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SPOSÓB POWOŁYWANIA WŁADZY USTAWODAWCZEJ 

W POLSCE 

 Zgodnie z zasadą trójpodziału władzy jedną z trzech władz jest legislatywa, czyli władza 

ustawodawcza. Jest ona wybierana przez obywateli w wyborach powszechnych. 

 Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) do sejmu i senatu przysługuje 

obywatelom od 18. roku życia. 

 Bierne prawo wyborcze, czyli prawo do bycia wybranym, podczas wyborów do Sejmu RP 

przysługuje obywatelom od 21. roku życia, w wyborach  do Senatu RP – od 30. roku życia. 

 Ograniczenie lub odebranie praw wyborczych możliwe jest w przypadku osób 

pozbawionych praw publicznych lub ubezwłasnowolnionych (na mocy decyzji sądu). 

 



ORDYNACJA WYBORCZA 

 Szczegółowe przepisy dotyczące możliwości głosowania, kandydowania w wyborach, 
przebiegu głosowania i liczenia głosów zawiera specjalna ustawa – ordynacja wyborcza. 

 Wybory do Sejmu RP odbywają się w Polsce wg tzw. pięcioprzymiotnikowej ordynacji 
wyborczej. 

 Wybory do Sejmu RP są: 

    - powszechne, 

    - bezpośrednie, 

    - odbywają się w głosowaniu tajnym, 

    - równe, 

    - proporcjonalne. 

 Wybory do senatu różnią się w jednym punkcie – nie są proporcjonalne, lecz 
większościowe. Oznacza to, że osoba, która w danym okręgu wyborczym uzyskała 
największą liczbę głosów, wygrywa. 

 





JAK DZIAŁAJĄ SEJM I SENAT RP  

 Polski parlament składa się z dwóch izb – Sejmu i Senatu RP, ale ich pozycja nie jest równa. 

Największe znaczenie ma Sejm RP, który decyduje o kierunkach polityki państwa, kontroluje 

władzę wykonawczą, może sam się rozwiązać. 

 Senat  RP współtworzy ustawy przez zgłaszanie poprawek i współuczestniczy 

w powoływaniu niektórych organów państwowych. 

 Sejm składa się z 460 posłów, a senat – ze 100 senatorów. 

 Obie izby pracują podczas posiedzeń plenarnych oraz w komisjach zajmujących się 
poszczególnymi zagadnieniami. 

 Pracą każdej z izb parlamentu kieruje marszałek wybierany spośród posłów lub senatorów na 

pierwszym posiedzeniu. Zastępują go wicemarszałkowie. 

 Posłowie i senatorowie grupują się w klubach i kołach według przynależności do ugrupowań 
politycznych. Klub musi liczyć co najmniej 15 członków, koło – co najmniej trzech. 

 

 







ZGROMADZENIE NARODOWE 

 W wyjątkowych sytuacjach obie izby obradują wspólnie – tworzą wtedy 

Zgromadzenie Narodowe. Może je zwołać marszałek sejmu, który 

przewodniczy jego obradom.  

 Zgromadzenie Narodowe może zebrać się w celu: 

-   odebrania przysięgi od nowego Prezydenta RP i wysłuchania jego orędzia, 

-   stwierdzenia stałej niezdolności do sprawowania urzędu przez Prezydenta RP     

    ze względu na zły stan zdrowia, 

-   postawienia Prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. 

 

 

 



ORGANY SEJMU 

 MARSZAŁEK SEJMU jest wybierany na pierwszym posiedzeniu izby. Zwyczajowo 

funkcję tę obejmuje przedstawiciel największego klubu parlamentarnego. 

Marszałek Sejmu stoi na straży praw i godności Sejmu, reprezentuje izbę wobec 

innych organów państwa, zwołuje posiedzenia Sejmu oraz przewodniczy 

obradom. Ponadto Konstytucja RP nakłada na marszałka Sejmu obowiązki 

niezwiązane bezpośrednio z pracami izby. Należą do nich zastępowanie 

prezydenta RP, gdy ten nie jest w stanie sprawować urzędu lub gdy urząd 

prezydenta jest opróżniony (np. z powodu śmierci Prezydenta RP). 

 

 



MARSZAŁEK SEJMU 

Elżbieta Witek - od 2019 roku marszałek 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 



FOTEL MARSZAŁKA W SALI POSIEDZEŃ SEJMU 



ORGANY SEJMU 

 PREZYDIUM SEJMU tworzą marszałek i wicemarszałkowie. Kompetencje Prezydium Sejmu są 

dość ograniczone. Dotyczą one przede wszystkim organizacji prac Sejmu i jego organów. 

 

 KONWENT SENIORÓW składa się z marszałka Sejmu, wicemarszałków, przewodniczących lub 

wiceprzewodniczących klubów poselskich oraz przedstawicieli kół poselskich. Konwent jest 

organem doradczym. 

 

 KOMISJE SEJMOWE to organy pomocnicze Sejmu, zajmujące się rozpatrywaniem, 

opiniowaniem i przygotowaniem spraw stanowiących przedmiot obrad Sejmu. 



MARSZAŁEK SENATU 

Tomasz Grodzki – od 2019 roku marszałek Senatu.  

 

Organizacja wewnętrzna Senatu jest niemal identyczna jak 

Sejmu. Organami Senatu są marszałek, Prezydium, Konwent 

Seniorów i komisje. 



SALA POSIEDZEŃ SENATU 



FUNKCJE PARLAMENTU 

 Funkcja ustawodawcza polega na stanowieniu aktów prawnych (ustaw). Jest to podstawowa i 

najważniejsza funkcja Sejmu i Senatu. W jej obrębie wyróżniamy funkcję ustrojodawczą 
polegającą na stanowieniu przez Sejm i Senat norm konstytucyjnych. 

 

 Funkcja kontrolna odnosi się przede wszystkim do rządu i podległej mu administracji. 

Uprawnienia w tym zakresie przysługują wyłącznie Sejmowi oraz posłom, którzy mogą kierować 
do członków rządu interpelacje, wnioski o przedstawienie bieżących informacji, zapytania 

poselskie i pytania w aktualnych sprawach. W ramach realizacji tej funkcji Sejm może żądać na 

przykład informacji w określonej sprawie lub obecności ministrów na posiedzeniach komisji 

sejmowych. Senat ma niewielkie uprawnienia kontrolne polegające na prawie uzyskania 

informacji od organu władzy publicznej. 

 



FUNKCJE PARLAMENTU 

 Funkcja kreacyjna polega na powoływaniu innych organów konstytucyjnych 
państwa oraz osób wchodzących w ich skład. Uprawnienia w tym zakresie są 
podzielone między Sejm i Senat, chociaż większe kompetencje ma izba 
poselska. 

 

 Funkcja europejska parlamentu (od 2004 r.) polega na możliwości 
oddziaływania przez Sejm i Senat na prawodawstwo unijne i wynika z traktatów 
unijnych. Natomiast zasady współpracy między rządem a sejmem w sprawach 
unijnych reguluje specjalna ustawa. 

 



GMACH  

SEJMU RP 



SALA POSIEDZEŃ 

     SEJMU RP 



 BUDYNEK 

SENATU RP 




