
Głowa paostwa w systemach 
rządów współczesnej Europy 



1. Republiki i monarchie. Typologie systemów rządów 
1. Typologia paostw (za: Społeczeostwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. 

Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2003).  
 Źródło a.  

Pytanie 1.: Wymieo po jednym przykładzie w Europie (wiedza pozaźródłowa): 
-monarchii absolutnej w XVII-XVIII w.  - współczesnej federacji 
- monarchii parlamentarnej od XVII w. do dziś - współczesnego  reżimu autorytarnego 
- współczesnego systemu półprezydenckiego - współczesnego systemu parl.-komitetowego 

Pytanie 2 (wiedza 
pozaźródłowa): 
Współcześnie 
republikanizm i 
demokrację uważa 
się za tożsame. Jest 
to jednak pewne 
uproszczenie. 
Wyjaśnij, czym 
różniły się między 
sobą klasyczna idea 
republikaoska oraz 
demokratyczna. 
 



2. Typologia systemów rządów (za: Społeczeostwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. 
Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2003).  
Źródło b. 

W parlamentarnym systemie występuje 
polityczna odpowiedzialnośd rządu przed 
parlamentem (votum zaufania/nieufności) 
W prezydialnym systemie nie występuje 
ten typ odpowiedzialności. Jeśli jest to 
republika i demokracja, szef rządu –głowa 
paostwa odpowiada bezpośrednio przed 
wyborcami.  

Pytanie 3: Na podstawie wiedzy pozaźródłowej o współczesnych paostwach europejskich wymieo trzy  
zalety monarchii w porównaniu z republikami.   

Tabele w źródle b. należy czytad w 
powiązaniu z typologią systemów 
politycznych w źródle a. (stąd 
dopiski w tabeli odnośnie do 
obecnie istniejących systemów). 

parlamentarno-gabinetowy 

kanclerski 

półprezydencki (prezyd.-parlam., mieszany) 

klasyczny 
prezydencki 
prezydencki 
latynoski 
parlam.- 
gabinetowy prezydencki wschodni 



1. Francja (źródło c.): 

Rząd w Paryżu zapowiedział likwidację nielegalnych obozów Romów i odesłanie ich do Rumunii i Bułgarii 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że w ciągu trzech lat zlikwiduje połowę nielegalnych 
obozowisk nomadów.  

Chodzi o obozy i squaty, w sumie około 300 takich miejsc – mówił szef MSW Brice Hortefeux po 
specjalnej konferencji w tej sprawie zorganizowanej przez prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego. Minister 
Hortefeux zapowiedział szybkie odesłanie do Rumunii i Bułgarii wszystkich Romów, którzy popełnili 
wykroczenia przeciw porządkowi publicznemu. (…) 

Wielu naszych rodaków jest słusznie zaskoczonych, widząc, jakie samochody ciągną karawany – 
zauważył Hortefeux. Politycy socjalistycznej opozycji i obroocy praw mniejszości są oburzeni. – Mamy do 
czynienia z rasową stygmatyzacją. Pałac Elizejski *siedziba prezydenta Francji w Paryżu – T.S.] chce 
wzbudzid strach, by wprowadzid proponowane przez siebie środki bezpieczeostwa – powiedział 
Dominique Sopo, szef organizacji SOS Racisme. Do protestów dołączył Związek Francuskich Studentów 
Żydowskich, przypominając, że większośd Romów to obywatele Francji.  

Zarzut rasowego naznaczania Romów to przesada – mówi „Rz” francuski politolog prof. Dominique 
Moisi. – Jest jednak jasne, że władze postanowiły zagrad kartą populizmu. Byd może chodzi o zyskanie 
skrajnie prawicowego elektoratu przed wyborami w 2012 roku. (…) 

   Marcin Szymaniak, Sarkozy wyrzuca Romów z Francji (29.07.2010)  
   http://www.rp.pl/artykul/515476.html  

 

Pytanie 4:  Jaką rolę w podjęciu decyzji o odesłaniu Romów odegrał prezydent Francji? Wyjaśnij, 
dlaczego na podstawie informacji zawartych w tekście można wnioskowad, iż prezydent Francji 
dysponuje większym zakresem władzy niż głowa paostwa polskiego. 

 

2. Prezydenci, którzy rządzą 



2. System półprezydencki (prezyd.-parl., mieszany) na przykładzie Francji 
Źródło  d. (L. Moryksiewicz, M. Pacholska, Wiedza o społeczeostwie. Liceum. Zakres rozszerzony,  
Nowa Era, Warszawa 2004 

Istotą tego systemu jest to, że 
prezydent nie tylko powołuje rząd, 
ale także może go odwoład w 
każdej chwili. Rząd we Francji 
odpowiada politycznie „na dwie 
strony”: przed ZN (votum nieuf.) i 
przed prezydentem. W systemie 
tym Rada Gabinetowa (posiedzenie 
rządu pod kierownictwem 
prezydenta) oraz Rada Ministrów 
(posiedzenie rządu pod kier. 
premiera) mają takie same 
uprawnienia. Oznacza to, że 
prezydent kieruje rządem, gdy tego 
sobie życzy (a gdy nie, pozostawia 
to premierowi) – ale tylko ten drugi 
odpowiada przed parlamentem.  
System ten może się jednak 
„zacinad”, gdy dochodzi do tzw. 
cohabitation, czyli sytuacji, w której 
premier i prezydent reprezentują 
rywalizujące w wyborach parl. i 
prezyd. obozy polityczne.  

Pytanie 5: Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wymieo dwie 
kompetencje prezydenta  Francji, które świadczą o jego silnej pozycji w 
systemie politycznym, nie posiadane przez głowę paostwa polskiego. 



3. Ukraina (źródło e.): 

Parlament Ukrainy w ekspresowym tempie, dzieo po wejściu w życie zmian ułatwiających tworzenie 
koalicji rządowych, powołał nowy gabinet. Premierem został Mykoła Azarow, zaufany człowiek 
prezydenta Wiktora Janukowycza  

Rząd powołała nowa zawarta dziś koalicja prezydencka - Partii Regionów Ukrainy Janukowycza, 
Komunistycznej Partii Ukrainy i Bloku przewodniczącego parlamentu Wołodymyra Łytwyna. Przyjęła 
nazwę Stabilnośd i Reformy. 
Za powołaniem Azarowa na szefa rządu głosowało 240 z 450 ukraioskich deputowanych, w tym 
siedmiu "zdrajców" z partii odwołanej pani premier Julii Tymoszenko. Władze partii zapowiadają, że 
podejmą starania, żeby utracili oni mandaty, zaś w trybie natychmiastowym zostaną usunięci z partii. 
(…) 

Rada Najwyższa zatwierdziła także szefów tzw. resortów prezydenckich, których powołał Janukowycz:  
- ministra spraw zagranicznych Konstiantyna Hryszczenkę, zawodowego dyplomatę, b. ambasadora w 
Waszyngtonie i Moskwie, 
- ministra obrony admirała Mychajłę Jeżela, przedtem wiceministra obrony i szefa sił morskich Ukrainy, 
- Wałerija Choroszkowskiego, również oligarchę i magnata medialnego, na szefa Służby 
Bezpieczeostwa Ukrainy. 
Tak szybkie powołanie rządu było możliwe, ponieważ wcześniej parlament przegłosował, a prezydent 
podpisał zmiany w zasadach tworzenia koalicji: teraz mogą do nich wchodzid nie tylko kluby 
parlamentarne, ale pojedynczy deputowani. Zmiany wprowadzono, bo Partia Regionów, której 
Janukowycz przewodzi, brakowało kilku głosów do większości. Opozycji skupiona wokół Julii 
Tymoszenko uważa, że zmiany są sprzeczne z konstytucją, a nowy rząd - nielegalny. 
 (http://wyborcza.pl/1,76842,7650126,Ukraina_ma_nowy_rzad__Ekspresowo__Premierem
_ Azarow_.html#ixzz1e4LfZURz) (11.03.2010) 

 

Pytanie 6: Wymieo dwie informacje zawarte w tekście, które wskazują na to, że prezydent na Ukrainie 
dysponuje większym zakresem władzy niż głowa paostwa polskiego. 
 

 



4. System prezydencki wschodni  

Źródło f. *wybór tekstu i pytanie pochodzą z matury CKE z WOS-u (poziom rozszerzony) z maja 2011 r.]  

 

W niektórych paostwach postradzieckich system polityczny określony jest konstytucyjnie jako 
prezydencki. Różni go od klasycznej wersji amerykaoskiej istnienie otwartej egzekutywy. Dodatkowo 
stawia on prezydenta ponad innymi organami paostwa, mimo formalnej zasady trójpodziału władzy. 
Głowy paostw dysponują prawem wydawania dekretów oraz prawem weta zawieszającego wobec 
ustaw, mającego w praktyce charakter weta absolutnego. Decydująca jest także rola prezydentów w 
procedurze formowania rządów. Rządy politycznie odpowiedzialne są przed głowami paostw, a 
procedura parlamentarnego wotum nieufności ma charakter iluzoryczny, gdyż w takim przypadku 
prezydenci mogą zdymisjonowad rząd lub rozwiązad parlament. System taki bywa nazywany 
superprezydenckim lub prezydenckim wschodnim. 

 (Na podstawie: K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeostwo i polityka. Podstawy 
 nauk politycznych, Warszawa 2007).  

 

Pytanie 7: Wyjaśnij, na czym polega funkcjonująca w klasycznym systemie prezydenckim zasada  
zamkniętej egzekutywy 

Komentarz: 

Autorzy  tego podręcznika zaliczyli do systemu prezydenckiego wschodniego nie tylko Rosję, Białoruś, 
kraje południowego Kaukazu i Azji Środkowej, ale także Ukrainę. Jest to jednak pewne uproszczenie, 
gdyż na Ukrainie po pomaraoczowej rewolucji istnieje jednak realna opozycja polityczna w 
parlamencie (silniejsza w okresie rządów Juszczenki, słabsza, ale nadal utrzymująca się, pod rządami 
Janukowycza), a to właśnie jej zupełne zmarginalizowanie w pozostałych krajach d. ZSRS powoduje, że 
rządy prezydentów są praktycznie niepodzielne.  



5. System polityczny Ukrainy 
Źródło  g. (Społeczeostwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. 
Jakubowski, Warszawa 2003 ). 

System polityczny Ukrainy jest 
zmieniany po każdej zmianie głowy 
paostwa. W obecnym stanie 
przypomina system francuski odnośnie 
do relacji między prezydentem a 
rządem. Pod rządami Juszczenki  
doszło do przypadku cohabitation, 
Janukowycz, wygrawszy wybory 
prezydenckie w styczniu 2010 r., do 
tego nie dopuścił i zaraz po  objęciu 
funkcji prezydenta doprowadził do 
powstania rządu swoich zwolenników 
(źródło f.). Wiele wskazuje na to, że 
dąży on do marginalizacji opozycji 
wzorem Rosji (co spowoduje, że 
system ten będzie już bardzo trudno 
porównad z Francją).  
Innym rozwiązaniem niż we Francji już 
teraz jest to, że administracja 
terenowa (organy lokalne) podlega 
wyłącznie prezydentowi.  

Pytanie 8: Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wymieo czterech prezydentów Ukrainy od 1991 r.  



3. Głowy paostw, które „panują, ale nie rządzą” (Niemcy, 
Hiszpania, W. Brytania) 
1. Niemcy (źródło h.): 

Nowym prezydentem Niemiec będzie kandydat rządzącej koalicji Christian Wulff. Niemieckie 
Zgromadzenie Federalne wybrało go w trzeciej turze głosowania.  

Deputowani do Zgromadzenia Federalnego wybrali kandydata rządzącej chadecko-liberalnej koalicji w 
trzecim głosowaniu. Wulff uzyskał w nim 625 głosów. Jego konkurenta, kandydata opozycyjnych 
socjaldemokratów i Zielonych Joachima Gaucka, poparło 494 delegatów.  
W Zgromadzeniu Federalnym, liczącym 1244 członków, absolutna większośd wynosiła 623 głosy.  
Faworyt wyborów, kandydat rządzącej koalicji Christian Wulff zdobył w pierwszej turze tylko 600 
głosów. Jego główny konkurent, zgłoszony przez opozycyjnych socjaldemokratów i Zielonych Joachim 
Gauck – uzyskał 499 głosów.  
Stało się tak, bo niektórzy koalicyjni elektorzy wyłamali się z partyjnej dyscypliny i zagłosowali na 
kandydata opozycji. Przed wyborami częśd polityków koalicji nie kryła sympatii dla niezwykle 
popularnego w niemieckim społeczeostwie Gaucka.  
Pierwsza tura głosowania pokazała, że liderzy koalicji – Angela Merkel i Guido Westerwelle – nie zdołali 
zmobilizowad swojego obozu. (…) Także druga tura głosowania nie przyniosła rozstrzygnięcia. (…) 
Przedterminowe wybory prezydenckie w Niemczech były konieczne, gdyż 31 maja z urzędu szefa 
paostwa ustąpił ze skutkiem natychmiastowym Horst Köhler *także kandydat chadecki – T.S.+. Uzasadnił 
swą decyzję kontrowersjami wokół jego wypowiedzi, w której powiązał on udział niemieckich sił w 
misjach zagranicznych z potrzebą ochrony interesów gospodarczych Niemiec. 
  Christian Wulff prezydentem Niemiec (http://tvp.info/informacje/swiat/christian-
  wulff-prezydentem-niemiec/2047916) (30.06.2010). 

 

Pytanie 9:  Jak w świetle tego artykułu rysuje się relacja między głową paostwa a koalicją rządową w 
Niemczech? Czym różni się ona od analogicznej relacji na Ukrainie?  

 

 



2. System kanclerski na przykładzie Niemiec 
Źródło  i. (Społeczeostwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, 
Warszawa 2003 ): 

W systemie kanclerskim cała 
władza  wykonawcza skupiona jest 
w rękach szefa rządu. Prezydent 
pełni gł. funkcje reprezentacyjne .  
Prezydent nie może wetowad 
ustaw. Może parlament rozwiązad 
praktycznie wyłącznie w 
wyjątkowym przypadku ustąpienia 
rządu z innego powodu niż 
konstruktywne wotum nieufności.   
W wyborach prezydenta z reguły 
zwycięża kandydat koalicji 
rządzącej (ryzyko cohabitation jest 
minimalne, a nawet gdyby do niego 
doszło, to konflikt między 
prezydentem a kanclerzem nie 
miałby większego znaczenia).   

Pytanie 10: Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, na czym polega konstruktywne wotum 
nieufności i w jakich krajach europejskich poza Niemcami współcześnie występuje.  



3. Hiszpania (źródło j.): 

Król Hiszpanii Juan Carlos podpisał ustawę legalizującą aborcję na życzenie. (…) 

W Hiszpanii od dawna toczy się walka lewicy z Kościołem i prawem Bożym. Nasiliła się ona po przejęciu 
władzy przez Hiszpaoską Socjalistyczną Partię Robotniczą w 2004 r. (…) Walka o prawo dzieci poczętych 
do życia toczyła się i na hiszpaoskich ulicach i w tamtejszym parlamencie. Gdy do Kortezów trafił 
projekt ustawy liberalizujący zabijanie dzieci poczętych, wiele tysięcy mieszkaoców Półwyspu 
Iberyjskiego wyszło w proteście na ulice, a ponad milion Hiszpanów podpisało się pod listem 
sprzeciwiającym aborcji. (…) W parlamencie odrzucono wszystkie poprawki zgłoszone przez 
prawicowych deputowanych z Partii Ludowej, które miały stępid ostrze ustawy. 24 lutego hiszpaoski 
Senat przyjął to śmiercionośne prawo. Ustawa następnie trafiła na biurko króla. (…) 

 Brak podpisu króla nie miałby wagi weta, chod są opinie uznanych hiszpaoskich prawników, według 
których nie można wprowadzad w życie prawa, którego nie zatwierdził król. Bowiem zgodnie z art. 91 
Konstytucji Hiszpanii tylko król zatwierdza ustawy, ogłasza je i nakazuje ich natychmiastową publikację. 
Gdyby Juan Carlos odmówił złożenia na ustawie swojego podpisu, powstałby pat konstytucyjny. 
Prawdopodobnie Kortezy przełamałyby tę blokadę, ale król przynajmniej odniósłby zwycięstwo 
moralne. (…)  

Jednak Juan Carlos nie chciał pójśd w ślady Baldwina I, który w 1990 r. odmówił podpisania ustawy 
liberalizującej aborcję. Król Belgów wyznał, że jest katolikiem i nie pozwala mu na to sumienie. 
"Gdybym podpisał tę ustawę, byłbym przez całe życie chory ze świadomości, że zdradziłem Boga" - 
napisał. Rząd - na jego prośbę - zawiesił go wówczas na 36 godzin w obowiązkach głowy paostwa. 

 Artur Górski, Król Hiszpanii przeciw życiu (tekst pochodzi z tygodnika „Idziemy” 14.03.2010) 

 http://adonai.pl/life/?id=172 

Pytanie 11: Przedstaw, jak Konstytucja Hiszpanii określa uprawnienia króla odnośnie do 
ustawodawstwa. Jakiego uprawnienia w tej dziedzinie, którym dysponuje głowa paostwa polskiego nie 
posiada władca Hiszpanii? 



4. System parlamentarno-gabinetowy w monarchii konstytucyjnej na przykładzie Hiszpanii 
Źródło k. (Społeczeostwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, 
Warszawa 2003 ): 

W systemie tym także cała 
władza wykonawcza skupiona 
jest w rękach  szefa rządu. 
Wszystkie akty króla wymagają 
kontrasygnaty premiera. Decyzje 
monarchy odnośnie do składu 
rządu lub rozwiązania izb 
następują wyłącznie na wniosek 
premiera.  Król pozostaje 
natomiast symbolem ciągłości 
historycznej i jedności paostwa, 
a także – dla niektórych – ostoją 
tradycjonalizmu 
światopoglądowego.  

Pytanie 12: Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij pojęcie kontrasygnaty. Czy w Polsce także  
wszystkie akty głowy paostwa wymagają kontrasygnaty członka rządu? 



5. Wielka Brytania (źródło l.): 

Królowa Elżbieta II obawia się rozpadu Wielkiej Brytanii w wypadku oddzielenia się Szkocji. 

Jak donosi dziennik "The Daily Telegraph" secesja stała się możliwa po zwycięstwie Szkockiej Partii 
Narodowej w niedawnych wyborach do Zgromadzenia Narodowego w Edynburgu [stolica Szkocji – 
T.S.]. 
SNP zdobyła na początku maja absolutną większośd w szkockim parlamencie i pierwszy minister 
Alex Salmond zapowiedział rozpisanie w ciągu swej 5-letniej kadencji referendum w sprawie 
separacji od Zjednoczonego Królestwa. 
Jak pisze "The Daily Telegraph", konwencja [niepisana zasada ustrojowa – T.S.] zabrania królowej 
zabierania głosu publicznie w kwestiach politycznych, ale podczas swoich cotygodniowych 
briefingów z premierem Davidem Cameronem Elżbieta II wyrażała zaniepokojenie perspektywą 
secesji Szkocji. 
Alex Salmond zapewniał wprawdzie, że nawet w razie rozwiązania unii z Anglią, królowa 
pozostałaby głową niepodległego paostwa szkockiego, ale - według informatorów "Daily 
Telegrapha" - Elżbieta II prosiła premiera Camerona o kontakt z ekspertem od spraw 
konstytucyjnych.  
Kwestia utrzymania unii stoi na ostrzu noża. Nie wszyscy wyborcy SNP podpisują się pod postulatem 
niepodległości. Ale - rzecz znamienna - w 2007 roku obchody 300-lecia unii obu królestw, która 
zrodziła Wielką Brytanię ograniczyły się jedynie do wydania okolicznościowego znaczka i 2-funtowej 
monety. Nawet ten skromny gest rocznicowy spotkał się jednak z ostrą krytyką ze strony Alexa 
Salmonda. 

  (http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/377466,Czego-obawia-sie-krolowa-Elzbieta-II-
 Sytuacja-na-ostrzu-noza) (30.05.2011). 

Pytanie 13:  Na czym w świetle tych informacji polega zależnośd królowej od szefa rządu Wielkiej 
Brytanii? Jaką rolę odgrywa królowa brytyjska w części paostw, które należą do Wspólnoty 
Brytyjskiej (wiedza pozaźródłowa)? 

 



6. System  parlamentarno-gabinetowy w monarchii parlamentarnej na przykładzie Wielkiej Brytanii 
Źródło ł. (Społeczeostwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, 
Warszawa 2003 ): Tu także cała władza wykonawcza 

skupiona jest w  rękach szefa 
rządu. Różnice względem 
Hiszpanii: - zasady ustrojowe 
regulowane są przez ustawy, 
konwenanse i precedensy, 
natomiast aktu konstytucyjnego 
w ogóle nie ma, - monarcha w 
ogóle nie wypowiada się w 
sprawach politycznych (mowa 
tronowa, wygłaszana na początku 
sesji obrad parlamentu jest 
faktycznie formą corocznego 
expose premiera), - zgodnie z 
tradycją monarcha jest zarówno 
szefem egzekutywy (jak 
prezydent Francji), jak trzecim 
ogniwem procesu 
ustawodawczego (jak królowie w 
Rzeczypospolitej), ale faktycznie 
to premier i kierowany przez 
niego rząd mają całą władzę 
wykonawczą, a parlament całą 
władzę ustawodawczą.  

Pytanie 14: Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wymieo trzy instytucje 
funkcjonujące współcześnie w krajach o systemie parlamentarno-
gabinetowym, które pochodzą z historii Wielkiej Brytanii.   



4. Prezydenci, którzy nie rządzą, ale decydują   
1. Włochy (źródło m.): 

Prezydent Włoch Giorgio Napolitano rozpoczął w niedzielny poranek formalne konsultacje w związku 
z kryzysem rządowym, który rozpoczął się w sobotę wraz z dymisją premiera Silvio Berlusconiego.  

Pierwszymi rozmówcami szefa paostwa byli przewodniczący Senatu Renato Schifani i Izby 
Deputowanych Gianfranco Fini. Prezydent zaprosił również na rozmowy przedstawicieli wszystkich sił 
dotychczasowej centroprawicowej koalicji i opozycji. Będzie to, jak się podkreśla, bardzo krótki kryzys 
rządowy, ponieważ od kilku dni prezydent Napolitano ma receptę na jego rozwiązanie, którą popiera 
większośd sił politycznych w kraju. Jest nią koncepcja utworzenia rządu technicznego, określanego też 
mianem prezydenckiego bez konieczności rozpisywania przedterminowych wyborów. Na czele nowego 
gabinetu stanie ekonomista Mario Monti.  

Po planowanym na godz. 18 w niedzielę zakooczeniu konsultacji Monti ma otrzymad od Napolitano 
oficjalną misję powołania rządu. Zgodnie z założeniami będzie on pracowad do następnych wyborów po 
zakooczeniu obecnej kadencji parlamentu, czyli do 2013 roku, a jego głównym zadaniem będzie 
uzdrowienie finansów paostwa.  

Plany powołania rządu Mario Montiego postanowiła poprzed, chod nie bez wahao i wątpliwości, 
macierzysta partia Berlusconiego Lud Wolności, a także ugrupowania opozycji - centrolewicowa Partia 
Demokratyczna, postchadecka Unia Centrum, prawicowy ruch Przyszłośd i Wolnośd. Stanowczo temu 
rządowi sprzeciwia się współrządząca dotychczas Liga Północna. 

  (http://www.wprost.pl/ar/269685/Napolitano-prowadzi-konsultacje-ws- 
  powolania-nowego-rzadu/ (13.11.2011). 

 

Pytanie 15: Przewidywania autora informacji co do kandydatury Montiego na funkcję premiera 
sprawdziły się (jego rząd powstał 18.11.2011 r.). Przedstaw, jaką rolę odegrał prezydent Włoch w 
okresie kryzysu rządowego w tym kraju w listopadzie 2011 r. 

 



2. System parlamentarno-gabinetowy w republice na przykładzie Włoch 
Źródło m. (Społeczeostwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, 
Warszawa 2003 ): 

I tu również władza 
wykonawcza jest w rękach 
premiera, a ten ostatni 
odpowiada politycznie 
wyłącznie przed 
parlamentem. Jednak 
prezydent ma prawo weta 
wobec projektów ustaw oraz  
może rozwiązywad izby 
według własnego uznania. 
Wobec mniejszej stabilności 
włoskiej sceny politycznej i 
włoskich rządów niż w 
Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Francji czy Hiszpanii 
prezydentowi przypada też 
faktycznie większa władza w 
kwestii desygnowania 
kandydata na premiera i 
kształtowania składu rządu 
(zwł. wtedy, gdy jest on 
wielopartyjny lub – jak 
ostatnio – pozapartyjny).  

Pytanie 16: Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wymieo dwie przyczyny, 
dla których sprawowanie funkcji premiera przez Silvio Berlusconiego częśd 
opinii publicznej uważała za co najmniej wątpliwe w świetle zasad 
współczesnej demokracji (pomijając skandale obyczajowe).  



3. System parlamentarno-gabinetowy w Polsce 

Źródło n.   

Rząd odniósł nieznaczne zwycięstwo w konstytucyjnym sporze z prezydentem. Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego oznacza de facto, że głowa paostwa - jeśli nawet pojedzie na szczyt - będzie 
odgrywała jedynie rolę dekoracyjną. Rozstrzygające zdanie we wszelkich kwestiach merytorycznych 
będzie miał rząd i premier. 

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął spór, kto ma reprezentowad Polskę na szczytach Unii Europejskiej. 
Przyznał co prawda, że prezydent ma prawo pojechad na taki szczyt, ale dodał jednocześnie, że to tylko 
rząd może prezentowad na nim oficjalne stanowisko Polski. 

Przed werdyktem prezydent aspirował do tego, by stad na czele polskiej delegacji na szczyty, a więc 
również mied najważniejsze zdanie w kwestiach merytorycznych. Trybunał go takiego prawa pozbawił. 
Premier za to nie będzie mógł po werdykcie zakazad prezydentowi udziału w szczytach, co też próbował 
robid. 

Miejmy nadzieję, że oba ośrodki władzy zaakceptują orzeczenie Trybunału. Jeśli tak będzie, okaże się, iż 
jesienny spór o przysłowiowe krzesło jednak do czegoś się przydał. Pozwolił bardziej sprecyzowad 
niejasne przepisy konstytucyjne i tym samym ułatwił współpracę prezydenta z premierem w przyszłości. 
Bo Lech Kaczyoski i Donald Tusk zapewne nie są ostatnimi politykami z wrogich obozów, którzy 
sprawują dwa najważniejsze stanowiska w paostwie. 

 Piotr Śmiłowicz, Przydatny „spór o krzesło”(http://www.newsweek.pl/wydania/0/przydatny-
 spor-o-krzeslo,39624,1,1) (19.05.2009). 

 

Pytanie 17: Artykuł ten odnosi się do okresu ostatniej cohabitation w historii III RP. Podaj daty i 
zwycięzców wyborów, które zapoczątkowały i zakooczyły ten okres.  Wymieo nazwiska prezydenta i 
premiera z okresu, w którym sytuacja ta miała miejsce w Polsce poprzedni raz.  

 

 



4. Struktura naczelnych władz Rzeczypospolitej Polskiej  
Źródło m. (Operon. Szkoły ponadgimnazjalne. Wiedza  o społeczeostwie. UWF-17): 

Pytanie 18 (wiedza pozaźródłowa): Czy premier w Polsce posiada uprawnienie rozwiązania 
parlamentu? Wymieo dwie sytuacje, w których prezydent RP może lub musi rozwiązad Sejm. 



1. Ustrój polityczny RP – projekty zmian 

Źródło  n. *wybór tekstu pochodzi z matury z WOS-u (poziom rozszerzony) CKE z maja 2011 r.]. 

Gdyby zapytano mnie, jak oceniam funkcjonowanie obowiązujących rozwiązao konstytucyjnych, 
powiedziałbym, że na ogół dobrze. Moim zdaniem żadne z nich nie stało się samoistnym źródłem zła i 
nieprawości w życiu publicznym. Dotyczy to także tych, które regulują stosunki między prezydentem a 
rządem i premierem. Jeśli, na co zwraca się niekiedy uwagę, umocowanie ustrojowe prezydenta 
wynikające z wyboru dokonywanego w głosowaniu powszechnym jest silniejsze, niż to wynika z zakresu 
jego zadao i kompetencji, to harmonii między tymi czynnikami szukałbym nie w powiększaniu uprawnieo 
głowy paostwa, lecz w zmianie formuły jej powoływania. 

Byd może należałoby się zastanowid nad powrotem do wyborów dokonywanych nie w głosowaniu 
powszechnym, lecz przez Zgromadzenie Narodowe (połączone Sejm i Senat), lub nad przeprowadzaniem 
wyboru przez inne ciało zbiorowe (np. wspólne zebranie posłów, senatorów i członków sejmików 
wojewódzkich). Zdaję sobie sprawę, że taka zmiana byłaby niezmiernie trudna do przyjęcia, zwłaszcza 
wobec ukształtowanych już oczekiwao obywatelskich i wobec interesów, jakie w wyborach 
powszechnych mają do załatwienia politycy i ich stronnictwa. W poszukiwaniu równowagi między 
prezydentem a rządem na pewno nie należy ograniczad konstytucyjnych uprawnieo prezydenta czy 
tworzyd tzw. ustaw kompetencyjnych *...+. 

P. Winczorek, Sprawy zbyt ważne, aby zostawid je tylko politykom, „Rzeczpospolita”, 28.05.2009 

 

 

 

 

5. Głowa paostwa czy premier? - w poszukiwaniu ideału 



Źródło  o. [wybór tekstu pochodzi z matury z WOS-u (poziom rozszerzony) CKE z maja 2011 r.]. 
 

   Pytanie 19: Jaką zmianę ustrojową 
nieakceptowaną społecznie (dane w źródle o.) 
proponuje autor źródła n.? 
 
Pytanie 20: Wyobraźmy sobie, że tę zmianę 
ustrojową w Polsce wprowadzono. Do którego z 
systemów politycznych paostw Europy 
polskiemu systemowi byłoby wówczas 
najbliżej? 
 

Badanie telefoniczne PBS DGA, „Gazeta Wyborcza”, 24.11.2009 



Tematy esejów:  

1. Scharakteryzuj tryb wyboru i kompetencje Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz oceo jego pozycję 
ustrojową, odnosząc się do modeli prezydentury we 
współczesnych paostwach demokratycznych o 
systemie prezydenckim, parlamentarno-prezydenckim 
i parlamentarno-gabinetowym. 

 [temat 1. pochodzi z matury z WOS-u (poziom rozszerzony) CKE z maja 2011 r. ] 

1. Scharakteryzuj tryb obejmowania władzy i 
kompetencje głowy paostwa w systemie politycznym 
współczesnej Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. 
Rozważ wady i zalety tych rozwiązao ustrojowych pod 
kątem spójności i ciągłości władzy wykonawczej.  


