na towary sprowadzone z zagranicy. W przeszłości dochody z ceł 

stanowiły znaczne źródło dochodów państwa. Obecnie w związku z liberalizacją polityki celnej, 

podpisanymi umowami międzynarodowymi lub przystąpieniem do Unii Europejskiej dochody z ceł maleją.  

Wypłaty z zysku NBP pochodzą z zainwestowanych za granicą rezerw walutowych oraz zmian kursu 

złotego w stosunku do dolara i euro.  

PIT to podatek dochodowy od osób   fizycznych ma charakter progresywny, płacą go wszystkie osoby, które 

w danym roku uzyskały dochód wyższy od sumy określonej w ustawie, dla osób, które zarobiły mniej niż  

85 528 zł wynosi 18%. 

CIT to podatek dochodowy od osób  prawnych płacony przez firmy, które uzyskują dochód z działalności 

gospodarczej z wyjątkiem działalności rolniczej i gospodarki leśnej obecnie stawka podatkowa 19% 

VAT to podatek od wartości dodanej, podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu 

towarami lub usługami, podstawowa stawka tego podatku wynosi 23%. 

Podatek akcyzowy (akcyza)  to podatek nakładany na niektóre towary, w Polsce są nim obłożone m.in. 

paliwa, samochody, alkohol, wyroby tytoniowe, energia elektryczna, sól, perfumy.  

Stawka akcyzy jest określana procentowo i waha się od 25% do 100%. 

 

Podatki ze względu na sposób świadczenia można podzielić na: 

1. bezpośrednie - ściągane bezpośrednio z dochodów lub majątku płatnika  

2. pośrednie - płacone przez konsumenta przy zakupie towaru  

 

Podatki ze względu na podmiot można podzielić na: 

1. podatki lokalne - pobierane przez władze lokalne np. podatek od nieruchomości 

2. podatki o zasięgu krajowym - pobierane przez państwo  

 

Podatki ze względu na sposób ustalania można podzielić na: 

1. Progresywne - im wyższy dochód, tym większa stawka podatkowa  

2. Liniowe - stawka podatkowa niezależna od dochodu  

3. Kwotowe - z góry ustalona kwota niezależna od dochodu 

 

Geneza i istota demokracji 

Demokracja (gr. demos - lud, krótas - władza, siła; władza ludu) dosłownie — rządy ludu, ludowładztwo - 

jest formą ustroju państwa, w której jego obywatele (naród, lud) sprawują władzę bezpośrednio lub 
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pośrednio przez wybranych przedstawicieli. Stosując kryterium zakresu udziału obywateli w wykonywaniu 

władzy, rozróżnia się demokrację pośrednią i demokrację bezpośrednią. 

Demokracja pośrednia (przedstawicielska) - polega na wybieraniu przez obywateli swoich 

przedstawicieli do instytucji działających przez określoną kadencję np. wybór na 4 lata 460 posłów do 

Sejmu i 100 senatorów do Senatu. System ten polega raczej na kontroli działania aparatu państwowego 

przez obywateli niż na faktycznym i stałym braniu przez nich udziału w podejmowaniu decyzji 

państwowych; w większości państw wynika to z wielkości ich obszaru i liczby ludności; 

Demokracja bezpośrednia - polega na bezpośrednim podejmowaniu decyzji państwowych przez ogół 

obywateli np. w referendum  lub korzystając z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej; 

Republika  

Opozycja - partie, które nie uczestniczą w sprawowaniu władzy, a ich rolą jest krytyka i kontrola rządu. 

Istnienie legalnej opozycji jest jednym z fundamentów demokracji. 

Elektorat - ogół obywateli biorących udział w wyborach. 

Wybory - to proces wyłaniania przez ogół obywateli (elektorat) spośród kandydatów osób, które będą 

piastować najwyższe stanowiska w państwie (sejm, senat, prezydent) lub w samorządzie terytorialnym: 

wójt, burmistrz, prezydent miasta, Rada Gminy/Rada Miasta, Rada Powiatu, Sejmik Województwa. 

Czynne prawo wyborcze - możliwość wybierania posłów, senatorów, Prezydenta, a w wyborach 

samorządowych: w gminie wiejskiej - wójta, w gminie miejskiej – burmistrza lub prezydenta miasta, 

radnych do Rady Gminy lub Rady Miasta, jeżeli jest to gmina miejska, radnych do Rady Powiatu, 

przedstawicieli do Sejmiku Województwa. 

Bierne prawo wyborcze - możliwość kandydowania i bycia wybranym 

Kryteria czynnego prawa wyborczego - Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu polskiemu 

obywatelowi, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat i posiada pełnię praw publicznych. 

Udziału w wyborach nie mają osoby, które są pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem 

Trybunału Stanu, są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub 

ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Kryteria biernego prawa wyborczego - Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu polskiemu 

obywatelowi, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy przewidziany prawem wiek i posiada pełnię 

praw publicznych. Udziału w wyborach nie mają osoby, które są pozbawione praw wyborczych 

prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem 

sądu lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. 

 

Rodzaj wyborów Minimalny wiek kandydata Przymiotniki wyborcze 

Do Rady Gminy/Rady Miasta, 

Rady Powiatu, Sejmiku 

Wojewódzkiego 

18 
Powszechne, równe, 

bezpośrednie, tajne 

Na wójta, burmistrza, prezydenta 

miasta 
25 

Powszechne, równe, 

bezpośrednie, tajne 

Do Parlamentu Europejskiego 21 

Powszechne, równe, 

bezpośrednie, proporcjonalne, 

tajne 

Do Sejmu 21 

Powszechne, równe, 

bezpośrednie, proporcjonalne, 

tajne 

Do Senatu 30 Powszechne, bezpośrednie, tajne 

Na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 
35 

Powszechne, równe, 

bezpośrednie, tajne 
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Równość formalna głosów - Każdy wyborca dysponuje w czasie głosowania taką samą liczbą głosów np. 

każdy stawia tylko jeden znak „x” obok nazwiska jednego kandydata. 

Równość materialna głosów - każdy głos w wyborach ma taką samą wagę 

DEMOKRACJA ANTYCZNA 

W historycznym rozwoju demokracja ukształtowała się w starożytności od końca VI w. w niektórych 

greckich miastach-państwach (polis) wzorcowym przykładem demokracji był ustrój Aten w V w. p.n.e. 

Rozwój demokracji ateńskiej nastąpił w okresie sprawowania przez Peryklesa urzędu stratega (dowódca 

armii lub floty w starożytnej Grecji). 

W Atenach suwerenna władza należała do ludu. Prawa polityczne posiadali tylko mężczyźni 

powyżej 20. roku życia, którzy byli wolni i byli rdzennymi obywatelami Aten. Ta grupa stanowiła ok. 10% 

mieszkańców ateńskiej polis. Demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej. Najważniejsze 

decyzje podejmowało Zgromadzenie Ludowe, w którym mogli uczestniczyć wszyscy obywatele. 

Zgromadzenie było zwoływane kilka razy w miesiącu. Do jego uprawnień należało m.in. uchwalanie ustaw i 

wybieranie urzędników. Zgromadzenie posiadało także uprawnienia sądowe.  Władza wykonawcza należała 

do Rady Pięciuset, którą wybierało Zgromadzenie przez losowanie. Urzędnicy byli wybierani na rok i 

podlegali nadzorowi ze strony Zgromadzenia i Rady.  

Ostracyzm (sąd skorupkowy) był procedurą, która w starożytnych Atenach miała zapobiegać próbom 

obalenia demokracji. Raz w roku w powszechnym głosowaniu obywatele decydowali, czy demokracja jest 

zagrożona. Jeśli uznali, że takie zagrożenie istnieje, każdy z nich wypisywał na glinianej skorupce - 

ostrakonie - nazwisko osoby, która je stwarza. Osoba wskazana przez większość zebranych musiała na 10 

lat opuścić Ateny. 

REPUBLIKANIZM RZYMSKI 

Ustrój demokratyczny istniał również w republice rzymskiej (509-27 r. p.n.e.), jednak rzymska demokracja 

miała charakter ograniczany. Kluczową rolę w państwie odgrywali przedstawiciele arystokracji, którzy 

obsadzali główne stanowiska i wchodzili w skład Senatu będącego najważniejszym organem w państwie. W 

republice rzymskiej istniały aż trzy rodzaje zgromadzeń ludowych, jednak ich rola ograniczała się do 

rozpatrywania propozycji Senatu lub urzędników. 

 

 

ZASADY WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI 

Zasada suwerenności narodu - Ustrój demokratyczny opiera się na zasadzie suwerenności narodu. 

Oznacza to, że najwyższą władzę w państwie sprawuje naród. 

Zasada republikańskiej formy rządu - Wyrażona w nazwie państwa forma państwa (Rzeczpospolita - res 

populica - łac.; respublika - rzecz ludu, sprawa publiczna) oraz w funkcjonowaniu organów państwowych 

(wykluczenie władzy dziedzicznej i dożywotniej). W republice władza należy do obywateli (suweren), 

którzy ją sprawują bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele wybierani są cyklicznie 

przez obywateli w demokratycznych wyborach (na określony czas - kadencję). 

Zasada reprezentacji - Zasada reprezentacji oznacza, że naród nie sprawuje swej władzy bezpośrednio, 

lecz wybiera do tego swoich reprezentantów. Związana jest ściśle z modelem demokracji pośredniej, czyli 

przedstawicielskie. 

Zasada poszanowania praw mniejszości - w demokracji decyduje głos większości. Jednak istnieje 

niebezpieczeństwo, że większość będzie próbować ograniczać prawa mniejszości (np. religijnych, 

etnicznych). Dlatego współczesne demokracje kładą ogromny nacisk na ochronę praw mniejszości. 

Gwarancje dla nich są zapisane m.in. w konstytucjach.  

Zasada trójpodziału władzy - Twórcami koncepcji podziału władzy byli filozofowie oświeceniowi John 

Locke i Monteskiusz. Wyodrębnili oni władzę prawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą, które powinny 

być od siebie niezależne i wzajemnie się kontrolować. Zasada ta ma przeciwdziałać nadmiernemu skupieniu 

władzy w rękach jednej osoby, co może prowadzić do tyranii. Współcześnie tę zasadę rozumie się nie tylko 

jako podział władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, lecz także podział władzy między organy 

centralne i lokalne oraz stworzenie warunków dla działalności niezależnych mediów i opozycji.  
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Zasada państwa prawa - Aby państwo można było uznać za demokratyczne, musi ono być państwem 

prawa. Oznacza to, że obywatele mogą czynić wszystko, co nie jest zabronione przez prawo, organy 

państwa i urzędy zaś tylko to, co prawo im nakazuje lub na co im zezwala. 

Zasada konstytucjonalizmu - Najwyższym źródłem prawa w państwie demokratycznym jest konstytucja, 

czyli ustawa zasadnicza. Jest to akt prawny, który reguluje zasady funkcjonowania państwa, określa 

kompetencje i sposób powoływania organów państwowych oraz zakres praw i wolności obywateli. 

Konstytucja jest aktem nadrzędnym w stosunku do wszystkich innych, co oznacza, że nie mogą one być z 

nią sprzeczne. Konstytucja spełnia w państwie demokratycznym kilka funkcji.  

Zasada pluralizmu - Pluralizm oznacza możliwość istnienia i poszanowanie różnych poglądów, form życia 

politycznego, społecznego i gospodarczego, idei i światopoglądów funkcjonujących w społeczeństwie. 

Dotyczy wszystkich przejawów życia i może mieć wymiar społeczny, gospodarczy i polityczny. W państwie 

demokratycznym szczególnie istotny jest pluralizm polityczny, który zapewnia swobodę działalności 

wszystkim partiom politycznym, a więc organizacjom, które dążą do zdobycia i utrzymania władzy 

metodami demokratycznymi. Niezwykle istotna w demokracji jest swoboda działalności opozycji, czyli 

partii, które nie uczestniczą w sprawowaniu władzy, a ich rolą jest krytyka i kontrola rządu. Istnienie 

legalnej opozycji jest jednym z fundamentów demokracji. W państwach demokratycznych partie odgrywają 

niezwykle ważne rolę. 

CECHY PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO 

1. Władza powoływana na określony czas w wyborach.  

2. Legalnie działająca opozycja.  

3. Władza ustawodawcza ma uprawnienia do krytykowania rządu.  

4. Niezależne i niezawisłe sądy.  

5. Decyzje są podejmowane większością głosów, ale głos mniejszości też musi być brany pod uwagę.  

6. Społeczeństwo obywatelskie i uczestnicząca kultura polityczna 

ZALETY DEMOKRACJI: 

1. W dużo większym stopniu niż inne reżimy demokracja gwarantuje poszanowanie podstawowych 

praw i wolności jednostki, na których straży stoją prawo i instytucje, media i opinia publiczna.  

2. Historia pokazuje, że państwa demokratyczne znacznie rzadziej wszczynają wojny niż państwa 

niedemokratyczne.  

3. Demokracja daje jednostce duży zakres wolności i stwarza możliwość samorealizacji i wyboru drogi 

życiowej, a także wpływa na bieg spraw publicznych.  

4. Władza w państwach demokratycznych w nieporównywalnie mniejszym stopniu stosuje wobec 

obywateli przymus i przemoc niż w państwach, w których cała władza jest skupiona w rękach 

jednostki. ("Demokracja jest najgorszą formą rządów, z wyjątkiem wszystkich innych, które 

kiedykolwiek były wypróbowane". Winston Churchill)  

WADY DEMOKRACJI: 

1. Demokracja nie do końca sprawdza się w okresach przejściowych i kryzysowych, gdy konieczne jest 

podejmowanie często niepopularnych decyzji. Trudności ekonomiczne mogą doprowadzić do 

przejęcia władzy przez partie populistyczne, antydemokratyczne. Mogą one się przyczyniać do 

dalszej destabilizacji państwa, a nawet do likwidacji demokracji i ograniczenia praw oraz wolności 

człowieka.  

2. Proces decyzyjny jest znacznie dłuższy niż w reżimach totalitarnych i autorytarnych. Podjęcie 

decyzji często wymaga konsultacji z różnymi środowiskami i organizacjami (związkami 

zawodowymi), a zawarty kompromis nie zawsze jest satysfakcjonujący dla wszystkich.  

3. Wolność słowa i swoboda wyrażania opinii połączone z prawem do demonstracji mogą stanowić 

zagrożenie dla porządku publicznego, w tym używania przemocy, zwłaszcza gdy w społeczeństwie 

występują bardzo głębokie podziały ideowe.  

FORMY DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ 



 
II LO w ZSO nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu 

 

12 
 

Referendum to powszechne głosowanie obywateli mających czynne prawo wyborcze, w którym podejmują 

oni decyzje w ważnych dla nich sprawach. Obecnie jest to najpopularniejsza forma demokracji 

bezpośredniej.  

Inicjatywa ludowa to prawo części obywateli do zgłoszenia własnych propozycji zmian w prawie. Ze 

względu na przedmiot inicjatywę ludową dzieli się na: konstytucyjną, referendalną oraz ustawodawczą 

Weto ludowe to prawo obywateli do wyrażenia sprzeciwu wobec ustaw uchwalonych przez parlament. 

Polega na tym, że na wniosek określonej grupy obywateli domagających się zniesienia lub przyjęcia 

jakiegoś przepisu jest przeprowadzane referendum. Obecnie instytucja ta nie jest zbyt popularna, występuje 

m.in. w Szwajcarii i niektórych stanach USA.  

Recall to prawo obywateli do odwoływania urzędników pochodzących z wyborów powszechnych. Do 

odwołania wystarczy zebranie odpowiedniej liczby podpisów (np. 1/3 mieszkańców danego okręgu). Recall 

dotyczy najczęściej władz lokalnych. Obecnie to instytucja występuje w niektórych stanach USA oraz w 

państwach Ameryki Południowej.  

Plebiscyt jest definiowany bardzo różnie. W polityce międzynarodowej pod tym pojęciem rozumie się 

głosowanie mieszkańców danego obszaru decydujące o jego przynależności państwowej. W polityce 

wewnętrznej jest to głosowanie, w którym obywatele mogą wyrazić swoje poparcie lub dezaprobatę dla 

polityki rządu. Najczęściej odbywa się na wniosek rządzących.  

Zgromadzenie Ludowe to zgromadzenie obywateli, na którym podejmuje się najważniejsze decyzje 

dotyczące jakiegoś obszaru. Obecnie to instytucja występuje w niektórych kantonach Szwajcarii. 

Zgromadzenia odbywają się kilka razy do roku w stolicy kantonu, a głosuje się przez podniesienie ręki. W 

Polsce za formę taką można uznać zgromadzenia mieszkańców wsi lub osiedla, no których są rozstrzygane 

sprawy lokalne. 

FORMY DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ W POLSCE 

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza - jest formą inicjatywy ludowej. Prawo wniesienia projektu 

ustawy przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateli Rzeczypospolitej mających prawa wyborcze. 

Czynności związane z przygotowaniem projektu ustawy, zbieraniem podpisów czy kampanią promocyjną 

wykonuje komitet inicjatywy ustawodawczej. Projekt ustawy nie może dotyczyć spraw, dla których 

Konstytucja RP przewiduje wyłączną właściwość innych podmiotów, posiadających inicjatywę 

ustawodawczą, np. sejmu i senatu. Formą poparcia inicjatywy ustawodawczej jest złożenie podpisu pod 

odpowiednim projektem. Projekt wraz listą podpisów składa do sejmu pełnomocnik komitetu. Sejm 

rozpoczyna pracę nad ustawą nie później niż trzy miesiące po wniesieniu projektu.  

Referendum ogólnokrajowe – forma głosowania w danej sprawie. Może dotyczyć zmian Konstytucji, 

ratyfikacji umów międzynarodowych, na mocy których organy państwa przekazują część swoich uprawnień 

organom ponadnarodowym, a także innych spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa.  

Referendum ma prawo zarządzić prezydent za zgodą senatu lub sejm z inicjatywy własnej, Rady 

Ministrów, senatu lub obywateli. Referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć wydatków i 

dochodów państwa, obronności i amnestii. Obywatele muszą także zebrać co najmniej 500 tys. podpisów 

pod wnioskiem dotyczącym jego przeprowadzenia. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy.  

Referendum ma charakter wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do 

głosowania.  

Prawo udziału w referendum mają obywatele polscy posiadający pełnię praw publicznych, którzy 

ukończyli 18 lat. Referendum przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza, komisarze wyborczy oraz 

obwodowe komisje do spraw referendum. 

Referendum lokalne - w referendum lokalnym mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego wyrażają 

swoją wolę co do sposobu rozwiązania określonej sprawy dotyczącej tej wspólnoty.  

Referendum jest przeprowadzane z inicjatywy właściwych organów samorządowych, na wniosek 

10% mieszkańców gminy lub powiatu albo 5% mieszkańców województwa. W wypadku referendum o 

odwołanie organów lokalnych inicjatywa należy tylko do mieszkańców.  

W pewnych sprawach referendum ma charakter obligatoryjny, np. samoopodatkowanie 

mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.  
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Referendum jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.  

19. Wymień zalety i wady demokracji bezpośredniej  

ZALETY DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ: 

1. Demokracja bezpośrednia stwarza obywatelom możliwość bezpośredniego wpływu na bieg spraw 

państwowych.  

2. W sytuacji gdy wybory odbywają się dość rzadko (najczęściej co 4-5 lat), a poparcie dla partii 

politycznych ulega w trakcie kadencji dużym zmianom, referendum daje obywatelom możliwość 

wypowiedzenia się w konkretnej sprawie wbrew woli rządzących.  

3. Umożliwia opozycji wpływanie na bieg spraw państwowych.  

4. Referenda pozwalają rozwiązywać konflikty i podejmować decyzje  

5. w sprawach kontrowersyjnych. 

6. Organy państwowe często wolą pozostawiać takie decyzje obywatelom w obawie przed utratą 

popularności. 

WADY DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ: 

1. Demokracja bezpośrednia przedłuża proces decyzyjny.  

2. Inicjatywa ludowa i weto ludowe mogą prowadzić do osłabienia roli reprezentującego naród 

parlamentu jako głównego organu prawodawczego.  

3. Formy demokracji bezpośredniej, zamiast zwiększać wpływ obywateli na bieg spraw w państwie, 

mogą wzmacniać i tak już silną pozycję partii politycznych.  

4. W demokracjach zachodnich to właśnie z inicjatywy partii najczęściej przeprowadza się referenda, i 

to one przygotowują ustawy przedstawiane jako inicjatywy obywatelskie. 

5. Ponadto w referendach partie mają ogromny wpływ na to, jak głosują wyborcy.  

6. Plebiscyt jest często wykorzystywany przez władzę wykonawczą do wzmocnienia swojej pozycji 

kosztem władzy ustawodawczej (zwłaszcza w sytuacji konfliktu między obiema władzami).  

7. Przeprowadzenie referendum jest kosztowne i trudne do zorganizowania.  

ZASADY PRAWA WYBORCZEGO W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH 

Zasada powszechności - Prawo uczestnictwa w wyborach mają wszyscy pełnoletni obywatele, którzy 

posiadają prawa obywatelskie. 

Zasada proporcjonalności - Liczba mandatów otrzymanych przez partię w wyborach jest proporcjonalnie 

uzależniona od liczby głosów. 

Zasada równości - Każdy wyborca dysponuje taką samą liczbą głosów (równość formalna), a każdy głos 

ma równą wagę (równość materialna). 

Zasada tajności - Wybory mają charakter anonimowy (karty do głosowania nie są podpisane), głosowanie 

odbywa się bez udziału osób trzecich. Stwarza to możliwość samodzielnego podejmowania decyzji i 

wyklucza sytuacje wywierania nacisku.  

Zasada bezpośredniości - Obywatele wybierają swoich przedstawicieli bezpośrednio, oddając na nich 

swoje głosy. 

  

ordynacja wyborcza - ustawa, która reguluje ogół zasad, procedur i instytucji związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem wyborów w państwie. Jednym z najważniejszych zagadnień uregulowanych w ordynacji 

jest system wyborczy, czyli sposób ustalania wyników wyborów. 

SYSTEM  WYBORCZY WIĘKSZOŚCIOWY 

1. Kraj jest podzielony na okręgi wyborcze, w których wybiera się jednego kandydata (okręgi 

jednomandatowe). Wyborcy głosują na konkretne osoby. Zwycięzcą zostaje kandydat, który 

otrzymał najwięcej głosów.  

2. Zaletą systemu większościowego jest silny związek kandydatów z wyborcami.  

3. Wadą jest zjawisko zmarnowanego głosu, kiedy znaczna część wyborców jest pozbawiona swoich 

przedstawicieli.  

4. System ten występuje w wyborach do parlamentu: we Francji, w Stanach Zjednoczonych oraz 

Wielkiej Brytanii, w Polsce w wyborach do Senatu. 



 
II LO w ZSO nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu 

 

14 
 

SYSTEM WYBORCZY PROPORCJONALNY 

1. Kraj jest podzielony na okręgi, w których wybiera się po kilku kandydatów (okręgi 

wielomandatowe).  

2. Wyborcy głosują na listy kandydatów zgłoszone przez partie polityczne (wprawdzie najczęściej 

partie wskazują swojego kandydata, jednak to, czy otrzyma on mandat, zależy od liczby głosów 

oddanych na całą listę).  

3. Zaletą systemu proporcjonalnego jest większa reprezentatywność (do parlamentu dostają się również 

mniejsze partie). 

4. Wadą jest zaś rozbicie polityczne parlamentu, co utrudnia stworzenie rządu. Aby tego uniknąć, 

zwykle stosuje się tzw. progi wyborcze (klauzule zaporowe). 

 

Próg wyborczy zwany również klauzulą zaporową – minimalny procent poparcia wyborców 

uprawniający komitet wyborczy do uczestniczenia w rozdziale mandatów. Obecnie w Polsce w wyborach do 

Sejmu stosuje się (w skali kraju) próg 5% głosów dla partii oraz 8% dla koalicji partii.  

 

Metody podziału mandatów w systemie wyborczym proporcjonalnym: 

Metoda d'Hondta – obowiązuje w Polsce w wyborach do Sejmu - jest to metoda stosowana do podziału 

mandatów w systemach wyborczych opartych na proporcjonalnej reprezentacji z listami partyjnymi.  

W metodzie tej dzieli się liczbę ważnych głosów oddanych na daną partię w okręgu przez kolejne liczby 

naturalne 1,2,3,…,n. Nie bierzemy jednak pod uwagę tych komitetów, które nie uzyskały progu wyborczego 

w skali całego kraju. Tak otrzymane ilorazy porządkujemy od największego do najmniejszego. Jeżeli np. w 

okręgu było do zdobycia 5 mandatów to otrzymują je partie, których ilorazy znalazły się na miejscach od 1 

do 5. W Polsce mandaty przypadające danej liście okręgowej uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej 

liczby głosów. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów uprawniającą do 

uzyskania mandatu z danej listy okręgowej, o pierwszeństwie rozstrzyga dopiero kolejność umieszczenia ich 

nazwisk na liście. 

 

Metoda Sainte-Laguë – metoda stosowana do podziału mandatów w systemach wyborczych opartych na 

proporcjonalnej reprezentacji z listami partyjnymi. Metoda polega na znalezieniu największych, kolejno po 

sobie następujących ilorazów z liczby uzyskanych głosów. Podziału dokonuje się, dzieląc liczbę głosów 

przypadających każdemu komitetowi wyborczemu przez kolejne liczby nieparzyste: 1, 3, 5, 7, itd., a 

następnie z tak obliczonych ilorazów dla wszystkich komitetów wybieranych jest tyle największych, ile jest 

mandatów do obsadzenia. Jest stosowana m.in. w systemach wyborczych w Nowej Zelandii, Norwegii, 

Szwecji, Bośni i Hercegowinie, Łotwie oraz Kosowie, a od 2009 roku również w Niemczech. 

 

Metoda Sainte-Laguë generuje wyniki lepiej odzwierciedlające poglądy wyborców, podczas gdy 

metoda D’Hondta sprzyja większym partiom. 

 

Metoda Hare’a-Niemeyera – metoda największej reszty, metoda stosowana do podziału mandatów w 

systemach wyborczych opartych na proporcjonalnej reprezentacji z listami partyjnymi. 

 

SYSTEM MIESZANY 

System mieszany łączy zasady ordynacji proporcjonalnej i większościowej. Każdy wyborca dysponuje 

dwoma głosami. Jeden oddaje na konkretnego kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę 

partyjną. Do parlamentu wchodzą wszyscy kandydaci wybrani w okręgach jednomandatowych oraz część 

kandydatów z list partyjnych m.in. w Niemczech.  

 

Wolontariat jest dobrowolną, nieodpłatną i systematyczną pracą no rzecz osób potrzebujących. 

Wolontariuszem może zostać każdy. Szacuje się, że obecnie w taką działalność jest zaangażowanych ok. 2 

mln Polaków.  
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KULTURA POLITYCZNA - To całokształt politycznych postaw i poglądów jednostek oraz całego 

społeczeństwa, charakterystycznych dla danego okresu i ukształtowanych pod wpływem tradycji 

historycznych.  

Można wyróżnić trzy typy kultury politycznej: zaściankowy, poddańczy i uczestniczący 

Elementami kultury politycznej są:  

1. opinie no temat instytucji życia publicznego, partii, polityków, organów państwa;  

2. wiedza na temat polityki, zasad życia publicznego (zasad prawa wyborczego, funkcjonowania i 

struktury organów państwowych);  

3. zainteresowanie sprawami publicznymi i poziom aktywności.  

Typ poddańczy: charakteryzuje się tym, że jednostki i grupy społeczne są zainteresowane życiem 

publicznym. Społeczeństwo ustępuje rządzącym, podporządkowuje się decyzjom politycznym ośrodków 

władzy. Jest to typ charakterystyczny dla państw autorytarnych oraz państw młodej demokracji.  

Typ zaściankowy: Ten typ kultury politycznej charakteryzuje niska świadomość polityczna społeczeństwa. 

Zainteresowanie jednostek sprawami publicznymi ogranicza się wyłącznie do spraw własnych - związanych 

z własną rodziną, miejscowością - ogólnie pojmowanym "zaściankiem". Społeczeństwo przyjmuje jednolite 

postawy polityczne. Model życia jest traktowany jako niezmienny, a w społeczeństwie funkcjonują 

określone role polityczne (np. rola wodza). Model zaściankowy jest charakterystyczny dla społeczności 

znajdujących się na niskim szczeblu rozwoju cywilizacyjnego (np. plemiona afrykańskie).  

Typ uczestniczący: Typ uczestniczący charakteryzuje zainteresowanie i zaangażowanie jednostek w życie 

publiczne. Obywatele wyrażają gotowość nie tylko do angażowania się w politykę, oceniania, 

współdecydowania, ale także do sprawowania władzy. Wykazują się wiedzą na temat życia politycznego i 

znajomością zasad uczestnictwa w nim. To typ charakterystyczny dla społeczeństw demokratycznych. 

 

DOKTRYNY POLITYCZNE 

IDEOLOGIA - To najbardziej ogólny i usystematyzowany zbiór idei, wartości, poglądów na świat, 

przekonań na temat organizacji i funkcjonowania społeczeństwa właściwy danej grupie, warstwie lub klasie 

społecznej. 

DOKTRYNA - Jest pojęciem węższym od ideologii. Doktryną określa się dokładne sformułowania 

wyodrębnione z danej ideologii i zastosowane np. do zagadnień społecznych, ekonomicznych.  

PROGRAM POLITYCZNY - Jest najbardziej precyzyjny. Jest efektem dopasowania doktryny politycznej 

do aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOKTRYN POLITYCZNYCH 

1. Konserwatywne - Są niechętne zmianom, chociaż uznają pewien konieczny postęp cywilizacyjny, 

Opowiadają się za utrzymaniem istniejących stosunków społeczno-politycznych. 

2. Reformistyczne - Domagają się przeprowadzenia koniecznych zmian społecznych, gospodarczych i 

politycznych drogą ewolucyjną,  

3. Rewolucyjne - Uznają rewolucję za podstawowy i najlepszy sposób działania politycznego, Chcą 

natychmiastowych zmian i negują tradycyjne rozwiązania ustrojowe,  

4. Reakcyjne - Nawołują do przywrócenia albo utrwalenia przestarzałego ustroju, który nie przystaje 

do rzeczywistości politycznej,  

5. Utopijne - Wskazują cele nierealne, niemożliwe do zrealizowania w danym momencie, Są 

przeciwstawne (antynomiczne) wobec pozostałych doktryn, 

 

LEWICA – CENTRUM - PRAWICA 

Ta klasyfikacja nawiązuje do rewolucji francuskiej 1789 r., gdy miejsce, jakie na sali posiedzeń parlamentu 

zajmowało określone ugrupowanie, było związane z jego poglądami. 

DOKTRYNY PRAWICOWE uznają istnienie nierówności za naturalną cechę społeczeństw. Podkreślają 

szacunek dla tradycji, przywiązanie do Kościoła oraz rodzimej kultury. Sprzeciwiają się gwałtownym 
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zmianom. Uznają szczególną rolę religii w życiu społecznym, popierają wolny rynek, negują interwencję 

państwa w gospodarkę. 

DOKTRYNY LEWICOWE głoszą hasła sprawiedliwości i solidaryzmu społecznego. Odrzucają pogląd, 

że nierówności są zjawiskiem naturalnym, uznają konieczność ich łagodzenia przez państwo. Głoszą też 

zasadę równości wszystkich ludzi (równouprawnienie kobiet, mniejszości), popierają interwencję państwa w 

gospodarkę, sprzeciwiają się uprzywilejowaniu Kościoła w państwie. 

DOKTRYNY CENTROWE dążą do utrzymania równowagi pomiędzy interesami różnych grup 

społecznych, według nich istniejące nierówności społeczne powinny być łagodzone przez społeczeństwo, a 

nie przez państwo. Doktryny te popierają gospodarkę rynkową, która jednak powinna być kontrolowana 

przez społeczeństwo. 

 

LIBERALIZM 

Narodziny i rozwój 

Początki sięgają XVII w. Twórcą pierwszej doktryny liberalnej był John Locke (1632-1704), który wyłożył 

ją w dziele „Dwa traktaty o rządzie” z 1689 r.  

Dalszy rozwój ideologii nastąpił w okresie oświecenia. Ogromny wkład wnieśli w tym czasie Adam Smith 

(1723-1790), twórca liberalnej doktryny gospodarczej, a także myśliciele francuskiego oświecenia, przede 

wszystkim Monteskiusz (1689-1755).  

W XIX w. następuje rozkwit liberalizmu. Głównymi jego hasłami są: walka z absolutyzmem i przywilejami 

feudalnymi, oparcie ustroju państw na konstytucji, rozdział państwa od Kościoła, laicyzacja kultury oraz 

wolna gospodarka rynkowa.  

W I połowie XX w. pod wpływem katolickiej nauki społecznej i socjalizmu liberalizm zaakceptował 

konieczność ingerencji państwa w gospodarkę i pomocy najuboższym warstwom. W ten sposób narodził się 

liberalizm socjalny.  

W latach 70. nastąpił nawrót do liberalizmu klasycznego. Współcześni liberałowie, nazywani neoliberałami 

(lub liberałami konserwatywnymi), dopuszczają jednak większy zakres ingerencji państwa w gospodarkę niż 

liberałowie klasyczni.  

Wizja człowieka  

⇒ Indywidualistyczna koncepcja człowieka - człowiek jest wartością najwyższą, a jego celom 

powinny być podporządkowane wszelkie inne cele i wartości.  

⇒ Każdy człowieka jest wolny. Wolność jest wartością niepodważalną i nie może być ograniczana 

przez prawo lub religię. Wolność jednostki jest ograniczona wolnością drugiego człowieka.  

⇒ Człowiek jest z natury racjonalny. Zabiega o własny interes i potrafi najlepiej ocenić, co jest dla 

niego pożyteczne, dlatego nie potrzebuje żadnych autorytetów.  

⇒ Podstawowe prawa człowieka to prawo do życia, wolność osobista, sumienia i wyznania, 

zgromadzeń, słowa i druku. Prawa te mają charakter naturalny i ani państwo, ani społeczeństwo , ani 

żadna inna jednostka nie może ich odebrać.  

Wizja społeczeństwa  

⇒ Społeczeństwo jest środkiem służącym człowiekowi do samorealizacji.  

⇒ W klasycznym liberalizmie dominowała wizja zatomizowanego społeczeństwa, według której 

społeczeństwo nie jest organiczną całością, lecz zbiorem jednostek. 

⇒ Współcześnie liberałowie nie głoszą już tak radykalnych poglądów. Zgadzają się, że społeczeństwo 

jest realnym bytem, który może się przyczynić do poszerzenia zakresu wolności dla szerokich mas.  

Wizja państwa 

⇒ Istnienie państwa jest dla liberała koniecznością, jednak władza państwowa powinna mieć charakter 

ograniczony.  

⇒ Klasyczni liberałowie byli zwolennikami idei państwa jako stróża nocnego. Współcześnie nie są 

tak radykalni, ale uważają, że wpływ państwa na życie społeczne powinien być jak najmniejszy. 

⇒ Główną funkcją państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, ochrona własności 

prywatnej, stwarzanie warunków dla działalności gospodarczej.  
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⇒ Liberałowie opowiadają się za trójpodziałem władzy, który chroni przed despotyzmem.  

Wizja gospodarki 

⇒ Liberałowie opowiadają się za gospodarką wolnorynkową. Są przeciwni interwencjonizmowi 

państwowemu, który ogranicza wolność jednostki i hamuje rozwój gospodarczy.  

⇒ Według liberałów gospodarka powinna być oparta na zasadzie leseferyzmu, w myśl której jednostki 

i inne podmioty gospodarcze powinny mieć pełną swobodę działalności gospodarczej i 

konkurowania ze sobą. 

⇒ Liberałowie postulują wolność gospodarczą, niskie, proste podatki oraz ograniczenie liczby 

przepisów regulujących gospodarkę.  

⇒ Podstawą gospodarki jest własność prywatna, która stwarza człowiekowi możliwość rozwoju i jest 

gwarancją wolności. 

KONSERWATYZM 

Narodziny i rozwój  

Ideologia konserwatywna narodziła się na przełamie XVIII i XIX w. i stanowiła odpowiedź na rewolucję 

francuską. Za jednego z głównych twórców uznaje się Edmunda Burke'a (1729-1797), który w dziele 

„Rozważania o rewolucji francuskiej” skrytykował rewolucję za niszczenie wypracowanego przez wieki 

ładu. Jako pierwszy pojęcia „konserwatyzm” użył w 1820 r. Rene de Chateaubriand, który wydawał pismo 

„Konserwatysta”.  

Rozwój konserwatyzmu nastąpił w I połowie XIX w., w toku polemik najpierw z liberalizmem, a następnie 

z socjalizmem. 

W II połowie XIX i pierwszej połowie XX w. rozwój konserwatyzmu znacznie osłabł. Zmalał również jego 

wpływ na politykę, którą zdominował liberalizm.  

Renesans myśli konserwatywnej rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w II połowie XX w. na przełomie 

lat 70. i 80. Następnie w Wielkiej Brytanii i Niemczech pojawił się neokonserwatyzm będący połączeniem 

tradycyjnego konserwatyzmu w sferze wartości z liberalizmem gospodarczym. Istniejący obecnie 

konserwatyzm tradycjonalistyczny nawiązuje do początków konserwatyzmu. Jego przedstawiciele odrzucają 

demokrację liberalną i opowiadają się za odnowieniem ustroju monarchicznego. 

Wizja człowieka  

⇒ Konserwatyzm charakteryzuje pesymistyczna wizja ludzkiej natury, skażonej złem. - Drzemiącego w 

człowieku zła nie można przezwyciężyć, ale można ograniczyć jego skutki dzięki autorytetom, 

religii, kulturze i życiu we wspólnotach (np. w rodzinie).  

⇒ Wzorem dla konserwatystów jest człowiek, dla którego ważniejsze są obowiązki niż uprawnienia i 

który jest zdolny do samopoświęceń i wyrzeczeń w imię wartości wyższych. 

Wizja społeczeństwa  

⇒ Społeczeństwo w ideologii konserwatywnej tworzy organiczną całość, złożoną z powiązanych ze 

sobą jednostek, grup, rodzin i klas, nadrzędną w stosunku do jednostki. Nie oznacza to jednak, że 

konserwatyści lekceważą interes jednostki. Każdy ma do odegrania swoją rolę w społeczeństwie.  

⇒ Według konserwatystów społeczeństwo jest zorganizowane hierarchicznie. Występujące między 

ludźmi różnice uznane są za rzecz naturalną, która wynika z naturalnych różnic w zdolnościach i 

umiejętnościach.  

⇒ Społeczeństwo jest ukształtowane w toku rozwoju historycznego, który ma charakter ewolucyjny. 

Tradycja oraz istniejące w społeczeństwie instytucje uformowane w przeszłości są gwarantem 

porządku społecznego i dlatego należy je chronić.  

⇒ W myśli konserwatywnej kluczowym pojęciem i jedną z najwyższych wartości społecznych jest 

tradycja, czyli przekazywane z pokolenia na pokolenie normy, obyczaje, poglądy i wierzenia. 

Fundamentem społeczeństwa jest zdrowa, trwała i wielodzietna rodzina.  

⇒ Konserwatyści sprzeciwiają się rewolucjom, które niszczą istniejący ład i prowadzą zawsze do 

większego zła. Zmiany powinny się dokonywać stopniowo, na zasadzie ewolucji.  

Wizja państwa  
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⇒ Konserwatyzm postuluje istnienie silnego państwa, ponieważ jest ono gwarantem ładu, chociaż 

władza powinna mieć charakter ograniczony.  

⇒ Współcześnie większość konserwatystów zaakceptowała demokrację przedstawicielską. Ciągle 

jednak silny jest nurt odnoszący się z niechęcią do demokracji i republiki oraz opowiadający się za 

monarchią, w której jednostka sprawuje realną władzę.  

⇒ Konserwatyści akcentują rolę elit, do których powinna należeć władza w państwie, i z nieufnością 

odnoszą się do mas społecznych. 

Wizja gospodarki  

⇒ Obecnie większość konserwatystów opowiada się za gospodarką wolnorynkową i sprzeciwia się 

daleko posuniętej ingerencji państwa w gospodarkę. 

⇒ Konserwatyści występują w obronie własności prywatnej, która jest gwarancją wolności i podstawą 

gospodarki. 

NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

Narodziny i rozwój  

Nauka społeczna Kościoła stanowi część nauczania Kościoła katolickiego na temat moralnych i religijnych 

aspektów życia społecznego. Przełomowe znaczenie dla kształtowania się tej myśli politycznej miała 

encyklika Leona XIII pt. Rerum novarum z 1891 r., w której papież skrytykował zarówno ustrój 

socjalistyczny, jak i liberalny. Encyklika mówiła o prawie robotników do zrzeszania się i godziwej płacy.  

Ideologia nauki społecznej Kościoła była rozwijana w encyklikach kolejnych papieży, zwłaszcza w II 

połowie XX w.  Wydarzeniem niezwykle istotnym z punktu widzenia rozwoju doktryny był Sobór 

Watykański II (1962-1965). 

Wizja człowieka  

⇒ Społeczna nauka Kościoła uznaje personalistyczną wizję ludzkiej osoby. Człowiek jest istotą 

wyjątkową przede wszystkim dlatego, że jest istotą duchową, a jego celem jest życie wieczne. Stąd 

w dokumentach kościelnych bardzo często podkreśla się godność osoby ludzkiej.  

⇒ Człowiek jest wolny. W myśl nauki Kościoła wolność polega na uwolnieniu się od grzechu i zła 

oraz na swobodnym dążeniu do celu ostatecznego, czyli zbawienia.  

⇒ Człowiek posiada szereg praw. Oprócz tradycyjnych wolności, dokumenty wymieniają m.in. prawo 

do życia rodzinnego, posiadania własności oraz do sprawiedliwej płacy.  

Wizja społeczeństwa  

⇒ Społeczeństwo jest pojmowane jako organiczna całość złożona z powiązanych ze sobą różnymi 

więziami grup, warstw i klas.  

⇒ Główną zasadą życia społecznego jest zasada dobra wspólnego i solidaryzmu społecznego, a więc 

przekonanie, że wszystkich członków społeczeństwa, niezależnie od miejsca zajmowanego w 

hierarchii społecznej, łączy wspólny interes.  

⇒ Kościół jest przeciwnikiem rewolucji i opowiada się za zmianami ewolucyjnymi.  

⇒ Główną wartością w życiu społecznym jest sprawiedliwość pojmowana jako oddawanie każdemu 

tego, co się mu należy. Sprawiedliwość jest narzędziem, które ogranicza ubóstwo.  

⇒ Realizowanie dobra wspólnego wymaga kierowania się w życiu społecznym zasadami 

sprawiedliwości, dialogu i kompromisu. 

⇒ Rodzina jest podstawową komórką społeczną, środowiskiem, które kształtuje człowieka.  

Wizja państwa  

⇒ Państwo jest traktowane jako wspólnota, której głównym celem powinno być zapewnienie 

obywatelom godnych warunków życia.  

⇒ Zasada subsydiarności - państwo powinno ingerować dopiero wtedy, gdy jednostka lub wspólnota 

nie radzi sobie z jakimś zadaniem. 

⇒ Wierni powinni mieć krytyczny stosunek do władzy. Kościół przyznaje obywatelom prawo do 

nieposłuszeństwa obywatelskiego, jeśli władza łamie prawa człowieka. 

Wizja gospodarki 

⇒ Kościół opowiada się za gospodarką rynkową, ale ze zwróceniem uwagi na sprawy socjalne. 
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⇒ Oprócz własności prywatnej nauka Kościoła zwraca uwagę na znaczącą rolę form własności 

grupowej (np. akcjonariat pracowniczy), która łagodzi nierówności społeczne i realizuje zasadę 

sprawiedliwości.  

⇒ Kościół podkreśla rangę pracy i prawo do jej godnego opłacania, mówi o współpracy między 

pracownikiem a pracodawcą dla dobra wspólnego.  

 

PAPIEŻE - TWÓRCY KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ 

⇒ Leon XIII (1810-1903), papież w latach 1878-1903, encyklika Rerum novarum (1891) (Rzeczom 

nowym) 

⇒ Jan XXIII (1881-1963), papież w latach 1958-1963, encykliki, Mater et Magistra (1961) (Kościół 

to Matka i nauczycielka ), Pacem in terris (Pokojem w świecie) (1963) 

⇒ Paweł VI (1897-1978), papież w latach 1963-1978, encykliki, Papulorum progressio (1967) (Postęp 

ludzkości), Humanae vitae (1968) (Życie ludzkie) 

⇒ Jan Paweł II (1920-2005), papież w latach 1978-2005, encyklika Laborem exercens (1981 w 90. 

Rocznicę wydania Rerum novarum) (O pracy ludzkiej) 

 

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA 

Chrześcijańska demokracja to ruch społeczno-polityczny, który narodził się pod koniec XIX w. Nawiązuje 

do katolickiej nauki społecznej, ale jest niezależny od Kościoła i reprezentowany przez partie 

chrześcijańsko-demokratyczne. Początkowo w programach partii chrześcijańsko-demokratycznych dużą 

rolę odgrywały wątki religijne i zasady chrześcijańskiej moralności. 

Współczesny ruch chadecki odwołuje się do takich idei katolickiej nauki społecznej, jak solidaryzm 

społeczny, poszanowanie godności jednostki, etyka w polityce oraz zasada pomocniczości państwa.  

Obecnie w Europie partie chadeckie obok socjaldemokratycznych są główną siłą polityczną. 

WYBITNI POLITYCY CHADECCY 

⇒ Konrad Adenauer (1876-1967), kanclerz RFN w latach 1949-1963  

⇒ Alcide De Gasperi (1881-1954), premier Włoch w latach 1945-1953  

⇒ Helmut Kohl (ur. 1930), kanclerz RFN, a potem zjednoczonych Niemiec w latach 1982-1998  

⇒ Aldo Moro (1916-1978), premier Włoch w latach 1963-1968,1974-1976  

 

SOCJALDEMOKRACJA 

Narodziny i rozwój ideologii 

Początki socjaldemokracji wiążą się z podziałem, jaki nastąpił pod koniec XIX w. w międzynarodowym 

ruchu robotniczym na nurt rewolucyjny i reformistyczny. Rewolucjoniści byli zwolennikami budowy 

socjalizmu przez rewolucję. Reformiści zaś uważali, że powinno to nastąpić wskutek ewolucji i 

demokratycznego przejęcia władzy przez proletariat. Oznaczało to zaakceptowanie przez reformistów 

demokracji.  

Po I wojnie światowej nastąpił ostateczny rozłam w ruchu robotniczym na dwa obozy: rewolucyjny 

(komunistyczny) i reformistyczny (socjaldemokratyczny).  

Ważnym etapem w rozwoju ideologii był kongres socjaldemokratów we Frankfurcie nad Menem w 1951 

r. Przyjęto na nim deklarację „Cele i zadania socjalizmu demokratycznego”. Zapisano w niej, że doktryna 

socjaldemokratyczna składa się z socjalizmu, rozumianego jako walka z wyzyskiem, i demokracji 

przejawiającej się odrzuceniem przemocy w walce z kapitalizmem oraz potępieniem komunizmu. 

Celem socjaldemokracji była budowa „państwa dobrobytu”, które zapewniałoby wszystkim obywatelom 

godne warunki życia, pracę, opiekę zdrowotną i edukację.  

Załamanie się idei „państwa dobrobytu” spowodowało dalszą ewolucję ideologii. W 1999 r. premier 

Wielkiej Brytanii Tony Blair i kanclerz Niemiec Gerhard Schröder wydali manifest „Europa: Trzecia 

Draga/Nowy Środek”. Manifest ten potwierdzał aktualność wartości socjaldemokratycznych, takich jak 

sprawiedliwość społeczna, równość szans, solidarność. W sferze gospodarczej zgłoszono jednak postulat 
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ograniczenia państwa opiekuńczego. W ten sposób poglądy znacznej części socjaldemokratów zbliżyły się 

do poglądów liberałów socjalnych. 

Wizja człowieka  

⇒ Socjaldemokracja zakłada pozytywną wizję człowieka, który jest pozbawiony wad, dysponuje 

ogromnym potencjałem. Winę za zło ponosi nie człowiek, ale niesprawiedliwe społeczeństwo.  

⇒ Każdy człowiek posiada szereg praw i wolności, w tym prawa do opieki zdrowotnej, pracy, 

edukacji oraz wypoczynku.  

⇒ Człowiek jest istotą społeczną. Oznacza to, że w pełni realizuje się tylko w społeczeństwie.  

Wizja społeczeństwa  

⇒ Początkowo socjaldemokraci pojmowali społeczeństwo w sposób klasowy, czyli jako 

występowanie klas o sprzecznych interesach. Obecnie jest ono traktowane jako zbiór jednostek i 

grup społecznych.  

⇒ Społeczeństwo powinno się opierać na takich wartościach, jak sprawiedliwość społeczna 

pojmowana jako sprawiedliwy podział dóbr, równość społeczna interpretowana jako równość 

szans, oraz równość wobec prawa. Stąd postulaty równouprawnienia mniejszości seksualnych czy 

emigrantów oraz zniesienia wszelkich przywilejów.  

Wizja państwa  

⇒ Socjaldemokraci opowiadają się za państwem demokratycznym opartym na zasadach pluralizmu, 

reprezentacji, trójpodziału władzy, poszanowania praw mniejszości i samorządności.  

⇒ Postulują rozdzielenie Kościoła od państwa i wolność światopoglądową, czyli opowiadają się za 

państwem laickim. 

⇒ Według socjaldemokratów państwo powinno mieć charakter opiekuńczy. Powinno realizować 

zasady sprawiedliwości społecznej, redukować nierówności poprzez zapewnienie obywatelom 

pracy, edukacji oraz opieki zdrowotnej.  

Wizja gospodarki  

⇒ Socjaldemokraci uznają własność prywatną i wolny rynek, który powinien pozostawać pod kontrolą 

państwa. Własność ma służyć ogółowi i musi mieć charakter prospołeczny, który zostaje nadany 

m.in. poprzez podatki lub fundacje. 

⇒ Oprócz własności prywatnej znacząca rolę w gospodarce powinny odgrywać różne inne formy 

własności (zbiorowa, państwowa). 

⇒ Socjaldemokracja zakłada ingerencję państwa w gospodarkę (interwencjonizm państwowy). Państwo 

za pomocą określonych instrumentów (np. progresywnych podatków) powinno dokonywać 

redystrybucji dóbr. 

TWÓRCY IDEOLOGII SOCJALDEMOKRATYCZNEJ 

⇒ Eduard Bernstein (1850-1932), niemiecki polityk i myśliciel polityczny, twórca nurtu 

reformistycznego nazywany ojcem socjaldemokracji, autor „Zasad socjalizmu i zadań socjalnej 

demokracji”; 

WYBITNI POLITYCY SOCJALDEMOKRATYCZNI 

⇒ Willy Brandt (1913-1992), kanclerz RFN w lalach 1969-1974, laureat Pokojowej Nagrody Nobla  

⇒ Tony Blair (ur. 1953), premier Wielkiej Brytanii w latach 1997-2007 

⇒ Olof Palme (1927-1986), premier Szwecji w latach 1969-1976 i 1982-1986  

⇒ François Mitterand (1916-1996), prezydent Francji w lalach 1981-1995 

 

Społeczeństwo obywatelskie to samoorganizująca się zbiorowość ukształtowana dzięki działalności 

różnych instytucji życia publicznego, takich jak media, organizacje, wybory, umożliwiających obywatelom 

świadome uczestnictwo w życiu publicznym. Cechą charakterystyczną takiego społeczeństwa jest 

niezależność od władz publicznych. Tak pojmowane społeczeństwo może istnieć w państwie 

niedemokratycznym, jednak niezbyt długo. Tylko państwo demokratyczne stwarza odpowiednie warunki do 

rozwoju tego typu społeczeństwa. Z drugiej strony, dobrze funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie, w 

którym istnieją mechanizmy kontroli władzy, jest warunkiem istnienia sprawnie działającej demokracji.  
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Stowarzyszenia to dobrowolne i trwałe zrzeszenia o celach niezarobkowych, które samodzielnie określają 

swoje cele, programy i struktury, a ich działalność opiera się na pracy społecznej. Stowarzyszeniami są 

wszystkie organizacje, które w swoich nazwach moją słowo: stowarzyszenie, towarzystwo, związek itp. 

Stowarzyszenia dzielą się na: rejestrowe i zwykłe. 

 

Stowarzyszenia rejestrowe: 

1. utworzone przez co najmniej 15 osób, 

2. mają osobowość prawną 

3. mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, przyjmowania darowizn i spadków;  

4. Stowarzyszenie musi mieć zarząd i organy kontroli wewnętrznej, a władzą najwyższą jest walne 

zgromadzenie członków.  

5. Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną po wpisaniu do rejestru stowarzyszeń. 

 

Stowarzyszenia zwykłe: 

1. utworzone przez co najmniej 3 osoby, 

2. nie mają osobowości prawnej, 

3. nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, 

4. ich majątek może pochodzić tylko ze składek.  

 

Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – organizacja 

działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. Organizacje pozarządowe 

bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i 

rynkowego (przedsiębiorców). 

 

Fundacje to organizacje ustanawiane przez założycieli (fundatorów) dla realizacji określonych celów, np. 

rozwoju nauki, oświaty, ochrony zdrowia. Fundację może założyć zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. 

Konieczne jest do tego oświadczenie woli fundatora w formie aktu notarialnego lub testamentu, w którym są 

określane cele fundacji i środki na ich realizację. 

 

Związki zawodowe to dobrowolne oraz samorządne organizacje powołane do obrony i reprezentowania 

pracowników najemnych, strzegące ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Np. 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” - jest organizacją skupiającą pracowników 

różnych branż. W swej działalności odwołuje się do etyki chrześcijańskiej. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - to centrala związkowa skupiająca lewicowe 

związki zawodowe, które działają w różnych branżach. Należy do nich m.in. Związek Nauczycielstwa 

Polskiego. 

 

Partie polityczne to organizacje obywateli, mające na celu zdobycie i utrzymanie władzy w państwie. 

 

Ruchy społeczne są mniej sformalizowanymi od partii, stowarzyszeń i fundacji formami aktywności 

obywatelskiej, które dążą do określonego celu, jakim jest przeprowadzenie zmian społecznych. Ruchy rodzą 

się spontanicznie, nie tworzą skomplikowanych struktur organizacyjnych. Jednak w sytuacji gdy pojawia się 

możliwość wpływu na władzę i realizacji postulatów, instytucjonalizują się np. przez tworzenie partii 

politycznych. Np. ruch ekologiczny, ruch antyglobalistyczny (alterglobalistyczny), ruch pacyfistyczny , ruch 

feministyczny. 

 

Opinia publiczna to termin, którym określa się zbiór poglądów społeczeństwa na jakiś ważny temat, np. 

polityki rządu. Opinia publiczna jest więc formą wyrażania poparcia lub dezaprobaty dla rządzących i ich 

działań. 
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Obywatelskie nieposłuszeństwo - Jest to celowe i świadome niestosowanie się do określonych przepisów 

prawa, które według obywatela w rażący sposób naruszają normy sprawiedliwości, ograniczają wolność i 

równość obywateli lub są uznane za absurdalne.  

Obywatelskie nieposłuszeństwo:  

1. musi być podejmowane w imię wyższych wartości (np. praw człowieka);  

2. nie może dotyczyć interesów osobistych;  

3. nie może być podejmowane z użyciem przemocy;  

4. musi zakładać gotowość do poniesienia kary za swoje postępowanie.  

Przykłady osób stosujących obywatelskie nieposłuszeństwo: 

Henry David Thoreau (1817-1862) W 1849 napisał esej pt. „O obywatelskim nieposłuszeństwie” - Był 

również zagorzałym abolicjonistą – osobą sprzeciwiającą się niewolnictwu i legalizującemu je prawu 

Stanów Zjednoczonych. 

Martin Luther King (1929-1968) amerykański działacz na rzecz walki z rasizmem.  Zorganizował m.in. 

akcję protestacyjną przeciwko segregacji rasowej obowiązującej w środkach transportu miejskiego w USA. 

Mahatma Ghandi (1869-1948) - Mahatma w sanskrycie znaczy wielka dusza – jeden z twórców 

współczesnej państwowości indyjskiej i propagator pacyfizmu jako środka nacisku politycznego. 

 

Scharakteryzuj zagrożenia dla demokracji, podaj ich przykłady oraz sposoby przeciwdziałania:  

1. Dyktatura większości 

Definicja: 

Istotą demokracji są rządy większości. Problem pojawia się wtedy, gdy większość uważa, że nie ma żadnych 

ograniczeń w stanowieniu prawa i decydowaniu o rzeczywistości. W demokracji liczy się bowiem głos 

większości, a przegrani powinni się pogodzić z porażką. Ten problem można obrazowo przedstawić w 

sposób następujący: z tonącego statku uratowały się trzy osoby, które dopłynęły do bezludnej wyspy. Tam, 

w wyniku głosowania dwie zdecydowały, że tylko trzecia osoba będzie pracować. Stojąc na stanowisku 

dyktatury większości, wskazana osoba powinna się podporządkować woli większości. Tymczasem 

właściwie pojmowany ustrój demokratyczny zakłada raczej ochronę praw mniejszości wobec woli 

większości. 

Przykłady: 

Przykładami dominacji większości bez uwzględniania praw mniejszości mogą być prześladowania 

mniejszości kurdyjskiej w Turcji oraz brak sprzeciwu wobec eksterminacji Żydów w Niemczech. 

Przeciwdziałanie: 

Do najczęściej stosowanych mechanizmów zabezpieczających przed dyktaturą większości należą 

konstytucyjne gwarancje praw mniejszości, odpowiedni system wyborczy, sztywny charakter konstytucji 

(wprowadzenie specjalnych wymogów dla jakichkolwiek zmian ustawy zasadniczej), umowy 

międzynarodowe dotyczące ochrony praw człowieka.  

2. Nietolerancja 

Definicja: 

Nietolerancja jest źródłem napięć społecznych. Brak szacunku dla jakiejkolwiek mniejszości najczęściej 

prowadzi do konfliktów. Współczesne państwo demokratyczne skupia się na ochronie mniejszości. 

Przejawy nietolerancji nie dotyczą tylko grup etnicznych, ale także postaw i zachowań społecznych oraz 

obyczajowych.  

Przykłady: 

Do form dyskryminacji zalicza się apartheid, dyskryminację rasową oraz nietolerancję religijną 

Dyskryminowane grupy to osoby zakażone wirusem HIV, migranci oraz niepełnosprawni.  

Właściwie w każdym społeczeństwie demokratycznym problemem jest m.in. pogodzenie ważnych dla 

państwa demokratycznego wartości, takich jak szacunek, równość wobec prawa, z koniecznością 

przeciwstawiania się ideologiom negującym te wartości. Obowiązujący w latach 1948-1991 w Republice 
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Południowej Afryki system segregacji rasowej (apartheid) w praktyce oznaczał dyskryminację ludności 

kolorowej. 

Przeciwdziałanie:  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji 

odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania (nazizmu, faszyzmu, 

komunizmu), a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i 

narodowościową, stosowanie przemocy dla zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa.  

3. Brak szacunku dla prawa i anarchia  

Definicja: 

Obowiązkiem konstytucyjnym każdego obywatela Rzeczypospolitej jest przestrzeganie prawa.  

Aby mówić o państwie prawa nie tylko w sensie formalnym, ale także  materialnym przestrzeganiu zasady 

państwa prawa, należy zwrócić uwagę na postawy obywateli w tej kwestii. Istotne jest, czy przyjęte 

rozwiązania są przez nich aprobowane i przestrzegane.  

Przykłady: 

Ustawiczne nieprzestrzeganie prawa przez obywateli prowadzi do anarchii, rozpadu państwa oraz złego 

funkcjonowania instytucji państwowych. W takich sytuacjach dochodzi do rozwoju patologii władzy, do 

których należy korupcja i demokracja fasadowa. 

Przeciwdziałanie:  

Z najkorzystniejszą sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy moralność społeczna w pełni pokrywa się z 

systemem prawnym. Taka sytuacja zachodzi jednak bardzo rzadko, dlatego dla oceny zachowań ludzkich w 

państwie priorytetem jest prawo.  

Istotne znaczenie dla praworządności ma stabilność porządku prawnego. Częste zmiany prawa powodują 

brak świadomości prawnej obywateli i ich nieprzystosowanie, a także niechęć do obowiązujących 

przepisów. Jest to zjawisko inflacji prawa. 

4. Korupcja 

Definicja: 

Przez korupcję rozumiemy wykorzystywanie stanowiska publicznego (pełnionej funkcji) do realizacji 

prywatnych interesów. Korupcja uchodzi za jedno z podstawowych zagrożeń dla demokracji. Przeczy 

bowiem regułom równości wobec prawa, sprawiedliwości i uczciwej konkurencji, niszczy gospodarkę 

wolnorynkową oraz zniechęca obywateli do państwa i jego instytucji. Skutkami korupcji są marnotrawienie 

i nieefektywne wykorzystywanie finansów publicznych, stanowiska państwowe obsadzane przez 

nieodpowiednie osoby, odwracanie się obywateli od państwa i spadek zaufania do instytucji publicznych.  

Przykłady: 

łapówki - wręczenia pieniędzy lub drogiego prezentu za pozytywne dla osoby zainteresowanej roz-  

patrzenie sprawy, np. powierzenia jej stanowiska, do którego sprawowania nie posiada kwalifikacji;  

nepotyzmu - obsady stanowisk krewnymi;  

defraudacji - sprzeniewierzenia pieniędzy publicznych;  

kapitalizmu politycznego - wykorzystywania wpływów politycznych w gospodarce.  

Przeciwdziałanie: 

Istnieją dwa główne stanowiska dotyczące sposobów walki z korupcją. Pierwsze kładzie nacisk na tworzenie 

mechanizmów (urzędów) kontroli nad politykami, a drugie na kształtowanie moralności publicznej, 

odpowiednich postaw społecznych i zmianę mentalności. 

5. Autorytaryzm i totalitaryzm 

Definicja: 

Autorytaryzm i totalitaryzm są całkowitym zaprzeczeniem demokracji. Oznaczają łamanie zasad 

demokratycznych, takich jak suwerenność narodu, reprezentacja, pluralizm, trójpodział władzy. W 

państwach o ugruntowanych demokracjach niebezpieczeństwo zaprowadzenia rządów "silnej ręki" jest 

niewielkie. Inaczej sytuacja wygląda w państwach, w których demokracja funkcjonuje od niedawna. 

Konieczność wypracowywania decyzji w szerokim gronie i związane z tym przedłużanie się procesu 
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decyzyjnego, a także pewne deformacje demokracji mogą powodować, że rozwiązania "silnej ręki" będą się 

wydawały bardzo atrakcyjne.  

6. Demokracja fasadowa 

Definicja: 

Z demokracją fasadową mamy do czynienia wtedy, gdy tylko pozornie funkcjonują zasady 

demokratycznego państwa prawa. W rzeczywistości zaś rządzą określone grupy wpływów i to one decydują 

o kierunku spraw państwa. Nominalnym suwerenem pozostaje zatem lud (naród). Odbywają się wprawdzie 

wybory i funkcjonują partie polityczne, ale decyzje i tak nie zapadają w sposób demokratyczny. Są 

wypracowywane w wąskich grupach oligarchów i później narzucane w sposób pozornie demokratyczny 

społeczeństwu (oligarchizacja państwa). 

7. Problemy ekonomiczne 

Definicja: 

Kryzysy ekonomiczne prowadzą do napięć społecznych.  

Problemy ekonomiczne często powodują spadek zaufania do demokracji i wzrost popularności ideologii 

antydemokratycznych. W okresie międzywojennym trudności ekonomiczne były jedną z głównych 

przyczyn powstania w większości państw europejskich reżimów autorytarnych i totalitarnych.  

Programowe lekceważenie przez rząd obszarów nędzy i problemów materialnych ludności prowadzi do 

zajść społecznych, radykalizacji nastrojów, a nawet do wyjścia ludzi na ulice (np. Argentyna w 2001 r.). 

 

Ustrojem politycznym nazywamy ogół regulacji prawnych, które dotyczą organizacji, kompetencji, a 

także wzajemnych powiązań organów władzy państwowej.  

MODEL PARLAMENTARNO-GABINETOWY 

Omów cechy charakteryzujące system parlamentarno-gabinetowy: 

1. Dualizm władzy wykonawczej - istnieją dwa organy władzy wykonawczej: głowa państwa oraz rząd 

z premierem na czele. Kompetencje tych organów są rozdzielone.  

2. Kompetencje głowy państwa są ograniczone - najczęściej sprowadzają się do funkcji 

reprezentacyjnych.  

3. Parlament we współpracy z głową państwa powołuje rząd, który jest głównym organem władzy 

wykonawczej.  

4. Powiązanie i wzajemna kontrola władzy wykonawczej i ustawodawczej - rząd ponosi przed 

parlamentem odpowiedzialność za swoje decyzje polityczne (odpowiedzialność polityczna). 

Parlament może udzielić mu wotum nieufności, czyli przyjąć uchwałę wyrażającą negatywną ocenę 

rządu lub ministra. Ta ocena zobowiązuje rząd lub ministra do ustąpienia. Rząd ma inicjatywę 

ustawodawczą. 

System parlamentarno-gabinetowy występuje w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, Danii, Szwecji, 

Norwegii, Belgii, Holandii, Luxemburgu. 

wotum nieufności – podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu wyrażającą negatywną 

ocenę rządu lub ministra, zobowiązująca ich do ustąpienia 

wotum zaufania - podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów 

parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca zaufanie do działalności rządu, kończąca proces powoływania 

rządu lub aprobująca jego bieżącą działalność. 

MODEL PREZYDENCKI 

System prezydencki charakteryzują: 

1. Monizm władzy wykonawczej - prezydent wybrany w wyborach powszechnych pełni funkcję głowy 

państwa i premiera. Mianuje ministrów, którzy nie tworzą jednak rządu jako samodzielnego organu 

władzy wykonawczej - są tylko wykonawcami woli prezydenta. 

2. Niezależność i rozdzielność władzy wykonawczej i ustawodawczej - parlament nie może zażądać 

ustąpienia prezydenta ani powołanych przez niego ministrów z przyczyn politycznych. Prezydent nie 

może rozwiązać parlamentu, nie ma również inicjatywy ustawodawczej.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uchwa%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament
http://pl.wikipedia.org/wiki/System_parlamentarno-gabinetowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_%28prawo%29
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3. Prezydent ma prawo weta zawieszającego, czyli zgłoszenia sprzeciwu wobec ustaw. Parlament może 

odrzucić takie weto odpowiednią liczbą głosów.  

4. Prezydent ponosi odpowiedzialność za naruszenie konstytucji i ustaw (odpowiedzialność 

konstytucyjna). System prezydencki narodził się w Stanach Zjednoczonych, występuje w: Brazylii, 

Argentynie. 

MODEL PREZYDENCKI W USA 

Formą państwa jest Republika prezydencka. Na czele państwa stoi prezydent wybierany w wyborach 

pośrednich na 4 lata. Ze względu na ustrój terytorialny Stany Zjednoczone są federacją. W jej skład wchodzi 

50 stanów, które posiadają odrębne władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. 

Kompetencje organów państwa określa Konstytucja uchwalona w 1787 r. wraz z 27 poprawkami, które 

stanowią jej integralną część.  

Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego Kongresu, wybieranego na 4 lata, który składa się z 

Senatu i Izby Reprezentantów, a władza wykonawcza do prezydenta. Kongres może sądzić wysokich 

urzędników (prezydenta, sekretarzy stanu) za naruszanie ustaw lub konstytucji - procedura impeachmentu. 

Sąd Najwyższy: To najwyższy organ sądowniczy. Dokonuje wykładni konstytucji. W jego skład 

wchodzi 9 sędziów, którzy pełnią swoją funkcję bezterminowo (nie można ich odwołać). 

MODEL PARLAMENTARNO-KOMITETOWY 

System parlamentarno-komitetowy charakteryzuje: 

1. Wybrany w wyborach powszechnych parlament jako reprezentacja narodu ma pełnię władzy w 

państwie, a pozostałe organy są mu podporządkowane. Parlament sprawuje nad nimi kontrolę, jednak 

nie może odwołać rządu. 

2. Rząd jest komitetem wykonawczym parlamentu. Ma inicjatywę ustawodawczą, jednak nie może 

rozwiązać parlamentu. 

3. Prezydent Związkowy nie jest głową państwa! 

4. Prezydent Związkowy nie ma jasno określonych kompetencji. Jest powoływany przez parlament i 

przed nim odpowiedzialna, nie może rozwiązać parlamentu. 

5. Brak klasycznego trójpodziału władzy. 

System parlamentarno-komitetowy występuje w Szwajcarii.  

MODEL KOMITETOWO-PARLEMANTRANY W SZWAJCARII 

Szwajcaria jest republiką związkową. W skład federacji wchodzi 26 kantonów, które mają znaczny 

stopień niezależności, własne konstytucje, władze ustawodawcze i wykonawcze. 

Władza ustawodawcza w Szwajcarii należy do Zgromadzenia Związkowego, a władza 

wykonawcza do Rady Związkowej. 

Rada Związkowa: jest komitetem wykonawczym Zgromadzenia Związkowego, organem pełniącym w 

Szwajcarii funkcję rządu i kolegialnej głowy państwa. W jej skład wchodzi 7 równorzędnych członków – 

ministrów wybieranych na 4-letnią kadencję. 

Prezydent Związkowy: Pełni funkcje reprezentacyjne, jest wybierany na rok przez Zgromadzenie 

spośród członków Rady, przewodniczy Radzie Związkowej (nie jest głową państwa). 

Zgromadzenie Związkowe: 

1. Składa się z 200 posłów wybieranych na 4-letnią kadencję, 

2. Ratyfikuje umowy międzynarodowe, 

3. Posiada inicjatywę ustawodawczą, 

4. Uchwala ustawy i budżet, 

5. Dokonuje zmian w konstytucji, 

6. Wybiera i kontroluje inne organy związkowe. m.in. Radę Związkową i Sąd Związkowy, 

7. Składa się z 46 radców wybieranych na 4-letnią kadencję, 

Rada Kantonów: 

1. wyższa izba parlamentu szwajcarskiego; 

2. Składa się z 46 radców wybieranych na 4-letnią kadencję, 

Sąd Związkowy: 
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1. Składa się z 30 członków wybieranych na 4-letnią kadencję, 

2. Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami, 

3. Rozstrzyga spory między kantonami, a także między kantonami a federacją, Rozpatruje skargi 

obywateli na łamanie praw przez władze. 

Bardzo dużą rolę w Szwajcarii odgrywa procedura referendum. 

 

MODEL GABINETOWO-PARLAMENTARNY W WIELKIEJ BRYTANII 

1. Forma państwa: Dziedziczna monarchia parlamentarna.  

2. Władza ustawodawcza należy do Parlamentu, w którego skład wchodzą Izba Gmin i Izba Lordów, 

a władza wykonawcza do gabinetu.  

3. W Wielkiej Brytanii odróżnia się pojęcie rządu i gabinetu. Mianem rządu określa się cały aparat 

administracji państwowej opłacany ze skarbu państwa.  

4. Właściwym organem władzy wykonawczej jest zaś gabinet złożony z premiera i ministrów. 

5. W przeciwieństwie do większości państw europejskich Wielka Brytania posiada konstytucję 

niepisaną, na którą składają się źródła prawa konstytucyjnego. 

Źródłami prawa konstytucyjnego w Wielkiej Brytanii są:  

1. prawo stanowione (np. Wielka Karta Swobód);  

2. prawo precedensowe (orzeczenia sądów w konkretnych sprawach);  

3. konwenanse konstytucyjne, czyli utarte sposoby postępowania w sytuacjach politycznych. 

Do najważniejszych konwenansów konstytucyjnych należą: 

1. Skład gabinetu określa premier, nie monarcha.  

2. Urząd premiera obejmuje lider partii, która zwyciężyła w wyborach.  

3. Odpowiedzialność przed parlamentem ponosi cały rząd.  

4. Rząd, który utracił zaufanie Izby Gmin, podaje się do dymisji lub zwraca się do głowy państwa o 

rozwiązanie izby niższej parlamentu.  

5. Głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności politycznej.  

Izba Lordów składa się z 800 (stan z 2017 r.) osób w tym: 

1. Lordów duchownych (26 biskupów anglikańskich); 

2. Lordów świeckich mianowanych dożywotnio przez monarchę na wniosek premiera, albo 

dziedzicznych (774 osób); 

Izba Lordów posiada następujące kompetencje: 

6. Ma prawo weta zawieszającego w stosunku do uchwał Izby Gmin. 

7. Pełni funkcję sądu apelacyjnego.  

Izba Gmin składa się z 650 deputowanych wybieranych na 5 lat. 

Kompetencje Izby Gmin: 

1. Uchwala ustawy i budżet.  

2. Kontroluje gabinet. 

3. Ma prawo uchwalić wotum nieufności wobec premiera, ministra lub całego gabinetu (w praktyce 

funkcja ta jest ograniczona, ponieważ premier jest równocześnie szefem partii, która dysponuje 

większością miejsc w Izbie Gmin).  

Kompetencje Premiera Wielkiej Brytanii:  

1. Sprawuje faktyczną władzę w państwie.  

2. Obsadza najwyższe stanowiska w państwie.  

3. Swobodnie dokonuje zmian w gabinecie.  

4. Może zwrócić się do monarchy z prośbą o rozwiązaniu parlamentu. 

 

MODEL PÓŁPREZYDENCKI WE FRANCJI 

Kompetencje organów państwa określa Konstytucja z 1958 r.  

Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu (Zgromadzenie Narodowe i Senat), a władza 

wykonawcza do rządu i prezydenta.  
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cohabitation (współistnienie) to sytuacja, w relacjach między prezydentem, premierem a parlamentem. W 

związku z silną pozycją prezydenta niezwykle ważne jest, aby większość w parlamencie miała opcja 

polityczna, z której wywodzi się prezydent. Zdarza się jednak, że oba organy reprezentują różne opcje. 

Prezydent wtedy nie rozwiązuje parlamentu, lecz decyduje się na współpracę z wywodzącym się z opozycji 

rządem. W praktyce oznacza to konieczność przekazania części swoich uprawnień premierowi.  

Rząd francuski składa się z premiera i ministrów. Jego zadaniami są: 

1. realizowanie polityki państwa.  

2. Kierowanie administracją oraz siłami zbrojnymi.  

3. Posiadanie inicjatywy ustawodawczej oraz tworzenie prawa (dekrety z mocą ustawy) w dziedzinach, 

które nie są zastrzeżone dla parlamentu.  

4. prawo odwołania Parlamentu  

Parlament francuski posiada wyłączne prawo uchwalania ustaw w dziedzinach takich jak: 

1. budżet,  

2. obrona,  

3. prawa obywatelskie 

4. prawo pracy 

Prezydent Francji jest wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. 

Do zadań prezydenta Francji należą:  

1. Sprawowanie nadzoru nad polityką zagraniczną i obronną.  

2. Posiadanie prawa zarządzenia referendum.  

3. Powoływanie i odwoływanie rządu oraz obsadzanie najwyższych stanowisk w państwie.  

Co oznacza sformułowanie, że prezydent we Francji jest faktycznym szefem rządu? Przewodniczy jego 

posiedzeniom i podpisuje wydawane przez niego dekrety. Ma prawo rozwiązania parlamentu oraz prawo 

weta wobec jego ustaw.  

Rada Konstytucyjna składa się z 9 członków wybranych przez prezydenta i parlament. Do jej zadań 

należy: badanie zgodności ustaw z konstytucją i czuwanie nad prawidłowością wyborów i referendów. 

MODEL KANCLERSKI W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC 

Forma państwa: Republika federalna. 

Państwo jest federacją składającą się z 16 landów, które mają własne parlamenty, rządy i sądy.  

Uprawnienia organów państwa określa konstytucja z 1949 r.  

Władza ustawodawcza należy do Parlamentu Związkowego i Rady Związkowej, a władza 

wykonawcza do rządu z kanclerzem na czele oraz do prezydenta.  

Głową państwa jest prezydent. Prezydent jest wybierany na 5-letnią kadencję przez Zgromadzenie 

Związkowe  

W skład Zgromadzenia Związkowego wchodzą posłowie Bundestagu i taka sama liczba członków 

wybieranych przez Parlamenty Krajowe. 

Federalny Trybunał Konstytucyjny składa się 16 sędziów sprawujących urząd przez 12 lat. Federalny 

Trybunał Konstytucyjny czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, uchyla ustawy sprzeczne z konstytucją, 

rozstrzyga spory kompetencyjne między organami państwa oraz rozstrzyga spory między krajami 

związkowymi a federacją 

Parlament jest dwuizbowy, składa się z Bundestagu i Bindesratu. 

Izba Związku to inaczej Bundestag, jest wybierana w wyborach powszechnych na 4 lata. 

Do kompetencji Bundestagu należy:  

1. Uchwalanie ustaw, w tym ustawy budżetowej. 

2. Prawo zmiany konstytucji. 

3. Uczestniczenie w powoływaniu kanclerza oraz Trybunału Konstytucyjnego.  

4. Kontrola rządu oraz prawo odwołania kanclerza za pomocą konstruktywnego wotum nieufności - 

Wotum nieufności musi być połączone z jednoczesnym wskazaniem nazwiska nowego 

kanclerza. 

Rada Związku to inaczej Bundesrat. Składa się z osób będących delegatami rządów krajowych.  
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Bundesrat ma prawo: 

1. prawo weta zawieszającego wobec ustaw Bundestagu. 

2. prawo weta absolutnego wobec ustaw dotyczących federacji. 

3. dokonywania wyboru połowy członków Trybunału Konstytucyjnego. 

4. prawo inicjatywy ustawodawczej. 

Rząd federalny ma prawo:  

1. inicjatywy ustawodawczej.  

2. weta zawieszającego wobec ustaw  

Kanclerz ma prawo: 

1. ustalania kierunków polityki wewnętrznej oraz zagranicznej 

2. Kierowania rządem - ministrowie odpowiadają tylko przed nim.  

3. Nadzorowania polityki gospodarczej państwa.  

4. Swobodnego decydowania o składzie rządu.  

Landtag – to parlament jednego z krajów związkowych Niemiec. Landtagi działają na podstawie 

konstytucji danego kraju związkowego i mają swoją siedzibę w ich stolicach. Landtagi tworzą konstytucje 

krajów związkowych oraz prawodawstwo danych krajów związkowych, poza zakresem określonym przez 

ustawę zasadniczą Niemiec jako leżący w kompetencjach Bundestagu. 

 

Wojewoda to przedstawiciel Premiera w województwie i stoi na czele administracji RZĄDOWEJ.  

 

Administracja samorządowa 

 Organy uchwałodawcze Organy wykonawcze 

Gmina (też miasta na prawach 

powiatu = powiat grodzki) 

Rada gminy Wójt, burmistrz, prezydent miasta 

Powiat ziemski Rada powiatu Zarząd powiatu na czele ze 

starostą 

Województwo Sejmik województwa Zarząd województwa na czele z 

marszałkiem województwa 

 

Wybieramy następujące organy samorządu terytorialnego: rada gminy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

rada powiatu, sejmik województwa. 

 

Zadania gminy można podzielić na:  

własne – polegają na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy 

zlecone - zadania z zakresu administracji rządowej, takie jak przeprowadzanie wyborów, prowadzenie akt 

stanu cywilnego. 

 

Transformacja ustrojowa 1989 r. 

Czym był Okrągły Stół i kiedy miał miejsce: Od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. trwały rozmowy między 

przedstawicielami opozycji solidarnościowej o władzą komunistyczną - tzw. obrady Okrągłego Stołu. W ich 

wyniku zawarto porozumienie w sprawie przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Porozumienie 

przewidywało m.in. uchwalenie nowej demokratycznej konstytucji.  

Jakie wydarzenie miało miejsce 4 czerwca 1989 r. i jakie było rozstrzygnięcie? 4 czerwca 1989 r. odbyły 

się pierwsze częściowo wolne wybory do parlamentu, zgodnie z postanowieniami okrągłego stołu w 

wyborach do sejmu kontraktowego 65% miejsc miała otrzymać PZPR, a 35% Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy „Solidarność”. Przywrócono Senat i wybory do niego były całkowicie wolne – 

zakończyły się sukcesem NSZZ „Solidarność”. 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Podaj datę uchwalenia obowiązującej Konstytucji: 2 kwietnia 1997 r.  
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Jaki organ uchwalił obecną Konstytucję? Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone obrady Sejmu i 

Senatu. 

Kiedy odbyło się referendum konstytucyjne 25 maja 1997 r. 

Kiedy obecna Konstytucja weszła wżycie? 17 października 1997 r.  

Preambuła to uroczysty wstęp do Konstytucji. 

 

Podaj daty uchwalenia Polskich konstytucji  

1. Konstytucja 3 maja 1791 r.  

2. Konstytucja Księstwo Warszawskiego z 22 lipca 1807 r.  

3. Konstytucja Królestwo Polskiego z 1815 r.  

4. Mało Konstytucja z 20 lutego 1919 r.  

5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r. (konstytucja marcowa)  

6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 r. (konstytucja kwietniowa)  

7. Mała Konstytucja z 19 lutego 1947 r. 

8. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r.  

9. Mała Konstytucja z 17 października 1992 r.  

10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 

Ustrój III Rzeczypospolitej określa się jako parlamentarny zracjonalizowany.  

Racjonalizacja polega na wzmocnieniu władzy wykonawczej elementami zaczerpniętymi z innych 

modeli ustrojowych, m.in. z systemów:  

1. kanclerskiego - silna pozycja premiera, możliwość zastosowania konstruktywnego wotum 

nieufności;  
2. półprezydenckiego - weto zawieszające wobec ustaw Sejmu, wybierany w wyborach 

powszechnych na 5 lat.  
 

Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 

 

Polski parlament składa się z dwóch izb: Sejmu i Senatu. Sejm jest izbą niższą parlamentu, a senat – 

wyższą. 

Wybory do sejmu i senatu 

Kto zarządza wybory do Sejmu i Senatu? Wybory zarządza prezydent. 

W jakim terminie są zarządzane wybory do Sejmu i Senatu? nie później niż na 90 dni przed upływem 

kadencji obecnego parlamentu.  

Obecny Sejm jest Sejmem VII kadencji, a Senat Senatem VIII kadencji. 

Wybory do obu izb odbywają się jednego dnia. Obie izby są wybierane na 4-letnią kadencję. Posłowie są 

wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych i tajnych, a senatorowie 

w wyborach tajnych, powszechnych i bezpośrednich.  

Jaki próg wyborczy (klauzula zaporowa) obowiązuje w wyborach do sejmu dla partii politycznych, jaki dla 

koalicji? 

W podziale mandatów poselskich uczestniczą partie polityczne, które w skali kraju zdobyły co najmniej 

5% głosów (w wypadku koalicji wyborczych jest to 8%).  

Podział mandatów odbywa się na podstawie systemu d'Hondta, który premiuje większe ugrupowania. 

Komu przysługuje czynne prawo wyborcze: 

Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu polskiemu obywatelowi, który najpóźniej w dniu 

głosowania ukończy 18 lat. Udziału w wyborach nie mają osoby, które są pozbawione praw wyborczych 

prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, są pozbawione praw publicznych prawomocnym 

orzeczeniem sądu lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.  

Kto posiada bierne prawo wyborcze do Sejmu?  
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Bierne prawo wyborcze do sejmu ma obywatel polski, który posiada czynne prawo wyborcze i najpóźniej 

w dniu wyborów ukończy 21 lat. 

Kto posiada bierne prawo wyborcze do Senatu? 

Bierne prawo wyborcze do senatu posiada obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 30 

lat i korzysta z czynnego prawa wyborczego. 

Kto może zgłaszać kandydatów na parlamentarzystów? 

Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne i obywatele.  

Jakie instytucje przeprowadzają wybory parlamentarne? 

Wybory przeprowadzają Państwowa Komisja Wyborcza, okręgowe komisje wyborcze oraz obwodowe 

komisje wyborcze.  

Każdy obywatel może wnieść protest przeciwko ważności wyborów do Sądu Najwyższego. 

Kiedy rozpoczyna się cisza wyborcza i kiedy się kończy? 

Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed dniem wyborów i trwa aż do zakończenia głosowania.  

Jakie działania są zabronione w czasie ciszy wyborczej? 

W tym czasie jest zabronione podawanie do wiadomości publicznej wyników sondaży przedwyborczych 

oraz prowadzenie agitacji wyborczej.  

Sejm składa się z 460 posłów, a senat ze 100 senatorów.  

Jaki charakter ma mandat parlamentarny? 

1. Generalny 

2. Nieodwołalny 

3. Niezależny 

Na czym polega charakter generalny mandatu parlamentarnego? Mandat parlamentarny ma charakter 

generalny - wyraża wolę całego narodu. 

Na czym polega charakter nieodwołalny mandatu parlamentarnego? Parlamentarzystów nie można odwołać 

Na czym polega charakter niezależny mandatu parlamentarnego? Posła nie obowiązują instrukcje wyborcze 

Co oznacza immunitet parlamentarny? 

Parlamentarzyści dysponują immunitetem parlamentarnym. Jest to przywilej, który uniemożliwia 

pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej (immunitet formalny) lub aresztowanie (nietykalność) bez 

zgody sejmu oraz zwalnia z odpowiedzialności za czyny związane z działalnością parlamentarną, np. 

wystąpienia (immunitet materialny). Immunitet ma chronić niezależność parlamentarzystów i zapewniać 

im swobodę wykonywania swoich funkcji.  

Z czym jest związany immunitet formalny? 

Uniemożliwia pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej  

Z czym jest związany immunitet materialny? 

Zwalnia z odpowiedzialności za czyny związane z działalnością parlamentarną, np. wystąpienia 

W jaki sposób organizują się parlamentarzyści? 

Posłowie i senatorowie tworzą koła i kluby parlamentarne, które zrzeszają przedstawicieli 

poszczególnych partii politycznych.  

Ile osób może utworzyć klub parlamentarny?  

Klub może utworzyć 15 posłów lub 7 senatorów. 

Ile osób może utworzyć koło poselskie? 

3 parlamentarzystów 

Jakie są zadania klubów parlamentarnych?  

4. przygotowują projekty ustaw,  

5. ustalają wspólne stanowisko w głosowaniach. 

Czym jest dyscyplina klubowa? 

W głosowaniach bardzo często wprowadza się dyscyplinę klubową, czyli zobowiązanie wszystkich 

członków klubu do głosowania w określony sposób.  

Sejm i senat obradują na posiedzeniach.  

Kto zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Parlamentu? Prezydent 
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Kto zwołuje kolejne posiedzenia Parlamentu: marszałkowie  

Organy sejmu to: 

1. Marszałek sejmu 

2. Prezydium Sejmu 

3. Konwent seniorów 

4. Komisje sejmowe  

Jaka jest procedura wybierania marszałka Sejmu: 

Marszałek sejmu jest wybierany przez posłów ze swego grona na pierwszym posiedzeniu.  

Jakie są kompetencje marszałka Sejmu? 

1. Organizuje obrady sejmu oraz im przewodniczy.  

2. Ustala harmonogram prac Sejmu, 

3. Reprezentuje sejm wobec innych organów.  

Prezydium Sejmu tworzą marszałek oraz wicemarszałkowie.  

Jakie są zadania prezydium Sejmu? 

Jest to organ kierujący pracami sejmu, ustala plan jego prac oraz koordynuje prace komisji.  

Kto wchodzi w skład Konwentu Seniorów? 

Konwent Seniorów składa się z członków Prezydium Sejmu oraz przewodniczących klubów i kół 

parlamentarnych.  

Jakie są zadania Konwentu Seniorów? 

Do jego kompetencji należy opiniowanie planu prac sejmu i ustalanie porządku poszczególnych 

posiedzeń.  

Jakie są zadania Komisji Sejmowych? 

Komisje sejmowe są organami sejmu, do których kompetencji należy rozpatrywanie spraw będących 

przedmiotem obrad sejmu, wyrażanie opinii w sprawach przekazywanych pod ich obrady.  

Jak możemy podzielić Komisje Sejmowe? 

Komisje dzielą się na stałe oraz nadzwyczajne. 

Dlaczego komisja śledcza jest szczególnym rodzajem Komisji? 

Szczególnym rodzajem komisji jest komisja śledcza, powoływana dla zbadania określonej sprawy. Jej 

członkowie mają prawo do przesłuchiwania świadków.  

Organami senatu są: 

1. Marszałek Senatu,  

2. Prezydium Senatu,  

3. Konwent Seniorów 

4. komisje  

 

Funkcje Sejmu 

 

Funkcja ustawodawcza: prawo do uchwalania ustaw, które są podstawowymi aktami prawnymi, 

powszechnie obowiązującymi w Polsce. 

Funkcja kontrolna: polega sprawowaniu kontroli nad Radą Ministrów 

Instrumenty kontroli, jakimi dysponuje władza ustawodawcza to: 

1. Absolutorium to zatwierdzenie działalności finansowej rządu. Jego udzielenie oznacza, że rząd nie 

naruszył ustawy budżetowej. Nieudzielanie absolutorium jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że 

rząd naruszył ustawę budżetową. Może się to zakończyć dymisją rządu lub pociągnięciem ministrów 

do odpowiedzialności konstytucyjnej. 

2. Zapytania - stanowią sposób zwracania się posłów do członków rządu z prośbą o udzielenie 

informacji. Mają one formę pisemną i mogą dotyczyć spraw o charakterze jednostkowym. 

3. Interpelacje - stanowią sposób zwracania się posłów do członków rządu z prośbą o udzielenie 

informacji. Mają one formę pisemną i mogą dotyczyć spraw o charakterze zasadniczym.  

4. Pytania - Posłowie mogą zadawać je w sprawach bieżących. 
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5. Komisje śledcze - są powoływane przez sejm, aby wyjaśnić jakąś sprawę. Mają prawo 

przesłuchiwania osób przed nie wezwanych na zasadach określonych w kodeksie karnym.  

6. Pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej to prawo do stawiania przed Trybunałem Stanu 

najwyższych urzędników państwowych w wypadku naruszenia przez nich konstytucji lub ustaw.  

7. Wotum zaufania - to uchwała sejmu wyrażająca poparcie dla polityki rządu.  

8. Wotum nieufności - to uchwała sejmu wyrażająca brak poparcia dla polityki rządu lub ministra. 

 

Funkcja kreacyjna: polega na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu organów konstytucyjnych 

państwa oraz osób, które wchodzą w skład tych organów, a także egzekwowaniu ich odpowiedzialności. 

Sejm uczestniczy w tworzeniu rządu, udzielając wotum zaufania powołanej przez Prezydenta Radzie 

Ministrów lub samodzielnie wybierając Prezesa Rady Ministrów i proponowany przez niego skład rządu. 

Ponadto Sejm, za zgodą Senatu, powołuje Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw 

Obywatelskich i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a na wniosek Prezydenta RP Sejm 

powołuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Sejm powołuje również członków Trybunału 

Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, część składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowej Rady 

Sądownictwa i Rady Polityki Pieniężnej. 

 

Kiedy Sejm samodzielnie pełni funkcję kreacyjną:  

1. Drugi krok w tworzeniu Rady Ministrów polega na tym, że Sejm wybiera Radę Ministrów;  

2. wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu;  

Kogo Sejm powołuje na wniosek prezydenta: Prezesa Narodowego Banku Polskiego.  

Sejm wspólnie z Senatem powołują:  

1. członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (2 członków sejm, l członka senat);  

2. członków Krajowej Rady Sądownictwa (4 - sejm, 2 - senat);  

3. członków Rady Polityki Pieniężnej (po 3 członków sejm i senat);  

4. prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

 

Funkcja ustrojodawcza: to prawo do zmiany ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego poprzez 

zmianę konstytucji. 

 

Rodzaje większości w parlamencie 

Podaj definicję większości zwykłej: liczba głosów za jest większa niż liczba głosów przeciw, liczba głosów 

wstrzymujących się jest bez znaczenia;  

Podaj definicję większości bezwzględnej: liczba głosów za jest większa niż suma głosów przeciw i 

wstrzymujących się;  

Podaj definicję większości kwalifikowanej: większość głosów jest wyrażona ułamkiem, np. 2/3, 3/5.  

 

Kworum - oznacza liczbę osób, która jest konieczna (minimalna liczba) dla ważności prowadzonych obrad, 

przeprowadzanego głosowania. 

 

Zgromadzenie Narodowe 

Czym jest Zgromadzenie Narodowe? Wspólne obrady Sejmu i Senatu pod przewodnictwem Marszałka 

Sejmu lub w jego zastępstwie marszałka senatu jako Zgromadzenie Narodowe.  

 

Podaj cztery przypadki, w których zbiera się Zgromadzenie Narodowe: 

1. odebranie przysięgi od nowo wybranego prezydenta;  

2. uznanie prezydenta za niezdolnego do pełnienia funkcji z powodu złego stanu zdrowia;  

3. postawienie prezydenta w stan oskarżenia;  

4. wysłuchanie orędzia prezydenckiego, które jest skierowane do Zgromadzenia.  
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Zmiana Konstytucji 

Kto może wnieść projekt zmiany konstytucji: Projekt ustawy o zmianie konstytucji może wnieść co 

najmniej 1/5 posłów, senat lub prezydent.  

Kiedy następuje zmiana Konstytucji? Zmiana następuje, gdy ustawa zastaje uchwalona w jednakowym 

brzmieniu przez sejm i senat. Sejm podejmuje decyzje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy posłów, a senat większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy senatorów.  

 

Kiedy możliwe jest przeprowadzenie referendum zatwierdzającego zmiany w Konstytucji i kto może o nie 

wystąpić? Jeśli zmiana konstytucji dotyczy rozdziałów I (Rzeczpospolita), II (WOLNOŚCI, PRAWA I 

OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA) lub XII (ZMIANA KONSTYTUCJI), to 1/5 posłów, 

senat lub prezydent mogą zażądać przeprowadzenia referendum zatwierdzającego.  

 

Ustawa budżetowa 

Rada Ministrów posiada wyłączność inicjatywy ustawodawczej w przypadku projektu budżetu państwa; 

senat nie ma możliwości odrzucenia ustawy budżetowej; prezydent nie dysponuje w ty przypadku prawem 

weta. 

Proces ustawodawczy 

Proces ustawodawczy to ogół wszystkich czynności dokonywanych w parlamencie i poza nim, w celu 

uchwalenia ustawy, określony został szczegółowo w Konstytucji RP oraz regulaminie Sejmu.  

 

Inicjatywa ustawodawcza - uprawnienie do przedkładania władzy ustawodawczej projektów aktów 

normatywnych. 

Inicjatywę ustawodawczą posiadają: 

1. posłowie (poselskie projekty mogą wnosić komisje sejmowe lub grupa co najmniej 15 posłów); 

2. Senat (konieczna jest uchwała całej izby); 

3. Prezydent; 

4. Rada Ministrów, czyli rząd. 

5. Inicjatywa obywatelska - konieczne jest podpisanie się pod takim projektem 100 000 obywateli 

mających prawo wybierania do Sejmu. 

Istnieją jednak pewne projekty, z którymi mogą wystąpić tylko określone podmioty spośród wyżej 

wymienionych, np. 

1. projekt ustawy budżetowej może zostać wniesiony jedynie przez Radę Ministrów.  

2. Szczególne znaczenie mają pilne projekty ustaw, które może wnieść do Sejmu tylko rząd. Status 

pilnego projektu zapewnia pierwszeństwo przed innymi projektami i szybkie uchwalenie ustawy, tzw. 

szybka ścieżka legislacyjna, co zapewnia rządowi możliwość realizowania najważniejszych zadań dla 

państwa. Różnica polega tu m.in. na tym, że Senat ma na rozpatrzenie ustawy tylko 14 dni, a 

Prezydent – 7 dni. Jednak pewne sprawy nie mogą być regulowane w tym trybie np. ustawy 

dotyczące wyborów. 

 

Projekt ustawy może dotyczyć uchwalenia nowej ustawy w sprawach, które np. nie były do tej pory 

regulowane lub zmiany już obowiązującej ustawy, czyli jej nowelizacji. 

 

Projekty ustaw składa się w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu (w praktyce parlamentarnej przyjęło 

się określenie „wnieść do laski marszałkowskiej”), który zarządza ich drukowanie i doręczenie posłom. 

 

Rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm odbywa się w trzech czytaniach. Nazwa „czytanie” wzięła 

się stąd, iż dawniej na sali obrad czytano cały projekt. 

 

Prace w Senacie 
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1. Po otrzymaniu ustawy uchwalonej przez Sejm Marszałek Senatu kieruje ją do odpowiednich 

problemowo komisji senackich (jednej lub kilku), które mają w terminie nie dłuższym niż 18 dni 

przeanalizować ją i opracować projekt stanowiska Senatu w sprawie ustawy. W przypadku ustaw 

pilnych oraz ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej – w terminie wyznaczonym przez 

Marszałka Senatu. 

 

2. Następnie, na posiedzeniu Senatu odbywa się debata i głosowanie, a w jej efekcie Senat podejmuje 

uchwałę. Może ona zawierać wniosek o przyjęcie ustawy bez zmian (wtedy jest przekazywana 

Prezydentowi do podpisu) albo też wniosek o jej odrzucenie w całości lub wprowadzenie poprawek 

(wtedy ustawa jest przekazywana ponownie do Sejmu). 

 

3. Senat ma ściśle określony czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, a wynosi on w przypadku 

ustaw zwykłych 30 dni od jej przekazania (inne terminy przewidziano dla ustawy budżetowej – 20 

dni, oraz ustaw pilnych –14 dni). Jeśli w tym terminie Senat nie zdecyduje o ewentualnych 

poprawkach, bądź o odrzuceniu ustawy, uznaje się ją za przyjętą w treści proponowanej przez Sejm. 

 

Rozpatrywanie uchwały Senatu przez Sejm 

1. Jeżeli Senat podejmie w terminie uchwałę zawierającą poprawki do ustawy uchwalonej przez Sejm lub 

odrzucającą ustawę w całości, jest ona kierowana przez Marszałka Sejmu pod obrady komisji, która 

wcześniej zajmowała się pracami nad tą ustawą. Komisja, przy udziale senatora sprawozdawcy, 

dyskutuje nad stanowiskiem Senatu i przedstawia sprawozdanie, w którym wnioskuje o przyjęcie 

senackich poprawek w całości lub części, bądź też ich odrzucenie. 

2. Sejm może odrzucić poprawki Senatu, jak i wniosek o odrzucenie ustawy, bezwzględną większością 

głosów (liczba głosów „za” jest większa niż suma „przeciw” i „wstrzymujących się”), w obecności co 

najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli jednak nie będzie takiej większości, ostateczny tekst 

ustawy będzie zawierał treść uwzględniającą poprawki Senatu. Natomiast w przypadku głosowania 

uchwały Senatu o odrzucenie ustawy, brak większości bezwzględnej będzie oznaczał, że ustawa upadła i 

nie stanie się obowiązującym prawem. 

3. Po rozpatrzeniu stanowiska Senatu, Marszałek Sejmu przekazuje ustawę do podpisu Prezydentowi RP. 

 

Prezydent w procesie legislacyjnym 

1. Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia (7 dni w przypadku ustaw 

pilnych i ustawy budżetowej) i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Aby bowiem ustawa stała 

się obowiązującym prawem (weszła w życie) musi być w nim opublikowana, a następnie musi upłynąć 

określony termin, tzw. vacatio legis, czyli okres potrzebny do zapoznania się z nią przez obywateli i 

przygotowania do jej realizowania. 

2. Prezydent może jednak odmówić podpisania ustawy i z umotywowanym wnioskiem przekazać ją 

Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (tzw. weto ustawodawcze), co powoduje, że zajmie się nią 

ponownie Sejm (ale już nie Senat). Nie ma on jednak na tym etapie możliwości wnoszenia nowych 

poprawek. 

3. Jeżeli, większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, Sejm odrzuci 

weto Prezydenta, to nie ma on innej możliwości, jak tylko podpisać ponownie uchwaloną ustawę i 

zarządzić jej ogłoszenie. Jeżeli takiej większości nie będzie, proces ustawodawczy kończy się i ustawa 

nie nabierze mocy prawnej. 

4. Prezydent, jeśli ma wątpliwości prawne co do ustawy uchwalonej przez parlament, może złożyć wniosek 

do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z konstytucją. Jeśli jednak skorzysta z tego 

uprawnienia, nie może już zastosować weta ustawodawczego. 

5. Po rozpatrzeniu wniosku Trybunał orzeka, czy ustawa jest zgodna z konstytucją. Jeżeli Trybunał uzna 

ustawę za zgodną z konstytucją, Prezydent ma bezwzględny obowiązek jej podpisania. Jeśli zaś orzeknie 

o niezgodności całej ustawy, głowa państwa odmawia jej podpisania. 
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6. Może się również zdarzyć, że Trybunał orzeknie, iż tylko niektóre przepisy są niezgodne z ustawą 

zasadniczą. Jeżeli te przepisy nie są nierozerwalnie związane z ustawą, wtedy Prezydent, po uzyskaniu 

opinii Marszałka Sejmu, może ją podpisać z pominięciem tych przepisów, albo zwrócić ustawę Sejmowi 

w celu usunięcia niezgodności. W takim przypadku ustawą zajmie się ponownie Sejm, następnie Senat, a 

ich głównym zadaniem będzie taka zmiana przepisów, aby były one zgodne z konstytucją. Po ich 

przepracowaniu poprawiona ustawa jest ponownie przekazywana Prezydentowi do podpisu. 

 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Uprawnienia prezydenta możemy podzielić na: 

1. Uprawnienia zwykłe 

2. Prerogatywy 

Uprawnienia zwykłe wymagają kontrasygnaty, czyli podpisu premiera, co oznacza, że przejmuje on 

odpowiedzialność polityczną za podjętą decyzję  

 

Prerogatywy – nadzwyczajne uprawnienia prezydenta, działania te nie wymagają zgody premiera, prezydent nie musi 
uzasadniać swoich działań (wymienione są w Art. 144 Konstytucji RP).  

Co oznacza określenie, że Prezydent jest głową państwa? W konstytucji jest określony jako najwyższy przedstawiciel 

Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantuje ciągłość władzy państwowej, stoi na straży suwerenności, bezpieczeństwa 
państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności terytorium. Oznacza to, że jest głową państwa.  

 

Prezydent jest wybierany na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych, tajnych, równych, bezpośrednich i 

większościowych. Ta sama osoba może pełnić tę funkcję tylko dwa razy.  
 

Czynne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich przysługuje osobom pełnoletnim, posiadającym polskie 

obywatelstwo i pełnię praw publicznych, a bierne osobom, które w dniu wyborów ukończyły 35 lat, mają polskie 
obywatelstwo i pełnię praw publicznych. 

 

Kto zgłasza kandydata na Prezydenta? Kandydata na prezydenta zgłasza co najmniej 100 tys. obywateli.  
 

Prezydentem zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie 

uzyska takiej większości, za 14 dni odbywa się druga tura wyborów z udziałem dwóch kandydatów, którzy w 

pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów. Prezydentem zostaje kandydat, który w drugiej turze otrzymał większą 
liczbę głosów.  

 

Każdy obywatel ma prawo wnieść protest przeciwko ważności wyborów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Sąd 
Najwyższy.  

 

Kadencja Prezydenta rozpoczyna się w dniu złożenia przez niego przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym.  

 
Kadencja prezydenta może ulec skróceniu w wypadku: 

1. śmierci,  

2. zrzeczenia się urzędu,  
3. stwierdzenia nieważności wyborów,  

4. uznania przez Zgromadzenie Narodowe niezdolności do sprawowania funkcji 

5. orzeczenia Trybunału Stanu, który stwierdzi, że prezydent złamał konstytucję lub ustawę (prezydent nie ponosi 
odpowiedzialności politycznej).  

 

W stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu stawia prezydenta Zgromadzenie Narodowe większością 2/3 

głosów.  

 

Prerogatywy prezydenckie dotyczą: 

1. zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu, 

2. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, 
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3. skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji, 

4. inicjatywy ustawodawczej, 

5. zarządzania referendum ogólnokrajowego, 

6. podpisywania albo odmowy podpisania ustawy, 

7. zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

8. zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego, 

9. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, 

10. wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, 

11. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów, 

12. przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków, 

13. wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady 

Ministrów, 

14. odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, 

15. zwoływania Rady Gabinetowej, 

16. nadawania orderów i odznaczeń, 

17. powoływania sędziów, 

18. stosowania prawa łaski, 

19. nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, 

20. powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 

21. powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, 

22. powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

23. powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

24. wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 

25. powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej, 

26. powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, 

27. powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

28. nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływania i odwoływania Szefa 

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, 

29. wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93, 

30. zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. 

 
Rada Gabinetowa to Rada Ministrów pod przewodnictwem prezydenta; nie posiada ono jednak kompetencji Rady 

Ministrów. 
 

Wymień kolejnych Prezydentów RP: 

1. Wojciech Jaruzelski (ur. 1923-2014) - Prezydent PRL i RP w lalach 1989-1990, wybrany przez Zgromadzenie 

Narodowe  
2. Lech Wałęsa (ur. 1943) - Prezydent RP w latach 1990-1995, wybrany w wyborach powszechnych  

3. Aleksander Kwaśniewski (ur. 1954) - Prezydent RP w latach 1995-2005, dwukrotnie wybrany w wyborach 

powszechnych  
4. Lech Kaczyński (1949-2010) - Prezydent RP od 2005 r. - 2010 r. 

5. Bronisław Komorowski (ur. 1952) Prezydent RP od 2010 r. – 2015 r.  

6. Andrzej Duda (ur. 1972 ) Prezydent RP od 2015 r. 

 

Ostatnim Prezydentem na emigracji był Ryszard Kaczorowski. 

 

Rada Ministrów 

Rada Ministrów to kolegialny (zbiorowy) organ władzy wykonawczej. Jednak zarówno premier, jak i 

ministrowie mają własne kompetencje. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną 

państwa.  
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Kto wchodzi w skład Rady Ministrów? W skład Rady Ministrów wchodzi premier i ministrowie. W skład 

Rady Ministrów mogą także wchodzić wicepremierzy oraz przewodniczący komitetów utworzonych na 

mocy ustaw.  

Scharakteryzuj zadania Premiera: Prezes Rady Ministrów (premier) stoi na czele rządu, kieruje i 

organizuje pracę rządu, koordynuje i kontroluje pracę członków rządu oraz kieruje pracą terenowych 

organów administracji.  

Do zadań ministra należy kierowanie określonymi działami administracji państwowej i wypełnianie zadań 

zleconych przez premiera. 

Ministrowie dzielą się na kierujących działami administracji oraz ministrów bez teki, którzy wypełniają 

zadania powierzane im przez premiera. Minister do kierowania swoim działem administracji państwowej 

wykorzystuje specjalną instytucję - ministerstwo. 

 

Scharakteryzuj sposoby powoływania i odwoływania rządu: 

1 krok: Najpierw Prezydent desygnuje premiera, a następnie na jego wniosek powołuje członków Rady 

Ministrów. 

W ciągu 14 dni Rada Ministrów musi uzyskać wotum zaufania od parlamentu. Jeśli tak się nie stanie,  

2 krok: sejm przystępuje do wyłonienia rządu w ciągu 14 dni bezwzględną większością głosów. Wtedy rola 

prezydenta sprowadza się do mianowania członków rządu i odebrania ich przysięgi.  

Gdyby sejm nie zdołał wyłonić rządu,  

3 krok: Prezydent RP powołuje rząd. Jeśli zaproponowany przez niego rząd nie uzyska wotum zaufania, 

prezydent skraca kadencję parlamentu.  

 

W jakich sytuacja może dojść do rozwiązania Rady Ministrów: 

Rada Ministrów ustępuje w określonych sytuacjach:  

1. w chwili ukonstytuowania się nowego sejmu,  

2. rezygnacji premiera,  

3. nieuzyskania wotum zaufania,  

4. udzielenia wotum nieufności 

5. zastosowania konstruktywnego wotum nieufności - wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów 

musi zawierać nazwisko nowego premiera 

Czym jest rekonstrukcja rządu i kiedy może do niej dojść: 

Istnieje także możliwość zmiany składu rządu. Przyczyną może być odwołanie ministra przez prezydenta na 

wniosek premiera (premier może swobodnie kształtować skład rządu), rezygnacja ministra lub udzielenie 

mu wotum nieufności przez sejm. 

 

Do uprawnień Rady Ministrów należy:  

1. wykonywanie ustaw; 

2. prawo inicjatywy ustawodawczej;  

3. wydawanie rozporządzeń;  

4. kontrolowanie i koordynowanie prac organów administracji państwowej;  

5. uchwalanie projektu budżetu i kierowanie jego wykonaniem;  

6. ochrona interesów skarbu Państwa;  

7. zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego;  

8. sprawowanie ogólnego kierownictwa w stosunkach w innymi państwami i organizacjami 

międzynarodowymi (zawieranie umów międzynarodowych);  

9. zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego kraju i ogólne kierowanie obronnością 

 

Jakie instytucje składają się na administrację rządową:  

Na administrację rządową składają się Rada Ministrów i podległe jej urzędy, zarówno centralne, jak i 

lokalne, za pomocą których rząd realizuje swoje zadania.  
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Na szczeblu województwa przedstawicielem rządu jest powoływany przez premiera wojewoda. 

 

Wymień zadania wojewody:  

1. wykonywanie zadań zleconych przez rząd;  

2. reprezentowanie rządu wobec samorządów;  

3. sprawowanie nadzoru nad samorządami.  

Oprócz wojewody w województwach działają także organy administracji rządowej. Dzieli się je na:  

1. administrację zespoloną 

2. administrację niezespoloną 

administracja zespolona - organy podporządkowane bezpośrednio wojewodzie, 

Organami administracji zespolonej są (w nazwie występuje przymiotnik wojewódzki) np. Komendant 

Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Wojewódzki Policji, 

administracja niezespolona - organy podlegające bezpośrednio poszczególnym ministrom 
np. Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci 

uzupełnień, Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej 

 

Czym jest Korpus Służby Cywilnej 

Jest to zespół urzędników, których zadaniem jest rzetelne, bezstronne i apolityczne wykonywanie zadań 

administracji rządowej. Obejmuje on urzędników zatrudnionych w administracji rządowej na szczeblu 

centralnym i lokalnym (w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach wojewódzkich). 

 

Kto sprawuje nadzór nad służbą cywilną? 

Szef Służby Cywilnej, którego powołuje Prezes Rady Ministrów. 

 

Organy władzy sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej - sądy i trybunały 

 

Do organów władzy sądowniczej zaliczają się: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy szczególne 

(administracyjne i wojskowe), Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. 
 

Do sądów szczególnych należą: sądy administracyjne i wojskowe 

 

W jaki sposób są powoływani sędziowie: Sędziowie są powoływani przez Prezydenta na wniosek Krajowej 

Rady Sądownictwa. 

 

Jakie są gwarancje niezawisłości sędziów: 

1) powoływanie sędziów na czas nieoznaczony - do emerytury, praktycznie bez możliwości odwołania, 

2) immunitet, czyli zakaz zatrzymania lub aresztowania bez zgody właściwego sądu.  

 

Scharakteryzuj zasady funkcjonowania władzy sądowniczej: 

1. Zasada niezawisłości polega na tym, że sędziowie podlegają Konstytucji i ustawom, z wyjątkiem 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego podległych tylko Konstytucji. Przy wydawaniu wyroków 

sędziowie kierują się przepisami prawa i własnym sumieniem. Poza tym są wolni od nacisków ze 

strony władz administracyjnych. 

2. Zasada jednolitości oznacza wykonywanie przez wszystkie sądy tego samego rodzaju zadań, to 

znaczy orzekania w imieniu państwa, na podstawie tego samego prawa.  

3. Zasada kolegialności polega na tym, że sądy orzekają w zespołach.  

4. Zasada jawności postępowania oznacza, że rozprawy sądowe są otwarte dla publiczności.  
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5. Zasada instancyjności - w Polsce sądownictwo ma charakter co najmniej dwuinstancyjny, co 

oznacza, że istnieje możliwość odwołania się (apelacji) od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu 

drugiej instancji. 

 

Przedstaw strukturę sądownictwa w Polsce: 

Sąd Najwyższy, Naczelny sąd administracyjny, Sądy apelacyjne, Sądy okręgów wojskowych, Trybunał 

Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Wojewódzkie sądy administracyjne, Sądy okręgowe, Sądy garnizonowe, 

Sądy rejonowe 

 

Podaj definicję Sądu Najwyższego: Sąd Najwyższy to organ sądowy sprawujący nadzór nad działalnością 

sądów powszechnych i wojskowych. 

 

Kto wchodzi w skład Sądu Najwyższego: Składa się z Pierwszego Prezesa, wiceprezesów oraz sędziów. 

Pierwszego prezesa mianuje Prezydent na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych na 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, pozostałych sędziów również powołuje prezydent na 

wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. 

 

Sąd Najwyższy dzieli się na cztery Izby: cywilną, karną, skową, pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 

Funkcje Sądu Najwyższego:  

1. rozpoznawanie kasacji, 

2. interpretowanie przepisów prawa;  

3. stwierdzanie ważności wyborów prezydenckich, do parlamentu oraz ważności referendum 

konstytucyjnego i ogólnokrajowego. 

Kasacja to odwołanie od wyroku sądów drugiej instancji z powodu złamania prawa w trakcie 

postępowania; 

 

Sądy powszechne rozstrzygają sprawy z zakresu prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz 

ubezpieczeń społecznych, które nie są zastrzeżone dla innych sądów. 

Sądy powszechne dzielą się na: rejonowe, okręgowe i apelacyjne. 

Postępowanie w sądach ma charakter instancyjny. 

 

Najniższą instancją są sądy rejonowe, które rozpatrują wszystkie sprawy, z wyjątkiem tych zastrzeżonych 

dla sądów okręgowych (np. zbrodnie, rozwody). Przy sądach rejonowych funkcjonują sądy grodzkie, które 

sądzą wykroczenia, czyli czyny społecznie szkodliwe, które nie są przestępstwami. 

 

Sądy okręgowe rozpatrują odwołania od orzeczeń sądów rejonowych. 

 

Natomiast odwołania od sądów okręgowych rozpatrują sądy apelacyjne  

Sąd lustracyjny 

Sąd Lustracyjny jest organem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 

Jakie jest zadanie Sądu Lustracyjnego? Jego zadaniem było orzekanie o zgodności z prawdą oświadczeń 

dotyczących współpracy z organami bezpieczeństwa PRL. 

Kto miał obowiązek badania oświadczeń lustracyjnych? Osoby urodzone przed 10 maja 1972 r., które 

kandydowały na najważniejsze stanowiska państwowe, m.in. na prezydenta, premiera, posła, senatora. 

Sądownictwo administracyjne 

Do kompetencji sądów administracyjnych należy:  

1. kontrola działania organów administracji publicznej;  

2. rozstrzyganie sporów między jednostkami samorządu oraz samorządem a jednostkami administracji  

3. państwowej;  



 
II LO w ZSO nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu 

 

40 
 

4. rozstrzyganie sporów między obywatelami a jednostkami administracji;  

5. orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego 

 

Wojewódzkie sądy administracyjne to sądy pierwszej instancji, które rozpatrują w pierwszej instancji 

wszystkie sprawy należące do kompetencji sądownictwa administracyjnego; 

 

Naczelny Sąd Administracyjny jest sądem drugiej instancji dla spraw rozpatrywanych przez sądy 

wojewódzkie, nad którymi sprawuje nadzór. Na czele stoi prezes powoływany przez prezydenta na 6 lat 

spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

 

Sądy wojskowe rozpatrują przestępstwa popełnione przez żołnierzy służby czynnej. Sądownictwo 

wojskowe ma charakter dwuinstancyjny: sądy garnizonowe to sądy pierwszej instancji i sądy okręgu 

wojskowego to sądy drugiej instancji dla spraw rozpatrywanych przez sądy garnizonowe oraz pierwszej 

instancji dla spraw żołnierzy posiadających najwyższe stopnie wojskowe. 

 

Trybunał Stanu jest organem sądowym, który sądzi najwyższych urzędników państwowych. W jego skład 

wchodzą przewodniczący, 2 zastępców oraz 16 członków wybieranych przez sejm na czas jego kadencji. 

Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Trybunał Stanu rozpatruje 

sprawy na poziomie dwóch instancji. W pierwszej instancji orzeka w składzie przewodniczący i 4 członków, 

a w drugiej przewodniczący i 6 członków. Od wyroku wydanego w drugiej instancji nie ma kasacji.  

 

Kogo sądzi Trybunał Stanu i za co:  

1. prezydenta za naruszenie konstytucji, ustaw oraz za przestępstwa pospolite;  

2. członków Rady Ministrów za naruszanie konsty1ucji, ustaw oraz za przestępstwa popełnione w 

związku z zajmowanym stanowiskiem;  

3. prezesów Narodowego Banku Polskiego oraz Najwyższej Izby Kontroli, a także członków Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji za naruszenie konstytucji i ustaw;  

4. posłów i senatorów za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, wiążącej się z 

czerpaniem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub Samorządu terytorialnego.  

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Najwyższym organem kontroli państwowej jest Najwyższa Izba Kontroli, która podlega bezpośrednio 

sejmowi. Na jej czele stoi prezes, powoływany przez sejm, za zgodą senatu na 6-letnią kadencję. Prezes 

NIK-u posiada immunitet. Oznacza to, że nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, 

zatrzymany czy aresztowany bez zgody  sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku lub jeśli jest to 

konieczne dla prawidłowości toku postępowania. 

 

Do kompetencji NIK-u należy badanie: 

1. legalności, gospodarności, rzetelności i celowości działań organów administracji Państwowej i 

Narodowego Banku Polskiego 

2. legalności, gospodarności i rzetelności samorządu terytorialnego, 

3. legalności i gospodarności podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one środki 

publiczne. 

 

NIK podejmuje działania na wniosek sejmu oraz jego organów, prezydenta, prezesa Rady Ministrów, z 

własnej inicjatywy. 

 

NIK podlega sejmowi, któremu przedkłada m.in. analizę wykonania budżetu państwa, informacje o 

wynikach kontroli, a także przedstawia coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. 
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Trybunał Konstytucyjny 

Trybunał Konstytucyjny jest organem odrębnym od pozostałych sądów. Składa się z 15 sędziów 

wybieranych przez sejm na 9-letnią kadencję, która ma charakter indywidualny. Prezesa i 

wiceprezesów powołuje prezydent. Orzeczenia Trybunału mają charakter ostateczny. 

 

Jakie są funkcje Trybunału Konstytucyjnego: 

1. Orzeka o zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją. 

2. Orzeka o zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.  

3. Rozpatruje skargi konstytucyjne.  

4. Orzeka o zgodności z konstytucją celów i działalności partii politycznych.  

5. Bada zgodność z konstytucją aktów prawnych wydawanych przez organy centralne.  

6. Rozstrzyga spory kompetencyjne między centralnymi organami państwa.  

7. Orzeka o zaistnieniu tymczasowej przeszkody w sprawowaniu urzędu prezydenta. 

 

Z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego mogą wystąpić: prezydent, marszałek sejmu, marszałek 

senatu, prezes Rady Ministrów, minimum 50 posłów lub 30 senatorów, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, 

prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, prezes Najwyższej Izby Kontroli, 

Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Rzecznik Praw Obywatelskich to jednoosobowy urząd, który stoi na straży praw człowieka i obywatela. 

Powołuje go sejm za zgodą senatu na 5-letnią kadencję. Jest niezależny od innych organów i odpowiada 

tylko przed sejmem. 

Prokuratura 

Jakie są zadania prokuratury: 

1. strzeżenie praworządności,  

2. ściganie przestępstw 

3. sprawowanie funkcji oskarżyciela w rozprawach sądowych. 

 

Struktura prokuratury w większości wypadków pokrywa się ze strukturą sądów powszechnych. Na czele 

prokuratury stoi Prokurator Generalny. 

 

Skarga Konstytucyjna 

Kto ma prawo skierowania skargi do Trybunału Konstytucyjnego? Każdy, kto uzna, że jego prawa lub 

wolności zostały naruszone. 

 

Kto może sporządzić skargę konstytucyjną? Skargę może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny. 

Co może być przedmiotem skargi konstytucyjnej? Przedmiotem skargi może być tylko akt normatywny (np. 

ustawa). 

 

Jakie skargi konstytucyjne są rozpatrywane? Rozpatrywane są tylko skargi dotyczące praw i wolności 

zagwarantowanych w Konstytucji RP. 

 

W jakich okolicznościach można wnieść skargę konstytucyjną? Skargę można wnieść pod warunkiem 

wyczerpania wszystkich możliwości odwoławczych. 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to organ konstytucyjny, który powstał w 1992 r. Składa się z 5 

członów, z których 2 powołuje sejm, l senat, a 2 prezydent na 6-letnią kadencję. Na czele Rady stoi 

przewodniczący, którego KRRiT wybiera ze swego grona. 
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Do zadań KRRiT należy:  

1. Powoływanie rad nadzorczych w telewizji i radiofonii publicznej;  

2. udzielanie zezwoleń na działalność komercyjnych stacji radiowych i telewizyjnych;  

3. stanie na straży wolności słowa i prawa do informacji;  

4. rozdzielanie środków pochodzących z abonamentu radiowo-telewizyjnego.  

 

Krajowa Rada Sądownictwa 

Krajowa Rada Sądownictwa to instytucja mająca za zadanie obronę niezależności sędziów i sądów. Składa 

się z pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministra 

sprawiedliwości, osoby powołanej przez prezydenta, 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu 

Najwyższego i innego rodzaju sądów oraz 4 osób wybranych przez parlament. 

 

Do zadań Krajowej Rady Sądownictwa należy: 

1. rozpatrywanie kandydatur na sędziów 

2. występowanie do prezydenta z wnioskiem o powołanie sędziów Sądu Najwyższego, sądów 

powszechnych, administracyjnych i wojskowych;  

3. występowanie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją 

aktów dotyczących niezależności sędziów i sądów;  

4. występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do sędziów.  

 

Struktura sądownictwa: 

 


