
Materiały edukacyjne do konkursu wos dla szkół podstawowych 2020/2021 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM 
 

I. Demokracja  

1. Pojęcie demokracji : 

- (gr. demos-lud; kratos- władza)- to rodzaj ustroju politycznego, w którym obywatele mają prawnie zagwarantowany Demokracja

bezpośredni lub pośredni wpływ na podejmowanie decyzji państwowych. Decyzje te są podejmowane zgodnie z zasadą większości. 

Warunkiem funkcjonowania ustroju demokratycznego jest posiadanie przez ogół obywateli praw i wolności gwarantujących każdemu 

udział w sprawowaniu władzy, m. in. czynnego i biernego prawa wyborczego, wolności zrzeszania się. 

2. Zasady demokracji 

 
 

Suwerenności narodu 

art. 4 Konstytucji RP 

Naród sprawuje władzę poprzez podejmowanie ostatecznych decyzji. Władza może być 

sprawowana: 

bezpośrednio - referendum, inicjatywa ludowa, weto ludowe, samorząd, wyrażania opinii 
publicznej pośrednio - przez przedstawicieli wybranych w demokratycznych wyborach (zasada 
reprezentacji 

Reprezentacji Oznacza, że naród nie sprawuje swej władzy bezpośrednio, leczy wybiera do tego swoich reprezentantów. 
Współcześnie dominują formy demokracji pośredniej, dlatego współczesna demokracja jest nazywana 
demokracją przedstawicielską. 

Równości Każdy obywatel ma takie same prawa polityczne. Odstępstwa od tej zasady muszą być uzasadnione 
dobrem demokratycznej wspólnoty. 

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni 

rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu 

braterstwa."/Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka / 

Pluralizmu Pluralizm – oznacza możliwość istnienia i poszanowania różnych poglądów, form życia politycznego, 
społecznego i gospodarczego, idei i światopoglądów funkcjonujących w społeczeństwie. każdy obywatel 
ma prawo do własnych poglądów społecznych, politycznych i gospodarczych. Dotyczy wszystkich 
przejawów i może mieć wymiar społeczny, gospodarczy i polityczny. W państwie demokratycznym 
szczególnie istotny jest pluralizm polityczny – w państwie może istnieć wiele partii i organizacji, które 
reprezentują różne ideologie i doktryny polityczne i zapewnia się im swobodę działania. W demokracji 
istotna jest swoboda działania opozycji- partii, które nie uczestniczą w sprawowaniu władzy, a ich rolą jest 
krytyka i kontrola rządu. 

Przeciwieństwem pluralizmu politycznego jest system monistyczny- występował np. w państwach 
realnego socjalizmu, w których faktycznym centrum decyzyjnym była partia komunistyczna. Opozycja 
była nielegalna, była zagrożeniem dla partii sprawującej władzę, dlatego była poddawana represjom i 
działała w podziemiu. 

Większości i 
poszanowania 
mniejszości 

przyjmuje się rozwiązania i decyzje podjęte przez większość. Większość nie wyklucza konsensusu 
(porozumienie, ustalenie rozwiązania kompromisowego). Mniejszości nie mogą być represjonowane. 

Konstytucjonalizmu ustrój oparty jest na konstytucji (ustawie zasadniczej), która jest aktem nadrzędnym w stosunku do 
wszystkich innych, co oznacza, że nie mogą one być z nią sprzeczne. 

Praworządności rządy zgodne z obowiązującym prawem czyli obowiązuje czysta gra i poszanowanie reguł, szczególnym 
ograniczeniem działalności państwa są prawa człowieka. 

CiekaWOStkaNajbardziej znane pozarządowe organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka to: 

Amnesty International 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Human Rights Watch 

Podziału i 

równowagi władz 

Twórcami koncepcji podziału władzy byli filozofowie oświeceniowi: John Locke i Monteskiusz: 

- podział władzy na ustawodawczą (sprawowaną przez parlamenty), wykonawczą (głowa państwa i rządy) 

i sądowniczą (sądy i trybunały), 

- rodzaje władz powinny być od siebie niezależne i wzajemnie się kontrolować, 

- zapewnienie niezależności mediów, 

- zapewnienie niezależności opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej, 

- podział władzy między organy centralne i lokalne. 

 

Przeciwieństwem zasady podziału władzy jest zasada jednolitości władzy – w aparacie państwowym 



 istnieje jeden organ najwyższy, któremu podporządkowane są wszystkie inne organy państwowe. Jest to 

organ jednoosobowy (wódz, monarcha), jak w warunkach państwa faszystowskiego czy monarchii 

absolutnej lub wieloosobowy- najczęściej parlament, który dominuje w sposób rzeczywisty (Szwajcaria) 

lub tylko formalny (w państwach realnego socjalizmu, w komunizmie). 

 

3, Formy (rodzaje ) demokracji: 

 

Pośrednia Bezpośrednia 

Obywatele uczestniczą w sprawowaniu władzy w ograniczonym 

zakresie, poprzez udział w wyborach. Decyzje podejmują za nich 

przedstawiciele społeczeństwa wyłonieni w głosowaniu. 

Decyzję dotyczącą konkretnej sprawy podejmują osobiście 

uprawnieni do tego obywatele. Rola władz państwowych 

ogranicza się do wykonywania ich postanowień. 

 

4. Demokracja pośrednia- wybory 
 

 to proces wyłaniania przez ogół obywateli (elektorat) spośród kandydatów osób, które będą piastować najwyższe stanowiska Wybory

w państwie (sejm, senat, głowa państwa, organy samorządowe). Przysługujące obywatelom prawa wyborcze dzieli się na: 

– czynne- możliwość wybierania, 

– bierne- możliwość bycia wybieranym (kandydowania). 

Wybory są ważnym elementem demokracji, ponieważ dają społeczeństwu możliwość kontroli nad osobami sprawującymi władzę. 

Aby można je uznać za wolne i demokratyczne, muszą spełniać ściśle określone zasady. 

 

Zasady prawa wyborczego w państwach demokratycznych 

Zasada 

powszechności 

Prawo uczestnictwa w wyborach mają wszyscy pełnoletni obywatele, którzy posiadają prawa obywatelskie. W 

przeszłości istniało wiele ograniczeń tej zasady, nazywanych cenzusami. 

Zasada 

proporcjonalności 

Liczba mandatów otrzymanych przez partię w wyborach jest proporcjonalnie uzależniona od liczby głosów. 

Często stosowanym rozwiązaniem odmiennym od zasady proporcjonalności jest zasada większościowa. 

Zgodnie z nią mandat uzyskuje osoba, która zdobyła najwięcej głosów. 

Zasada 

równości 

Każdy wyborca dysponuje taką samą liczbą głosów (równość formalna), a każdy głos ma równą wagę 

(równość materialna). Naruszeniem tej zasady były np. systemy kurialne, które przyznawały w wyborach do 

parlamentu większą liczbę mandatów kuriom ,miej licznym. Lecz obejmującym bogatsze grupy. 

Zasada 

tajności 

głosowania 

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. 

 

 czyli ograniczenia praw wyborczych Cenzusy
 

W przeszłości w wielu krajach stosowano wiele ograniczeń praw wyborczych tzw. cenzusów. Należały do nich: 

➔ cenzus majątkowy- prawa wyborcze miały tylko osoby posiadające określonej wielkości majątek (powszechnie stosowany w 

XIX w.), 

➔ cenzus płci- pozbawiał kobiety praw wyborczych (powszechnie występował przed I wojną, jako ostanie zniosły go 

Szwajcaria w 1971 r. i Portugalia w 1974 r.), 

➔ cenzus wykształcenia- pozbawiał praw wyborczych osoby posiadające zbyt niskie wykształcenie (występował w USA, miał 

na celu ograniczenie praw Afroamerykanów), 

➔ cenzus rasowy- pozbawienie praw z powodu rasy (był stosowany m. in. w USA i III Rzeszy), 

➔ cenzus religijny- wyklucza przedstawicieli pewnych religii, np. judaizmu. 

 

Współcześnie: 

➔ cenzus domicylu- konieczność zamieszkania w miejscu kandydowania na dane stanowisko, 

➔ cenzus obywatelstwa- wymaga posiadania obywatelstwa kraju w wyborach ogólnokrajowych, 

➔ cenzus pełni praw publicznych, 

➔ cenzus pełni władz umysłowych – nie można być ubezwłasnowolnionym 



5. Demokracja bezpośrednia- formy: 
 

Referendum To powszechne głosowanie obywateli mających czynne prawo wyborcze, w którym podejmują oni decyzje w 

ważnych dla nich sprawach. Obecnie jest to najpopularniejsza forma demokracji bezpośredniej. 

Inicjatywa ludowa To prawo części obywateli do zgłoszenia własnych propozycji zmian w prawie. Ze względu na przedmiot 

inicjatywę ludową dzieli się na konstytucyjną, referendalną oraz ustawodawczą. Takie prawo przyznają 

obywatelom konstytucje niewielu państw, m.in. Polski, Szwajcarii, Włoch, Austrii. 

Weto ludowe To prawo obywateli do wyrażenia sprzeciwu wobec ustaw uchwalanych przez parlament. Polega na tym, że na 

wniosek określonej grupy obywateli domagających się zniesienia lub przyjęcia jakiegoś przepisu jest 

przeprowadzane referendum. Obecnie instytucja ta nie jest zbyt popularna, występuje m.in. w Szwajcarii i 

niektórych stanach USA. 

Recall To prawo obywateli do odwołania urzędników pochodzących z wyborów powszechnych. Recall dotyczy 

najczęściej władz lokalnych. Występuje w niektórych stanach USA oraz państwach Ameryki Południowej. W 

Polsce występuje w trochę innej formie- obywatele w gminie, powiecie czy województwie mogą odwołać 

organ władzy wykonawczej poprzez referendum lokalne. 

Plebiscyt W polityce międzynarodowej - to głosowanie mieszkańców danego obszaru decydujące o jego przynależności 

państwowej. W polityce wewnętrznej - to głosowanie, w którym obywatele mogą wyrazić swoje poparcie lub 

dezaprobatę dla polityki rządu. Najczęściej odbywa się na wniosek rządzących. 

Zgromadzenie 

Ludowe 

To zgromadzenie obywateli, na którym podejmuje się najważniejsze decyzje dotyczące jakiegoś obszaru. 

Obecnie ta instytucja występuje w niektórych kantonach Szwajcarii. Zgromadzenia odbywają się kilka razy w 

roku w stolicy kantonu, a głosuje się przez podniesienie ręki. W Polsce a formę taką można uznać 

zgromadzenia mieszkańców wsi lub osiedla, na których są rozstrzygane sprawy lokalne. 

Referendum- rodzaje 

 

Obowiązek zarządzenia referendum/ wymóg prawny przeprowadzenia 

Obligatoryjne- jego przeprowadzenie jest konieczne, aby 

decyzje podjęte przez władze można było uznać za ważne 

Fakultatywne- jego przeprowadzenie nie jest konieczne dla 

ważności podjętej decyzji 

Znaczenie referendum 

Konsultatywne- jest przeprowadzane przed uchwaleniem 

jakiegoś aktu, aby poznać opinię społeczeństwa na dany temat 

Rozstrzygające- zatwierdza lub odrzuca uprzednio podjętą 

decyzję przez władzę państwa. 

Zasięg terytorialny 

Ogólnokrajowe- przeprowadzane na terytorium całego państwa Lokalne- przeprowadzane na mniejszym obszarze, np. w gminie 

Treść głosowania 

Konstytucyjne- przedmiotem jest uchwalenie lub zmiana konstytucji. 

Ustawodawcze- przedmiotem jest konkretny projekt ustawy. 

Problemowe- dotyczy rozstrzygnięcia jakiejś konkretnej sprawy, np. budowy dróg, najczęściej ma charakter lokalny. 

Arbitrażowe- dotyczy rozstrzygnięcia sporu między najwyższymi organami państwa. 

Akcesyjne- dotyczy przystąpienia do organizacji międzynarodowych. 

 

Formy demokracji bezpośredniej w Polsce 

 

Obywatelska inicjatywa 

ustawodawcza 

Referendum ogólnokrajowe Referendum lokalne 

- jest formą inicjatywy ludowej, 
- prawo wniesienia projektu 

przysługuje grupie co najmniej 

100 tys. obywateli, 

- komitet inicjatywy 

ustawodawczej przygotowuje 

projekt, zbiera podpisy i 

prowadzi kampanię promocyjną, 

- projekt ustawy nie może 

dotyczyć spraw, dla których 

Konstytucja RP przewiduje 

wyłączną właściwość innych 

- ma charakter fakultatywny. Może dotyczyć 

zmian konstytucji, ratyfikacji umów 

międzynarodowych, na mocy których organy 

państwa przekazują część swoich uprawnień 

organom ponadnarodowym, a także innych spraw 

o szczególnym znaczeniu dla państwa (art. 90 

Konstytucji RP), 
- referendum ma prawo zarządzić prezydent za 

zgodą senatu lub sejm z inicjatywy własnej, Rady 

Ministrów, senatu lub obywateli. Referendum z 

inicjatywy obywateli nie może dotyczyć 

wydatków i dochodów państwa, obronności i 

- w referendum lokalnym mieszkańcy j.s.t. 

wyrażają swoją wolę co do sposobu 

rozwiązania określonej sprawy dotyczącej 

wspólnoty, 
- referendum jest przeprowadzane z inicjatywy 

właściwych organów samorządowych, na 

wniosek 10 % mieszkańców gminy lub 

powiatu albo 5 % mieszkańców województwa. 

W wypadku referendum o odwołania organów 

lokalnych inicjatywa należy tylko do 

mieszkańców, 

- w pewnych sprawach referendum ma 



podmiotów, posiadających 

inicjatywę ustawodawczą, np. 

sejmu i senatu, 

- formą poparcia i.u. jest 

złożenie podpisu pod 

odpowiednim projektem, 

- projekt wraz z listą podpisów 

składa do sejmu (na ręce 

marszałka sejmu) pełnomocnik 

komitetu. Sejm rozpoczyna 

prace nad ustaw nie później niż 

3 miesiące po wniesieniu 

projektu. 

amnestii. Obywatele muszą także zebrać co 

najmniej 500 tys. podpisów pod wnioskiem 

dotyczącym jego przeprowadzenia, 

- referendum przeprowadza się w dzień wolny od 

pracy, 

- referendum ma charakter wiążący, jeżeli wzięła 

w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do 

głosowania, 

- prawo udziału w referendum mają obywatele 

polscy posiadający pełnię praw publicznych, 

którzy ukończyli 18 lat, 

- referendum przeprowadza Państwowa Komisja 

Wyborcza, komisarze wyborczy oraz obwodowe 

komisje do spraw referendum. 

charakter obligatoryjny, np. 

samoopodatkowanie mieszkańców na cele 

publiczne mieszczące się w zakresie zadań i 

kompetencji organów gminy, 

- referendum jest ważne, jeśli wzięło w nim 

udział co najmniej 30 % uprawnionych do 

głosowania. 

Jeśli referendum dotyczy odwołania organów 

władzy wykonawczej (wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta), musi wziąć udział min. 3/5 

liczny tych, którzy brali udział w wyborze 

tego organu. W odniesieniu do 

samoopodatkowania, frekwencja musi 

wynosić 2/3 uprawnionych do głosowania. 

 

Porównanie referendum lokalnego i ogólnokrajowego 

Kryterium Referendum samorządowe (lokalne) Referendum ogólnokrajowe 

W jakich 

sprawach 

może być 

przeprowadzone 

-We wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty 

- możliwość odwołania organów stanowiących 

- w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację 

umowy międzynarodowej, 

- w sprawach o szczególnym znaczeniu dla 

państwa, 

- w sprawie zmiany konstytucji, 
- nie ma możliwości odwołania w ten 

sposób organów państwowych 

Charakter 

referendum 

Fakultatywne (obligatoryjne tylko w kwestii samoopodatkowania lub 

odwołania wójta, burmistrza, prezydenta miasta 

fakultatywne 

Prawo 

inicjatywy 

- organ stanowiący, 

- co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy 

lub powiatu, co najmniej 5% uprawnionych mieszkańców 

województwa, 

- w sprawach odwołania organu stanowiącego inicjatywę mają tylko 

mieszkańcy 

- sejm, grupa posłów, 

- senat, 

- Rada Ministrów, 

- Prezydent RP, 

obywatele (co najmniej 500 tys. 

mieszkańców) 

Ważność 

wyników 

referendum 

- ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 % uprawnionych, 

-wyjątek: w sprawie odwołania organu pochodzącego z wyborów 

bezpośrednich jest ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 3/5 

liczby uczestniczących w wyborze odwoływanego organu, 

- organ rozstrzygający o ważności referendum- sąd okręgowy 

- ważne, jeżeli wzięła w nim udział więcej 

niż połowa uprawnionych do głosowania, 

- wyjątek: referendum w sprawie zmiany 

konstytucji, w którym nie ma wymogu 

osiągnięcia określonej frekwencji. 

- organ rozstrzygający o ważności 

referendum- Sąd Najwyższy. 

Kiedy wynik 

referendum jest 

rozstrzygający 

Jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań opowiedziała się 

bezwzględna większość głosujących. Wyjątkiem jest referendum w 

sprawie samoopodatkowania się- jest rozstrzygające, jeżeli za danym 

rozwiązaniem oddano co najmniej 2/3 ważnych głosów. 

Jest rozstrzygający, jeżeli w odpowiedzi na 

postawione pytanie oddano większość 

ważnych głosów pozytywnych albo 

negatywnych. 

 

Referenda w Polsce w latach 1946- 2015 

 

Referendum w PRL (1946- 1989) 

Referendum ludowe: 

30 czerwca 1946 

a/ pytania referendalne: 

* Czy jesteś za zniesieniem Senatu? 

* Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę 

rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień 

inicjatywy prywatnej? 

* Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? 

b/ wynik: referendum było ważne, ponieważ wzięło oficjalnych nim udział, wg oficjalnych wyników, 90% 

uprawnionych do głosowania. Wiadomo jednak, że wyniki zostały sfałszowane przez komunistów 

wspieranych przez ZSRR. 

Referendum 1987:  Było jednym z elementów ogólnonarodowej dyskusji na temat drugiego etapu reformy. Pierwotnie 

referendum miało dotyczyć konkretnych zmian ustrojowych, w tym zwłaszcza powołania urzędu prezydenta 



29 listopada 1987. (chodziło o umocnienie pozycji gen. Wojciecha Jaruzelskiego). Zamiast tego zadano społeczeństwu 

następujące pytania: 

* Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, 

zmierzającego do wyraźnego poprawienia warunków życia, wiedząc, że wymaga to przejęcia przez trudny 

dwu-trzyletni okres szybkich zmian? 

* Czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji życia politycznego, której celem jest 

umocnienie samorządności, rozszerzenie praw obywateli i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu 

krajem? 

b/ wynik: nie zagłosowało minimum 50 % uprawnionych, stąd nie rozstrzygało poruszonych problemów w 

pytaniach . 

Referendum  w III RP 

Referendum 
1996: 

 
- uwłaszczeniowe, 

- prywatyzacji 

majątku państwowego 

a/ W dniu 18 lutego 1996 r. przeprowadzono w Polsce dwa referenda ogólnokrajowe 

referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli (referendum "uwłaszczeniowe"), zarządzone 

przez Prezydenta RP (za zgodą Senatu), 

pytanie postawione w referendum: "Czy jesteś za przeprowadzeniem powszechnego uwłaszczenia 

obywateli?" 

 

referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego (referendum 

"prywatyzacyjne"), przeprowadzone na podstawie uchwały Sejmu RP 

Pytania: 

* Czy jesteś za tym, aby zobowiązania wobec emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej, 

wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, były zaspokojone z prywatyzowanego majątku 

państwowego? 

* Czy jesteś za tym, aby część prywatyzowanego majtku państwowego zasiliła powszechne fundusze 

emerytalne? 

* Czy jesteś za tym, aby zwiększyć wartość świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 

przez objęcie tym programem dalszych przedsiębiorstw? 

* Czy jesteś za uwzględnieniem w programie uwłaszczeniowym bonów prywatyzacyjnych? 

b/ wynik: 

frekwencja wyniosła niewiele ponad 32%; wyniki obu referendów nie były zatem wiążące. 

Referendum 1997 - 

konstytucyjne 

przeprowadzone 25 maja 1997 r. w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP. 

Pytanie referendalne: 

* Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie 

Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.? 

b/ wyniki: 

do urn udało się 42,86% uprawnionych, z czego 52,70% głosujących opowiedziała się za przyjęciem nowej 

ustawy zasadniczej; przeciw było 45,90% głosujących. 

!!! Zgodnie z Ustawą Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucja zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe miała być 

przyjęta w referendum niezależnie od frekwencji. 

Referendum 2003- 

 
akcesyjne (lub 

europejskie): 

a/ w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu akcesyjnego, trwało dwa dni – 7 i 

8 czerwca 2003. 

a/ Pytanie: 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? 

b/ wyniki: głosowało 58,85% uprawnionych do głosowania, z czego 77,45% z nich odpowiedziało „tak” 

na postawione pytanie. 

c/ koszty przeprowadzenia referendum: 82 279 418 zł. 

d/ zwolennicy i przeciwnicy 

Referendum to było swojego rodzaju zwycięstwem partii proeuropejskich, w tym rządzącej ówcześnie 

lewicy czyli SLD i UP, a także Unia Wolności, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska i 

Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwnikami byli: Liga Polskich Rodzin, Unia Polityki Realnej oraz 

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego rok później, 

zainteresowanie społeczeństwa a w rezultacie i frekwencja przy urnach były znacznie mniejsze. 

Referendum 2015 

JOW 

A/ Pytania: 

1/Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej? 

2/Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu 

państwa? 

3/Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_pa%C5%84stwa


 prawa podatkowego na korzyść podatnika? 

B/ wyniki: 

Frekwencja wyniosła 7,8% i była najniższą z odnotowanych we wszystkich ogólnokrajowych głosowaniach 

przeprowadzonych w Europie po 1945. Ponieważ nie przekroczyła progu połowy uprawnionych, zgodnie z 

art. 125 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynik referendum nie był wiążący. 

c/ koszt: ok. 72 mln zł 

 

Wady i zalety demokracji bezpośredniej 

 
 

Zalety demokracji bezpośredniej Wady demokracji bezpośredniej 

+ demokracja bezpośrednia stwarza obywatelom możliwość 

bezpośredniego wpływu na bieg spraw państwowych, 

+ w sytuacji gdy wybory odbywają się dość rzadko (najczęściej 

co 4-5 lat), a poparcie dla partii politycznych ulega w trakcie 

kadencji dużym zmianom, referendum daje obywatelom 

możliwość wypowiedzenia się w konkretnej sprawie wbrew woli 

rządzących, 

+ umożliwia opozycji wpływanie na bieg spraw państwowych, 

+ referenda pozwalają rozwiązywać konflikty i podejmować 

decyzje w sprawach kontrowersyjnych, np. aborcji. Organy 

państwowe często wolą pozostawiać takie decyzje obywatelom w 

obawie przed utratą popularności. 

- demokracja bezpośrednia przedłuża proces decyzyjny, 

- inicjatywa ludowa i weto ludowe mogą prowadzić do osłabienia 

roli reprezentującego naród parlamentu jako głównego organu 

prawodawczego, 

- formy demokracji bezpośredniej, zamiast zwiększać wpływ 

obywateli na bieg spraw w państwie, mogą wzmacniać i tak już 

silną pozycję partii politycznych. W demokracjach zachodnich to 

właśnie z inicjatywy partii najczęściej przeprowadza się 

referenda, i to one przygotowują ustawy przedstawiane jako 

inicjatywy obywatelskie. Ponadto w referendach partie mają 

ogromny wpływ na to, jak głosują wyborcy, 

- plebiscyt jest często wykorzystywany przez władzę 

wykonawczą do wzmocnienia swojej pozycji kosztem władzy 

ustawodawczej (zwłaszcza w sytuacji konfliktu między obiema 

władzami), 

- przeprowadzenie referendum jest kosztowne i trudne do 

zorganizowania. 

6. Frekwencja wyborcza: 

a/ metody zwiększania frekwencji wyborczej: 

➔ głosowanie przez pełnomocnika lub osobą upoważnioną, 

➔ głosowanie korespondencyjne, 

➔ wydłużenie głosowania do 2 dni, 

➔ rozwiązanie „wędrującej urny wyborczej”- możliwość dostarczenia urny wyborczej do miejsca zamieszkania wyborcy i 

oddania tam przez niego głosu, 

➔ tworzenie dodatkowych obwodów do glosowania (przede wszystkim dla wyborców mieszkających poza granicami kraju), 

➔ głosowanie przedterminowe- dla tych wyborców, którzy w dniu wyborów będą przebywać poza miejscem swojego 

zamieszkania, 

➔ kampanie profrekwencyjne np. masz głos, masz wybór , czy też zmień kraj, idź na wybory, 

➔ przymus wyborczy- często powiązany z sankcjami za brak udziału w wyborach (grzywna, wyjaśnienia, usunięcie z listy 

wyborców na określony czas, zakaz wydawania paszportu, prawa jazdy); 

➔ b/ czynniki wpływające na frekwencję wyborczą 

➔ cechy systemu politycznego (stabilna demokracja)- im bardziej ugruntowana tradycja demokratyczna, tym większa 
partycypacja polityczna obywateli- udział w wyborach jest traktowany jako przywilej i jednocześnie jako obowiązek obywatelski. W 
demokracjach młodych, gdzie często zmieniają się elity polityczne, frekwencja wyborcza jest z reguły niższa – wyborca czyje się 
zdezorientowany, zagubiony i zniechęcony, 

➔ cechy systemu wyborczego- systemy proporcjonalne zwykle cechuje się wyższą frekwencją wyborcza niż systemy 
większościowe, ponieważ lepiej odzwierciedlają preferencje wyborcze obywateli, 

➔ cechy systemu partyjnego- im wyższy stopień upartyjnienia społeczeństwa (tzn. im więcej ludzi należy do partii 
politycznych), tym wyższy poziom frekwencji w wyborach, 

➔ rozwiązania prawno- organizacyjne wyborów- zalicza się do nich np. przymus wyborczy, glosowanie w dni wolne od 
pracy, głosowanie przez 2 lub więcej dni, wydłużony czas otwarcia lokali wyborczych, możliwość zagłosowania na odległość 
(korespondencyjnie, przez internet), możliwość oddania glosy przez pełnomocnika, dostępność lokali wyborczych, 

➔ struktura społeczna- im większe zróżnicowanie wyborców (etniczne, religijne, rasowe), tym większe zainteresowanie 
polityką i wyborami, 

➔ kontekst wyborów- im większa waga wyborów, tym wyższa frekwencja; im bardziej zacięta kampania i rywalizacja 
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wyborcza, tym wyższa frekwencja wyborcza. Jeśli wybory odbywają zbyt często, spada zainteresowanie nimi wśród obywateli; 



c/ przymus wyborczy- argumenty za i przeciw 

ZA PRZECIW 

+ wprowadzenie przymusu przyczynia się do powstania nowych 

partii, które łatwiej mogą uzyskać miejsce w parlamencie, 

+ wybory dają większą legitymizację władzy (większa liczba 

obywateli wpływa na wybór rządzących) 

+ umacnia kształtowanie postaw obywatelskich, 

+ przy obowiązku głosowania występuje mniejsza potrzeba 

działań profrekwencyjnych 

- udział wyborach to prawo a nie obowiązek, 

- w wyborach uczestniczą osoby, które w innych warunkach nie 

wzięłyby udziału i podejmuj a decyzje nie do końca świadomie, a 

raczej przypadkowo (na „chybił – trafił”), co nie daje rzetelnego 

wyniku wyborów, 

- obowiązek wyborów narusza wolność obywateli związane z 

demokratycznymi wyborami, 

- obowiązek wyborczy zwiększa liczbę głosów nieważnych. 

d/ postawy wyborców wobec wyborów 

Postawa 

Partycypacja wyborcza- 

wynika ze świadomej decyzji 

Absencja niezawiniona- 

wynika z okoliczności zewnętrznych 

uniemożliwiających udział w wyborach 

Absencja zawiniona- 

wyborca świadomie nie bierze udziału w 

głosowaniu 

Uzasadnienie 

-poczucie obywatelskiego obowiązku, 

- zainteresowanie polityką, 

- udział w wyborach nie wiąże się dla 

wyborcy z poświęceniem, strata czasu, 

- identyfikowanie się z programem 

konkretnej partii lub ugrupowania 

politycznego, 

- przekonanie o tym, że oddany głos 

rzeczywiście ma znaczenie. 

- zdarzenia losowe (choroba, śmierć 

bliskiej osoby, wypadek), 

- inwalidztwo, niepełnosprawność, 

- wadliwe lub błędne zorganizowanie 

wyborów (np. pominięcie wyborcy w 

spisie wyborców, niedostosowanie 

wyborów do czasu pracy, złe 

rozmieszczenie lokali wyborczych, brak 

możliwości glosowania przez osoby 

przebywające poza miejscem 

zamieszkania). 

- nieuczestniczenie w wyborach jest formą 

protestu przeciw władzy lub złej sytuacji 

w kraju, 

- apatia- brak zainteresowania sprawami 

politycznymi i zniechęcenie do elit 

politycznych z powodu patologii, których 

się dopuszczają, 

- nieidentyfikowanie się z programem 

danej partii politycznej, 

- brak wiary, że za pomocą swojego głosu 

można wpłynąć na wynik wyborów. 

e/ znaczenie wyborów w państwie demokratycznym 

➢ wybory umożliwiają powoływanie osób do pełnienia funkcji publicznych poprzez głosowanie uprawnionych do tego 
obywateli –  na zgłoszonych kandydatów (np. w wyborach do senatu) lub ich listy (np. w wyborach do sejmu). Zasady elektoratu
przeprowadzania wyborów określa prawo wyborcze ( w Polsce Kodeks wyborczy), 

➢ wyborcy poprzez wybory mają wpływ skład i sposób funkcjonowania organów władzy państwowej, 

➢ znaczenie ma   czyli procentowo i liczbowo ustalony odsetek z osób ogółu uprawnionych do głosowania, frekwencja wyborcza
którzy wzięli udział w głosowaniu: 

* im wyższa frekwencja, tym wyższa legitymizacja dla wybranych w wyborach, 

* im niższa frekwencja, tym niższa legitymizacja . 

 

 

 

 

  II. Społeczeństwo obywatelskie  

I. Pojęcie   społeczeństwa obywatelskiego

Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo aktywne, które wyznacza cele (społeczne, gospodarcze, polityczne) i dąży do ich 

osiągnięcia 

przez działanie w procesie oddolnej inicjatywy (pochodzącej od ludzi a nie od instytucji państwowych) i samoorganizacji, niezależnie 

od instytucji państwowych. Nie oznacza to, że podejmuje działania wbrew państwu, wręcz przeciwnie- jest zainteresowane dobrem 

całej wspólnoty, jest świadome jej potrzeb i dąży do ich zaspokojenia, zwłaszcza w tych obszarach, w których ingerencja państwa nie 

jest niezbędna albo mogłaby być nieskuteczna. 

 

Organizacje działające w ramach społeczeństwa obywatelskiego to tzw. trzeci sektor lub organizacje non profit. 

 

I sektor- to administracja publiczna- sektor państwowy (np. Rada Ministrów, wojewoda, urząd skarbowy). 

II sektor- biznes czyli instytucje i organizacje nastawione na zysk, zwany sektorem prywatnym (np. banki, przedsiębiorcy). 

III sektor- to ogół prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku ( non profit) czyli organizacje pozarządowe (np. 



fundacje, stowarzyszenia), z ang. Non Governmental Organisation- NGO. 

 

2. Cechy społeczeństwa obywatelskiego 

pluralizm – na scenie politycznej i społecznej możliwe jest istnienie obok siebie wielu różnych poglądów i reprezentujących je 

ugrupowań. Funkcjonowanie obok siebie wielu konkurencyjnych organizacji politycznych oraz nieustanny konflikt między nimi to 

cechy demokracji. Społeczeństwo obywatelskie akceptuje ten konflikt – można się nie zgadzać z poglądami innych, ale nie odmawia 

się prawa do ich głoszenia. 

liczne stowarzyszenia obywatelskie – są to dobrowolne zrzeszenia ludzi skupionych wokół wspólnych poglądów oraz bardziej lub 

mniej istotnych spraw. Stowarzyszenia są nieodzowne w kształtowaniu się demokracji. Uczą zasad obowiązujących w zrzeszeniach i 

w społeczeństwie, sposobów jakie stosuje się dla osiągnięcia założonych celów, działania w grupie, podporządkowania własnych, 

partykularnych dążeń celom grupowym. Dobrowolne stowarzyszenia są organizacjami, w których mogą się kształtować nowe 

poglądy oraz nowe sposoby zachowań. 

stowarzyszenia polityczne – organizacje polityczne ludzi skupionych wokół takich samych poglądów politycznych. 

aktywizm – postawa aktywnej działalności członków społeczeństwa w życiu politycznym i w szeroko rozumianym życiu 

społecznym. Wyrazem aktywizmu jest przystępowanie do stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych czy partii politycznych lub 

spontaniczne uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach społecznych. 

wysoka frekwencja wyborcza – zarówno w wyborach prezydenckich jak i parlamentarnych czy samorządowych. Obywatele chcą 

współdecydować o swoim państwie. 

krytycyzm – krytyczne podejście do rzeczywistości. Dokonywanie ocen różnego rodzaju działań, zarówno organów władzy, jak i 

innych organizacji. 

innowacyjność (nowe idee, światopoglądy, opinie) – dzięki swobodnej wymianie myśli i nieskrępowanej komunikacji między 

jednostkami dochodzi do powstawania nowych idei, światopoglądów i opinii. Dzięki ni mogą kształtować się zupełnie nowe sposoby 

działania. Przyczynia się to do rozwoju społeczeństwa. 

poczucie współodpowiedzialności za własne państwo i społeczność lokalną 

niski poziom korupcji 

 

3. Formy samoorganizacji społeczeństwa 

stowarzyszenia    - dobrowolna organizacja społeczna; samorządne, trwałe zrzeszenie o celach 

niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną, która skupia członków 

pracujących społecznie. Stowarzyszenie może uchwalać akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. Występują w Polsce dwie 

formy: stowarzyszenia rejestrowe i zwykłe, np. Caritas Polska, Monar, Polski Czerwony Krzyż. 

fundacje - organizacja ustanowiona przez założycieli dla realizacji określonych działań np. dla ochrony zdrowia, rozwoju nauki, 

oświaty. popierania współpracy młodzieżowej z zagranicą, ochrony środowiska itp. (np. Fundacja „Polsat”, Polska Fundacja Dzieci i 

Młodzieży, Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”, Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, Fundacja Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym, Fundacja „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). 

ruchy społeczne - zmierzają do przeprowadzenia zmian w danym społeczeństwie lub grupie. Celem ruchów społecznych jest 

ustanowienie nowego porządku. Ruchy społeczne nie mają charakteru instytucji i brak im silnej organizacji wewnętrznej. Najczęściej 

rodzą się spontanicznie. (np. ruch antyglobalistów, ruchy ekologiczne, ruch pacyfistyczny, ruch feministyczny). 

związki zawodowe – masowe organizacje pracowników najemnych. Ich celem jest ochrona interesów pracowników, przede 

wszystkim poprawa warunków pracy i płacy. Tracą na znaczeniu w społeczeństwach, w których państwo zapewnia wiele świadczeń 

socjalnych. (np. NSZZ Solidarność). 

organizacje pracodawców- to organizacje samorządne i niezależne w swej działalności od organów administracji państwowej , 

samorządu terytorialnego i od innych organizacji. Istnieje zakaz podejmowania przez o.p. działań mających na celu ograniczanie praw 

pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe czy też sprawowania kontroli nad nimi, np. Business Centre Club, 

 - to wspólnota powołana w celach kultywowania oraz propagowania określonej religii, mająca własny ustrój, związki wyznaniowe

doktrynę i obrzędy (kult), np. Kościół katolicki, Kościól prawoslawny, Kościół ewangelicki i inne. Jest ich ponad 160 

zarejestrowanych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

partie polityczne – organizacje obywateli skupionych wokół pewnego programu i założeń ideologicznych. Powstają one w celu 

zdobycia władzy lub przynajmniej wywarcia wpływu na rządzenie państwem (np. PiS, PO). 

 

4. Fundacje 

A. Podstawa prawna: 

- Konstytucja RP (art. 12, 

- Ustawa z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach. 

 

B. Definicja 

 to organizacja ustanowiona przez jej założycieli dla realizacji określonych zadań (np. z zakresu ochrony zdrowia, rozwoju Fundacja

nauki i oświaty, ochrony środowiska, pomocy najuboższym itp.). 

 

C. Tworzenie i działanie fundacji 

Fundacja jest taką formą organizacji pozarządowej, której podstawę działalności stanowi kapitał przeznaczony na określony cel, 

zapisany w statucie. 

Fundacja nie jest jednak organizacją społeczną, nie służy zrzeszaniu się obywateli, a także nie ma członków. 

Jest natomiast osobą prawną, która zostaje powołana przez fundatora dla realizacji zadań społecznie lub gospodarczo użytecznych, w 

tym szczególnie wiążących się z ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, rozwojem nauki, oświatą i wychowaniem, kulturą i sztuką, 



pomocą społeczną, ochroną środowiska, opieką nad zabytkami itp. 

Fundatorem, czyli de facto założycielem fundacji, może zostać każda osoba fizyczna (bez względu na obywatelstwo i miejsce 

zamieszkania) oraz każda osoba prawna (bez względu na siedzibę, z tym, że siedziba powołanej fundacji musi znajdować się na 

terytorium Rzeczypospolitej). Również fundacje zagraniczne (mające siedzibę za granicą) mogą tworzyć przedstawicielstwa na 

terytorium Polski. 

Ustanowienie fundacji odbywa się na mocy oświadczenia woli: w akcie notarialnym bądź w testamencie fundator ustala cele fundacji 

oraz przeznaczone na ich realizację środki (pieniądze, papiery wartościowe, ruchomości i nieruchomości). 

Na stan majątkowy fundacji składa się nie tylko wkład własny lecz fundacja może również otrzymywać na działalność spadki i 

darowizny. 

Fundator lub wskazana przez niego osoba określa statut fundacji, który zawiera nazwę fundacji, jej siedzibę i majątek, cele fundacji 

oraz zasady, formy i zakres działalności ( fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko dla realizacji celów 

statutowych), skład i organizację zarządu fundacji (sposób jego powoływania, obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków). 

Fundacja uzyskuje osobowość prawną i po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego rozpoczyna działalność. 

 

Osoba fizyczna- to każdy człowiek od urodzenia do śmierci. Z urodzeniem człowiek nabywa zdolność prawną, czyli staje się 

podmiotem prawa cywilnego. 

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

prawnej następuje z chwilą wpisu do właściwego rejestru (najczęściej Krajowy Rejestr Sądowy). Przykłady: Skarb Państwa, 

przedsiębiorstwa, banki, fundacje, stowarzyszenia, uczelnie wyższe… 

 

Przykłady fundacji: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja „Światło- Życie”, fundacja „Mimo Wszystko” , Fundacja Itaka, 

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

5. Stowarzyszenia 
 

A. Podstawa prawna: 

- Konstytucja RP (art. 12), 

- Ustawa z dnia 07.04.1989 roku Prawo o stowarzyszeniach 

 

B. Definicja stowarzyszenia wg ustawy 

 jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa  Stowarzyszenie

swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności oraz opiera  

swoje działania na pracy społecznej członków. 

 

C. Inne uregulowania 

Zgodnie z tą ustawą za organizację mającą status stowarzyszenia nie może być uznana organizacja działająca na podstawie innych 

ustaw (w tym związki zawodowe) lub umów międzynarodowych, Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz organizacje religijne, jak 

tez komitety wyborcze i partie polityczne. 

W  Polsce  obowiązuje  zasada  dobrowolności  stowarzyszania  się,  co  oznacza, że zabroniony jest przymus wstępowania do 

jakiegokolwiek zrzeszenia, jak też nie wolno zakazywać rezygnacji z członkostwa w nim. 

Prawo do stowarzyszania przysługuje przede wszystkim obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie 

pozbawionych praw publicznych. 

Ustawa stwarza jednak możliwość przynależności do stowarzyszenia także osobom małoletnim, jednak bez prawa wybierania i 

wybieralności. 

Zakazać działalności stowarzyszenia może jedynie sąd rejestrowy na wniosek prokuratora lub organu nadzorującego, jeśli zostanie 

stwierdzone, że statut stowarzyszenia jest niezgodny z przepisami prawa albo jeżeli założyciele nie spełniają wymagań określonych 

ustawą (np. nie mają zdolności do czynności prawnych). 

D. Stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe 

Stowarzyszenie rejestrowe Stowarzyszenie zwykłe 

Ma osobowość prawną. Nie ma osobowości prawnej. 

Może zakładać terenowe jednostki organizacyjne 

(np. oddziały w różnych miejscowościach). 

Nie może tworzyć terenowych jednostek organizacyjnych. 

Może łączyć się w związki z innymi stowarzyszeniami. Nie może łączyć się w związki stowarzyszeń. 

Może przyjmować w poczet swych członków osoby prawne. Nie może zrzeszać osób prawnych. 

Może korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotacje od organów władzy państwowej i innych instytucji. 

Może prowadzić działalność gospodarczą (zyski z niej 

mogą być przeznaczane tylko na działalność statutową 

stowarzyszenia). 

Nie może prowadzić działalności gospodarczej. 

Źródłem dochodu są składki członkowskie, darowizny, zapisy, 

spadki, dotacje, ofiarność publiczna, 1% podatku PIT (jeśli 

stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego- OPP) 

Źródłem dochodu są składki członkowskie, darowizny, spadki, 

zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, ofiarność publiczna. 



Do utworzenia koniecznych jest 7 osób. Do utworzenia wystarczą 3 osoby. 

Podstawą działania jest statut. Podstawą działania jest regulamin. 

Musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym- 

wpisu do KRS dokonuje sąd rejestrowy czyli właściwy dla 

danego terenu sąd rejonowy. 

Działalność   musi   być   zgłoszona we właściwym organie 

nadzorującym, którym jest starosta powiatowy. 

Organem nadzoru jest wojewoda ze względu na siedzibę. Organem nadzoru jest starosta 

 

 

6. Organizacje pożytku publicznego (OPP) 
 

A. Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

B. Czym są OPP? 

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie status organizacji pożytku 

publicznego mogą uzyskać organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji Skarbu 

Państwa, związków pracowników i pracodawców). 

Działalność OPP to „działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań 

publicznych określonych w ustawie”. 

 

Nie mogą uzyskać statusu organizacji pożytku publicznego: 

 partie polityczne i ich fundacje,

 związki zawodowe,

 organizacje pracodawców,

 samorządy zawodowe,

 fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa

 
 

C. Idea nadawania statusu organizacji pożytku publicznego 

 Chodzi przede wszystkim o odciążenie sektora pierwszego (państwowego) od realizacji niektórych powierzonych 

mu obowiązków.

 

 Organizacje pozarządowe działają bardziej elastycznie, skuteczniej reagują na potrzeby społeczne niż państwowa 

machina biurokratyczna.

 

Poza tym w działalność organizacji pozarządowych angażują się wolontariusze, co podnosi ekonomiczną efektywność 

ich funkcjonowania. 

 

D. Korzyści płynące ze statusu OPP 

 Status organizacji pożytku publicznego pozwala na uzyskiwanie wsparcia ( w tym dotacji) oraz przyjmować 

zlecenia finansowane przez organy administracji publicznej, np. powierzenie przez samorząd lub organ rządowy 

zadań polegających na zakładaniu i prowadzeniu stołówek i noclegowni dla osób bezdomnych, świetlic lokalnych 

dla młodzieży, organizowania szkoleń czy pomocy dla potrzebujących. 

 

 Poza tym na rzecz takiej organizacji można przekazywać 1% podatku dochodowego. Ten przywilej nakłada jednak 

pewne obowiązki na organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w postaci 

przedstawiania szczegółowych sprawozdań z działalności finansowej. Jest to związane z zasadą jawności działania, 

zwłaszcza w sferze finansowej. 

 Uprawnia do zwolnienia z niektórych podatków, opłat skarbowych i sądowych, 

 nieodpłatnego informowania o swojej działalności w mediach publicznych, 

 korzystania z pracy wolontariuszy. 

 

E. Wybrane obszary pożytku publicznego: 

- pomoc społeczna, walka z wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, 

- ochrona i promocja zdrowia, 

- pomoc niepełnosprawnym, emerytom, bezrobotnym, 

- ochrona środowiska naturalnego, 

 upowszechnienie i ochrona praw człowieka, 

- zwalczanie patologii społecznych, 

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, ochrona praw dziecka. 



  III.   Wybory w Polsce  
1. Pojęcie - to zasady przeprowadzania wyborów w państwach demokratycznych  systemu wyborczego

Zasady te znajdziemy w akcie prawnym zwanym ordynacją wyborczą 

2. Podstawa prawna: 

a/ Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 

b/ U S T A W A z dnia 5 stycznia 2011 r. KODEKS WYBORCZY (Dz.U. 2017 poz. 15) 

 

3. Podstawowe zasady prawa wyborczego: 

 

Zasada powszechności: Każdy uprawniony (posiadający czynne i bierne prawo wyborcze) ma prawo głosować w wyborach: 

czynne prawo wyborcze (prawo GŁOSOWANIA!) – mają obywatele polscy, którzy ukończyli 18 

lat i nie są pozbawieni praw publicznych, 

bierne prawo wyborcze (prawo KANDYDOWANIA) – mają obywatele polscy, którzy ukończyli 

18 lat (do rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego), 21 lat (do Sejmu), 25 lat (na prezydenta 

miasta, europosła), 30 (do senatu), 35 (na prezydenta) i nie są pozbawieni praw publicznych. 

Zasada bezpośredniości: * wyborca oddaje głos bezpośrednio na kandydata lub listę, nie istnieje ogniwo pośrednie np. 

elektorzy, 

* wyborca ma też obowiązek oddania głosu osobiście. 

Zasada równości: głos jednego wyborcy jest równy głosowi innego wyborcy (taka sama SIŁA głosu!), 

liczba głosów przysługująca wyborcom jest równa (taka sama ILOŚĆ głosów). 

Zasada tajności głosowania: organizatorzy muszą zapewnić takie warunki (kabiny z kotarami itp.), aby umożliwić wyborcom 

zachowanie anonimowości. 

Zasada proporcjonalności: liczba oddanych na partię głosów jest proporcjonalna do liczby uzyskanych przez partię mandatów. 

Wybory do Sejmu w Polsce mają charakter proporcjonalny! 

Zasada większościowa: mandat uzyskuje ten kandydat, który zdobył największą ilość głosów w danym okręgu. 

!!!Wybory do Senatu w Polsce mają charakter większościowy! 

 
4. g  zwany : Pró wyborczy  klauzulą zaporową

a/ pojęcie: to określone procentowo minimalne poparcie, jakie musi uzyskać partia, aby uczestniczyć w podziale mandatów. Może 
dotyczyć okręgu wyborczego lub państwa. 

B/ progi wyborcze w Polsce 

W wyborach do sejmu - w skali kraju obowiązuje 5% dla partii politycznych, 8% dla koalicji wyborczych. 

Progi nie dotyczą komitetów wyborczych mniejszości narodowych (muszą przed 

wyborami złożyć oświadczenie w tej sprawie do PKW), 

- jeśli żaden lub tylko jeden komitet wyborczy uzyskał wymagany odsetek głosów, to 

podane progi ulegają obniżeniu odpowiednio do 3% i 5 % 

W wyborach do Parlamentu 

Europejskiego 

W podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie listy tych komitetów wyborczych, 

które otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju. 

W wyborach do rad miast na prawach 

powiatu, rad powiatów i sejmików 

W podziale mandatów uczestniczą listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na 

których listy w skali miasta na prawach powiatu (powiatu, województwa) oddano co 

najmniej 5% ważnie oddanych głosów. 

C/ próg wyborczy- za i przeciw 

Za + Przeciw - 

+ prowadzą do uporządkowania i ustabilizowania sceny 

politycznej, 

+ ułatwiają budowanie koalicji w organach 

przedstawicielskich (potrzeba do tego mniejszej liczby partii), 

+ brak progów wyborczych prowadzi do rozbicia sceny 

politycznej, częstej zmiany rządów i paraliżu prac organu 

przedstawicielskiego 

- wprowadzenie progów wyborczych jest ingerencją w wolę 

wyborców, 
naruszają zasadę równości prawa wyborczego, 

- skutkiem wprowadzenia wysokich progów wyborczych jest 

duża liczba tzw. straconych głosów, czyli takich które w 

ostatecznych wyliczeniach nie wpływają na skład organu 

przedstawicielskiego, 

- praktycznie uniemożliwiają lokalnym komitetom 



 wyborczym (niezwiąznym z partiami ogólnopolskimi) 

wystawianie własnych list kandydatów. 

 

 
5. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW) w Polsce: 

 to okręgi, w których jest stosowana ordynacja większościowa. W Polsce dotyczy wyborów do senatu (od 2011) i do rad 
gminy w gminach niebędących miastami na prawach powiatu (od 2014), 

 JOW obowiązują również w wyborach do jednoosobowych organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego 
(wójta, burmistrza, prezydenta miasta) oraz w wyborach prezydenckich, gdzie okręgiem jest cały kraj, 

 część środowisk społecznych postuluje wprowadzenie JOW w wyborach do sejmu twierdząc, że ordynacja proporcjonalna 
jest wadą ustroju, który uniemożliwia np. wykształcenie w Polsce społeczeństwa obywatelskiego. 

 JOW- za i przeciw 

ZA + PRZECIW - 

+ to najprostszy sposób wybierania kandydatów. Zwycięzcą 

został ten, który uzyskał największa ilość głosów- zwycięzca 

bierze wszystko, 

+ są stosowane z sukcesem w ponad 60 krajach świata, np. 

USA, W, Brytania, Francja, 

+ zmniejszają upartyjnienie wyborów oraz dystans między 

wyborcą a wybieranym przedstawicielem,+ lepiej 

odzwierciedlają wolę wyborców,+ zmniejszają zależność 

wybranych przedstawicieli od ich kierownictwa partyjnego 

(mniejsza rola tzw. szyldu partyjnego, pod którym kandydat 

startuje w wyborach),zwiększają szansę wyboru kandydatów 

niezależnych, niezwiązanych z żadną partią polityczną,+ 

wyborcy podejmują bardziej świadomy akt wyborczy, 

ponieważ w JOW mają realną możliwość poznania kandydata 

i głoszonych przez niego poglądów,wybory w 

jednomandatowym okręgu wyborczym eliminują z życia polit. 

Osoby przypadkowe, nieznane bliżej wyborcom 

- skutkiem funkcjonowania JOW jest zdominowanie sceny 

polit. przez dwa największe ugrupowania, 

- przedstawiciel wybrany w okręgu stara się o to, by zostać 

ponownie wybrany i w tym celu będzie reprezentował interes 

mieszkańców okręgu, a nie interes wszystkich obywateli, 

- stosunkowo niewielkie poparcie w JOW wystarcza, by po 

przeliczeniu tego poparcia na mandaty partia czy ugrupowanie 

zdobyło większość miejsc w organie wybieralnym, 

- ordynacja proporcjonalna lepiej oddaje preferencje wyborcze 

wyborców, 

- w JOW następuje ingerencja w wolę wyborców- bardzo 

dużo jest tzw. głosów straconych, 

- sprzyjają korupcji, bo lokalni politycy łatwiej mogą zostać 

uzależnieni przez miejscowych biznesmenów finansujących 

kampanię wyborczą, 

- w krajach z JOW występuje niższa frekwencja wyborcza w 

porównaniu do państw, gdzie takich nie ma. 

6. Okręgi wyborcze do Sejmu RP 

 

 

 

 

Liczba okręgów w całym kraju: 41 

W poszczególnych województwach wybiera się następującą liczbę posłów: 



Lubuskim i opolskim– 12; 

podlaskim– 14; 

świętokrzyskim– 16; 

warmińsko-mazurskim– 18; 

zachodniopomorskim– 20; 

kujawsko-pomorskim– 25; 

podkarpackim i pomorskim– 26; 

lubelskim– 27; 

łódzkim– 31; 

dolnośląskim– 34; 

wielkopolskim– 40; 

małopolskim– 41; 

śląskim– 55; 

mazowieckim– 63. 

 

Okręg nr 3, obejmuje powiaty:górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski; 

miasto na prawach powiatu: Wrocław- do zdobycia jest 14 mandatów 

 
 

7. Okręgi do Senatu RP 
 

Liczba okręgów- 100 

 
Okręgi wyborcze do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmują obszar całości lub części województwa, przy czym ich 

granice nie mogą naruszać granic okręgów wyborczych do Sejmu, zaś miasta liczące powyżej 500 000 mieszkańców mogą 

być dzielone na kilka okręgów. Ustaleniu podziału terytorium kraju na okręgi wyborcze i liczby wybieranych w nich 

senatorów służy norma przedstawicielstwa – iloraz liczby ludności Polski przez 100 (na podstawie danych Państwowej 

 

 
Komisji Wyborczej z 4 sierpnia 2011 wynosiła ona 377 813 mieszkańców)[2], przy czym liczba mieszkańców w okręgu 

nie może być wyższa lub równa dwukrotności normy przedstawicielstwa oraz nie może być niższa niż połowa normy 

przedstawicielstwa. W województwie wybiera się senatorów w liczbie nie mniejszej niż liczba całkowita będąca ilorazem 

liczby mieszkańców województwa i normy przedstawicielstwa, a nie większej niż ta liczba całkowita powiększona o jeden. 

W poszczególnych województwach wybiera się następującą liczbę senatorów: 

 mazowieckie,śląskie– 13; 

 wielkopolskie– 9; 

 dolnośląskie,małopolskie– 8; 

 łódzkie– 7; 

 lubelskie,pomorskie– 6; 

 kujawsko-pomorskie,podkarpackie– 5; 

 warmińsko-mazurskie,zachodniopomorskie– 4; 

 lubuskie,opolskie,podlaskie,świętokrzyskie– 3. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_warmi%C5%84sko-mazurskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99gi_wyborcze_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej#cite_note-PKW_dane-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_warmi%C5%84sko-mazurskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubuskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie


8. Okręgi do Parlamentu Europejskiego: 13 okręgów 

OKRĘG WYBORCZY NR 12 obejmuje obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego. 

 
 

 

 

Reasumując: liczba okręgów: 

 
 

Organ Liczba okręgów 

Senat 100 

Sejm 41 

Parlament Europejski 13 

 

 
9. Charakterystyka wyborów w Polsce 

  Charakterystyka wyborów w Polsce 

Rodzaj wyborów Minimalny wiek 

kandydata 

Przymiotniki wyborcze- głosowanie 

Do rad gmin, powiatów i sejmików 

wojewódzkich 

18 powszechne, równe, bezpośrednie, tajność głosowania 

Do Sejmu RP 21 powszechne, równe, bezpośrednie, tajność głosowania, proporcjonalne 

Do Parlamentu Europejskiego 21 powszechne, równe, bezpośrednie, tajność głosowania, proporcjonalne 

Na wójta, burmistrza, prezydenta 

miasta 

25 powszechne, równe, bezpośrednie, tajność głosowania 

Do Senatu RP 30 powszechne, bezpośrednie, tajność głosowania, większościowe 

Na prezydenta państwa 35 powszechne, równe, bezpośrednie, tajność głosowania 

 

10. Frekwencja wyborcza w wyborach i referendach w Polsce: 

Wybory parlamentarne1989- 62,70% (25,31% w drugiej turze) 

Wybory prezydenckie 1990 - 60,63% (53,40% w drugiej turze) 

Wybory parlamentarne 1991 - 43,20% 

Wybory parlamentarne 1993 - 52,13% 

Wybory prezydenckie 1995 - 64,70% (68,23% w drugiej turze) 

Referendum "uwłaszczeniowe" 1996- 32,40% 

Referendum "prywatyzacyjne" 1996 - 32,44% 

Referendum konstytucyjne 1997 - 42,86% 

Wybory do rad gminy 1998 - 48% ; 2002 - 44,23% ; 2006- 45,99 %; 2010- 47,32 %; 2014- 47,21 % 



Wybory parlamentarne 1997- 47,93% 

Wybory prezydenckie 2000 - 61,12% 

Wybory parlamentarne 2001 - 46,29% 

Referendum akcesyjne 2003 - 58,85% 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004- 20,87% ; 2009 - 24,53% ; 2014- 23,82 % 

Wybory parlamentarne 2005 - 40,57% 

Wybory prezydenckie 2005 - 49,74% (50,99% w drugiej turze) 

Wybory parlamentarne 2007 - 53,88% 

Wybory prezydenckie 2010- 55,31 % 

Wybory parlamentarne 2011- 48,92% 

Wybory prezydenckie 2015- 55,34 % 

Referendum JOW– 7,8 % 

Wybory parlamentarne 2015- 50,92 % 

Wybory samorządowe 2018- 54,9 %(I tura), 43,83% (II tura) 

Wybory parlamentarne 2019- 61,74% 

 

8. Wyniki wyborów tabelarycznie 

 

Prezydenckie Parlamentarne Samorządowe Parlament Europejski Referendum 

1990 60,63 (I tura) 

53,40 (II tura) 

1989 62,70 (I tura) 

25,31 (II tura) 

1998 48 2004 20,87 1996 

uwłaszcze- 

niowe 

32,44 

1995 64,70 (I tura) 

68,23 (II tura) 

1991 43,2 2002 44,23 2009 24,53 1996 

prywaty- 

zacyjne 

32,44 

2000 61,12 1993 52,13 2006 45,99 2014 23,82 1997 42,86 
        konstytu-  

        cyjne *  

2005 49,74 (I tura) 1997 47,93 2010 47,32   2003 58,85 

 50,99 (II tura)       akcesyjne  

2010 55,31 2001 46,29 2014 47,21   2015 7,8 

    JOW  
2015 55,34 2005 40,57 

  2007 53,88       

  2011 48,92       

  2015 50,92       

  
2019 61,74 

      

    2018 54,9 (I tura) 

43,83 (II tura) 

    

 


