
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 5: UDZIAŁ W WYBORACH I REFERENDACH. 
 
 
Zagadnienia: 
1. Przepisy prawa. 
2. Bierne i czynne prawo wyborcze. 
3. Problemy polskich wyborców. 

 

Rozwinięcie:  
 

1. Przepisy prawa polskiego. 

Art. 57 i następne KRP gwarantują obywatelom prawo do udziału w życiu publicznym: prawo zrzeszania się, 
prawo do zgromadzeń, listy i petycje do organów władzy państwowej, głosowanie w wyborach i referendach. 
 
Wybory: to proces, w którym pełnoletni obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich 
przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji pośredniej. Podstawową 
metodą dokonywania wyborów jest głosowanie. Zasady głosowania oparto w ordynacji wyborczej -  polski 
kodeks wyborczy. 
 
Referendum (głosowanie ludowe): forma głosowania w demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać 
wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. W czasie referendum obywatele całego kraju lub jego części 
wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu. Głosowanie ogólnokrajowe, dotyczy spraw państwa 
lub regionalne, dotyczy spraw gminy. 
 
Poprzez wybory wybiera się: 

 Prezydenta RP, 

 posłów na sejm, 

 senatorów do senatu, 

 posłów do PE,  

 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

 radnych do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. 
 
Poprzez referendum obywatele: 

 podejmują najważniejsze decyzje w najważniejszych dla kraju sprawach, 
np. 

 referendum konstytucyjne: 25 maja 1997 r. 

 referendum unijne: 7-8 czerwca 2003 r. 
 
 

2. Bierne i czynne prawo wyborcze. 

 czynne prawo wyborcze – prawo do głosowania przysługuje każdemu obywatelowi, który w dniu wyborów 
ukończył 18 lat (z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych i pozbawionych praw publicznych), 

 bierne prawo wyborcze – zwane prawem wybieralności, przysługuje osobom posiadającym czynne prawo 
wyborcze, które osiągnęły odpowiednią granicę wieku (z wyjątkiem jw. i skazane prawomocnie za 
przestępstwo umyślne): 

 18 lat do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, 

 21 lat do Sejmu RP i PE 

 25 lat na urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 

 30 lat do Senatu RP, 

 35 lat na urząd Prezydenta RP. 
 główne zasady prawa wyborczego: 



 powszechność, 

 równość, 

 bezpośredniość, 

 tajność, 

 proporcjonalność (sejm), większość (np. prezydent, senat). 
 

3. Problemy polskich wyborców. 

 frekwencja wyborcza – odsetek osób uprawnionych do głosowania, które oddały swój głos w czasie 
wyborów lub referendum; 

 legitymizacja społeczna – rzeczywiste poparcie przez większość obywateli; 
 sposób prowadzenia kampanii wyborczych – głównym celem polityków i partii politycznych jest 

zwycięstwo i zdobycie władzy. Mandat wolny, polityk nie jest związany obietnicami wyborczymi; 
 wybory parlamentarne w 2015 – wyniki (sejm – 460 posłów): 

 PiS    37,58%  235 mandatów, 

 PO    24,09%  138 mandatów, 

 Kukiz’15   8,81%  42 mandatów 

 .Nowoczesna   7,60%  28 mandatów, 

 PSL    5,13%  16 mandatów, 

 Mniejszość Niemiecka  0,18%  1 mandat. 
 

 

 

Opracować w zeszycie (do wyboru): 
 

1. Opisz swoje stanowisko wobec postulatu: „w Polsce należy wprowadzić obowiązek udziału 
obywateli w wyborach”. Podaj minimum trzy argumenty. 
 

2. Jakie, Twoim zdaniem, są przyczyny niskiej frekwencji wyborczej w Polsce? 
 


