
Władza ustawodawcza 
we współczesnych systemach 

politycznych 



1. Pochodzenie i formy parlamentaryzmu 

------------------------------------------- 

Źródła a., b. i c. – Wiek XVI-XVIII w 
źródłach, oprac. M. Sobaoska-
Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 
1997, s. 301, 474, 494: 
1.Źródła parlamentaryzmu 
angielskiego. Źródło a.: 
 
Pytanie 1: W dokumencie parlament 
powołuje się na dwa akty, w których 
królowi zagwarantowali uprawnienia 
poddanym. Wymieo dwie kategorie 
praw, których parlament chce bronid 
przed samowolą króla.  
 
Pytanie 2: Podkreśl dwa miejsca w 
dokumencie, z których wynika, iż już w 
XVII w. parlament europejski był 
dwuizbowy.  
 
 



[...] 

2. Źródła parlamentaryzmu w kraju o najstarszej konstytucji pisanej na świecie (USA). Źródło b.:   

Pytanie 3: Podkreśl fragment dokumentu. 
który  określa suwerena w Stanach 
Zjednoczonych.  
 
Pytanie 4: O jaki typ odpowiedzialności 
głowy paostwa chodzi w drugiej części p. 
3 art. I Konstytucji USA. Podaj 
anglojęzyczną nazwę procedury, o której 
tu mowa.  
 
Pytanie 5: Wyjaśnij, w jaki sposób przepis 
ujęty w p. 6 art. I odnosi się do zasady 
trójpodziału władzy. Czy w Polsce taki 
przepis również obowiązuje? 



*…+ 

3. Początki parlamentaryzmu w republice 
francuskiej. Źródło c.:  
 
Pytanie 6: Przedstaw, dwie różnice w 
sposobie wyboru posłów do Ciała 
Ustawodawczego  Republiki Francuskiej w 
1793 r. i do Sejmu III RP.  
 
Pytanie 7: Wymieo współczesną nazwę 
mandatu parlamentarnego, który opisano w 
art. 29 Konstytucji.  
 
 



4. Współczesne uprawnienia posłów i senatorów. Fragment Konstytucji III RP z 1997 r. (źródło d.): 

Pytanie 8: W ust. 1 i 2 art. 105 wymieniono 
dwie formy uprawnienia, które z reguły 
przysługuje dziś parlamentarzystom na 
świecie. Wymieo nazwy tych form w kolejności 
zgodnej z numeracją ustępów.  
 
Pytanie 9: Wymieo dwie sytuacje, w których 
obecnie w Polsce poseł może odpowiadad 
karnie bez zgody Sejmu. 
 
Pytanie 10(wiedza pozaźródłowa): Na jakim 
etapie kształtowania się parlamentaryzmu  
doszło do powstania uprawnienia, o którym 
mowa  w art. 105? Przed kim (czym) miało on 
chronid parlamentarzystów? 



2. Funkcje współczesnych parlamentów  
Źródła e., j., k., ł., m.,  n., p., r.  – J. Okrzesik, Polski Senat. Studium politologiczne, Warszawa 2008, s. 24-25, 
43-45, 49,  51, 52-54.   
1. Typologie funkcji współczesnych parlamentów. Źródło e.: 

Autor źródła e. Janusz Okrzesik dodaje, iż typologia Packenhama skupia się na efektach działalności 
parlamentu, a nie na analizie uprawnieo mu przysługujących.  
 
Pytanie 11: Jak rozumiesz pojęcie „legitymizacja”? Na przykładzie jednego wydarzenia z życia 
politycznego Polski ostatnich lat wyjaśnij, na czym polega funkcja legitymizacyjna parlamentu w 
naszym kraju.  
 



Źródło f. (Społeczeostwo i polityka. Zarys wykładu, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2001, 
s. 220):  

Ta typologia (najczęściej stosowana) 
opiera się na  analizie konstytucyjnych 
uprawnieo parlamentów.  
 
Pytanie 12: Odnośnie do funkcji 
kontrolnej w źródle wymieniono sześd 
form . Czy któraś z nich nie przysługuje 
obecnie polskiemu Sejmowi? Z której z 
tych funkcji parlament skorzystał w 
listopadzie 2011 r. 
 
Pytanie 13: Wymieo dwa urzędy 
paostwowe centralnego szczebla 
(jednoosobowe lub kolegialne), w 
których kreowaniu polski Sejm 
uczestniczy wspólnie z prezydentem.  
 
Pytanie 14: Wymieo dwa urzędy 
paostwowe centralnego szczebla 
(jednoosobowe lub kolegialne), w 
których kreowaniu polski Sejm 
uczestniczy wspólnie z Senatem. 



Fot. Wojciech Olkuonik / Agencja Gazeta 
 

2. Funkcja kontrolna we współczesnych parlamentach. 
Źródło g. (http://wybory.gazeta.pl/wyboryparlamentarne/1,118281,10168707.html): 
 

Pytanie 15 (wiedza pozaźródłowa): Posiedzenie jakiej instytucji powołanej przez Sejm VI kadencji 
przedstawiono na zdjęciu?  Wymieo nazwiska dwu polityków widocznych na nim. 
 
Pytanie 16 (wiedza pozaźródłowa): Wyjaśnij, czym ta instytucja zajmowała się. Jakim efektem 
zakooczyły się jej prace?  



Źródło h. (Parlamenty paostw europejskich 
 red. J. Czajkowski, M. Grzybowski, Kraków 
2005, s. 131): 
 
Pytanie 17: Jak nazywa się polski 
odpowiednik węgierskiego urzędu 
wymienionego w źródle h.? 
 
Pytanie 18: Jak nazywamy głosowanie w 
parlamencie nad sprawozdaniem  takiego 
urzędu  kontroli jak Paostw. Izba Obrach., 
oceniającym sposób wykonania budżetu 
przez rząd? 
 
Źródło i. (fragment Konstytucji III RP): 
 
Pytanie 19: Czym różnią się zapisy zawarte 
w art. 103 Konstytucji III RP od zapisów  
zawartych w art. 6 Konstytucji USA? 
 
 



3. Współczesny bikameralizm   1.Sposoby powoływania drugich izb 
współczesnych parlamentów: 
Źródło j.:  
 
Pytanie 20: Wśród pięciu opisanych 
obok paostw wymieo to, w którym 
druga izba parlamentu: 
-ma charakter częściowo 
korporacyjny 
-odzwierciedla federalną strukturę 
paostwa  
-pochodzi z wyborów 
bezpośrednich  
 
Pytanie 21 (wiedza pozaźródłowa): 
Na czym polega wyjątkowośd 
sposobu powoływania drugiej izby 
parlamentu Norwegii? 
 



2. Bikameralizm w Wielkiej Brytanii: 
 
Źródło  k.:  

*…+ 

Pytanie 22: Na podstawie źródła k. 
uzasadnij tezę, iż w Wielkiej Brytanii 
nie występuje klasyczny 
Monteskiuszowski podział władzy . 
 
Pytanie 23: Czym różnią się uprawnienia 
Izby Lordów od polskiego Senatu 
odnośnie do udziału w procesie 
ustawodawczym?  
 
Pytanie 24: (wiedza pozaźródłowa):  
Wymieo trzy paostwa wśród sąsiadów 
Polski, których władza ustawodawcza   
jest unikameralna. 
 
 



3. Bikameralizm we Francji: 
Źródło l. (T. Goduo, M. Cygnarowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, Leksykon systemów politycznych, W. 1999):  
  ------------------------- 

Źródło ł. : 

tem 

 
Pytanie 25:  Wyjaśnij, czym różni się 
udział francuskiego Senatu w procesie 
ustawodawczym w porównaniu z 
brytyjską Izbą Lordów (źródło l.). 
 
Pytanie 26: Wyjaśnij  dlaczego we 
francuskim  systemie politycznym może 
dojśd do sytuacji, w której  prezydent 
rządzi „wraz z Senatem przeciwko 
stojącemu po drugiej stronie politycznej 
barykady Zgromadzeniu Narodowemu” 
(źródło ł.)? 
 
  



4. Bikameralizm w Niemczech: 
 
Źródło m.: 
 

Pytanie 27: Porównując informacje 
zawarte w źródłach l. i ł. oraz m., 
przedstaw dwie różnice między 
przebiegiem procesu ustawodawczego w  
parlamencie francuskim i niemieckim.      



5. Bikameralizm we Włoszech: 
 
Źródło n.: 
 

==================================== 

=========== 

Pytanie 28: Polską drugą izbę 
konstytucjonaliści także często 
nazywają „izbą refleksji”. Jednak jej 
kompetencje są bardziej 
ograniczone niż włoskiego Senatu. 
Wymieo dwie kompetencje 
wymienione w tekście, których 
polski Senat nie posiada.  



4. Proces ustawodawczy we współczesnej Polsce  
1. Schemat procesu legislacyjnego w 
Polsce. Źródło o.: 
 
Pytanie 29: Na podstawie schematu 
wymieo trzy możliwości decyzji, które 
może wybrad prezydent RP wobec 
projektu ustawy. 
 
Pytanie 30 (wiedza pozaźródłowa): 
Wymieo dwa ograniczenia w korzystaniu 
przez prezydenta  z prawa kierowania 
projektów ustaw do Trybunału 
Konstytucyjnego.  
 
 



2. Rola Senatu w procesie ustawodawczym w Polsce. Źródło p.: 

Chodzi o poprawkę wniesioną na ostatnim posiedzeniu Senatu zeszłej kadencji przez senatora PO Marka 
Rockiego.  
Poprawka pozwala władzy na nieudostępnianie konkretnych dokumentów, jeśli uzna to za potrzebne dla 
ochrony "ważnego interesu gospodarczego paostwa". Może ich nie udostępniad tak długo, jak uzna za 
potrzebne.  
Poprawkę doczepiono do rządowej nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, która miała 
wykonad unijną dyrektywę o powtórnym wykorzystaniu informacji publicznej.  
Sejm przyjął poprawkę głosami PO i PSL, chociaż prawnicy łącznie z sejmowym biurem analiz ostrzegali, 
że wniesiono ją w niekonstytucyjnym trybie, a jej treśd może naruszad konstytucyjne prawo do 
informacji o działaniach władzy publicznej. O odrzucenie poprawki apelowało pięciu działaczy 
opozycyjnego podziemia z Lechem Wałęsą i kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. (…) 

Prezydent po podpisaniu posłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Chce, by Trybunał zbadał jedynie 
tryb, w jakim została uchwalona poprawka Rockiego. Zresztą skarży ten tryb bez przekonania, 
powołując argumenty przeciwne: że zapis podobny do poprawki Rockiego był w rządowym projekcie 
ustawy, a więc można uznad, że rozwiązanie to przeszło przynajmniej pierwsze czytanie (w komisji 
spraw wewnętrznych i administracji, gdzie zostało odrzucone przed drugim czytaniem jako sprzeczne z 
konstytucją). 
 Ewa Siedlecka, Przywrócid dostęp do informacji  (22.11.2011)
 http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10684817,Przywrocic_dostep_do_informacji.html 

Pytanie 31: Z której z trzech możliwości przedstawionych w źródle o. skorzystał prezydent wobec 
projektu omawianej ustawy? 

 

Pytanie 32: Przedstaw, na czym polegają dwie wątpliwości, czy ustawa o dostępie do informacji 
publicznej jest zgodna z Konstytucją. 

 



Źródło p.:    

Źródło r.: 

Pytanie 33 (wiedza pozaźródłowa): 
Jaki  jest procentowy udział PO w 
Senacie VII kadencji? 
 
Pytanie 34: Czy w Polsce od 2001 r. 
zdarzyła się sytuacja (jak we Francji), 
w której koalicja rządowa nie miałaby 
większości w Senacie?  
 
 
 
 
 
 
Pytanie 35: Czy w świetle danych 
zawartych w źródle r. można bronid 
tezy, iż polski Senat skutecznie  
odgrywa rolę „izby refleksji”? 



5. Parlament w Polsce a wyborcy i opinia publiczna 

Źródło s. Ocena działalności parlamentu i prezydenta. Raport CBOS z października 2011 r. 
(BS/128/2011) (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_128_11.PDF)   

Pytanie 36:  Czym wytłumaczysz prawidłowośd, że opinie o Sejmie i Senacie „skokowo” poprawiają 
się co pewien czas (zwród uwagę na daty wzrostu pozytywnych opinii)? 



Źródło t.: Frekwencja wyborcza w Polsce od 1989 r.    

Pytanie 37: Czym tłumaczysz prawidłowośd, że frekwencja w wyborach parlamentarnych w Polsce jest 
regularnie niższa niż w wyborach prezydenckich?    

„Gazeta Wyborcza”, 10.09.2011, s. 3. 



Źródło u. Propozycje zmian konstytucyjnych kompetencji władzy ustawodawczej 

Jak Pan ocenia szacunek dla prawa dzisiejszych Polaków, skoro często się mówi, że nie jest on wielki?  

Zanim zaczniemy krytykowad obywateli za brak szacunku dla prawa, trzeba powiedzied wyraźnie, że 
problem leży po stronie instytucji tworzących prawo. Jest to prawo złej jakości, którego Polacy nie 
rozumieją. Ustaw jest zbyt dużo, do tego są one pełne błędów. Polskie prawo jest niestety tworzone 
poza rządem. Tymczasem powinno byd tworzone w jednym miejscu, przez jedną specjalistyczną 
instytucję, taką jaką jest np. Centrum Legislacyjne Rządu. Sejm i posłowie nie powinni grzebad w 
projektach. Ich zadaniem powinno byd tyko przyjęcie ustawy lub jej odrzucenie.  

Podobnie senat powinien mied możliwośd przyjęcia projektu, odrzucenia bądź ewentualnie na wzór 
angielskiej Izby Lordów, odłożenia projektu na rok, tak, aby można sprawę dokładnie przemyśled. 
Znamienne, że Trybunał Konstytucyjny często uchylał ustawy po prostu dlatego, że żaden z sędziów nie 
był w stanie zrozumied, o co w nich chodzi. Rola Trybunału często sprowadza się do wykonywania 
funkcji tzw. „brakarza” w fabryce, który wyłapuje wybrakowane produkty. (…) 

Był Pan senatorem w latach 1989–93, czy senat powinien zostać zlikwidowany?  

Senat należy zachowad. (…). Można by się było również zastanowid nad zmniejszeniem liczby posłów. 
Nie ma co się oszukiwad, w dzisiejszym sejmie zaledwie kilkudziesięciu posłów ma rzeczywistą pozycję 
pozwalającą im decydowad o kształcie prawa. Tylko oni wiedzą, o co tak naprawdę chodzi w 
uchwalanej ustawie. Rola pozostałych posłów sprowadza się w zasadzie do podnoszenia rąk w czasie 
głosowao.  

T. Krzyżanowski, Polacy nie rozumieją prawa – wywiad z Jerzym Stępniem (prezesem TK 2006-8) 

(http://www.liberte.pl/prawo/670-polacy-nie-rozumiej-prawa-wywiad-z-jerzym-stpniem.html) 

Pytanie 38: Zgodnie z propozycją b. prezesa Trybunału Konstytucyjnego rola Senatu w Polsce byłaby 
zbliżona do brytyjskiej Izby Lordów. Jak sądzisz, czy takie rozwiązanie przyczyniłoby  się do  wzrostu 
pozytywnych opinii o izbie wyższej w Polsce?  



Tematy esejów: 

 

1. Scharakteryzuj funkcje parlamentu we współczesnej 
Polsce. Przedstaw rolę i oceo znaczenie Sejmu i Senatu 
w procesie ustawodawczym, rządzeniu paostwem i 
formowaniu opinii publicznej.  

 

2. Jedna czy dwie izby? Przedstaw sposób powoływania i 
scharakteryzuj kompetencje parlamentu w trzech 
wybranych paostwach o bikameralnej formie władzy 
ustawodawczej. Oceo pozycję ustrojową Sejmu i 
Senatu w Polsce, porównując ją z tymi paostwami.  

 


