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Lekcja: Co może parlament? – scenariusz o kompetencjach oraz roli 
sejmu i senatu  
 
 

Cele lekcji i kryteria sukcesu: 
 

CEL     ODPOWIADAJĄCE CELOWI KRYTERIUM 

1. Dowiem   się,   czym   jest   system Potrafię  podać  ogólny  schemat  działania 
 parlamentarno-gabinetowy.  systemu  parlamentarno-gabinetowego  oraz 

     wiem, że funkcjonuje on w Polsce.  

2. Wyjaśnię, jaką rolę sprawuje parlament w Wiem, jak Konstytucja RP normuje funkcję 
 polskim systemie politycznym.  parlamentu (odrębnie  sejmu i  senatu) 
     w polskim systemie politycznym.  

3. Określę, jak przebiegają wybory Potrafię  wymienić najważniejsze elementy 
 parlamentarne.   niezbędne w procedurze wyborów 
     powszechnych  do parlamentu.  Rozróżniam 
     wybory do Sejmu RP od wyborów do Senatu 
     RP na podstawie ordynacji wyborczej. 

4. Dowiem   się,   jakie   kompetencje   i Potrafię wskazać kompetencje i uprawnienia 
 uprawnienia posiadają Sejm i Senat RP Sejmu i Senatu RP na podstawie konstytucji 
 oraz będę potrafił/potrafiła je rozróżnić. oraz wskazać, jak praca sejmu wpływa na 
     pracę   senatu   oraz   jakie posiadają 
     kompetencje własne.  

 

Forma: gra klasowa 
 

Czas trwania: 45 min. 
Wprowadzenie: 10 minut 
Gra: 28 minut (4 rundy po 6 minut + 1 minuta na sprawdzenie odpowiedzi w każdej rundzie) 
Podsumowanie: 7 minut 

 

Potrzebne materiały: 

 Załączniki nr 1, 2, 3, 4 wydrukowane w 4 egzemplarzach;

 Odpowiedzi do zadania 1 wydrukowane w 1 egzemplarzu;

 Karta do zliczania punktów wydrukowana w 1 egzemplarzu (załącznik nr 7);


 4 egzemplarze Konstytucji RP (załącznik dodatkowy poza scenariuszem, osoby 
uczestniczące mogą też przynieść egzemplarz ze sobą lub wypożyczyć z biblioteki);

 Stanowiska oznaczone numerami: 1, 2, 3, 4;

 Minutnik (osoba prowadząca może być odpowiedzialna za jego ustawianie np. w telefonie
i informowanie zespołów o upływającym czasie); 

 Nożyczki;

 Długopisy.
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Instrukcja dla osoby prowadzącej grę: 
 

Tydzień przed grą: 
 

Na lekcji poprzedzającej grę poinformuj uczniów i uczennice, że na kolejnych zajęciach czeka ich 
gra klasowa dotycząca sejmu i senatu. Jeśli ten temat nie był wcześniej omawiany, uczestnicy i 
uczestniczki gry mogą się do niej przygotować, czytając o sejmie, senacie, systemach politycznych i 
wyborach. Dzięki temu będą mieli większą szansę na wygraną w grze. Poproś, aby młodzież 
przyniosła na kolejne zajęcia 4 egzemplarze Konstytucji RP (np. wypożyczone z biblioteki). 

 

Wydrukuj odpowiednią liczbę materiałów i potnij te, które tego wymagają. 
 

W dniu gry: 
 

Przygotuj salę – stoły powinny być przesunięte pod ściany, żeby można się było miedzy nimi 
poruszać. Na stanowiska wybierz 4 stoły, które ustawisz na czterech krańcach sali, aby zespoły się 
nie rozpraszały po klasie. Na stołach połóż numery stanowisk i zostaw wydrukowane materiały dla 
każdej z grup (osobno zadania dla grup i podpowiedzi). Ewentualnie możesz stworzyć stanowiska 
do gry na szkolnym korytarzu. 
 

Kiedy osoby uczestniczące wejdą do sali: 

 

Rozpocznij grę od przedstawienia uczniom i uczennicom jej celów i przebiegu, żeby wiedzieli, po co 
w niej uczestniczą i czego mogą się dzięki niej dowiedzieć. Możesz powiedzieć: 
 

Za chwilę będziecie grać w grę klasową, dzięki której: 

 Dowiecie się, jak działa system parlamentarno-gabinetowy.

 Będziecie mogli wyjaśnić, jaką rolę sprawuje parlament w polskim systemie politycznym.

 Określicie, jak przebiegają wybory parlamentarne.


 Dowiecie się, jakie kompetencje i uprawnienia posiada Sejm RP i Senat RP oraz będziecie 
potrafili je rozróżnić.

 

Przebieg gry: 

 

1. Podziel klasę lub grupę na 4 zespoły (mniej więcej po 6 osób w grupie). Możesz wykorzystać 
w tym celu metody: 

 odliczania do czterech;

 losowania (losy trzeba przygotować wcześniej – mogą to być kawałki kartek w 4 kolorach);

 dowolnego grupowania się;

 wskazania grupy, która będzie w jednym zespole.
 

2. Powiedz, żeby grupy na chwilę usiadły, i wyjaśnij zasady gry: 

 
Zadaniem każdego zespołu jest zebranie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi, a 
tym samym punktów. Każdy zespół będzie realizował te same zadania, odpowiednio 
przechodząc od jednego stanowiska do kolejnego, tak aby odwiedzić wszystkie cztery. 

 

 

 

O kolejności odwiedzania stanowisk zadecyduje losowanie. 
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3. Pozwól zespołom wylosować kolejność podchodzenia do stanowisk (załącznik nr 6). 
 

4. Powróć do tłumaczenia zasad: 

 
Na rozwiązanie pojedynczego zadania zespoły będą miały 6 minut. Za rozwiązanie 
przyznawane są punkty według instrukcji na kartach z zadaniami. Największa liczba 
punktów przyznawana jest za samodzielne i prawidłowe rozwiązanie zadania. Jeśli 
skorzystacie z podpowiedzi lub pomocy (np. podręczników) dostaniecie ich trochę mniej, 
zgodnie z instrukcją i punktacją, które znajdziecie na kartach z zadaniami. Po upływie 6 
minut zespół sprawdza odpowiedź i przyznaje sobie odpowiednią liczbę punktów. Każdy 
zespół powinien też dysponować jednym egzemplarzem Konstytucji RP lub jej fragmentem 
(załącznik nr 5). Do wykonania poszczególnych zadań zespoły mogą się dzielić na 
podzespoły. Jeśli skończycie zadanie przed upływem czasu, sprawdźcie odpowiedzi, 
przyznajcie sobie punkty, przeczytajcie odpowiedź i poczekajcie na zmianę. 

 
5. Zapytaj się, czy wszystko jest zrozumiałe i odpowiedz na ewentualne pytania. 

 
6. Wyznacz osobę, która będzie odpowiedzialna za ustawianie minutnika i informowanie o 

upływającym czasie. Osoba prowadząca może wziąć to zadanie na siebie. 

 
7. Zespoły podchodzą do swoich stanowisk. Osoba odpowiedzialna za minutnik daje znak: czas 

start (6 minut na turę + minuta na sprawdzenie odpowiedzi). Po upływie tego czasu zespół 
 

zmienia stanowisko. W trakcie trwania gry osoba prowadząca może chodzić po sali i 
upewniać się, czy wszystko jest jasne. 

 

Opisy zadań: 
 

Stanowisko 1 
 
Zespół bierze kartkę A4 z wydrukowanym załącznikiem nr 1. Jego zadaniem jest wskazać cechy 
systemu parlamentarno-gabinetowego, który obowiązuje w Polsce. 
 
Podpowiedź to opis systemu parlamentarno-gabinetowego, który leży na stole osobno. 
Odpowiedź do tego zadania powinna mieć osoba prowadząca, do której zgłasza się zespół po 
wykonaniu zadania. 
 

Stanowisko 2 
Zespół uzupełnia tabele dotyczące funkcji sejmu i senatu w załączniku nr 2. 
 

Stanowisko 3 
Gra Ambasador wyborczy (zasady są takie jak w kalamburach, ale hasłami są zdania). 
 
Na stole leżą paski z wyciętymi zdaniami, które ma odgadnąć zespół. Osoby prezentują wylosowane 
hasła z puli znajdującej się na stole. Zespół może podzielić się też na pół i równolegle odgadywać hasła. 
Za odgadnięcie jednego hasła przyznawany jest 1 punkt. Po zakończeniu pracy zespół 
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odczytuje pozostałe hasła. Zdania w załączniku są ułożone w pakietach dla każdego zespołu. Należy 
je wyciąć, żeby każde zdanie znajdowało się na osobnym pasku papieru i służyło do gry Ambasador 
wyborczy. 
 

Stanowisko 4  

Zespoły grają w Tabu – opisują dwa pojęcia związane z systemami wyborczymi. 

 

8. Po przejściu przez wszystkie stanowiska zespoły podliczają punkty i odczytują wyniki. Osoba 
prowadząca informuje, kto wygrał i gratuluje grupie, która zwyciężyła. Może też sprawdzić, 
czy podczas realizacji zadań pojawiły się jakieś wątpliwości i je wyjaśnić. Na zakończenie 
warto zapytać uczestników i uczestniczki o ich wrażenia dotyczące udziału w grze. 
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WYDRUKUJ TEN ZAŁĄCZNIK W 4 EGZEMPLARZACH 

Załącznik nr 1 

 

Wskażcie cechy systemu parlamentarno-gabinetowego, który obecnie występuje w Polsce. 5 
odpowiedzi z poniższych jest prawdziwych. Dwie pomyłki są dopuszczalne – przy większej liczbie 
nie przyznawajcie sobie punktów za to zadanie. 

 

3 punkty otrzymacie, kiedy samodzielnie rozwiążecie zadanie. 2 punkty, jeśli skorzystacie tylko z 
druku Konstytucji. 1 punkt, jeśli skorzystacie z podpowiedzi, która leży na stole. Prawidłowe 
odpowiedzi zna osoba prowadząca grę – po rozwiązaniu zadania zgłoście się do niej. 
 

1. Prezydent wskazuje osobę, która ma zostać premierem.  
2. Członkowie i członkinie parlamentu (Sejmu i Senatu) są wybierani w wyborach 

powszechnych. 
3. Parlament może zgłosić wotum nieufności wobec prezydenta. 
4. Zadaniem głowy państwa jest reprezentowanie obywateli i obywatelek.  
5. Funkcje szefa rządu i głowy państwa pełni ta sama osoba. 
6. Od większości parlamentarnej zależy czy rząd się utrzyma. 
7. Rząd dysponuje prawem skrócenia kadencji Sejmu i Senatu.  
8. Parlament wybiera członków i członkinie Rady Ministrów. 
9. Posłowie i posłanki mogą wyrazić wotum zaufania wobec rządu. 
10. Premier i ministrowie nie muszą odpowiadać na pytania posłów i posłanek. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Podpowiedź do zadania 1: 
(jeśli zespół z niej nie skorzysta może otrzymać dodatkowe punkty) 

 

To system polityczny, który określa zależności między parlamentem, radą ministrów a głową 
państwa. 
 

„W systemie parlamentarnym (zwanym też systemem parlamentarno-gabinetowym) punkt 
ciężkości władzy znajduje się w legislatywie. Parlament nie zajmuje się jedynie tworzeniem nowego 
prawa, ale odgrywa decydującą rolę przy powoływaniu i odwoływaniu rządu, ma też narzędzia, 
które umożliwiają kontrolowanie bieżącej pracy ministrów. Władza wykonawcza należy do rządu i 
prezydenta. Możliwość działania rządu jest jednak całkowicie uzależniona od posiadania poparcia 
parlamentu. Uprawnienia prezydenta mają zaś charakter formalny i honorowy, np. to on powołuje 
rząd, ale nie może tego zrobić wedle własnego uznania, lecz musi podporządkować się woli 
większościowej koalicji parlamentarnej. Wszystkie podpisywane przez prezydenta akty urzędowe 
nabierają mocy prawnej dopiero po złożeniu na nich podpisu także przez premiera (tzw. 
kontrasygnata).” 

 

(Cyt. Fragment Przewodnika Młodego Obywatela, CEO, Warszawa 2006, str. 127) 
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WYDRUKUJ TEN ZAŁĄCZNIK W 4 EGZEMPLARZACH 
Załącznik nr 2 

 

Instrukcja: Uzupełnijcie tabele dotyczące Sejmu i Senatu. Możecie podzielić się na podzespoły, 
żeby wykonać zadanie w czasie 6 minut. 

 

Za prawidłową odpowiedź w każdej tabeli bez korzystania z podpowiedzi - 1 punkt (maksymalnie 3 
punkty za każdą z tabel), za korzystanie z Konstytucji lub podręcznika 0,5 punktu (maksymalnie 1,5 
punktu za każdą z tabel). Prawidłowe odpowiedzi zna osoba prowadząca grę – po rozwiązaniu 
zadania zgłoście się do niej.  

 

Kompetencje własne Sejmu 
 

1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kompetencje własne Senatu 
 

1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3.  
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Kompetencje wspólne Sejmu i Senatu 

1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3.  
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WYDRUKUJ TEN ZAŁĄCZNIK W 4 EGZEMPLARZACH 

Załącznik nr 3 
 
Przed wami leżą hasła dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu w formie zdań. Wybierzcie osobę lub 
osoby, które będą Wam je prezentować. Możecie używać słów, pokazywać słowa gestami, ale nie 
wolno osobie prezentującej wypowiedzieć głośno dokładnego słowa z hasła. Za odgadnięcie 
każdego z haseł zespół otrzymuje 1 punkt.  
 
 
 
 

 

Prezydent ogłasza termin wyborów.  
 
 
 

Wybory do Sejmu i Senatu są co 4 lata.  
 
 
 

Państwowa Komisja Wyborcza nadzoruje przebieg wyborów.  
 
 
 

Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów.  
 
 
 

Weź ze sobą dowód na wybory.  
 

 

Zostań posłem w wieku 21 lat.  
 
 
 

Głosowanie jest tajne.  
 
 
 

Wybory są powszechne i bezpośrednie.  
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WYDRUKUJ TEN ZAŁĄCZNIK W 4 EGZEMPLARZACH 
 

Załącznik nr 4 – Przetnij, żeby oddzielić hasła oraz instrukcję. 

 

Instrukcja dla zespołu: Jedna osoba z zespołu ma opisać hasło zapisane na kartce, a pozostała 
część drużyny ma je odgadnąć. Opisując hasło osoba nie może użyć wypisanych na kartce słów 
„tabu”. Do wytłumaczenia pojęcia osoba z zespołu używa swoich słów. 

 

Zespół dostaje 3 punkty za każdą prawidłową odpowiedź, co oznacza, że maksymalnie otrzymacie 
6 punktów za zadanie.  
 
 
 

 

Hasło: Większościowy 
Słowa tabu – większościowy, większość, więcej, najwięcej 

 

"Ten przymiotnik wskazuje na przyjętą metodę ustalenia wyniku głosowania, czyli przeliczenia 
głosów na mandaty parlamentarne. Mandat zdobył kandydat, który zdobył najwiękcej głosów". 
Ten system funkcjonuje w wyborach do Senatu. 
 

"W modelowym systemie tego typu kraj zostaje podzielony na okręgi jednomandatowe (w 
praktyce zdarzają się okręgi wielomandatowe – np. W wyborach do Senatu w Polsce). W każdym 
madat uzyskuje zwycięzca, czyli ten, kto uzyskał największą liczbę głosów. Tego rodzaju metoda z 
natury rzeczy premiuje silnych – średniej wielkości partia może przecież nie uzyskać nawet jednego 
miejsca w parlamencie, jeśli w każdym okręgu zajmie drugie miejsce. W efekcie ten system nie 
odzwierciedla dobrze zróżnicowania poglądów wyborców i często oskarżany jest o 
niesprawiedliwość. Ma on jednak także wielu entuzjastów, któzy wskazują na jego zalety. Należy 
do nich z pewnością bardziej spersonalizowany charakter wyborów – w tym systemie wyborcy 
głosują na konkretnych kandydatów, a nie na partyjne listy. Ponadto sprzyja stabilności państwa, 
jako że prowadzi z reguły do wyłonienia jednopartyjnej większości w parlamencie." 

 

(Źródło: Przewodnik młodego obywatela, CEO, CIVITAS, Warszawa 2006 str. 114-115) 
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Załącznik nr 5 
KONSTYTUCJA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Wybrane fragmenty 
 
 

Art. 10. 
 

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy 
ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 
 
2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 
 

Art. 89. 
 

1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej 
wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 
 

1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, 
 

2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, 
 

3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, 
 

4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, 
 

5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. 
 
2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów 
międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes 
Rady Ministrów zawiadamia Sejm. 
 
3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów 
międzynarodowych określa ustawa. 
 

Art. 90 
 

1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji 
międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej 
w niektórych sprawach. 
 
2. Ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 
1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby senatorów. 
 
3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w 
referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125. 
 
4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 
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Rozdział IV 
SEJM I SENAT 

 

Art. 95. 
 

1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.  
2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami  
Konstytucji i ustaw. 
 

WYBORY I KADENCJA 
 

Art. 96. 
 

1. Sejm składa się z 460 posłów. 
 
2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają 
się w głosowaniu tajnym. 
 

Art. 97. 
 

1. Senat składa się ze 100 senatorów. 
 
2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 
 

Art. 98. 
 

1. Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu 
rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia 
poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. 
 
2. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed 
upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, 
przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. 
 
3. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 
głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie 
kadencji Senatu. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
 
4. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka 
Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. 
Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu skrócona zostaje również kadencja Senatu. 
 
5. Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie 
wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 
dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje pierwsze 
posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia 
wyborów. 
 
6. W razie skrócenia kadencji Sejmu stosuje się odpowiednio przepis ust. 1. 
 

Art. 99. 
 

1. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej 
w dniu wyborów kończy 21 lat. 
 
2. Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w 
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dniu wyborów kończy 30 lat. 
 

3. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. 
 

Art. 100. 
 

1. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy. 
 
2. Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu. 
 
3. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki 
ważności wyborów określa ustawa. 
 

Art. 101. 
 

1. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy. 
 
2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko 
ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie. 
 

POSŁOWIE I SENATOROWIE 
 

Art. 102. 
 

Nie można być równocześnie posłem i senatorem. 
 

Art. 103. 
 

1. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, 
członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z 
zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub 
z zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i 
sekretarzy stanu w administracji rządowej. 
 
2. Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie 
wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą 
sprawować mandatu poselskiego. 
 
3. Inne przypadki zakazu łączenia mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi oraz 
zakazu jego sprawowania może określić ustawa. 
 

Art. 104. 
 

1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców. 
 
2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem 
następujące ślubowanie: 
 

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec 
suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra 
obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej." 
 

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg". 
 

3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu. 
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Art. 105. 
 

1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w 
zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za 
taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw 
osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. 
 
2. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może 
być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej. 
 
3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na 
żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega 
również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym. 
 
4. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W 
takim przypadku nie stosuje się przepisów ust. 2 i 3. 
 
5. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go 
na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, 
który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. 
 
6. Szczegółowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności karnej oraz 
tryb postępowania określa ustawa. 
 

Art. 106. 
 

Warunki niezbędne do skutecznego wypełniania obowiązków poselskich oraz ochronę 
praw wynikających ze sprawowania mandatu określa ustawa. 
 

Art. 107. 
 

1. W zakresie określonym ustawą poseł nie może prowadzić działalności gospodarczej z 
osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego ani nabywać 
tego majątku. 
 
2. Za naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1, poseł, uchwałą Sejmu podjętą na 
wniosek Marszałka Sejmu, może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, 
który orzeka w przedmiocie pozbawienia mandatu. 
 

Art. 108. 
 

Do senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 103-107. 
 

ORGANIZACJA I DZIAŁANIE 
 

Art. 109. 
 

1. Sejm i Senat obradują na posiedzeniach. 
 
2. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje na dzień 
przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 98 ust.  
3 i 5. 
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Art. 110. 
 

1. Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków. 
 
2. Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje 
Sejm na zewnątrz. 
 
3. Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne. 
 

Art. 111. 
 

1. Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy. 
 
2. Tryb działania komisji śledczej określa ustawa. 
 

Art. 112. 
 

Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego 
organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów 
państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm. 
 

Art. 113. 
 

Posiedzenia Sejmu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Sejm może bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, uchwalić 
tajność obrad. 
 

Art. 114. 
 

1. W przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i Senat, obradując wspólnie pod 
przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako  
Zgromadzenie Narodowe. 
 
2. Zgromadzenie Narodowe uchwala swój regulamin. 
 

Art. 115. 
 

1. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek 
udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni. 
 
2. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek 
udzielenia odpowiedzi w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu Sejmu. 
 

Art. 116. 
 

1. Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju. 
 
2. Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie 
do wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie 
wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej. 
 

Art. 117. 
 

Zasady użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa ratyfikowana umowa 
międzynarodowa lub ustawa. Zasady pobytu obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
zasady przemieszczania się ich przez to terytorium określają ratyfikowane umowy międzynarodowe 
lub ustawy. 
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Art. 118. 
 

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. 
 
3. Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe 
jej wykonania. 
 

Art. 119. 
 

1. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. 
 
2. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez 
Sejm przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów. 
 
3. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio 
nie była przedłożona komisji. 
 
4. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego 
w Sejmie do czasu zakończenia drugiego czytania projektu. 
 

Art. 120. 
 

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm 
podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej. 
 

Art. 121. 
 

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. 
 
2. Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić 
poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania 
ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu 
przyjętym przez Sejm. 
 
3. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu, 
uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 
 

Art. 122. 
 

1. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 Marszałek Sejmu 
przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej. 
 
2. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia 
i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
3. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent 
Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za 

zgodną z Konstytucją. 
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4. Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny 
uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych 
przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z 
całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje 
ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę 
Sejmowi w celu usunięcia niezgodności. 
 
5. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego 
w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego 
rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje 
ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie ponownego 
uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej nie przysługuje prawo wystąpienia 
do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3. 
 
6. Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w 
sprawie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne rozpatrzenie 
ustawy wstrzymuje bieg, określonego w ust. 2, terminu do podpisania ustawy. 
 

Art. 123. 
 

1. Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z 
wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących 
ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów. 
 
2. Regulamin Sejmu oraz regulamin Senatu określają odrębności w 
postępowaniu ustawodawczym w sprawie projektu pilnego. 
 
3. W postępowaniu w sprawie ustawy, której projekt został uznany za pilny, termin 
jej rozpatrzenia przez Senat wynosi 14 dni, a termin podpisania ustawy przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej wynosi 7 dni. 
 

Art. 124. 
 

Do Senatu stosuje się odpowiednio przepisy art. 110, art. 112, art. 113 i art. 120. 
 

REFERENDUM 
 

Art. 125. 
 

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 wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych 
do głosowania, wynik referendum jest wiążący. 
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4. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 ust. 
6, stwierdza Sąd Najwyższy. 
 
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa. 
 

 

Rozdział V  

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

Art. 131. 
 

1. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym 
Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent 
Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, 
wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej 
niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza 
Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta 

Rzeczypospolitej. 
 
2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta 
Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie: 
 

1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej, 
 

2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 
 

3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych 
przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze, 

 
4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do 
sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 
2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego, 

 
5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. 

 
3. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta 
Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu. 
 
4. Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o 
skróceniu kadencji Sejmu. 
 

Art. 133. 
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych: 
 

1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat, 
 

2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w 
innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, 

 
3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim 
przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. 

 
2. Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić 
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się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją. 
 

3. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady 
Ministrów i właściwym ministrem. i zarządzenia na zasadach określonych w art. 92 i art. 93. 
 
4. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych 
swoich kompetencji. 
 

Art. 144. 
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i 
ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe. 
 
2. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu 
Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. 
 
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy: 
 

1) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu, 
 

2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, 
 

3) skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji, 
 

4) inicjatywy ustawodawczej, 
 

5) zarządzania referendum ogólnokrajowego, 
 

6) podpisywania albo odmowy podpisania ustawy, 
 

7) zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

 
8) zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego, 

 
9) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, 

 
10) wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, 

 
11) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów, 

 
12) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego 
pełnienia obowiązków, 

 
13) wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem 
Stanu członka Rady Ministrów, 

 
14) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, 

 
15) zwoływania Rady Gabinetowej, 

 
16) nadawania orderów i odznaczeń, 

 
17) powoływania sędziów, 

 
18) stosowania prawa łaski, 

 
19) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się 
obywatelstwa polskiego, 
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20) powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 
 

21) powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, 
 

22) powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
 

23) powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, 

 
24) wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 

 
25) powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej, 

 
26) powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, 

 
27) powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

 
28) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływania 
i odwoływania Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, 

 
29) wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93, 

 
30) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. 

 

Art. 145. 
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie 
przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. 
 
2. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą  
Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków 
Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. 
 
3. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan 
oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
ulega zawieszeniu. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. 
 

 

Rozdział VI 
RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA 

 

Art. 154. 
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład 
Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z 
pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub 
przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej 
Rady Ministrów. 
 
2. Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o 
udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 
 
3. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej wotum zaufania 
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w trybie ust. 2 Sejm w ciągu 14 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera 
Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent 
Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków. 
 

Art. 155. 
 

1. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie art. 154 ust. 3 Prezydent Rzeczypospolitej 
w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady 
Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 
 
2. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie określonym w ust. 
1, Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory. 
 

Art. 156. 
 

1. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za 
naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z 
zajmowanym stanowiskiem. 
 
2. Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed 
Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 
115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów. 
 

Art. 157. 
 

1. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność 
za działalność Rady Ministrów. 
 
2. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem również odpowiedzialność 
indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez Prezesa 
Rady Ministrów. 
 

Art. 158. 
 

1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na 
wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady 
Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję 
Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego 
wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. 
 
2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie 
nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być 
zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku. 
Powtórny wniosek może być zgłoszony przed upływem 3 miesięcy, jeżeli wystąpi z nim co 
najmniej 115 posłów. 
 

Art. 159. 
 

1. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności 
może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Przepis art. 158 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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2. Prezydent Rzeczypospolitej odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum 
nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. 
 

Art. 160. 
 

Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum 
zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 
 

Art. 162. 
 

1. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu 
nowo wybranego Sejmu. 
 
2. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów również w razie: 
 

1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów, 
 

2) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności, 
 

3) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów. 
 
3. Prezydent Rzeczypospolitej, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej 
dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów. 
 
4. Prezydent Rzeczypospolitej, w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, może 
odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów. 
 

 

Rozdział IX  

ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ 
I OCHRONY PRAWA 

 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 
 

Art. 202. 
 

1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. 
 
2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi. 
 
3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności. 
 

Art. 203. 
 

1. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej,  
Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek 
organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 
 
2. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu 
terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z 
punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. 
 
3. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować z punktu widzenia legalności i 
gospodarności działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, 
w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują 
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się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa. 
 

Art. 204. 
 

1. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi: 
 

1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, 
 

2) opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, 
 

3) informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone w ustawie. 
 
2. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. 
 

Art. 205. 
 

1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 6 lat i 
może być ponownie powołany tylko raz. 
 
2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może zajmować innego stanowiska, z 
wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych. 
 
3. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego 
ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. 
 

Art. 206. 
 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może 
być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i 
jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O 
zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać 
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. 
 

Art. 207. 
 

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa. 
 

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 
 

Art. 208. 
 

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i 
obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. 
 
2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa. 
 

Art. 209. 
 

1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5 lat. 
 
2. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem 
stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych. 
 
3. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego 
ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. 
 

 
 

Art. 210. 
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Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych 
organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. 
 

Art. 211. 
 

Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być 
zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego 
zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 
niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie 
zatrzymanego. 
 

Art. 212. 
 

Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o 
stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. 
 

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 
 

Art. 213. 
 

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji 
oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. 
 
2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach 
indywidualnych podejmuje uchwały. 
 

Art. 214. 
 

1. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 
 
2. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej, 
związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością 
pełnionej funkcji. 
 

Art. 215. 
 

Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizację oraz szczegółowe 
zasady powoływania jej członków określa ustawa. 
 

 

Rozdział X 
FINANSE PUBLICZNE 

 

Art. 219. 
 

1. Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej. 
 
2. Zasady i tryb opracowania projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości 
oraz wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej, a także zasady i 
tryb wykonywania ustawy budżetowej określa ustawa. 
 
3. W wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok może 
określać ustawa o prowizorium budżetowym. Przepisy dotyczące projektu ustawy budżetowej 
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stosuje się odpowiednio do projektu ustawy o prowizorium budżetowym. 
 

4. Jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły w życie w 
dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na 
podstawie przedłożonego projektu ustawy. 
 

Art. 220. 
 

1. Zwiększenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych przez Radę Ministrów 
nie może powodować ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego niż przewidziany w 
projekcie ustawy budżetowej. 
 
2. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego 
przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa. 
 

Art. 221. 
 

Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, 
zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu 
gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów. 
 

Art. 222. 
 

Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku 
budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny. W wyjątkowych przypadkach 
możliwe jest późniejsze przedłożenie projektu. 
 

Art. 223. 
 

Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia przekazania 
jej Senatowi. 
 

Art. 224. 
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje w ciągu 7 dni ustawę budżetową albo ustawę o 
prowizorium budżetowym przedstawioną przez Marszałka Sejmu. Do ustawy budżetowej i ustawy 
o prowizorium budżetowym nie stosuje się przepisu art. 122 ust. 5. 
 
2. W przypadku zwrócenia się Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym 
przed jej podpisaniem, Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku w Trybunale. 
 

Art. 225. 
 

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie 
ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może 
w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. 
 

Art. 226. 
 

1. Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedkłada Sejmowi 
sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. 
 
2. Sejm rozpatruje przedłożone sprawozdanie i po zapoznaniu się z opinią Najwyższej Izby 
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Kontroli podejmuje, w ciągu 90 dni od dnia przedłożenia Sejmowi sprawozdania, uchwałę 
o udzieleniu lub o odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium. 
 

Art. 227. 
 

1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo 
emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski 
odpowiada za wartość polskiego pieniądza. 
 
2. Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes Narodowego Banku Polskiego, 
Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego. 
 
3. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta 
Rzeczypospolitej, na 6 lat. 
 
4. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej, 
związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z 
godnością jego urzędu. 
 
5. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako 
przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów powoływane na 6 lat, 
w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat. 
 
6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do 
wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy 
budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, 
składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej. 
 
7. Organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowe 
zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa. 
 

 

Rozdział XI 
STANY NADZWYCZAJNE 

 

Art. 228. 
 

1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są 
niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan 
wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. 
 
2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze 
rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości. 
 
3. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać 
ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów 
nadzwyczajnych, określa ustawa. 
 
4. Ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających 
z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. 
 
5. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać 
stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego 
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funkcjonowania państwa. 
 

6. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje 
wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych. 
 
7. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być 
skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być 
przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory 
Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. 
Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został 
wprowadzony stan nadzwyczajny. 
 

Art. 229. 
 

W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko 
agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny 
na części albo na całym terytorium państwa. 
 

Art. 230. 
 

1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub 
porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może 
wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym 
terytorium państwa. 
 
2. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas 
nie dłuższy niż 60 dni. 
 

Art. 231. 
 

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent 
Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm 
niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 
 

Art. 232. 
 

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących 
znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas 
oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium 
państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu. 
 

Art. 233. 
 

1. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie 
stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w art. 30 
(godność człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 
41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 
(dostęp do sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 
i art. 72 (rodzina i dziecko). 
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2. Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z 
powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia 
oraz majątku. 
 
3. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie 
klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w art. 22 (wolność działalności 
gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 
ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 
(prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo 
do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku). 
 

Art. 234. 
 

1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent 
Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i 
w granicach określonych w art. 228 ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez 
Sejm na najbliższym posiedzeniu. 
 
2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł 
powszechnie obowiązującego prawa. 
 

 

Rozdział XII 
ZMIANA KONSTYTUCJI 

 

Art. 235. 
 

1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej 
liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. 
 
2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu 
przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. 
 
3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie wcześniej 
niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. 
 
4. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 
 
5. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub XII Konstytucji 
może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy. 
 
6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, podmioty 
określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, 
przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te 
zwracają się do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w 
ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą 
opowiedziała się większość głosujących. 
 
7. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia 
Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej 
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podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w 
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 
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WYDRUKUJ TEN ZAŁĄCZNIK W 1 EGZEMPLARZU  

Załącznik nr 6 
 

Losy wyznaczające kolejność podchodzenia do stanowisk. 
 

1 2 3 4 
 
 
 
 

 

2 3 4 1 
 
 
 
 

 

3 4 1 2 
 
 
 
 

 

4 1 2 3 
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WYDRUKUJ TEN ZAŁĄCZNIK W 1 EGZEMPLARZU 

Załącznik nr 7 
 

Karta do zbierania punktów – zespół 1  

 

Stanowisko 1 2 3 4 
 

Punkty 
 
 
 
 
 
 

Suma:  
 
 
 

 

Karta do zbierania punktów - zespół 2  

 

Stanowisko 1 2 3 4 
 

Punkty 
 
 
 
 

 

Suma:  
 
 
 

 

Karta do zbierania punktów - zespół 3  

 

Stanowisko 1 2 3 4 
 

Punkty 
 
 
 
 
 

 

Suma:  
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Karta do zbierania punktów - zespół 4  

 

Stanowisko 1 2 3 4 
 

Punkty 
 
 
 
 

 

Suma: 
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KLUCZ ODPOWIEDZI – Materiał dla prowadzącego 
 

Odpowiedzi do zadania 1 
1,2,4,6,9 

 

Odpowiedzi do zadania 2 - na postawie Konstytucji, informacji z internetowych stron Sejmu 
i Senatu.  

 

Kompetencje własne Sejmu 
 

1. Sejm uczestniczy w tworzeniu rządu, udzielając wotum zaufania powołanej przez Prezydenta 
Radzie Ministrów lub samodzielnie wybierając Prezesa Rady Ministrów i proponowany przez 
niego skład rządu. 

 
2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów poprzez interpelacje i zapytania 
poselskie, na które musi udzielić odpowiedzi Prezes Rady Ministrów lub pozostali członkowie 
Rady Ministrów. W ramach swych uprawnień Sejm może żądać informacji w danej sprawie od 
członka rządu w formie pisemnej lub ustnej na posiedzeniu Sejmu lub komisji. 
 
3. Zarządzenie ogólnokrajowego referendum. 
 
4. Udzielanie wotum nieufności poszczególnym ministrom bądź całemu rządowi. 

 
5. Sejm w drodze ustawy upoważnia Prezydenta RP do ratyfikowania i wypowiadania 
niektórych umów międzynarodowych. 

 
6. Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju. Sejm 
może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do 
wspólnej obrony przeciwko agresji. 

 
7. W ramach realizowania funkcji kontrolnej Sejm debatuje corocznie nad wykonaniem przez 
rząd ustawy budżetowej, opierając się na opinii Najwyższej Izby Kontroli, a efektem dokonanej 
oceny jest udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium dla rządu. 

 
8. Sejm powołuje członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, część składu 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowej Rady Sądownictwa i Rady Polityki Pieniężnej. 

 
9. W ramach realizowania funkcji kontrolnej Sejm debatuje corocznie nad wykonaniem przez 
rząd ustawy budżetowej, opierając się na opinii Najwyższej Izby Kontroli, a efektem dokonanej 
oceny jest udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium dla rządu. 

 
10. Sejm rozpatruje też sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora  
Ochrony Danych Osobowych, jak również wysłuchuje corocznej informacji Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.   
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11. Praca nad ustawą: w trzech czytaniach, po wprowadzeniu poprawek Senatu, po 
zawetowaniu ustawy przez prezydenta 
 
12. Powoływanie komisji śledczych  

 

Kompetencje własne Senatu 
 

1. Konstytucja powierza Marszałkowi Senatu i grupie 30 senatorów obowiązek czuwania nad 
przestrzeganiem jej postanowień, dając im możliwość występowania do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskami w sprawach dotyczących zgodności prawa z ustawą zasadniczą, 
a także zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych. 

 
2. Do tradycji II Rzeczypospolitej i aktualnej praktyki uczestnictwa Senatu we 
współpracy międzynarodowej nawiązuje zaangażowanie tej Izby we współdziałanie z 
organizacjami polonijnymi w różnych krajach świata. 

 
3. Senat rozpatruje sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – organu powołanego do 
strzeżenia wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. 
Odrzucenie sprawozdania przez Senat stanowi jedną z przesłanek wygaśnięcia kadencji 
wszystkich członków Krajowej Rady. 

 
4. Senat rozpatruje sprawozdania oraz informacje przedstawiane przez Trybunał 
Konstytucyjny, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 
 
5. Udzielenie zgody na referendum inicjowane przez prezydenta. 
 
6. Praca nad ustawą po jej uchwaleniu w Sejmie (po trzech czytaniach)  

 

Kompetencje wspólne Sejmu i Senatu 
 

1. Tworzenie lub inicjowanie zmiany ustawy konstytucyjnej (funkcja ustrojodawcza). 
 
2. Tworzenie ogólnych i powszechnie obowiązujących aktów prawnych (funkcja ustawodawcza) 
 
3. Prawo inicjatywy ustawodawczej. 
 
4. Sejm, za zgodą Senatu, powołuje Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
 
 
5. Obie izby na równych prawach uchwalają ustawę o wyrażeniu zgody na ratyfikację 

umowy międzynarodowej, na podstawie której ma nastąpić przekazanie kompetencji organów 

władzy państwowej w niektórych sprawach organowi międzynarodowemu lub organizacji 

międzynarodowej. 
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6. Rada Ministrów współpracuje z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z 

członkostwem Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie stanowienia 

prawa unijnego, wnoszenia skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 

sprawowania przez przedstawicieli rządu prezydencji składów Rady. 

 
7. Sejm i Senat tworzą Zgromadzenie Narodowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


