Lekcja wiedzy o społeczeństwie w dniu 26 marca 2020 r.
Proszę, aby uczniowie zapisali temat lekcji:
Temat: Władza ustawodawcza w Polsce w świetle Konstytucji.
Uczniowie zapoznają się z treścią Konstytucji RP – rozdział IV. Można do tego wykorzystać dostęp
do wersji online na stronie Sejmu RP: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
Notatka do lekcji:
1. Polski parlament.
liczba
członków

Sejm (izba niższa parlamentu)

Senat (izba wyższa parlamentu)

460 posłów

100 senatorów

długość
kadencji

4 lata

sposób wyboru wybory 5P (pięcioprzymiotnikowe):
- powszechne,
- równe,
- bezpośrednie,
- w głosowaniu tajnym,
- proporcjonalne

wybory:
- powszechne,
- bezpośrednie,
- w głosowaniu tajnym,
- zgodne z ordynacją większościową (od
2011 roku senatorowie są wybierani w
jednomandatowych okręgach
wyborczych)

prawa
wyborcze

- czynne: od 18 lat (do wybierania)
- bierne: od 21 lat (do bycia
wybranym)

- czynne: od 18 lat
- bierne: od 30 lat

funkcje

–
nadanie ustroju państwu,
–
stanowienie nowych praw;
jest to potrzebne,
–
decydowanie o finansach
państwa,
–
powoływanie i odwoływanie
rządu oraz innych osób na ważne
stanowiska,
–
kontrola działań rządu

–
nadanie ustroju państwu,
–
stanowienie nowych praw,
–
powoływanie osób na niektóre
ważne stanowiska państwowe,
–
decydowanie o finansach państwa

organy

Marszałek Sejmu:
- zwołuje posiedzenia Sejmu
(kilkudniowe okresy pracy posłów, w
trakcie których odbywają się m.in.
Głosowania),
•przewodniczy obradom Sejmu
(posiedzeniom plenarnym),
- reprezentuje izbę na zewnątrz,

Marszałek Senatu:
- zwołuje posiedzenia Senatu,
- przewodniczy obradom Senatu,
- reprezentuje izbę na zewnątrz

- zarządza wybory prezydenckie
Prezydium Sejmu:
- tworzą je Marszałek Sejmu i
wicemarszałkowie,
- zajmuje się m.in. ustalaniem planu
pracy Sejmu, koordynacją podziału
spraw między komisje

Prezydium Senatu:
- tworzą je Marszałek Senatu i
wicemarszałkowie,
- zajmuje się m.in. przydzielaniem spraw
do poszczególnych komisji

Konwent Seniorów:
- tworzą go Marszałek Sejmu,
wicemarszałkowie i przewodniczący
klubów poselskich (i klubów
parlamentarnych, jeśli zrzeszają min.
15 posłów),
- zajmuje się m.in. konsultowaniem
planu pracy Sejmu.

Konwent Seniorów:
- tworzą go Marszałek Senatu,
wicemarszałkowie i przewodniczący
klubów senackich (i klubów
parlamentarnych, jeśli zrzeszają min. 7
senatorów),
- zajmuje się m.in. konsultowaniem planu
pracy Senatu, terminów posiedzeń

2. Wybory parlamentarne
Wybory parlamentarne, czyli wybory do Sejmu i Senatu, zarządza Prezydent RP. O ich ważności
decyduje Sąd Najwyższy.

Film dla chętnych uczniów na temat władzy ustawodawczej znajduje się na stronie www.youtube.pl
pod tytułem: KONSTYTUCJA - ROZDZIAŁ 4 - SEJM I SENAT CZ 1 WYBORY DO SEJMU

