Rosja i USA –
systemy polityczne
alternatywne
względem Europy

1. Rosyjska i amerykańska tradycja ustrojowa (XVIII-XX w.)
1.Rosja carów. Źródło a. (Przemówienie
kanclerza hr. Gołowkina do cara Piotra I
(Wiek XVI-XVIII w źródłach, red. M. SobańskaBondaruk, S. Lenard, Warszawa 1997, s. 377-8).

Pytanie 1.: Wymień nazwę instytucji
państwowej (poza samym carem) wspomnianą
w dokumencie.
Pytanie 2.: Do jakiej tradycji ustrojowej Rzymu
odwołuje się mówca?

Pomnik Tysiąclecia Rosji w Nowogrodzie Wielkim (zbud. 1862-1880). Źródło b.
(http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Novgorod_Monument_LOC_06268u.jpg&filetimestam
p=20070414030554)

Pytanie 3.: Wymień dwa źródła rosyjskiej tradycji państwowej widoczne w symbolice pomnika.

2. Historyczne wzory ustroju Stanów Zjednoczonych. Źródło c. (Konstytucja Stanów Zjednoczonych
Ameryki, Warszawa 2002, s. 47-49).

(…)

Pytanie 4.: Podkreśl zapis w dokumencie, który odnosi się do reguły nazywanej we współczesnej
praktyce politycznej USA zasadą łupów (spoil system). Wyjaśnij, na czym ta reguła polega.

Siedziba parlamentu USA. Źródło d.
(http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Capitol_Building_Full_View.jpg&filetimestamp=2007082
1173901)

Pytanie 5.: Do jakiej tradycji ustrojowej odwołuje się lokalizacja siedziby Kongresu Stanów Zjednoczonych?

2. System rządów i władza wykonawcza w Rosji
1. Konstytucja Rosji współczesnej (1993 r., z poprawkami – 2000, 2005, 2008). Prezydencki wschodni
typ systemu politycznego.
Źródło e. (B. Jagusiak, Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski, Warszawa 2011, s. 135).

Pytanie 6.: Na podstawie schematu udowodnij, iż system polityczny współczesnej Rosji reprezentuje
przypadek parlamentarnego systemu rządów.

Schemat władzy wykonawczej w Rosji. Źródło f. (J. Ćwiek-Karpowicz, Reforma władzy państwowej w
okresie prezydentury Władimira Putina , w: Rosja. Refleksje o transformacji, red. S. Bieleń, A. Skrzypek,
Warszawa 2010, s. 73).

Pytanie 7.: Na podstawie
schematu wykaż, iż zakres
władzy prezydenta Federacji
Rosyjskiej jest szerszy niż
głowy państwa polskiego.

Źródło g. (Rosja Putina, Leksykon, red. A. Głowacki, A. Stępień-Kuczyńska, Łódź 2004, s.34-35).

(…)
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Pytanie 8.: Jeśli decyzjom Rady
Bezpieczeństwa dotyczącym kwestii
kluczowych dla państwa nadaje się formę
dekretu prezydenckiego, to co to oznacza dla
zasady trójpodziału władzy we współczesnej
Rosji?

Struktura federalnych organów władzy wykonawczej (po reformie z 2004 r.). Źródło h. (opracowanie
własne za: J. Ćwiek-Karpowicz, op. cit.).
Organy władzy wykonawczej podległe prezydentowi Organy władzy wykonawczej podległe premierowi
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Przemysłu i Energetyki
Ministerstwo Obrony
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Transportu i Łączności
Ministerstwo ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji NadMinisterstwo Zasobów Naturalnych
Zwyczajnych i Likwidacji Skutków Katastrof
Ministerstwo Rolnictwa
Służba Wywiadu Zagranicznego
Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki
Federalna Służba Bezpieczeństwa
Ministerstwo Kultury i Komunikacji Masowej
Federalna Służba Ochrony
Ministerstwo Ochrony Zdrowia i Polityki Socjalnej
Federalna Służba ds. Kontroli Obrotu Narkotykami
Federalna Służba Antymonopolowa
Federalna Służba Pocztowa
Federalna Służba ds. Rynków Finansowych
Pytanie 9.: Zastanów się, jaką zasadą kierowano się, dzieląc odpowiedzialność za poszczególne
ministerstwa między prezydenta i premiera? Wymień trzy dziedziny działalności państwa, za które
odpowiada prezydent.

2. Władza wykonawcza Rosji w działaniu. Źródło i. (http://www.tvn24.pl/12690,1603919,0,1,putinpublicznie-karci-oligarche--pochowaliscie-sie-jak-karaluchy,wiadomsc.html):

Putin publicznie karci oligarchę "Pochowaliście się jak karaluchy"
PREMIER WŚCIEKŁY ZA GŁODUJĄCYCH ROSJAN
Grobowa cisza, sroga mina premiera Rosji, jeden podpis i… problem głodującego miasteczka
rozwiązany. Władimir Putin osobiście interweniował w sprawie głodujących mieszkańców miejscowości
Pikałowo niedaleko Sankt Petersburga. I przy okazji publicznie skarcił lokalnego magnata. Dał mu kilka
godzin na uregulowanie długów i wypłatę zaległych pensji.
Oleg Deripaska - magnat na rynku aluminium, a do niedawna najbogatszy Rosjanin - tuż przed
kryzysem miał chrapkę na zakup Arsenalu Londyn. Ale dziś nikt nie chciałby być w jego skórze.
Deripaska został publicznie, jak uczniak, skarcony przez Władimira Putina. - Dlaczego wszyscy
pochowaliście się jak karaluchy przed moim przyjazdem? Dlaczego nikt nie był w stanie podjąć żadnych
decyzji? – grzmiał premier Rosji.
Połowa z ponad 20 tysięcy mieszkańców Pikałowa, od kilku miesięcy żyje w skrajnej nędzy. Niektórzy nie
dostali wypłat od jesieni. Z powodu kryzysu, w mieście stanęły wszystkie zakłady pracy. Zakłady, których
właścicielem jest zrugany przez Putina Oleg Deripaska. - Jak można było tak zaniedbać fabrykę? bulwersował się Putin.(…)
Na miejsce przyjechał Putin i problemy skończyły się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Premier
Rosji kazał podpisać Deripasce niekorzystne finansowo umowy i dał mu kilka godzin na uregulowanie
długów i wypłatę zaległych pensji.
Pytanie 10.: Przedstaw, na czym polega relacja między premierem a oligarchami we współczesnej Rosji.

Źródło j. (S. Gardocki, Instytucja prezydenta w polityce Federacji Rosyjskiej, Toruń 2009, s. 262).
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Pytanie 11.: [W drugim akapicie tekstu chodzi o drugą wojnę czeczeńską, która rozpoczęła się w 1999
r. – pierwsza miała miejsce w latach 1994-1996.] Na jesieni 1999 r. funkcję premiera w Rosji objął
Władimir Putin. Wobec ustąpienia prezydenta Jelcyna 1 stycznia 2000 r., zgodnie z Konstytucją, objął
także obowiązki głowy państwa. Wyjaśnij, w jakim sensie druga wojna czeczeńska była „instrumentem
gry o władzę w Moskwie”.

3. Federalna struktura Rosji i USA. Mapa administracyjna Rosji i USA. Źródło k.
(http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Map_of_Russian_districts,_2010-0119.svg&filetimestamp=20100119162529);
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Stany_Zjednoczonemapa_administracyjna.png/320px-Stany_Zjednoczone-mapa_administracyjna.png

Informacje własne o szefach administracji w podmiotach federacji: Rosja jest podzielona na 89 obwodów
(republik) oraz 8 obwodów generalnych. Do 2005 r. ich gubernatorów i prezydentów wybierano w
wyborach powszechnych, po tej dacie mianuje ich prezydent, po zasięgnięciu opinii obwodowego ciała
ustawodawczego.
USA są podzielone na 50 stanów – ich gubernatorów wybiera się w wyborach powszechnych.
Informacje własne o składzie drugich izb parlamentów: Rosyjska Rada Federacji składa się z 178 członków
– po dwie z każdego obwodu (wybrany przez lokalną legislatywę i wskazany przez gubernatora). Ich termin
pełnomocnictw jest zależny od okresu pełnomocnictw organów, które ich delegowały.
W USA Senat składa się ze 100 senatorów – po dwóch z każdego stanu, wybieranych w wyborach
powszechnych na 6 lat (kadencje każdej z trzech części tego ciała są przesunięte w stosunku do siebie o 2
lata.

3. System rządów i władza wykonawcza w USA
1. Konstytucja USA (1787 r., z 27 poprawkami). Prezydencki typ systemu politycznego
Schemat ustroju USA. Źródło l. (L. Moryksiewicz, M. Pacholska, Wiedza o społeczeństwie. Liceum. Zakres
rozszerzony, Nowa Era, Warszawa 2004, s.134).

Pytanie 12.: Wyjaśnij, czym różnią się sposób wyboru prezydenta w USA i w Polsce.

Struktura naczelnych władz USA. Źródło ł.
(Społeczeństwo i polityka. Zarys wykładu, red.
K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa
2001, s. 288.

Pytanie 13.: Wyjaśnij dlaczego, na schemacie
między władzą ustawodawczą a wykonawczą
nie oznaczono żadnych związków i zależności
(analogiczne schematy dotyczące państw
europejskich z reguły takie związki i
zależności uwidaczniają).

2. Model prezydentury w USA. Źródło m. (Konstytucja USA 1787-1987. Historia i współczesność, (red. J.
Wróblewski, Warszawa 1987.
Pytanie 14.: Wyjaśnij, dlaczego w
przeciwieństwie do państw europejskich
prezydent USA nie może pozostać
neutralny wobec polityki
międzypartyjnej.

2. Wybory prezydenckie w USA. Źródło n. (S. G. Kozłowski, Ameryka współczesna. Pejzaż polityczny i
społeczno-gospodarczy, Lublin 2008, s. 37).
Pytanie 15.: Jak nazywamy cechę
prawa wyborczego (tzw. przymiotnik
prawa wyborczego), która
powoduje, iż w USA prezydentem
może zostać osoba mająca mniejsze
poparcie obywateli niż jej główny
konkurent?

3. Kontrola nad prezydentem w USA. Źródło o. (S. G. Kozłowski, s. 51).

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

Pytanie 16.: Wyjaśnij, dlaczego
zdaniem autora tekstu procedura
zdjęcia prezydenta z urzędu może
zostać zakłócona przez to, że w USA
ukształtował się system dwupartyjny.

=======

4. Władza wykonawcza USA w działaniu. Źródło p. (http://www.informacjeusa.com/2011/06/29/trwaspor-bialego-domu-z-kongresem-o-interwencje-w-libii/(Źródło: PAP), 29.06.2011 r.

Trwa spór Białego Domu z Kongresem o interwencję w Libii
Doradca prawny prezydenta USA Baracka Obamy podtrzymał stanowisko rządu, że prezydent nie
musi wcale zwracać się do Kongresu o zgodę na dalsze prowadzenie operacji militarnej w Libii.
Antywojenna opozycja uważa, że Obama czyni to nielegalnie.
Radca prawny Białego Domu Harold H. Koh wystąpił we wtorek przed Komisją Spraw Zagranicznych
Senatu. Koh, podobnie jak wcześniej inni przedstawiciele administracji, argumentował, że siły USA, które
wspomagają lotnictwo NATO atakujące pozycje wojsk reżimu Muammara Kadafiego, nie prowadzą w
istocie wojny.
“Od początku zaznaczaliśmy, że sytuacja w Libii nie stanowi przypadku wojny” – powiedział. Dlatego –
kontynuował – rząd nie musi prosić Kongresu o zgodę na dalsze działania militarne w tym kraju. Zgodnie
z ustawą z 1973 roku, po 60 dniach prowadzenia wojny prezydent musi uzyskać jej akceptację przez
Kongres.
Według radcy prawnego Obamy, interwencja USA w Libii nie jest wojną, ponieważ nie uczestniczą w niej
wojska lądowe, operacja ma charakter ograniczony i nie przewiduje się jej eskalacji. (…)
W zeszłym tygodniu rezolucja upoważniająca Obamę do kontynuowania akcji w Libii nie przeszła w Izbie
Reprezentantów. Izba odrzuciła jednak również projekt ustawy, która miała zablokować fundusze na
dalsze jej prowadzenie.
Tymczasem we wtorek wieczorem czasu polskiego projekt rezolucji, pozwalającej Obamie na dalszy
udział w dowodzonej przez NATO operacji w Libii, zatwierdziła Komisja Spraw Zagranicznych Senatu.
Pytanie 17.: Wyjaśnij, do kogo w USA należy konstytucyjne prawo podjęcia decyzji o rozpoczęciu wojny
oraz o jej kontynuowaniu.

4. System partyjny oraz wybory w Rosji i USA
1.Pozycja ustrojowa Dumy względem prezydenta. Źródło r. (Rosja Putina, op. cit., s. 36).
Pytanie 18.: Wymień trzy
uprawnienia, które posiada
polski Sejm, nie posiada
natomiast rosyjska Duma.

2. System wyborczy do Dumy Państwowej. Źródło s. (S. Gardocki, op. cit., s. 110-111)

Pytanie 19.: Wymień dwie zmiany z 2004
r., które utrudniły zdobycie miejsc w
wyborach parlamentarnych partiom
opozycyjnym.

3. Wyniki wyborów do Dumy w 2007 i 2011 r. Źródło t.
(http://wiadomosci.wp.pl/title,Ogloszono-wyniki-wyborow-w-Rosji-Opozycja
sfalszowane,wid,14070222,wiadomosc.html?ticaid=1d89e&_ticrsn=3)

Ogłoszono wyniki wyborów w Rosji. Opozycja: sfałszowane
CKW podała, że Jedna Rosja, na której czele stoi premier Władimir Putin, a której listę wyborczą w tych
wyborach parlamentarnych otwierał prezydent Dmitrij Miedwiediew, zdobyła 32 mln 379 tys. głosów, tj.
49,32%. Przełożyło się to na 238 mandatów w 450-miejscowej Dumie, tj. większość absolutną.
W poprzednich wyborach parlamentarnych w 2007 roku na Jedną Rosję głosowało 44 mln 714 tys.
wyborców, co dało jej 315 mandatów, czyli większość kwalifikowaną. W ciągu czterech lat partia Putina
straciła więc 12,33 mln wyborców i 77 miejsc w Dumie.
CKW przekazała, że KPRF uzyskała 12 mln 599 tys. głosów (19,19%), co dało jej 92 mandaty (wobec 57
w dotychczasowej Dumie). Sprawiedliwą Rosję poparło 8 mln 625 tys. wyborców (13,24%), co
przełożyło się na 64 mandaty (w 2007 roku - 38). LDPR otrzymała 7 mln 664 tys. głosów (11,67%), co
przyniosło jej 56 miejsc w izbie, tj. o 16 więcej niż dotąd.
Pozostałe trzy partie dopuszczone przez Kreml do udziału w wyborach - demokratyczne Jabłoko,
liberalna Słuszna Sprawa i prokomunistyczni Patrioci Rosji - nie przekroczyły 7-procentowego progu
wyborczego. Jabłoko zgromadziło 2 mln 252 tys. głosów (3,43%).
Frekwencja wyborcza wyniosła 60,21%.
Te same cztery partie zasiadały w poprzedniej Dumie, wybranej w 2007 roku. Jedna Rosja dysponowała
w niej 315 mandatami, KPRF Giennadija Ziuganowa - 57, socjalistyczna Sprawiedliwa Rosja Siergieja
Mironowa - 38, a nacjonalistyczna LDPR Władimira Żyrinowskiego - 40.
Pytanie 20.: Wyjaśnij, w jakim sensie autor relacji używa terminu „większość bezwzględna” i
„większość kwalifikowana”.

4. System wyborczy do Izby Reprezentantów i proces legislacyjny w USA Źródło u. (T. Goduń, M.
Cygnarowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, Leksykon systemów politycznych, Warszawa 1999, s. 243-244)

===========)
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5. Wyniki wyborów Izby Reprezentantów w USA w 2010 r. Źródło w.
(http://www.politykaglobalna.pl/2010/11/usa-zwyciestwo-republikanow-gwarantuje-tylko-latapartyjnego-paralizu/ (17 listopada 2010).
USA: Zwycięstwo Republikanów gwarantuje tylko lata partyjnego paraliżu
Sondaże i eksperci nie mylili się. Republikanie odnieśli gigantyczne zwycięstwo, przejmując Izbę
Reprezentantów i deklasując swoich przeciwników. Demokraci utrzymali wprawdzie kontrolę nad
Senatem, ale przegrali kilka prestiżowych wyścigów. Co dalej z Ameryką? Krótko mówiąc, nic
dobrego.
Republikanie tryumfują, a Obama musi przełknąć niezwykle gorzką pigułkę. Wczoraj potwierdziło się,
że midterms to wybory w których wygrywa ten, kto ma bardziej zmobilizowaną „bazę”. A w tym roku,
Tea Party zapewniło mobilizację bazy Partii Republikańskiej, a lewicowi aktywiści (i nie tylko, także
ludzie młodzi inne grupy tworzące zaplecze Obama) odwrócili się od Demokratów i prezydenta.
Zdemoralizowana lewica kontra naładowana energią prawica, wysokie bezrobocie i powolne
ożywienie gospodarcze plus błędy polityczne i marketingowe Obamy zapewniły Republikanom
sukces.(…)
Co dalej? Amerykę czekają lata partyjnego paraliżu. Już przed wyborami lider Republikanów w
Kongresie John Boehner, zapowiedział że „nie będzie żadnych kompromisów z Obamą”. I słusznie. Z
politycznego punktu widzenia kompromisy nie mają większego sensu. Zwłaszcza realne, legislacyjne
ustępstwa, które na dodatek mogłyby przynieść poprawę sytuacji gospodarczej USA. Poprawa taka
byłaby zapisana na korzyść Obamy, a pozbawienia go władzy w 2012 roku to teraz cel główny. Dobro
państwa w warunkach totalnej wojny partyjnej, która obecnie trwa w Waszyngtonie nie ma żadnego
znaczenia. Na pewno możemy spodziewać się wielu śledztw przeciwko administracji Obamy, które
będą z zapałem prowadzone przez kongresmenów GOP. W innych sprawach najlepszy dla
Republikanów będzie paraliż.

6. Ograniczenia demokracji w USA.
Źródło x1. i x2. (S. G. Kozłowski, op.
cit., s. 118, 74)
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Źródło y1. i y2. (S. G. Kozłowski, op.
cit., s. 75, 83.
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5. Rosja i USA – wyzwania dla systemu politycznego.
1. Czy Rosja jest autorytarna? (I. Krastew, Suwerenna demokracja, Nowa rosyjska ideologia, w: Idee z
pierwszej ręki. Antologia najważniejszych tekstów „Europy” – sobotniego dodatku do „Dziennika”,
Warszawa 2008, s. 268.
=====

2. Czy amerykańska demokracja przetrwa? (S. G. Kozłowski, op. cit., s. 90-91).

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

Tematy esejów:
1. Współczesny rosyjski system polityczny a ustroje
polityczne państw UE. Przedstaw i scharakteryzuj
zasady systemu politycznego Rosji (konstytucyjne i
faktycznie występujące) i porównaj je z trzema
wybranymi państwami europejskimi (Wielka Brytania,
Niemcy, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania).
2. Współczesny amerykański system polityczny a ustroje
polityczne państw Europy. Przedstaw i scharakteryzuj
zasady systemu politycznego Stanów Zjednoczonych
(konstytucyjne i faktycznie występujące) i porównaj je
z trzema wybranymi państwami europejskimi (Rosja,
Niemcy, Francja, Wielka Brytania).

