
Główne zasady demokracji 

Suwerenność Narodu- doktryna, 
zgodnie z którą lud rozumiany jako 

polityczna wspólnota obywateli 
(obywatelstwo), jest suwerenem w
 państwie i od niego wywodzi się 

legitymizacja władzy.

Pluralizm polityczny– w państwach 
demokratycznych jedna z zasad 

funkcjonowania parlamentarnych 
systemów partyjnych, polegająca na 

istnieniu dwóch lub więcej partii 
politycznych reprezentujących różne 
programy i orientacje, walczących o 

zdobycie władzy w państwie



Trójpodział Władzy- według teorii podziału władzy dzielimy władzę w

 państwie na: 
 1.Władzę ustawodawczą - stanowioną przez parlament za pomocą uchwał, 

które tworzą prawo. W Polsce władzę ustawodawczą sprawuje Sejm oraz Senat.

       2.Władza wykonawcza - zajmuje się wprowadzaniem prawa ustanowionego 
przez władze ustawodawczą. W Polsce przedstawicielami tej władzy są 

Prezydent, Rada Ministrów oraz administracja rządowa.

3.Władza sądownicza. - sprawowana jest przez sądy i trybunały.

Państwo Prawa - koncepcja państwa, w którym obowiązujące prawo ma pozycję 
nadrzędną w systemie politycznym, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich 

kompetencji, a obywatelom gwarantuje szereg praw i wolności.



Inne formy sparowania władzy 

• 1.Monarchia-  Rządy spoczywają w rękach jednej osoby. Monarcha sprawuje 
rządy w zasadzie dożywotnio. Może jednak zrezygnować z tronu, czyli 

abdykować. Monarchia może być dziedziczna, czyli kiedy władza przechodzi 
po śmierci króla, na syna lub kogoś z członków jego rodu; lub elekcyjna. 

Rody panujące w państwach będących monarchiami dziedzicznymi tworzyły 
dynastie.

2.Despotyzm-  nieograniczona przez prawo władza, która charakteryzuje się 
stosowaniem przemocy i naruszaniem wolności obywatelskich.



3.Totalitaryzm-  sposób sprawowania władzy, którego celem jest całkowite 
podporządkowanie społeczeństwa i jego ubezwłasnowolnienie. Cel ten 

osiągano, gdyż istniała tylko jedna partia sprawująca władzę. Partia sprawująca 
władzę miała monopol informacyjny i rozbudowany aparat propagandy. 

Obowiązywała oficjalna ideologia państwowa. Rozbudowano system tajnych 
policji, które za pomocą terroru utrzymywały społeczeństwo w posłuszeństwie.

4.Absolutyzm- jeśli monarcha skupiał w swych rękach całkowitą i niepodzielną 
władzę, to można mówić o absolutyzmie. Król sam wydaje prawa, mianuje 

ministrów, urzędników i kieruje państwem niekontrolowany przez jakikolwiek 
organ państwowy (np. Radę).

5.Dyktatura-  sposób rządzenia, gdy jednostka lub grupa osób będąca u władzy 
znosi swobody demokratyczne w kraju.



6.Autokracja-  nieograniczona władza jednostki nad innymi członkami 
społeczeństwa (inaczej: samowładztwo).

7.Republika- Rzeczpospolita (państwo jako rzecz wspólna obywateli). 
Najwyższe organy państwa (takie jak parlament, prezydent) powoływane są na 
ściśle określony czas w wyniku wyborów. Upowszechnienie tej formy ustroju 
nastąpiło zwłaszcza w XX w., gdy w wielu państwach zniesiono monarchie.

8.Oligarchia- władzę sprawuje niewielka grupa ludzi. Pochodzą oni

 z najbogatszych i najbardziej wpływowych warstw społeczeństwa. Członkowie 
takiej uprzywilejowanej elity dbają o to, by ich rządom nie zagroził ktoś nowy 

(jednostka wywodząca się spoza ich grupy).



Zalety i wady demokracji 
podczas kryzysu



Demokracja-  ustrój dający możliwość konsultacji społecznych i podejmowania 
decyzji wybranych przez większość z poszanowaniem praw mniejszości. Nie 
sprawdza się jednak w wielu sytuacjach kryzysowych takich jak np.gaszenie 
pożarów. Demokracja nie może być również obecna w strukturach takich jak  
Wojsko, Policja.  W obecnej sytuacji, tym bardziej poddawanie pod dyskusje 

społeczną decyzji jakie kroki powinno podjąć państwo w zwalczaniu epidemii 
koronawirusa jest niewłaściwe. Zamiast tego potrzebne są twarde i 

jednoznaczne decyzje, które  zaprowadziłyby do zatrzymania rozwijającej się 
epidemii i powstrzymania negatywnych skutków we wszelkich dziecinach 

życia. Zarządzenia powinny odbywać się z poszanowaniem zasad 
demokratycznego państwa oraz obowiązującego w nim prawa. Nie może 

dochodzić do nadużyć władzy w dobie kryzysu. Decyzje podejmowane w tego 
typu sytuacjach powinny dążyć do zażegnania istniejącego problemu i powrotu 

do normalnego funkcjonowania.



Zalety 
  Niewątpliwą zaletą jest powszechny dostęp do wszelkiej 
maści dóbr materialnych, np.: jedzenie, środki czystości. 
Dzięki wszechobecnej wolości słowa każdy obywatel ma 
prawo do skomentowania decyzji rządu, co może skłonić 
organy zarządzające do zmiany lub poprawy zarządzenia 

albo prawa.



Wady 
Największą wadą demokracji jest powolność działania organów rządzących

 i długotrwałe rozpatrywanie wszelakich praw i ustaw. 
Wszelakie potknięcia  partii rządzącej będą wykorzystywane przeciwko nim 
przez opinie publiczną, a także partie opozycyjne. Może to doprowadzić do 

ogólnego nie zadowolenia i utarty zaufania do rządzących, co w konsekwencji 
może skutkować niewykonywaniem ich poleceń.

Ograniczenie wolości spowodowane na przykład przymusowym pobytem         
w domu, mogą doprowadzić do niezadowolenia społecznego 

W dobie nadchodzących wyborów prezydenckich przeprowadzenie ich             
w tradycyjnej formule, mogłoby skutkować narażeniem obywateli na 

niebezpieczeństwo zarażenia się  koronawirusem.
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