
Partie i systemy partyjne  
we współczesnym świecie 



1. Partie polityczne – pojęcie i przykłady historyczne  

1. Początki partii politycznych w Wielkiej Brytanii. 
Źródło a. (E. Rostworowski, Historia powszechna. 
Wiek XVIII, Warszawa 1977, s. 778). 
 
Pytanie 1.:  Jakie miejscu w stosunku do króla w 
systemie politycznym Wielkiej Brytanii za 
panowania Jerzego II (1727-1760) zajmowali 
torysi, a jakie wigowie. 
 
Pytanie 2.: Wyjaśnij, dlaczego partie polityczne we 
współczesnym państwie demokratycznym nie 
powinny być koteriami czy „koneksjami”, jak to 
było w XVIII-wiecznej Anglii.  



2. Partie polityczne w Rewolucji Francuskiej (1789-1799). Źródło b. (Historia powszechna, t. 14, 
Biblioteka Gazety Wyborczej, 2007, s. 356).  

Pytanie 3.: W jakiej dziedzinie 
aktywności politycznej w czasie 
rewolucji klub kordelierów miał 
„znaczny wpływ”?    
 
Pytanie 4.: Wymień dwie różnice 
między kordelierami a torysami i 
wigami (jaką grupę społeczną 
reprezentowali?, jak i gdzie 
działali?, w jaki sposób powstali?). 



3. Początki masowych partii politycznych. II Rzesza Niemiecka (1871-1918). Źródło c. (W. Czapliński, A. 
Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Warszawa 1990, s. 586).   

====== 

Pytanie 5.: Wymień dwa 
elementy struktury 
organizacyjnej i/lub sposoby 
działania  partii socjalistów 
niemieckich na  początku XX w., 
które nie występowały u 
kordelierów oraz torysów i 
wigów  w XVIII w.  



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

4. Bolszewicy – pierwowzór 
tzw. partii nowego typu XX w. 
Źródło d. (A. Walicki, Marksizm 
i skok do królestwa wolności. 
Dzieje komunistycznej utopii, 
Warszawa 1996, s. 283.) 
 
Pytanie 6.: W dwu punktach 
przedstaw, jak Lenin uzasadniał 
tezę, iż partia bolszewicka musi 
mieć charakter 
niedemokratyczny i 
zmilitaryzowany.  
 
Pytanie 7.: Porównaj status 
prawny bolszewików w Rosji i 
socjalistów w Niemczech na 
początku XX w.? 
Odpowiadając, wprost przytocz  
sformułowania w źródłach d. i 
c. wskazujące na status tych 
partii. 
 
  



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

(…) 

5. Współczesna partia polityczna – definicje. Źródło e. (K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne 
na świecie, Warszawa 2004, s. 8-9).  

Pytanie 8.: Wymień trzy 
elementy definicji partii 
politycznej Kay Lawson.  
 
Pytanie 9.: Wyjaśnij, dlaczego na 
podstawie tych definicji ”trudno 
odróżnić partie od innych 
struktur, wykonujących podobne 
funkcje”. O jakie inne struktury 
tu chodzi? 



2. Typy partii i źródła ich finansowania  

(…) 

Pytanie 9.: Autorka tekstu za Ryszardem Herbutem 
posługuje się pojęciem „tożsamość wyborcza”. Co 
składa się na to pojęcie?  
Zastanów się, z jakich elementów składa się  
współcześnie tożsamość wyborcza Platformy 
Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.  

1. Funkcje partii. Źródło f. (K. Sobolewska-Myślik, 
op. cit., s. 24-25). 



2. Typy partii w XIX i XX w. Źródło g. (K. Sobolewska-Myślik, op. cit., s. 29-31).   

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

     (…) 

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

(…) 

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

Pytanie 10.: Wymień trzy typy partii omówione  
w tekście. Przyporządkuj wigów i torysów (źródło a.)  
oraz socjalistów niemieckich (źródło c.) do tych typów.  
Pytanie 11.: Partie typu catch all people`s zaczęły  powstawać w Europie po II wojnie światowej i do dziś 
przeważają na scenach politycznych państw europejskich. Wymień po jednym przykładzie partii we 
Francji, Włoszech i Niemczech, które powstały wtedy i przetrwały do naszych czasów.  



4. Partia kartel – model Petera Maira i Richarda Katza. Źródło h. (K. Sobolewska-Myślik, op. cit., s. 36).   

Pytanie 12.: Partia kartel to chronologicznie czwarty typ partii funkcjonujący w państwach europejskich. 
Jak sądzisz, o  „czerpanie” jakich „zasobów państwa” przez partie tu przede wszystkim chodzi (przyjrzyj 
się, jak funkcjonują obecnie polskie partie, gdyż jest to reprezentatywne dla większości państw 
europejskich).   



5. Finansowanie partii politycznych na przykładzie współczesnej Polski. Źródło i.   

(…) 



c. d. źródła i.  
(…) 

(…) 

Pytanie 13.: Na podstawie zapisów w artykułach 24, 25 i 28 ustawy o partiach politycznych w Polsce z 
27 czerwca 1997 r. określ, jakich dwu niebezpieczeństw dla demokracji starali się uniknąć ustawodawcy, 
przyznając im finansowanie z budżetu państwa.     



3. Typy systemów partyjnych  
1. Typologia systemów partyjnych. Źródło j. (Społeczeństwo i polityka. Zarys wykładu, red. K. A. 
Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2003, s. 229).   

Pytanie 14.: Zastanów się, dlaczego system partii dominującej nie występuje w demokracjach typu 
skonsolidowanego (zob. arkusz „Zagrożenia i bolączki współczesnej demokracji”).   



2. Systemy partyjne państw europejskich na podstawie wyników ostatnich wyborów parlamentarnych  
Źródło k. Francja (http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_we_Francji_w_2007_roku). 

Pytanie 15.: 
Jakiego typu 
ordynacja 
wyborcza do 
Zgromadzenia 
Narodowego 
przyniosła Unii 
na Rzecz Ruchu 
Ludowego (UMP) 
w wyborach w 
2007 r. większość  
bezwzględną? 
 
Pytanie 16.: Do 
jakiej doktryny 
politycznej 
odwołuje się  
UMP? 



Źródło l. Niemcy (http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Niemczech_w_2009_roku) 

Pytanie 17.: Jakiego typu 
ordynacja wyborcza do 
Bundestagu przyniosła 
CDU/CSU  w wyborach w 
2009 r.  względną przewagę  
nad SPD? 
 
Pytanie 18.: Wymień dwie 
inne koalicje rządowe niż 
obecna koalicja CDU/CSU z 
FDP, które miały miejsce w  
RFN w okresie ostatniego 
półwiecza.  



Źródło ł. Wielka Brytania 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Wielkiej_Brytanii_w_2010_roku) 

Pytanie 19.: Jakiego typu ordynacja 
wyborcza do Izby Gmin przyniosła w 
wyborach w 2010 r. Partii 
Konserwatywnej względną  przewagę 
nad  Partią Pracy? 
 
Pytanie 20.: Czy koalicyjny, 
dwupartyjny charakter rządu premiera 
Camerona (PK + LD) jest w historii 
Wielkiej Brytanii zjawiskiem 
bezprecedensowym? 



Źródło m. Włochy 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_we_W%C5%82oszech_w_2008_roku) 
 

Uwaga: pełna liczba członków Izby Deputowanych wynosi 630. W tabeli suma wynosi 617, gdyż nie 
załączono wyników z regionu autonomicznego Val d`Aosta (1 mandat) oraz od Włochów głosujących 
zagranicą (12 mandatów).     

Pytanie 21.: Jakiego typu 
ordynacja wyborcza do Izby 
Deputowanych przyniosła w 
wyborach w 2008 r. koalicji 
partii Silvio Berlusconiego 
większość bezwzględną? 
 
Pytanie 22.: Które z partii 
wymienionych w tabeli, które 
weszły do Izby 
Deputowanych w 2008 r. 
udzielają poparcia obecnemu 
(od XI 2011) rządowi Mario 
Montiego?    



Źródło n. Rosja (http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Rosji_w_2011_roku) 
  

Pytanie 21.: Jakiego typu ordynacja wyborcza do Dumy Państwowej przyniosła w wyborach w 2011 r. 
Jednej Rosji większość bezwzględną? 
 
Pytanie 22.: Wskaż w tabeli partie, którym kierownictwo państwa rosyjskiego udziela nieoficjalnej 
„koncesji” na funkcjonowanie w parlamencie w charakterze ugrupowań opozycyjnych.       



Źródło o. Szwajcaria (http://www.psz.pl/tekst-39623/Wybory-parlamentarne-w-Szwajcarii) 

Uwaga: wykres pokazuje wyniki jednego z ostatnich sondaży przedwyborczych. Wyniki samych wyborów z 
21 października 2011 r. okazały się jednak niemal identyczne.  
Pytanie 23.: Jakiego typu ordynacja wyborcza występuje w Szwajcarii? 
Pytanie 24.:  Wymień ugrupowania, które zgodnie z zasadą kooperacji partii po każdych wyborach 
parlamentarnych tworzą w Szwajcarii rząd.  



Źródło p. Polska (http://www.money.pl/sekcja/wybory-2011/)  

Pytanie 25.: Biorąc pod uwagę liczbę partii, które weszły  do Sejmu po wyborach z 2011 r. oraz 2007 r., 
zastanów się, czy w Polsce postępuje proces kartelizacji polityki.  



4. Typy systemów wyborczych 
1. Większościowa formuła wyborcza. Źródło r. (M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, 
Kraków 2006, s. 144, 146).   

Pytanie 26.: Wyjaśnij, dlaczego wybory 
większościowe względne (jak np. do Izby 
Gmin w WB lub Izby Reprezentantów w 
USA są jedno-turowe, zaś wybory 
większościowe bezwzględne (jak np. do 
Zgromadzenia Narodowego we Francji) 
są dwu-turowe. 
 
 
Pytanie 27.: Wyjaśnij, dlaczego  system 
głosu alternatywnego przynosi wyniki w 
większym stopniu odzwierciedlające  
podział opinii publicznej niż wybory 
większościowe względne lub 
bezwzględne. 
 
Pytanie 28.: (wiedza pozaźródłowa) 
Przypomnij, jakie są dla systemu 
politycznego dwie zalety i dwie wady 
większościowej formuły wyborczej w 
porównaniu z formułą proporcjonalną.  
 

(…) 



2. Proporcjonalna formuła wyborcza. Źródło  s. (M. Bankowicz, op. cit., s. 149-150);  

Pytanie 29.: Porównaj wyniki podziału mandatów w 
okręgu przy zastosowaniu metody d`Hondta oraz 
Sainte-Laguë`a. Która z tych dwu metod podziału 
mandatów wzmacnia pozycję partii, która ma 
najsilniejsze poparcie u wyborców? 



5. Dlaczego we współczesnych demokracjach ludzie nie 
zapisują się do partii?  
 

1. Liczebność partii politycznych w Polsce (koniec 2011 r.). Źródło t. (informacje własne):  

PO – ok. 50 tys. 

PiS – ok. 20 tys.   

RPP – ok. 40 tys.  

PSL – 128 tys. (dane z lutego 2010 r.) 

SLD – 58 tys. 

 

Pytanie 30.: Jak sądzisz, dlaczego PSL i SLD mają wyraźnie więcej członków, choć w wyborach 2007 i 
2011 r. cieszyły się mniejszym poparciem niż PO i PiS, zaś w wyborach 2011 r. także nieco mniejszym niż 
Ruch Poparcia Palikota.  



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

   (…) 

2. Tzw. nowe ruchy społeczne i Nowa Polityka. Źródło u. (K. Sobolewska-Myślik, op. cit., s. 85, 95).   

Pytanie 31.: Autorka 
stawia tezę, iż w 
demokracjach 
skonsolidowanych 
partie ekologiczne oraz 
partie tzw. Nowej 
Lewicy – wbrew 
oczekiwaniom z lat 70. 
XX w. – nie wyparły ze 
sceny politycznej 
dotychczasowych partii 
politycznych.  
Wymień trzy państwa 
Europy Zachodniej, w 
których partie 
ekologiczne tworzyły 
lub tworzą koalicje 
rządowe. 



Źródło w. (K. Sobolewska-Myślik, op. cit., s. 92-93).   

Pytanie 32.:  W latach 70. – 90. XX 
w. wydawało się, że w krajach 
Europy Zachodniej Nowa Polityka 
całkowicie wyprze Starą. Jednak w 
pierwszej dekadzie XXI w. 
ekspansja partii  ekologicznych i 
partii wywodzących się z Nowej 
Lewicy zatrzymała się. Wprawdzie 
dziś większość Europejczyków 
myśli o sprawach politycznych „po 
nowemu”, to jednak głosuje na  
„stare” partie polityczne. W jaki 
sposób tendencję tę powiązać z 
kryzysem gospodarki zachodniej 
od 2008 r. oraz zmianami w 
międzynarodowymi układzie sił w 
dziedzinie gospodarki?  



3. Najnowsze ruchy społeczne. Źródło z. G. Janiczak: Porażka hiszpańskich Oburzonych? 21.11.2011 
(http://www.krytykapolityczna.pl/DemocraciaRealYa/JaniczakPorazkahiszpanskichOburzonych/menuid-
424.html ) 

Kto wygra wybory w Hiszpanii, kolebce ruchu Oburzonych, było wiadomo już dawno. Wygrała prawicowa 
partia PP przewagą prawie 16% nad socjalistycznym PSOE. Frekwencja była o 2,16% niższa niż w wyborach 
w 2008 roku i wyniosła 71,69%. Nieważnych głosów oddano 1,29%, czyli o ponad połowę więcej niż w 
poprzednich wyborach, wrzucono też do urn 1,37% czystych kartek, czyli o 0,26% więcej niż ostatnio.  

Rząd Zapatero przegrał, gdyż obwinia się go o kryzys, w którym coraz bardziej pogrąża się Hiszpania. 
Zapomniano jednak, że socjaliści nie są jedynymi winnymi tej sytuacji. Reformy i generalny kurs polityki 
gospodarczej, którym zmierzali socjaliści, wprowadziła już wcześniej rządząca w latach 1996 – 2003 
prawica – to ona wróciła dziś, z ogromnym poparciem, za stery.  

Hiszpańscy Oburzeni zauważyli ten problem braku rzeczywistej alternatywy w polityce gospodarczej, 
podejmując walkę m.in. ze skompromitowanym, zmonopolizowanym od wielu lat przez dwa te same 
ugrupowania, systemem partyjnym. (…) 

„Bojkotuj wybory, oddaj czystą kartkę” - to hasło było jednym ze sposobów, za pomocą których Oburzeni 
chcieli zdyskredytować i ośmieszyć jakąkolwiek władzę polityczną. Niestety nie udało się. (…) 

Oburzeni nie widzieli żadnej różnicy między partiami, które od kilku lat na przemian rządzą Hiszpanią, i 
obie na równi obwiniali za kryzys, który od ponad trzech lat narasta w Hiszpanii. Choć postulaty 
INDIGNADOS popiera według różnych sondaży około 73% Hiszpanów, większość obywatelek i obywateli, 
którzy z ruchem sympatyzują, nie posłuchało wezwania do bojkotu. To dotkliwa porażka ruchu, a 
jednocześnie znak, że Oburzeni muszą jak najszybciej stworzyć realną alternatywę dla obecnej polityki, 
nawet kosztem wcześniejszych założeń (jak m.in. niezakładanie partii politycznych i niewchodzenie do 
bagna, którym jest obecny ustrój).  

Pytanie 33.: Jak sądzisz, dlaczego większość głosujących w wyborach w Hiszpanii postanowiła oddać rządy 
„starym” siłom politycznym?   

 



Tematy esejów: 

1. Typy ordynacji wyborczych i systemów partyjnych. 
Przedstaw różnice między większościową i 
proporcjonalną ordynacją wyborczą. Przywołując 
przykłady z czterech współczesnych europejskich 
demokracji skonsolidowanych, scharakteryzuj wpływ 
ordynacji na system partyjny oraz ciągłość i stabilność 
władzy wykonawczej.  

2. Polski system partyjny od wyborów parlamentarnych w 
2007 r.  Przedstaw  ordynację wyborczą do Sejmu oraz 
współczesny polski system partyjny, kładąc nacisk na 
cechy odróżniające go od systemów partyjnych 
demokracji Europy Zachodniej.  


