
Klasa pierwsza – najważniejsze informacje (wymagania konieczne) 

 

Temat: Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne. 

Oficjalna nazwa naszego państwa to Rzeczpospolita Polska – nawiązuje ona do tradycji demokratycznych 

obecnych w naszej historii od XV w. i do zadania, jakie ma każdy obywatel – dbania o dobro wspólne. 

Mówi o tym Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. 

Konstytucja zawiera artykuły, które dzielą się na ustępy. 

Zasady demokratyczne zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 

Zasada republikańskiej formy rządu wyrażona jest w samej nazwie państwa - Rzeczpospolita Polska. 

Rzeczpospolita oznacza republikę – po pierwsze jako nazwę państwa, po drugie jako określony ustrój 

polityczny - demokrację. 

Zasada suwerenności Narodu jest zawarta w  Art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. 

Zapis ten oznacza, że to Naród, a więc wszyscy obywatele, są najważniejsi w państwie i sprawują władzę. 

Sprawowanie władzy przez Naród może się odbywać pośrednio (demokracja pośrednia), czyli przez 

przedstawicieli wybranych w procedurze wyborów. Wybieramy 460 posłów do Sejmu i 100 senatorów do 

Senatu na 4-letnie kadencje. Sprawowanie władzy przez Naród może odbywać się też bezpośrednio 

(demokracja bezpośrednia) poprzez udział w referendum – powszechnego głosowania w ważnych sprawach 

państwowych lub obywatelską inicjatywę ustawodawczą – zgłoszenie projektu aktu prawnego na ręce 

Marszałka Sejmu. 

Zasada trójpodziału władzy jest zawarta w Art. 10. 

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy 

wykonawczej i władzy sądowniczej. 

2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i 

Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 

Zapis ten oznacza, że władza ustawodawcza (legislatywa) sprawowana przez Sejm i Senat, które tworzą 

polskie prawo, władza wykonawcza (egzekutywa) sprawowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

i Radę Ministrów i władza sądownicza (judykatywa) sprawowana przez niezawisłe sądy i trybunały są od 

siebie niezależne, posiadają określone kompetencje określone w aktach prawnych, wzajemnie się 

uzupełniają i kontrolują. 

Zasada praworządności jest zawarta w:  

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 

sprawiedliwości społecznej. 

i Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

Zapisy te oznaczają, że każda instytucja i każdy obywatel są zobowiązani do stosowania się do prawa 

obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zasada pluralizmu jest zawarta w: 

Art. 11. 

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne 

zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami 

demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. 

Art. 12. 

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji 

społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz 

fundacji. 

Art. 13. 

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do 

totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub 

działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu 

zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. 

Zapis ten oznacza, że możemy tworzyć organizacje: partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje, związki 

zawodowe oraz ruchy obywatelskie, które korzystając z zasad demokracji, będą wspierały dialog między 

obywatelami. 

Zasada wolności i praw człowieka i obywatela jest zawarta w 



Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i 

obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. 

Zapis ten oznacza, że człowiek jest wartością, posiada godność, której nikt nie może go pozbawić, bez 

względu na wiek i stan zdrowia. W Rozdziale II Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymieniony jest 

szczegółowy katalog praw człowieka i obywatela, który jest zgodny z dokumentami międzynarodowymi 

ratyfikowanymi przez Polskę.  

 

Hierarchia aktów prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

1. Najważniejszym aktem prawnym jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (zasada 

konstytucjonalizmu) uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, czyli w czasie wspólnych obrad Sejmu i 

Senatu 2 kwietnia 1997 r. Została przyjęta przez Naród w referendum ogólnokrajowym, które miało miejsce 

25 maja 1997 r. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 r. – od tego momentu normy prawne w 

niej zawarte obowiązują wszystkich obywateli oraz instytucje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Ustawy to akty prawne uchwalane przez Sejm i Senat, podpisywane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej i publikowane w Dzienniku Ustaw. Prawo inicjatywy ustawodawczej – czyli zgłoszenia 

Marszałkowi Sejmu projektu nowego aktu prawnego lub nowelizacji obowiązującej ustawy posiadają na 

mocy Konstytucji Rzeczypospolitej posłowie, Senat, Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Ministrów, grupa co 

najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. 

3. Ratyfikowane umowy międzynarodowe - ratyfikacja oznacza przyjęcie do polskiego porządku 

prawnego norm prawnych zawartych w umowach międzynarodowych – normy prawne zawarte w tych 

aktach obowiązują wtedy na terytorium Rzeczypospolitej. 

4. Rozporządzenia – akty prawne zawierające przepisy prawne mówiące o sposobie wprowadzenia w życie 

ustaw. Są wydawane m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów. 

5. Akty prawa miejscowego są to uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: 

Rady Gminy lub Rady Miasta w zależności czy jest to gmina wiejska, czy miejska, Rady Powiatu, Sejmiku 

Województwa. 

 

 

 
 

 

 



Warunkiem wejścia w życie aktów prawnych jest ich ogłoszenie. Ogłoszenie aktu prawnego to urzędowe i 

oficjalne podanie do wiadomości publicznej jego treści. Akty prawne publikowane są w dziennikach 

urzędowych m.in.: Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennikach Urzędowych Województw 

 

Vacatio legis – okres między datą ogłoszenia aktu prawnego a dniem jego wejścia w życie. 

 

Temat: Trójpodział władzy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Model polityczny w Rzeczypospolitej Polskiej 

W Rzeczypospolitej Polskiej występuje model parlamentarno-gabinetowy. 

Na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje trójpodział władzy. 

Władzę ustawodawczą (legislatywa od łacińskiego lex - ustawa) sprawuje Sejm i Senat wybierane w 

tym samym terminie na 4-letnie kadencje. 

Sejm składa się z 460 posłów. Senat składa się ze 100 senatorów. 

Sejm i Senat pełnią funkcje: ustrojodawczą, ustawodawczą, kontrolną i kreacyjną. 

- Funkcja ustrojodawcza oznacza możliwość wprowadzenia zmian do Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

- Funkcja ustawodawcza oznacza prace nad nowymi ustawami lub nowelizacje (zmiany) istniejących 

według zasad konstytucyjnych. 

- Funkcja kontrolna oznacza, że Sejm kontroluje Radę Ministrów (rząd) poprzez udzielenie jej wotum 

zaufania lub wotum nieufności. Może ono dotyczyć całej Rady Ministrów lub poszczególnych ministrów. 

Udziela także absolutorium z wykonania budżetu dla Rady Ministrów – czyli stwierdza, że ustawa 

budżetowa została prawidłowo wykonana. 

- Funkcja kreacyjna oznacza, że Sejm uczestniczy np. w powoływaniu Rady Ministrów, czyli tworzy 

(kreuje) inne instytucje. 

 

Władzę wykonawczą (egzekutywa od łacińskiego executio - wykonanie) sprawuje Prezydent i Rada 

Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie 

wybrany tylko raz. 

Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów (Premier) i ministrów, którzy zarządzają 

ministerstwami, wykonując tym samym zadania państwowe. 

 

Prerogatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to nadzwyczajne uprawnienia prezydenta, działania te 

nie wymagają zgody premiera, prezydent nie musi uzasadniać swoich działań (wymienione są w Art. 144 

Konstytucji RP). Dotyczą m.in.: 

1) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu, 

2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, 

3) skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji, 

4) inicjatywy ustawodawczej, 

5) podpisywania albo odmowy podpisania ustawy, 

6) zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

7) zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego, 

8) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, 

9) wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, 

10) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów, 

11) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków, 

12) wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady 

Ministrów, 

13) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, 

14) zwoływania Rady Gabinetowej – są to obrady Rady Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta RP, 

15) nadawania orderów i odznaczeń, 

16) powoływania sędziów, 

17) stosowania prawa łaski, 

18) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, 

19) powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 



20) powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, 

21) powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

22) powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

23) wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 

 

Polscy Prezydenci 

II Rzeczpospolita 

Gabriel Narutowicz (9-16 grudnia 1922) 

Stanisław Wojciechowski (1922-1926) 

Ignacy Mościcki (1926-1939) 

 

Rzeczpospolita Polska 1945-1952 

Bolesław Bierut (1947-1952) 

 

Polska Rzeczpospolita Ludowa i Rzeczpospolita Polska 

Wojciech Jaruzelski (1989-1990) 

 

III Rzeczpospolita 

Lech Wałęsa (1990-1995) 

Aleksander Kwaśniewski (1995-2005) 

Lech Kaczyński (2005-2010) 

Bronisław Komorowski (2010-2015) 

Andrzej Duda (2015- nadal) 

 

Ostatnim Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji był Ryszard Kaczorowski (1989-1990) 

 

 

Struktura sądownictwa w Polsce 

Sądownictwo w Polsce dzieli się na trzy piony: powszechne, administracyjne i wojskowe. Postępowanie 

sądowe w Rzeczypospolitej Polskiej jest co najmniej dwuinstancyjne – oznacza to, że istnieje możliwość 

odwołania się od wyroku sądu wydanego w pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. 

Apelacja (łac. appellatio – odwołanie) – to odwołanie się od wydanego przez sąd wyroku. 

Kasacja to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Pozostaje jedną z ostatnich możliwości zmiany wyroku sądu 

w postępowaniu karnym. Kasację rozpoznaje Sąd Najwyższy. Kasację można złożyć tylko od 

prawomocnego wyroku sądu odwoławczego. Oznacza to, że osoba niezadowolona z wyroku pierwszej 

instancji, musi najpierw złożyć apelację, wyczerpując zwykłą drogę odwoławczą. 

 

W Rzeczypospolitej Polskiej działa także Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny orzeka w 

sprawach m.in. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją. 

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami 

państwa. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.  

 

Najwyżsi urzędnicy państwowi mogą być sądzeni przez Trybunał Stanu. Za naruszenie Konstytucji lub 

ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność 

konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą m.in. Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów 

oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 

posłowie i senatorowie. 

 



 
 

 



 

Temat: Jestem Obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem obywatelem Unii Europejskiej. 

Obywatelstwo 

Obywatelstwo to więź prawna między osobą a państwem. Obywatele dbają o swoje państwo a instytucje 

państwowe mają obowiązek pomocy obywatelom. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że obywatelstwo nabywane jest na zasadzie prawa krwi (łac. 

ius sanguinis) – nabywa je dziecko, którego przynajmniej jeden z  rodziców posiada obywatelstwo polskie.  

W USA obowiązuje prawo ziemi (ius soli) – obywatelstwo amerykańskie nabywa się przez urodzenie na 

terytorium USA. 

 

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

 

Utrata polskiego obywatelstwa następuje tylko w momencie zrzeczenia się go przez daną osobę. Żadna 

instytucja nie może odebrać polskiego obywatelstwa osobie, która je posiada. 

 

Obywatelstwo Unii Europejskiej jest dodatkową korzyścią prawną jaką nabywamy, gdy państwo, którego 

obywatelstwo posiadamy przystępuje do Unii Europejskiej. Zostało ustanowione Traktatem z Maastrocht, 

który wszedł w życie w 1993 r. 

 

Prawa obywateli Unii Europejskiej 

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbywają się co 5 lat. 

Czynne i bierne prawo wyborcze do rady gminy i na urząd wójta/burmistrza/prezydenta miasta w miejscu 

zamieszkania bez względu na posiadane obywatelstwo. 

Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej – gdy jesteśmy w państwie, na którego terenie nie ma 

polskiej ambasady lub konsulatu możemy zwrócić się o pomoc do placówki dyplomatycznej innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej. 

Prawo do składania skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na nieprawidłowe 

funkcjonowanie instytucji Unii Europejskiej. 

Prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego 

Prawo dostępu do dokumentów instytucji europejskich 

 

Państwa należące do Unii Europejskiej, Strefy Schengen, Strefy Euro. 

Państwo Rok przystąpienia 

 Unia Europejska  Strefa euro Strefa Schengen 

Austria 1995 2002 1997 

Belgia 1958 2002 1995 

Bułgaria 2007 - - 

Chorwacja 2013 - - 

Cypr 2004 2008  

Czarnogóra - * - 

Czechy 2004 - 2007 

Dania 1973 - 2001 

Estonia 2004 2011 2007 

Finlandia 1995 2002 2001 

Francja 1958 2002 1995 

Grecja 1981 2002 2000 

Hiszpania 1986 2002 1995 

Holandia 1958 2002 1995 

Irlandia 1973 2002 - 

Islandia Kraj kandydujący - 2001 

Kosowo - * - 

Litwa 2004 2015 2007 

Lichtenstein - - 2011 

Luksemburg 1958 2002 1995 



Łotwa 2004 2014 2007 

Malta 2004 2008 2007 

Monako - 2002 1995 

Niemcy 1958 2002 1995 

Norwegia - - 2001 

Polska 2004 - 2007 

Portugalia 1986 2002 1995 

Rumunia 2007 - - 

San Marino - 2002 1997 

Słowacja 2004 2009 2007 

Słowenia 2004 2007 2007 

Szwajcaria - - 2008 

Szwecja 1995 - 2001 

Węgry 2004 - 2007 

Wielka Brytania 1973 - - 

Włochy 1958 2002 1997 

Vatykan - 2002 1997 

*Nie należy do Unii Gospodarczej i Walutowej, ale używa euro, jako swojej waluty (przeprowadziły tzw. 

Jednostronną euroizację) 

 

Temat: Podział administracyjny Polski. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym, inaczej unitarnym. Oznacza to, że wszystkie jednostki 

administracyjne wchodzące w skład państwa są tak samo zorganizowane i podporządkowane organom 

centralnym, które określają ich zadania. Na terenie każdego województwa obowiązuje takie samo prawo. 

 

Obecnie (stan na 01.01.2018) Polska dzieli się na 16 województw, 314 powiatów  i 2 478 gmin (302 

miejskich w tym 66 miast na prawach powiatu, 628 miejsko-wiejskich oraz 1 548 wiejskich). 

 

Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje w Rzeczpospolitej Polskiej trójstopniowa struktura samorządu 

terytorialnego składająca się z: samorządu gminnego, samorządu powiatowego, samorządu województwa. 

W Polce występują dwa „rodzaje” powiatów.  

Powiaty ziemskie obejmują kilka gmin. Powiaty takie mają swoje organy w postaci rady powiatu i zarządu 

powiatu oraz urzędy stanowiące administrację powiatową (np. starostwo powiatowe). Mieszkańcy takich 

powiatów chcąc załatwić sprawy urzędowe, zastrzeżone dla administracji powiatowej, kierują swoje kroki 

do starostwa powiatowego. 

Powiaty miejskie swoim obszarem obejmują teren większych miast. Powiaty miejskie nazywa się również 

grodzkimi lub miastami na prawach powiatu. Nie funkcjonuje w nich rada powiatu i zarząd powiatu. 

Funkcje te wykonują bowiem organy gminy (rada gminy i prezydent miasta/burmistrz). 



 
 

 

Temat: Czynne i bierne prawo wyborcze w Rzeczypospolitej Polskiej. 

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 

 

 

Zasady prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej 

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. 

 

Temat: Funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce. 

Schemat funkcjonowania administracji publicznej w  Polsce. 

 

 
 

Administracja publiczna w Polsce dzieli się na administrację rządową i samorządową. 

Administracja samorządowa tworzą samorząd gminny, samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki. 

Realizują one zadania ustawowe wobec mieszkańców danej jednostki podziału administracyjnego. 

Urząd gminy to zatrudnieni urzędnicy, dla których zwierzchnikiem służbowym jest w zależności od rodzaju 

gminy wójt/burmistrz/prezydent miasta. 

Starostwo powiatowe to zatrudnieni urzędnicy, dla których zwierzchnikiem służbowym jest starosta. 

Urząd Marszałkowski to zatrudnieni urzędnicy, dla których zwierzchnikiem służbowym jest marszałek. 

 

 

 



Administracja rządowa w Polsce 

Na czele administracji rządowej w Polsce stoi Prezes Rady Ministrów. Podlegają mu ministerstwa i 

wojewodowie. 

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie i 

organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, 

województw samorządowych) i ich związków pod względem legalności. 

Urząd wojewódzki to zatrudnieni urzędnicy, dla których zwierzchnikiem służbowym jest wojewoda. 

Ministerstwo to organ administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za realizację 

określonych zadań państwa wobec obywateli. 

 

Uzyskiwanie podstawowych dokumentów: 

Dowód osobisty wydawany jest przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. 

Paszport wydawany jest przez wojewodę. 

Prawo jazdy jest wydawane przez starostę. 

Rejestracji pojazdów dokonujemy w starostwie powiatowym. 

 

Procedury odwoławcze od decyzji urzędów 

Decyzja administracyjna jest podstawowym aktem wydawanym przez urzędy. 

Odwołania od decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych podejmowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego (gminę, powiat, województwo samorządowe), jako organy pierwszej instancji 

rozstrzyga Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja została doręczona stronie za pośrednictwem 

organu, który wydał tę decyzję. 

Od decyzji wydanej przez wojewodę, czyli przedstawiciela administracji rządowej, odwołanie za jego 

pośrednictwem wnosi się do właściwego ministra. 

 

Tryb składania skarg na działania organów władzy publicznej 

 

 
 



Temat: Mam prawo do informacji publicznej. 

Informacja publiczna 

Ogólnie zakres informacji, do których żadna instytucja nie może odmówić nam dostępu został określony w 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w Art. 61. 

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej np. Sejmu, 

Senatu, Rady Ministrów, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uchwał rady gminy, uchwał rady powiatu, 

uchwał sejmiku wojewódzkiego oraz działalności osób pełniących funkcje publiczne np. posłów, senatorów, 

radnych.  

Możemy też uzyskać informacje o działalności instytucji w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy 

publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 

Mamy wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych 

wyborów np. sesja rady gminy, sesja rady powiatu, sesja sejmiku wojewódzkiego, posiedzenie Sejmu, 

posiedzenie Senatu, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – to system stron internetowych, na których publikowane są 

informacje dotyczące zasad funkcjonowania instytucji publicznych. 

 

Temat: Podstawowe pojęcia z zakresu prawa. 

Prawo  to uporządkowany zbiór norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez legalną władzę 

publiczną, których realizację gwarantuje stosowanie środków przymusu i sankcji. 

Norma prawna - wynikająca z przepisów reguła postępowania wydana lub usankcjonowana przez państwo 

zagwarantowana przymusem państwowym. 

Przepis prawny - redakcyjnie wyodrębniona część tekstu aktu normatywnego np. ustęp (ust.), artykuł (art.), 

paragraf (§). 

Trójelementowa budowa normy prawnej 

HIPOTEZA – wskazuje adresata i okoliczności zastosowania normy 

DYSPOZYCJA – określa właściwy sposób zachowania się adresata normy 

SANKCJA – informuje o konsekwencjach, które poniesie adresat wskutek niezastosowania się do 

dyspozycji 

 

Podział norm prawnych 

Ze względu na sposób wysłowienia wyróżniamy trzy rodzaje norm prawnych: normy nakazujące, normy 

zakazujące, normy przyzwalające. 

Normy nakazujące - precyzują, co adresat musi uczynić, aby postępować zgodnie z treścią normy prawnej. 

Normy zakazujące - mówią od jakich działań adresat normy prawnej powinien się powstrzymać. 

Normy uprawniające - uprawniają do określonego zachowania się adresata, zezwalają na wybór sposobu 

postępowania. 

 

Funkcje i zadania prawa: 

Funkcja regulacji życia społecznego – Prawo zapewnia obywatelom bezpieczeństwo oraz wpływa na 

stabilizację relacji społecznych. 

Funkcja wychowawcza - Prawo wskazuje normy pozytywne oraz działania zabronione (negatywne), 

kształtuje w ten sposób społecznie pożądane modele zachowań. 

Funkcja dystrybucyjna - Prawo rozdziela w społeczeństwie dobra i obciążenia, które wynikają z 

funkcjonowania państwa, np. przez odpowiednie ustawodawstwo finansowe, podatkowe. 

Funkcja represyjna - Prawo wymierza kary za popełnianie przestępstw. Kara powinna działać 

odstraszająco. 

Funkcja kulturotwórcza - Prawo integruje ludność danego państwa. Jego rozwiązania są zdobyczami 

cywilizacyjnymi. 

 

Systemy prawa: 

System prawa stanowionego - normy prawne są ustanawiane przez upoważnione do tego organy. 

Kontynentalna Europa m.in. Polska, Niemcy, Francja, Unia Europejska. 

System prawa zwyczajowego - Normy powstają w wyniku uznania przez państwo za obowiązujące prawo 

długotrwale i powszechnie stosowanych zwyczajów, co do których panuje w społeczeństwie przekonanie, że 



mają wiążący charakter. Ma znaczenie w prawie międzynarodowym i w prawodawstwie krajów 

afrykańskich. 

System prawa precedensowego - Źródłem powstania norm są precedensy, czyli rozstrzygnięcia organów 

państwa np. sądów w konkretnych sprawach, z których formułowane są ogólne reguły wiążące dla 

postępowania w innych podobnych przypadkach. Charakterystyczne dla państw anglosaskich: USA, Wielka 

Brytania, Irlandia, Kanada, Australia i innych krajów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. 

System prawa religijnego - Fundamentalna zasadą systemu jest nierozdzielność życia świeckiego od 

religijnego i uznanie, że źródłem wszelkiego prawa jest Bóg. Prawo muzułmańskie (szariat) obowiązuje 

jako prawo powszechne w krajach arabskich. 

 

Zasady prawa: 

Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz (zasada nie retroaktywności) – nikt nie może zostać ukarany 

za popełnienie czynu, który w chwili jego popełnienia w myśl prawa nie stanowił przestępstwa. Sąd nie 

może orzec surowszej kary, niż ta, która obowiązywała w momencie popełnienia czynu zabronionego 

prawem. 

Nullum crimen sine lege  - Nie ma przestępstwa bez ustawy - nie jest przestępstwem czyn, który nie był 

prawnie zabroniony w momencie jego popełniania. 

Ignorantia iuris nocet – Nieznajomość prawa szkodzi - nikt nie może usprawiedliwiać się, że zachował się 

niezgodnie z normą dlatego, że nie wiedział o jej istnieniu. 

Prawo do obrony – każdy ma prawo bronić się sam lub korzystać z obrońcy na każdym etapie 

postępowania sądowego. 

 

Zasada domniemania niewinności – oskarżony uważany jest za niewinnego dopóki na drodze sądowej nie 

zostanie udowodniona jego wina. 

Zasada in dubio pro reo – wszystkie wątpliwości sąd rozstrzyga na korzyść oskarżonego. 

Zasada jawności procesu karnego – możliwość przyglądania się przebiegowi rozprawy. 

Zasada prawdy materialnej – organy prowadzące postępowanie karne (prokurator, policja) są 

zobowiązane do ustalenia wszystkich faktów i okoliczności popełnienia przestępstwa i oparcia na nich 

rozstrzygnięcia. 

Zasada obiektywizmu – sąd musi zbadać  i wyjaśnić wszystkie okoliczności popełnienia przestępstwa, te 

które przemawiają na korzyść i na niekorzyść oskarżonego. 

Zasada swobodnej oceny dowodów – w ocenie dowodów sąd kieruje się zasadami logicznego 

rozumowania, własną wiedzą i doświadczeniem życiowym. 

 

Konstytucyjne zasady funkcjonowania sądów 

Zasada niezawisłości sądu – wynika z konstytucyjnego trójpodziału władzy i oznacza, że sędzia 

rozstrzygając sprawę podlega wyłącznie Konstytucji i ustawom, nie podlega żadnym naciskom i żadnym 

zależnościom z zewnątrz, szczególnie ze strony władzy wykonawczej. 

Zasada instancyjności – oznacza, że możemy odwołać się od wyroku wydanego w pierwszej instancji. 

Zasada udziału obywateli w sprawowaniu władzy – w składzie sędziowskim mogą znajdować się ławnicy 

– osoby bez wykształcenia prawniczego, wybierane przez rady gmin na 4-letnia kadencję. 

Zasada jednolitości – na terenie całego kraju obowiązuje taka sama organizacja wymiaru sprawiedliwości, 

wynika konstytucyjnej zasady, która mówi, że „Rzeczpospolita jest państwem jednolitym”.  

 

Gwarancje niezawisłości sędziowskiej: 

Sposób powoływania – sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady 

Sądownictwa 

Nieusuwalność – sędzia sprawuje swój urząd dożywotnio; pozbawiony urzędu lub zawieszony może zostać 

jedynie na podstawie orzeczenia sądu; sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku ze względu na stan 

zdrowia lub osiągnięcie wieku emerytalnego. 

Niedopuszczalność przeniesienia – sędzia może być przeniesiony na inne stanowisko tylko za jego zgodą 

Immunitet sędziowski – sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ani pozbawiony 

wolności bez zgody sądu dyscyplinarnego, nie może być również zatrzymany lub aresztowany z wyjątkiem 

ujęcia go na gorącym uczynku. 



Status materialny – konstytucja zapewnia sędziom warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające 

godności sądu. 

Niepołączalność – sędzia nie może łączyć pełnienia swojej funkcji z innymi funkcjami w życiu publicznym 

np. posła, senatora. 

Apolityczność – sędziowie nie mogą należeć do partii politycznych, związków zawodowych oraz 

prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadą niezawisłości. 

 

Nazwa gałęzi prawa Niektóre akty prawne Przedmiot regulacji 

Prawo konstytucyjne Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 

Obejmuje normy dotyczące ustroju 

państwowego, kompetencji 

centralnych organów państwowych 

oraz praw obywateli. 

Prawo administracyjne Kodeks Postępowania 

Administracyjnego 

Reguluje organizację i 

funkcjonowanie organów 

administracji rządowej i 

samorządowej, a także ich relacje z 

obywatelami. 

Prawo cywilne Kodeks Cywilny Normuje stosunki majątkowe i 

niektóre niemajątkowe między 

osobami fizycznymi i prawnymi. 

Prawo rodzinne i opiekuńcze Kodeks Rodzinny i 

Opiekuńczy 

Reguluje stosunki majątkowe i 

niemajątkowe wewnątrz rodziny. 

Prawo karne Kodeks Karny,  

Kodeks Postępowania 

Karnego, 

Określa reguły odpowiedzialności 

oraz sankcje za czyny zabronione. 

Prawo pracy Kodeks Prawy Reguluje stosunki między 

pracownikami a pracodawcami, 

określa ich prawa i obowiązki, a 

także zasady zawierania umów o 

pracę. 

Prawo europejskie Traktat z Maastricht,  

Traktat Lizboński 

Regulacje dotyczące organów Unii 

Europejskiej oraz zasad 

funkcjonowania tej wspólnoty. 

Prawo międzynarodowe publiczne Umowy międzynarodowe Reguluje stosunki między państwami 

i innymi podmiotami stosunków 

międzynarodowych (np. 

organizacjami międzynarodowymi). 

Prawo międzynarodowe prywatne Ustawa Prawo 

międzynarodowe prywatne z 4 

lutego 2011 r. 

Jest to zbiór norm, które ustalają 

stosunki pomiędzy podmiotem 

krajowym a cudzoziemcami. 

 

Prawo kanoniczne - jest to zbiór norm i przepisów którymi posługuje się Kościół Katolicki. 

 

Temat: Znam, rozumiem i stosuję prawo – prawo karne. Przebieg procesu karnego. 

Prawo karne 

Przestępstwo to dokonany przez człowieka zawiniony i społecznie niebezpieczny czyn, który jest 

zabroniony przez obowiązujące prawo i za jego popełnienie prawo przewiduje karę (sankcję). 

Rodzaje przestępstw 

Ze względu na wysokość kary 
1. Zbrodnie - czyny zagrożone karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności. 

2. Występki - czyny zagrożone karą pozbawienia wolności trwającą dłużej niż miesiąc, grzywną 

powyżej 30 dziennych stawek wynagrodzenia sprawcy lub karą ograniczenia wolności. 

Ze względu na sposób ścigania 
1. Ścigane z urzędu - ścigane przez organy państwa niezależnie od woli pokrzywdzonego. 

2. Ścigane na wniosek - ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej. 



Ze względu na rodzaj winy 
1. Umyślne - przestępca działał z zamiarem popełnienia przestępstwa.  

2. Nieumyślne - popełnione w wyniku niedbalstwa lub lekkomyślności. 

 

Akt oskarżenia - pismo procesowe wnoszone do sądu w postępowaniu karnym. 

 

Uczestnicy procesu sądowego 

Organy procesowe  to organy państwowe  uprawnione do wydawania decyzji w określonych fazach 

procesu i do wykonywania określonych czynności procesowych. W pierwszej fazie postępowania – 

postępowaniu przygotowawczym jest to m.in. prokuratura, policja. W postępowaniu głównym jest to sąd. 

 

Skład orzekający sądu - Skład sądu reguluje Kodeks Postępowania Karnego: 

1. Zasadą jest, że sąd rozstrzyga sprawy w składzie jednoosobowym. Oznacza to, że na rozprawie jest 

tylko jeden sędzia. Sędzia ten jest sędzią zawodowym. Zasada ta odnosi się do postępowania przed 

sądem pierwszej instancji, którym co do zasady jest sąd rejonowy. 

2. Dwóch ławników wraz z sędzią zawodowym rozstrzygają w pierwszej instancji sprawy o zbrodnie. I 

instancją jest wtedy sąd okręgowy np. zabójstwo lub fałszowanie pieniędzy. 

3. W sprawach o przestępstwa za popełnienie, których grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności 

orzeka dwóch sędziów zawodowych i trzech ławników. Karę taką można wymierzyć za zabójstwo 

albo za stosowanie środków masowej zagłady. 

4. Jeżeli sprawa jest szczególnie zagmatwana sąd pierwszej instancji może rozpatrzyć ją w składzie 

trzech sędziów zawodowych. 

 

Ławnik to przedstawiciel społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości, który bierze udział w wydawaniu 

wyroków przez sąd. 

 

Strony procesowe – podmiot występujący z żądaniem ukarania lub podmiot przeciwko któremu takie 

żądanie jest skierowane np. oskarżyciel, pokrzywdzony, oskarżony,  

Oskarżyciel – to strona postępowania występująca do sądu z żądaniem ukarania oskarżonego np. 

Oskarżyciel publiczny – organy państwowe np. prokurator. 

Oskarżyciel posiłkowy – pokrzywdzony, który działa jako strona obok oskarżyciela publicznego. 

Oskarżyciel prywatny – pokrzywdzeni, którzy wnoszą i popierają przed sądem akty oskarżenia w 

sprawach o przestępstwa z oskarżenia prywatnego. 

 

Pokrzywdzony – osoba fizyczna lub prawna, która poniosła szkodę w wyniku przestępstwa. 

 

Oskarżony – osoba, przeciwko której został wniesiony akt oskarżenia. 

 

Reprezentant strony procesowej – osoba, która działa w jej imieniu na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez stronę, wskutek zarządzenia sądu lub na podstawie przepisów ustawy np. obrońca 

(adwokat), pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy. 

Obrońca – działający w interesie oskarżonego adwokat. 

Obrońca z wyboru – wybrany przez oskarżonego adwokat. 

Obrońca z urzędu – obrońca wyznaczony przez sąd na wniosek oskarżonego, który nie jest w stanie pokryć 

kosztów obrony z wyboru. 

Pełnomocnicy – adwokat lub aplikant adwokacki działający w interesie swoich mocodawców np. 

pokrzywdzonych. 

Przedstawiciele ustawowi – reprezentują w procesie pokrzywdzonych małoletnich albo 

ubezwłasnowolnionych. 

Radca prawny - to członek samorządu radcowskiego trudniący się zawodowo świadczeniem pomocy 

prawnej. Radca prawny  nie może być jednak obrońcą w sprawach karnych. 

Adwokat - to zawód prawniczy polegający na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na 

udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz 

występowaniu przed sądami i urzędami. 

 



Kolory żabotów  
(źródło: https://3.bp.blogspot.com/-Fb93yo75TWI/Vvk59AcP1I/AAAAAAAAAGA/P0pNiglI01QXLPqvzFYvzdd3pWKfa7IuA/s1600/c5bcaboty-prawnicze.jpg) 

 
1 rząd od lewej: adwokat, prokurator, radca prawny,  

2 rząd, od lewej: radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, sędzia, sędzia Trybunału Konstytucyjnego  

 

Przedstawiciel społeczny - zaliczany jest do grupy uczestników procesu określanych mianem rzeczników 

interesu społecznego. Jego istnienie stanowi realizację konstytucyjnej zasady udziału czynnika społecznego 

w wymiarze sprawiedliwości. Od pozostałych uczestników procesu odróżniają go cechy, takie jak 

niezależność od stron procesowych oraz reprezentowanie w procesie interesu społecznego, który w 

konkretnej sytuacji może pokrywać się z interesem jednostkowym. Formalnie jednak przedstawiciel 

społeczny nie jest związany z żadną ze stron. 

Rzecznik interesu społecznego – przedstawiciel społeczny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator 

Generalny, Rzecznik Praw Dziecka. 

Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny mają prawo wniesienia kasacji od każdego 

prawomocnego wyroku sądowego. 

 

Osobowe źródła dowodowe – osoba wezwana przez organ procesowy do dostarczenia środka dowodowego 

np. oskarżony składa wyjaśnienia, świadek składa zeznania, biegły sądowy wyraża opinie specjalistyczne. 

 

Oskarżony - za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono do sądu akt oskarżenia. 

Świadek - osoba powołana przez sąd do złożenia zeznań dotyczących okoliczności rozpatrywanej sprawy. 

Biegły sądowy - osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej 

działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o 

okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga 

specjalistycznej wiedzy. 

Świadek incognito – świadek, którego dane osobowe zostały utajnione przez sąd 

Świadek koronny – podejrzany, którego zeznania mogą się przyczynić do pomyślnego zamknięcia sprawy. 

Nie podlega karze za popełnione przestępstwo, postępowanie przeciwko niemu zostaje umorzone. 

 

Wokanda – to lista spraw sądowych w kolejności, w jakiej mają się odbyć w danym dniu. Jest ona 

podstawą do wywołania rozprawy w danym dniu. Mówi się, że sprawa trafiła na wokandę, czyli 

wyznaczono termin rozpoczęcia rozprawy głównej. 

 

Postępowanie nieprocesowe – postępowanie, w którym nie ma stron lecz są uczestnicy postępowania np. 

postępowanie egzekucyjne – wierzyciel, dłużnik 

 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – obowiązek przekazania prokuraturze lub policji informacji o 

popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. 

 

Etapy procesu karnego 
1. Postępowanie przygotowawcze jest to etap rozpoczynający proces karny. Może mieć postać śledztwa 

lub dochodzenia. W czasie jego trwania odpowiednie organy podejmują działania mające na celu 

wyjaśnienie sprawy, m.in. przesłuchania świadków, zbieranie dowodów. Dochodzenie jest prowadzone w 

sprawach lżejszych i prowadzi je zwykle policja. W wypadku przestępstw cięższych jest przeprowadzane 

śledztwo, nad którym nadzór sprawuje prokurator. 



Ma dwie fazy: 

- postępowanie in rem (ściganie anonimowe) – rozpoczyna się od wydania postanowienia o wszczęciu 

śledztwa lub dochodzenia i trwa do momentu przedstawienia zarzutów określonej osobie. 

- postępowanie in personam (ściganie imienne) – rozpoczyna się przedstawieniem zarzutów określonej 

osobie i przesłuchaniem jej w charakterze podejrzanego,  a kończy zamknięciem śledztwa lub dochodzenia i 

sporządzeniem aktu oskarżenia, który zostaje skierowany do sądu. Od tej chwili podejrzanego nazywa się 

oskarżonym. 

2. Postępowanie główne rozpoczyna się wniesieniem aktu oskarżenia przez oskarżyciela do właściwego 

sądu i składa się z kilku etapów: 

Wstępna kontrola oskarżenia – prowadzona pod kontem formalnym i merytorycznym (zabezpieczenie 

przed bezzasadnością oskarżenia). 

Rozprawa główna – toczy się przed sądem I instancji. W zależności od rodzaju i wagi przestępstwa 

postępowanie odbywa się przed sądem rejonowym lub okręgowym. Rozpoczyna się po wywołaniu sprawy. 

Sąd sprawdza obecność wezwanych osób, a następnie zarządza opuszczenie sali przez świadków. 

Przewód sądowy – otwiera go odczytanie aktu oskarżenia. 

Postępowanie dowodowe - W czasie procesu sąd zapoznaje się z dowodami, m.in. zeznaniami świadków, 

opiniami biegłych, dowodami rzeczowymi. Rozprawa kończy się wydaniem wyroku, czyli orzeczenia 

skazującego lub uniewinniającego. Sąd może także wydać postanowienie o zawieszeniu lub umorzeniu 

postępowania. 

Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów sąd zamyka przewód i udziela głosu stronom procesu. Ostatnie 

słowo należy do oskarżonego. Następnie sąd ogłasza przerwę i udaje się na naradę, podczas której ustala 

wyrok i sporządza go na piśmie. 

Po powrocie na salę rozpraw przewodniczący składu sędziowskiego ogłasza wyrok w imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej, wyjaśniając jego motywy. Sąd kończy rozprawę pouczeniem stron o 

przysługujących im środkach zaskarżenia wyroku. 

Końcowe czynności postępowania głównego to okres między wydaniem wyroku a jego uprawomocnieniem 

się lub wniesieniem apelacji. Jeżeli wyrok nie został zaskarżony, następuje skierowanie go do wykonania.  

Jeżeli wyrok został zaskarżony ma miejsce postępowanie apelacyjne. 

3. Postępowanie apelacyjne wszczyna się na skutek wniesienia przez stronę środków odwoławczych 

postępowania przed sądem II instancji. Odbywa się na podobnych zasadach jak postępowanie główne, 

jednak miejsce ławników zajmują zawodowi sędziowie. 

4. Postępowanie wykonawcze rozpoczyna się w chwili uprawomocnienia wyroku na wniosek sądu, który 

przesyła odpowiedniemu organowi (np. policji) wniosek o wykonanie wyroku. 

 

Temat: Znam, rozumiem i stosuję prawo – prawo cywilne. Przebieg procesu cywilnego. 

Prawo cywilne 

Osoba fizyczna to w języku prawa określenie człowieka: od momentu jego narodzin do śmierci. 

Osoba prawna to jednostka organizacyjna, która może występować jako samodzielny podmiot prawa. 

Osobami prawnymi są m.in. stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, jednostki samorządu 

terytorialnego (gmina, powiat, województwo), skarb państwa oraz związki religijne. 

Zdolność prawna - to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Osoby fizyczne nabywają 

zdolność prawną z chwilą urodzenia. Osoby prawne uzyskują zdolność prawną z chwilą wpisu do 

właściwego rejestru.  

Zdolność do czynności prawnych to możliwość nabywania praw i obowiązków w wyniku własnego 

działania (zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej). Mają ją zarówno osoby 

fizyczne, jak i prawne. W wypadku osób fizycznych występują 3 zakresy zdolności do czynności prawnych: 

Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby, które ukończyły 18 lat (oraz kobiety od 16 roku życia, 

jeśli zawarły małżeństwo) i nie są ubezwłasnowolnione. 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat, a także 

osoby częściowo ubezwłasnowolnione. Mogą one samodzielnie wykonywać niektóre czynności z zakresu 

prawa cywilnego, np. wydawać zarobione pieniądze. Jednak na wykonywanie niektórych czynności muszą 

mieć zgodę przedstawicieli ustawowych, którymi w wypadku nieletnich są rodzice, a w wypadku osób 

częściowo ubezwłasnowolnionych - kuratorzy. 

Brak zdolności do czynności prawnych charakteryzuje osoby poniżej 13 roku życia oraz osoby całkowicie 

ubezwłasnowolnione. Większość czynności cywilnoprawnych mogą one dokonywać tylko za zgodą 



przedstawicieli ustawowych. W wypadku dzieci są to ich rodzice lub opiekunowie, a w wypadku osób ubez-

własnowolnionych - opiekunowie. 

Ubezwłasnowolnienie 
Ubezwłasnowolnieniem określa się częściowe lub całkowite pozbawienie zdolności do czynności prawnych. 

O ubezwłasnowolnieniu może orzekać tylko sąd na podstawie opinii biegłych.  

Pozew - pismo procesowe rozpoczynające proces cywilny, zawierające powództwo (sprecyzowane żądanie 

zachowania się w konkretny sposób wysunięte przez składającego – powoda przeciwko określonej osobie – 

pozwanemu) oraz uzasadnienie przytaczające okoliczności faktyczne na poparcie powództwa. 

Powód – osoba składająca pozew. 

Powództwo - sprecyzowane żądanie zachowania się w konkretny sposób np. opuszczenie mieszkania w 

pozwie o eksmisję. 

Pozwany – osoba przeciwko, której złożono pozew. 

 

Przebieg procesu cywilnego 

1. Proces cywilny jest rozpoczynany w wyniku skierowania do sądu pozwu, czyli pisma procesowego, 

które zawiera powództwo. Strona, która uważa, że jej uprawnienia zostały naruszone, wnosi do sądu 

pismo procesowe. Pozew, w zależności od charakteru sprawy, wnosi się do sądu okręgowego lub 

rejonowego. 

2. Głównym etapem procesu jest rozprawa przed sądem. Sąd może orzekać w składzie jednoosobowym 

lub trzyosobowym (sędzia zawodowy i dwóch ławników) w zależności od rodzaju sprawy. 

Dowodami w procesie cywilnym są m.in. zeznania świadków, dokumenty, oględziny, opinie 

biegłych. Stronami w czasie rozprawy są powód (strona, która kieruje do sądu pozew) i pozwany 

(strona, przeciw której wytacza się powództwo). W przeciwieństwie do procesu karnego materiał 

procesowy przygotowują tylko strony procesu. Postępowanie kończy się orzeczeniem sądu, które 

może mieć charakter wyroku, postanowienia lub zarządzenia. 

3. Istnieje możliwość odwołania się od wyroku sądu I instancji do sądu II instancji. Sąd II instancji 

obraduje w składzie trzech sędziów zawodowych. 

4. Środkami odwoławczymi są apelacja, kasacja (funkcję sądu kasacyjnego w sprawach cywilnych 

pełni Sąd Najwyższy) oraz zażalenie. 

 

Temat: Postępowanie mediacyjne. 

Mediacja 

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą 

bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.  

Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. 

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy 

pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz 

sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące sporów 

sąsiedzkich. 

 

Zasady postępowania mediacyjnego: 

Dobrowolność – strony same zgodziły się na udział w mediacjach 

Poufność – mediator, nie może nikomu przekazywać informacji, które uzyskał od strony postępowania, bez 

jej zgody 

Bezstronność – mediator nie popiera żadnej ze stron 

Neutralność – mediator nie może narzucać stronom swojego rozwiązania 

Akceptowalność – strony zgodziły się na osobę mediatora i zasady mediacji 

 

Temat: Zasady działania organów ścigania. 

Bezpieczeństwo 

Legitymowanie - jest to ustalenie lub potwierdzenie tożsamości osoby przez funkcjonariusza policji. 

Najczęściej wykonuje się je w celu rozpoznania, zapobiegania oraz wykrywania sprawców przestępstw i 

wykroczeń, ustalania świadków zdarzeń powodujących naruszenie porządku publicznego lub 

bezpieczeństwa, a także między innymi w celu poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się przed 

wymiarem sprawiedliwości 



Zatrzymanie - środek przymusu w postaci pozbawienia wolności, jaki ma prawo zastosować Policja lub 

inne uprawnione organy ścigania. 

Przeszukanie - to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub 

zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących 

stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym czy karnoskarbowym. 

Można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc oraz osoby, jej odzieży i podręcznych 

przedmiotów. 

Przeszukania może dokonać prokurator albo (na polecenie sądu lub prokuratora) Policja, a w wypadkach 

wskazanych w ustawach - także inny organ. 

Kontrola osobista - powinna być przeprowadzona w miejscu ustronnym, (zapewniającym poszanowanie 

godności osoby kontrolowanej), przez osobę tej samej płci. Ponadto obowiązkiem policjanta jest 

dopuszczenie do kontroli osoby trzeciej wskazanej przez osobę kontrolowaną. 

 

Temat: Matura i co dalej? 

Proces Boloński - całokształt działań podjętych przez państwa europejskie dążących do harmonizacji 

systemów edukacji w Europie. 

Europass - projekt Unii Europejskiej, mający na celu prezentowanie umiejętności zawodowych i 

kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

 

Temat: Prawa człowieka i ich podział na generacje. Przykłady naruszeń praw człowieka. 

Prawa Człowieka 

Prawa człowieka są to podstawowe prawa, które przysługują każdemu człowiekowi od momentu narodzin 

aż do śmierci, niezależnie od jego pochodzenia, koloru skóry, narodowości, płci, religii czy wyznawanych 

poglądów i których nie można się zrzec. 

Generacje praw człowieka 

Podział praw człowieka na 3 generacje został przedstawiony w traktatach międzynarodowych ONZ 

wywiedzionych z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948). Są to: 

- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966) 

- Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych (1966). 

Zapisane tam standardy praw człowieka są uzupełnione o prawa kolektywne, czyli przysługujące 

zbiorowościom. 

 

Prawa człowieka I generacji - prawa indywidualne - osobiste (obywatelskie) i polityczne: 

1) prawo do życia 

2) wolność osobista 

3) prawo do własności 

4) wolność od tortur 

5) wolność sumienia i wyznania 

6) wolność wypowiedzi 

7) prawo do informacji 

8) równość wobec prawa 

9) Swoboda przemieszczania się 

10) tajemnica korespondencji 

11) bierne i czynne prawo wyborcze 

12) prawo zrzeszania się 

13) prawo do skargi na organy państwa 

 

Prawa człowieka II generacji - prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne: 

1) prawo do pracy i wynagrodzenia 

2) prawo do nauki 

3) prawo do wypoczynku 

4) prawo do ochrony zdrowia 

5) prawo do zabezpieczenia społecznego 

6) prawo do uczestnictwo w życiu kulturalnym 

 



Prawa człowieka III generacji - prawa kolektywne (odnoszące się do jakości życia): 

1) prawo do korzystania z osiągnięć cywilizacyjnych (postępu naukowego) 

2) prawo do pokoju 

3) prawo do demokracji 

4) prawa do rozwoju 

5) prawo do zdrowego środowisko naturalnego 

6) prawo do pomocy humanitarnej 

 

Temat: Europejski system ochrony praw człowieka. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka w Strasburgu. 

Europejski system ochrony praw człowieka 

Rada Europy - jest to międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy 

oraz kilka państw spoza Europy (np. Armenia, Azerbejdżan). Rada Europy to odrębna i nieco starsza 

organizacja od Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest osiągnięcie większej jedności między członkami 

w celu zapewnienia rozwoju ekonomicznego, społecznego i gospodarczego ponadto jej kompetencje 

obejmują także ochronę praw człowieka oraz ochronę demokracji. Powstała 5 maja 1949 roku. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu - został powołany do życia w 1959 roku a jego 

siedzib znajduje się w Strasburgu. Działa jako organ sądownictwa międzynarodowego rozpatrujący sprawy 

związane z łamaniem praw zagwarantowanych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności, a także w protokołach uzupełniających ten dokument. 

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – powstałą w 1994 r. kontynuując realizację zadań 

zawartych w Akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1975 r. 

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie 

Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych – powstał w 1992 r. siedzibą jest Haga 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej powstała w 2007 r. ma siedzibę w Wiedniu 

 

Regionalne systemy ochrony praw człowieka 

Unia Afrykańska 

Organizacja Państw Amerykańskich 

Liga Państw Arabskich 

 

Temat: Działalność organizacji pozarządowych broniących praw człowieka. 

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC – International Committee of the Red Cross) z 

siedzibą w Genewie 

Polski Czerwony Krzyż – powstał 18 stycznia 1919 r. 

Amnesty International – z siedzibą w Londynie, powstała w 1961 r. 

Inspiracją był artykuł Petera Bennensona „Zapomniani więźniowie” 

W Polsce funkcjonuje od 1990 r. 

W 1977 r. otrzymała pokojową nagrodę nobla 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

 

Temat: Nowoczesny patriotyzm. 

POSTAWY WOBEC NARODU 

Patriotyzm - postawa miłości, a także szacunku do własnego narodu i państwa,  która uznaje ojczyznę, jako 

najważniejszą wartość, patriota szanuje inne narody, tradycje i kultury; 

Nacjonalizm - postawa, kiedy człowiek przedkłada interes swojego narodu nad wszystko inne; może łączyć 

się z poczuciem wyższości, niechęcią i nietolerancją, a nawet wrogością do innych narodów; w zależności 

od sytuacji w jakiej znajduje się naród nacjonalizm może przybierać różne formy i różny charakter; 

Szowinizm - to skrajna postać nacjonalizmu, charakteryzująca się bezkrytycznym uwielbieniem swojego 

narodu, połączona z nienawiścią, a nawet militarną agresją wobec innych narodów; 

Ksenofobia - postawa wrogości i niechęci wobec przedstawicieli innych ras, kultur, religii; przyczyny 

ksenofobii tkwią w niezrozumieniu obcych kultur i braku tolerancji; 

Rasizm - to ideologia głosząca podział ludzi na określone rasy, różniące się od siebie w głównej mierze 

wyglądem zewnętrznym np. kolorem skóry, kształtem czaszki, a także predyspozycjami umysłowymi. 

Ponadto zakłada wyższość jednych ras nad innymi; 


