
CO OZNACZA SŁOWO 

DEMOKRACJA? 

Demokracja to system, w którym władza 
należy do ogółu obywateli/mieszkańców/ 
członków danej wspólnoty (państwa, 
miasta, wsi, wspólnoty lokalnej, 
regionalnej, 
kontynentalnej). 
Nieodłączną cechą demokracji jest 
możliwość funkcjonowania w przestrzeni 
publicznej 
różnych, konkurencyjnych poglądów oraz 
stronnictw rywalizujących o władzę/wpływ 
na decyzje. 

F R AG M E N T Y KO N S T Y T U 

C J I 

ZASADA O GÓLNA I F UNDAMENT Y D EMOKRACJI 
Art. 4. [Zasada suwerenności Narodu; formy sprawowania władzy] 

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. 

Art. 11. [Pluralizm polityczny; finansowanie partii politycznych] 

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają 

na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi 

na kształtowanie polityki państwa. 

2. Finansowanie partii politycznych jest jawne. 

Art. 12. [Wolność tworzenia i działania zrzeszeń i fundacji] 

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno- 

zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. 

Art. 14. [Wolność prasy i środków społecznego przekazu] 

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. 

Art. 54. [Wolność słowa] 

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 

informacji. 

Art. 57. [Wolność zgromadzeń] 

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. (...) 

Art. 61. [Prawo dostępu do informacji publicznej] 

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących 

funkcje publiczne. (…) 

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych 

organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku 

lub obrazu. (…) 

KLUCZOWE A SPEK T Y D EMOKRACJI P OŚREDNIEJ 

(PRZEDSTAWICIELSKIEJ) 
Art. 62. [Czynne prawo wyborcze] 

1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, 

senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania 

kończy 18 lat. 
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2. (…) prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione 

lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych. 

Art. 96. [Skład Sejmu; przymiotniki wyborcze] 

1. Sejm składa się z 460 posłów. 

2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu 

tajnym. 

K O M E N T A R Z 
Jedynym przypadkiem pozbawienia praw wyborczych jest pozbawienie praw 
publicznych (b. rzadko orzekane przez sądy karne w wypadku szczególnie ciężkich 
przestępstw) oraz ubezwłasnowolnienie (stosowane głównie w przypadku ciężkich 
chorób psychicznych lub niedorozwoju umysłowego). 

 



Źródło 1.A. Wyimki z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 
KLUCZOWE ASPEK T Y DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ 

– REFERENDUM 
Art. 125. [Referendum ogólnokrajowe] 

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. 

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 

3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięła udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik 

referendum jest wiążący. (…) 

K O M E N T A R Z 
W III RP odbyły się cztery referenda, lecz tylko dwa spośród nich miały charakter 
wiążący i realnie przełożyły się na kierunki polityki państwa: 
• W referendum 25.05.1997 roku 52,7% głosujących (przy frekwencji wyborczej 
42,86%) opowiedziało się za przyjęciem obowiązującej Konstytucji RP. 
• W referendum 7–8.06.2003 roku aż 77,45% głosujących (przy frekwencji 58,85%) 
zagłosowało za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 
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KLUCZOWE ASPEK T Y DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ 

– OBYWATELSK A INICJAT YWA USTAWODAWCZA 
Art. 118. [Inicjatywa ustawodawcza] 

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie 

Ministrów. 

2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo 

wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa. 

KLUCZOWE ASPEK T Y DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ 

– P RAWO D O P ET YCJI, W NIOSKÓW I S K ARG 
Art. 63. [Prawo do petycji, wniosków i skarg] 

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej 

zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi 

przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków 

i skarg określa ustawa. 
 

ZADANIA DLA UCZNIA: 

1. Jakie są fundamenty demokracji? Do czego mają prawo obywatele w państwie demokratycznym 
w myśl podanych artykułów w pierwszej części? 
2. Wymień instytucje demokracji pośredniej zawarte w Konstytucji. Co oznaczają przymiotniki wyborcze? 
3. Czym jest referendum, kiedy się je ogłasza, kto może je ogłosić? 
WSKAZÓWKA 

Podkreślam, że najistotniejsze decyzje w ciągu ostatnich 30 lat, tj. przyjęcie nowej Konstytucji 
oraz wejście Polski do UE, zostały podjęte bezpośrednio przez obywateli właśnie 
za pomocą referendum. 
4. Komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza? 
5. Kto i do kogo może składać petycje, wnioski i skargi? 

 

 


