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Wstęp 
 

W swojej pracy chciałbym poruszyć problem kompetencji polityków 
w naszym kraju. UwaŜam, Ŝe ten temat jest bardzo waŜny, zwłaszcza Ŝe 
zauwaŜa go praktycznie kaŜdy. Nie trzeba znać się na polityce aby 
dostrzec, Ŝe wiele rzeczy moŜna by było zrobić lepiej. Wielu ludzi w 
Polsce chciałoby poprawy w tym obszarze (na poparcie tej tezy 
umieściłem ankiety i opinie internautów). Pomimo, według mnie, 
częściowej poprawy, ciągle zdarza się, Ŝe stajemy się pośmiewiskiem na 
arenie międzynarodowej, a pieniądze z naszych podatków przysłowiowo 
znikają, lub są źle wykorzystywane. 
  
 
Opinie internautów na stronie www.pytamy.pl : 

Co myślicie o Polskich politykach ? 
 
1 „Dzięki naszym politykom najchętniej oglądam wiadomości z 
zagranicy.” 
2 „Politycy są politykami i obojętnie kto będzie rządził to będzie tak 
samo. KaŜdy polityk patrzy tylko na to Ŝeby jak najwięcej kasy dla siebie 
zagarnąć.” 
3 „Polscy politycy są tacy sami jak w kaŜdym innym kraju pseudo - 
demokratycznym. Polityka to gra interesów, a jak coś nie wyjdzie to 
zawsze znajdzie się kozioł ofiarny.” 
4 „Same kur.y i złodzieje!” 
5 „Banda starych dziadów rządzących tylko po to by jak najwięcej kasy 
zarobić. Nie zaleŜy im na dobru państwa ani narodu w dupie maja 
wyborcze obietnice.” 
6 „Nie myślę o nich.” 
7 „Świnie, dosłownie (nie obraŜając zwierząt).” 
8 „Szkoda klawiatury” 
9 „Niedoświadczeni partacze w ogóle nie liczący się z opinią społeczną. 
politycy uwaŜają zwykłych ludzi (którzy w dodatku śmią mieć własne 
zdanie) za tumanów i vice versa zresztą.” 
10 „Beznadzieja, jeśli chodzi o kulturę w ogólnym sensie, ale nie wiem 
czy nie przesadzę mówiąc tacy politycy jakie społeczeństwo. ChociaŜ, 
gdy się ich wybiera, to się często nie zna ich moŜliwości do końca.” 
 
Tutaj zaznaczam, i Ŝ umie ściłem wszystkie odpowiedzi 
zamieszczone na portalu. 
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Jak oceniasz prac ę polskich polityków? (ankieta w śród uczniów 
klas trzecich gimnazjum) 
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Przeciętnie 42%
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Jak oceniasz prac ę polskich polityków? (ankieta uliczna) 
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Świat polityki  

 
Aby bliŜej poznać przyczynę tego problemu, uwaŜam, Ŝe naleŜy 

zacząć od przyjrzenia się drodze jaką musi pokonać obywatel, aby 
zostać waŜnym politykiem oraz jakie obowiązki i przywileje wynikają z 
pełnienia danej funkcji.  
 
1. Prezydent 

 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Konstytucją, 

najwyŜszy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy 
państwowej, najwyŜszy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, 
czuwa nad przestrzeganiem postanowień i zapisów Konstytucji, 
zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach 
powszechnych na pięcioletnią kadencję i moŜe być ponownie wybrany 
tylko raz. Kadencja prezydenta rozpoczyna się w dniu złoŜenia przysięgi 
przed Zgromadzeniem Narodowym według roty wyznaczonej w 
Konstytucji. Odmowa złoŜenia przysięgi powoduje tymczasowe przejęcie 
obowiązków prezydenckich przez Marszałka Sejmu do czasu wyboru 
nowego Prezydenta. Nowo wybrany prezydent-elekt obejmuje urząd w 
ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta Rzeczypospolitej.  

Korzyści materialne na czas kadencji prezydenta to między innymi 
liczne rezydencje takie jak: Pałac Prezydencki w Warszawie, Belweder w 
Warszawie, Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle, 
Rezydencja Prezydenta RP w Lucieniu, Dworek Prezydenta RP w 
Ciechocinku. Zarobki to około 20 tys. złotych miesięcznie. 

Konstytucja RP osobie Prezydenta RP poświęca cały rozdział V. 
Szczegółowe zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania 
wyborów oraz warunki waŜności określa ustawa z dnia z dnia 27 
września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544). Oto najwaŜniejsze z nich (dotyczące osoby 
kandydata): 
- Na Prezydenta Rzeczypospolitej moŜe być wybrany obywatel polski, 
który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw 
wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 
obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. (Art. 127. punkt 3) 
 - Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz 
warunki waŜności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej określa ustawa. 
(Art. 127. punkt 7) 
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Gdy wczytamy się bardziej w dziennik ustaw i Konstytucję RP 
moŜemy zauwaŜyć iŜ wiąŜe się z tym bardzo wiele skomplikowanych 
formalności. Nie bez znaczenia jest teŜ to, Ŝe musimy być osobą 
popularną i medialną. Z tego wszystkiego wynika iŜ przygotowania do tej 
kandydatury mogą trwać wiele lat (cięŜkiej pracy). 
JednakŜe pomimo iŜ na samym początku potencjalny kandydat musi 
pokonać wiele przeciwności losu (np. zdobyć wymagane 100 tys. 
podpisów) to jednak warunki nie są zbyt rygorystyczne. Jest to bardzo 
niepokojące. Dla przykładu: według przepisów i zasad umieszczonych w 
konstytucji wynika iŜ wykształcenie kandydata nie ma Ŝadnego 
znaczenia. Oczywiście kaŜdy moŜe powiedzieć, Ŝe wybór i tak naleŜy do 
wyborcy, ale niestety społeczeństwo w tym zakresie jest bardzo 
niedoinformowane.  

UwaŜam, Ŝe dobrym przykładem (piętnującym polskie przepisy) 
kandydata, który w ogóle nie powinien znaleźć się na liście wyborczej 
jest Andrzej Lepper (postać na zdjęciu z pierwszej strony pracy). Aby 
lepiej zrozumieć ten problem podaję kilka informacji na temat tej osoby: 
 
Andrzej Lepper  

Urodził się 13 czerwca 1954 r. w Stowięcinie (obecnie woj. 
Pomorskie).  
Posiada średnie wykształcenie, ukończył Technikum Rolnicze w 
Sypniewie jako abiturient, nie przystąpił do matury. 
W swojej juŜ wieloletniej karierze zasłynął głównie w prokuraturze. 
Przeciwko Andrzejowi Lepperowi toczyło się wiele procesów karnych i 
cywilnych, w związku ze zniewaŜaniem funkcjonariuszy publicznych, 
pomówieniami, niszczeniem mienia, organizowaniem nielegalnych 
blokad dróg i przejść granicznych. Sam w 2007 stwierdził, Ŝe wytoczono 
mu łącznie 137 procesów sądowych i postępowań przed kolegiami do 
spraw wykroczeń. Do 2007 miał sześć prawomocnych wyroków 
skazujących. Niejednokrotnie nie stawiał się na wyznaczane rozprawy 
sądowe. W 1999 po kolejnym niestawieniu się na rozprawie w sprawie 
zniewaŜenia byłego wicepremiera Janusza Tomaszewskiego sąd wydał 
za nim list gończy, na skutek którego zatrzymano go na przejściu 
granicznym. Wykaz niektórych wyroków kończących procesy z udziałem 
Andrzeja Leppera: 
- Sąd Rejonowy w Słupsku skazał Andrzeja Leppera na karę półtora roku 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 
okres trzech lat próby za podŜeganie do uŜycia siły wobec zarządcy 
gospodarstwa ogrodniczego w Kobylnicy w 1994, na skutek czego jego 
zwolennicy wychłostali Antoniego Chodorowskiego i ogolili mu głowę. 
- Sąd Okręgowy w Łodzi w 2002 utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w 
Łodzi skazujący Andrzeja Leppera za zniewaŜenie byłego wicepremiera 
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Janusza Tomaszewskiego poprzez nazwanie go publicznie "bandytą z 
Pabianic". 
- Sąd Apelacyjny w Gdańsku w 2002 podtrzymał wyrok Sądu 
Okręgowego w Gdańsku skazujący go za zniewaŜenie prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego i dwóch byłych wicepremierów, zmieniając 
jednocześnie karę pozbawienia wolności na 20 tys. zł. 
- Sąd Rejonowy w Słubicach uznał Andrzeja Leppera w marcu 2002 za 
winnego zorganizowania w styczniu 1999 nielegalnej blokady na 
przejściu granicznym w Świecku, wymierzając mu karę roku pozbawienia 
wolności z warunkowym jej zawieszeniem i grzywnę w łącznej kwocie 5 
tys. zł. W następnym roku wyrok ten został utrzymany przez Sąd 
Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim. 
- 8 maja 2006 Sąd Apelacyjny w Warszawie nie uwzględnił apelacji 
Andrzeja Leppera od wyroku za pomówienie 5 polityków z Platformy 
Obywatelskiej i SLD, na mocy którego został on skazany za ten czyn na 
karę roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem wykonania tej kary na okres pięciu lat próby. 
- W 2006 przegrał proces cywilny ze Zbigniewem Komorowskim, którego 
pomówił o sprowadzanie do Polski zboŜa skaŜonego nitrofenem. 
- W lipcu 2008 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał go w pierwszej 
instancji za wysypanie na tory w 2002 zboŜa naleŜącego do Zbigniewa 
Komorowskiego na grzywnę w wysokości 25 tys. zł.  
 

O tej osobie moŜna by było pisać i pisać, ale ze względu na to iŜ 
nie jest moim celem pisanie biografii o owym polityku to ograniczyłem się 
tylko do najbardziej interesujących i najwaŜniejszych informacji. 
Pomimo tych wszystkich faktów mógł startować jako kandydat na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Równie zdumiewającą rzeczą jest 
jego wynik: 15,11% z ilością 2 259 094 głosów. W pierwszej turze zajął 
III miejsce, w drugiej turze poparł Lecha Kaczyńskiego obecnego 
Prezydenta RP (2005 r.) Tutaj nasuwa się pytanie: Czy takie poparcie 
jest wynikiem tego iŜ rzeczywiście Andrzej Lepper mógłby być dobrym 
prezydentem, czy teŜ z niedoinformowania wyborców? 
 
2. Premier 
 

Prezes Rady Ministrów jest szefem rządu w ustroju politycznym 
Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W 
Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów 
oraz jako odrębny organ administracji.  
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Do jego kompetencji organizacyjnych naleŜy: reprezentowanie 
Rady Ministrów, kierowanie jej pracami, zwoływanie posiedzeń, ustalanie 
porządku obrad, przewodnictwo posiedzeń.  
Do jego kompetencji merytorycznych naleŜy: kierowanie merytoryczną 
działalnością Rady Ministrów, decydowanie o składzie Rady Ministrów, 
koordynowanie i kontrolowanie pracy ministrów i pozostałych członów 
Rady, wydawanie rozporządzeń, sprawowanie nadzoru nad 
samorządem terytorialnym. 
 
Uprawnienia jako naczelnego organu administracji rządowej: 
- posiada kompetencje generalne – do jego zadań naleŜy wszystko to co 
nie jest zastrzeŜone dla innych organów (tzw. domniemanie kompetencji) 
- wydaje rozporządzenia i zarządzenia 
- jest podstawowym łącznikiem administracji rządowej 
- jest zwierzchnikiem słuŜbowym wszystkich pracowników administracji 
rządowej 
- dokonuje obsady personalnej szeregu organów administracji rządowej 
- nadzoruje organy centralne i terytorialne administracji rządowej 
- nadzoruje samorząd w granicach określonych w konstytucji i ustawach 
 

Obsługę urzędu Prezesa Rady Ministrów zapewnia Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów. Prezesowi Rady Ministrów podlega Rządowe 
Centrum Legislacji oraz wiele innych jednostek organizacyjnych. 

Osoba desygnowana postanowieniem Prezydenta RP na Prezesa 
Rady Ministrów jest prezydenckim kandydatem do objęcia urzędu 
Prezesa Rady Ministrów. Desygnowany premier nie posiada Ŝadnych 
uprawnień z wyjątkiem politycznego przywileju do sformowania 
własnego gabinetu, którego skład przedstawia Prezydentowi RP. 
Prezydent RP nie ma uprawnienia do ingerencji w skład osobowy 
proponowanej Rady Ministrów i przepisami Konstytucji jest zobligowany 
do jej powołania (postanowienie Prezydenta RP publikowane w 
Monitorze Polskim wchodzące w Ŝycie z dniem podpisania) i odebrania 
od jej wszystkich członków, w tym od Prezesa Rady Ministrów, przysięgi. 
Prezes Rady Ministrów w ciągu 14 dni od złoŜenia przysięgi przedstawia 
w Sejmie expose celem uzyskania wotum zaufania. 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji przysługuje mu ochrona funkcjonariuszy BOR-u oraz 
większość przywilejów zastrzeŜonych dla tego urzędu. Jego miesięczne 
zarobki wahają się w granicach 16 tys. złotych. 

Prezes Rady Ministrów moŜe sprawować jednocześnie funkcję 
szefa resortu i przewodniczącego komitetu, a takŜe moŜe być posłem na 
Sejm RP lub senatorem albo w ogóle nie być parlamentarzystą. Nie 
moŜe natomiast sprawować urzędu Prezydenta RP oraz innych 
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wysokich urzędów państwowych (np. Prezes NBP). MoŜe zdarzyć się 
dymisja Prezesa lub/i Rady Ministrów z powodu nie uchwalenia przez 
Sejm wotum zaufania lub rezygnacji. Wtedy Rada Ministrów nadal 
sprawuje swoją władzę do czasu powołania nowej. Zazwyczaj jest to 
proces trudny do przeprowadzenia przed wygaśnięciem kadencji Sejmu, 
gdyŜ na straŜy stabilnych rządów stoi Konstytucja. 
 
3. Senator 
 
Senator to deputowany, członek parlamentu. Instytucja mająca korzenie 
w Senacie z okresu staroŜytnego Rzymu. W Polsce senator jest 
członkiem Senatu, izby wyŜszej Parlamentu. Senatorem w Polsce moŜe 
być obywatel, który ukończył 30 lat i ma bierne prawo wyborcze.  

Obowiązkiem senatora jest złoŜenie ślubowania przed Senatem 
RP, branie udziału w pracach Senatu na posiedzeniach plenarnych i w 
komisjach oraz utrzymywanie kontaktu z wyborcami. 
Senatorowi przysługuje immunitet (nietykalność), prawo do diet, 
bezpłatnych przejazdów, urlopu na czas kadencji z zachowaniem 
ciągłości pracy. Jego zarobki wynoszą około 10 tys. zł miesięcznie.  
W odróŜnieniu od posłów senatorom nie przysługuje prawo interpelacji, 
ani prawo do inicjatywy ustawodawczej (gdyŜ ta przysługuje Senatowi); 
wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej moŜe złoŜyć grupa 10 
senatorów bądź komisja senacka. 
Senatorowie są zorganizowani w Senacie w kluby i koła senatorskie. 
Regulamin Senatu ustala minimalną liczebność klubu na 7 senatorów, 
do utworzenia koła potrzeba 3 senatorów. 

Mandat senatora to (w prawie konstytucyjnym i tradycyjnie) 
pełnomocnictwo udzielone osobie sprawującej funkcję pochodzącą z 
wyboru. Obecnie jest to określenie całokształtu praw i obowiązków 
senatora. Funkcja parlamentarzysty jest czasochłonna i nie moŜe być 
łączona z innymi zajęciami, które takŜe stanowią istotne obciąŜenie, albo 
które mogłyby negatywnie wpływać na niezaleŜność deputowanego. 
Mechanizmem, który to zapewnia, jest tzw. niepołączalność mandatu 
senatora z określonymi funkcjami lub z określonym zatrudnieniem. 
Mandatu senatora nie moŜna łączyć z funkcją: 
Prezydenta RP, posła, posła do Parlamentu Europejskiego, prezesa 
Narodowego Banku Polskiego, NajwyŜszej Izby Kontroli, Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka 
Rady Polityki PienięŜnej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, sędziego, 
prokuratora, urzędnika słuŜby cywilnej, Ŝołnierza w czynnej słuŜbie 
wojskowej, funkcjonariusza policji oraz słuŜb ochrony państwa, 
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wojewody, radnego samorządowego, wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta, ambasadora.  
Mandat senatora moŜna łączyć z funkcją: premiera, członka rządu, 
ministra Mandat senatora wygasa wskutek śmierci, zrzeczenia się, utraty 
prawa wybieralności lub stwierdzenia niewaŜności wyboru. 

Obowiązki senatora i jego uprawnienia uregulowane są 
szczegółowo przez przepisy prawne: Konstytucję RP, ustawy - wśród 
nich przede wszystkim przez ustawę o wykonywaniu mandatu posła i 
senatora - oraz Regulamin Senatu. 
Senator ma obowiązek czynnego uczestniczenia w posiedzeniach 
Senatu oraz organów Senatu (komisji senackich, Prezydium Senatu, 
Konwentu Seniorów). JeŜeli senator narusza ten obowiązek i opuszcza 
bez usprawiedliwienia posiedzenia albo jest obecny na posiedzeniu, ale 
nie bierze udziału w głosowaniu, to obniŜane są świadczenia pienięŜne, 
które otrzymuje za dany miesiąc. Na posiedzeniach plenarnych senator 
moŜe zabrać głos w omawianej przez Senat sprawie, zgłaszać wnioski 
do dyskutowanej przez Senat ustawy i uchwały (proponować jej 
odrzucenie, przyjęcie bez poprawek albo wnosić do jej tekstu poprawki), 
zgłaszać tzw. wnioski formalne (np. ogłoszenie przerwy, ograniczenie 
czasu przemówień) oraz wnioski dotyczące porządku obrad. JeŜeli 
senator przedstawiał na posiedzeniu Senatu stanowisko komisji 
senackiej w sprawie rozpatrywanej ustawy, to po ostatecznym jej 
rozpatrzeniu przez Senat ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach 
odpowiednich komisji sejmowych, na których wyjaśnia przyjęte przez 
Senat stanowisko. Senator ma równieŜ obowiązek zgłoszenia swojej 
kandydatury przynajmniej do jednej stałej komisji senackiej. JeŜeli chce 
pracować w więcej niŜ dwóch komisjach, musi uzyskać zgodę Prezydium 
Senatu. W komisji senator ma prawo zabierać głos w sprawach 
przewidzianych porządkiem obrad, zgłaszać wnioski do rozpatrywanych 
aktów prawnych, zgłaszać uwagi i propozycje do pracy komisji i trybu jej 
obrad. Senator moŜe takŜe brać czynny udział w pracach kaŜdej innej 
komisji, której nie jest członkiem, ale nie moŜe wtedy uczestniczyć w 
głosowaniu. 
Senator wykonuje swoje obowiązki nie tylko w parlamencie, ale takŜe w 
swoim okręgu wyborczym i w innych miejscach na terenie kraju, a takŜe 
za granicą. WiąŜe się to z koniecznością odbywania częstych podróŜy, 
przede wszystkim przyjazdu (kilka razy w miesiącu) na posiedzenia 
Senatu i komisji senackich. Dlatego teŜ senatorowi przysługują 
bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, a takŜe środkami transportu 
publicznego (PKP, PKS) oraz bezpłatne bilety na samoloty na terenie 
kraju. 
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4. Poseł na sejm 
 

Poseł to deputowany, członek parlamentu. W Polsce poseł na 
Sejm RP jest członkiem niŜszej izby parlamentu polskiego. 
Posłem w Polsce moŜe być obywatel, który ukończył 21 lat i ma czynne 
prawo wyborcze. O waŜności wyborów rozstrzyga Sąd NajwyŜszy. 
Posłowie (i Senatorowie) są reprezentantami Narodu, nie wiąŜą ich 
instrukcje wyborców, niedopuszczalne jest ich odwołanie przez 
wyborców (koncepcja mandatu wolnego).  

Do jego uprawnień naleŜy: udział w dyskusjach i głosowaniu na 
forum izby oraz w jej organach, czynne i bierne prawo wyborcze do 
organów Sejmu, składanie wniosków, zrzeszanie się w kluby i koła 
poselskie.  

Do jego obowiązków naleŜy: czynne uczestnictwo w pracach izby 
oraz Zgromadzenia Narodowego (sankcją za niewypełnianie obowiązku 
moŜe być poniesienie odpowiedzialności regulaminowej, a takŜe 
zmniejszenie świadczeń), złoŜenie oświadczenia majątkowego (w 
przypadku oświadczenia nieprawdy grozi posłowi odpowiedzialność 
karna).  

Poseł nie moŜe łączyć swojej funkcji z funkcją: Prezydenta RP, 
senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, pracownika Kancelarii 
Sejmu, Senatu lub Prezydenta, pracownika administracji rządowej (z 
wyjątkiem członka Rady Ministrów i sekretarza stanu), Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego, NajwyŜszej Izby Kontroli i ich zastępców, 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich 
zastępców, członka Rady Polityki PienięŜnej, Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji, sędziego, prokuratora, urzędnika słuŜby cywilnej, Ŝołnierza w 
czynnej słuŜbie wojskowej, funkcjonariusza policji oraz słuŜb ochrony 
państwa, wojewody, radnego samorządowego, wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta, ambasadora.  
Poseł ma równieŜ zakaz: podejmowania dodatkowych zajęć oraz 
przyjmowania darowizn mogących naruszyć zaufanie wyborców (sankcją 
odpowiedzialność regulaminowa), zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek z wykorzystaniem mienia 
państwowego i komunalnego, zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej z osiągnięciem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub 
samorządu terytorialnego (sankcją za złamanie zakazu jest pociągnięcie 
do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, zakaz zasiadania we 
władzach zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych przedsiębiorców z 
bezpośrednim udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych, 
zakaz posiadania pakietów udziałów lub akcji przekraczających 10 % w 
spółkach prawa handlowego, w których udziały mają państwowe lub 
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komunalne osoby prawne lub podmioty gospodarcze, w których 
uczestniczą takie osoby. 

Immunitet 
Immunitet polega na wyłączeniu lub ograniczeniu moŜliwości 

pociągania posła do odpowiedzialności prawno-karnej lub w ogóle 
sądowej oraz legalnego naruszania jego nietykalności osobistej. 
Przywilej ten nie obowiązuje w przypadku ujęcia posła na gorącym 
uczynku, jeŜeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego toku postępowania. NaleŜy przyjąć, iŜ w nadzwyczajnych 
sytuacjach, jak obrona konieczna czy stan wyŜszej konieczności, wolno 
podejmować wobec posła czynności niecierpiące zwłoki polegające na 
ograniczeniu jego wolności osobistej. W razie zatrzymania posła, naleŜy 
niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Marszałka Sejmu, który moŜe 
nakazać natychmiastowe uwolnienie posła. 
Zakaz pozbawiania posła wolności jest ograniczony w czasie - przypada 
na okres od dnia ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych do 
momentu wygaśnięcia mandatu (co nie dotyczy wykonania kary 
pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu) 
RozróŜniamy 2 rodzaje immunitetu: 
- immunitet materialny - wynikający z art. 105 ust. 1 Konstytucji: jest to 
zakaz pociągania posła do odpowiedzialności za wszelkie działania 
wchodzące w zakres sprawowania mandatu, choćby nawet nosiły one 
znamiona przestępstwa (dot. kadencji i okresu po niej) 
- immunitet formalny - wynikający z art. 105 ust. 2 Konstytucji: jest to 
zakaz pociągania posła do odpowiedzialności karnej, chyba Ŝe sam 
wyrazi na to zgodę lub uczyni to Sejm (dot. okresu kadencji). JeŜeli 
postępowanie karne wobec posła zostało wszczęte przed dniem wyboru, 
wówczas nie ulega ono automatycznemu zawieszeniu do czasu 
wygaśnięcia mandatu - taką decyzję moŜe podjąć jedynie Sejm uchwałą 
popartą przez bezwzględną liczbę ustawowej liczby posłów. 

Świadczenia materialne obejmują całość uprawnień o charakterze 
finansowym i rzeczowym zapewniającym posłowi bądź zwrot 
ponoszonych kosztów w związku z wykonywaniem mandatu, bądź 
wynagrodzenie za wykonywane w parlamencie obowiązki: 
- diety parlamentarne - zryczałtowana rekompensata za wydatki 
związane ze sprawowaniem mandatu, otrzymywane przez wszystkich 
posłów, 
- uposaŜenie - wynagrodzenie równe wynagrodzeniu podsekretarza 
stanu (wiceministra) za wykonywanie obowiązków parlamentarnych 
stanowiących odpowiednik pracy zawodowej lub głównej działalności 
zarobkowej, otrzymywane przez tzw. posłów zawodowych. Jest to około 
10 tys. złotych miesięcznie. 



 13 

Jak rozwi ązać problem?  

 
Jest to bardzo skomplikowany i dość złoŜony problem. UwaŜam, Ŝe 

gdyby istniało jakieś proste rozwiązanie juŜ od dawna byłoby lepiej. 
Niestety z tym tematem borykamy się do dzisiaj. Mam jednak parę 
pomysłów i propozycji, które mogłyby spowodować polepszenie się 
stanu dzisiejszej polityki.  
 UwaŜam, Ŝe naleŜałoby zacząć od zachęcenia zdolnych i dobrze 
wykształconych osób do udziału w Ŝyciu politycznym. Na dzień dzisiejszy 
ów inteligencja woli się zajmować czymś innym, moŜliwe mniej 
stresującym niŜ polityka. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – nie opłaca 
się. Osoba zdolna, dobrze wykształcona woli wykonywać inny zawód, z 
którym wiąŜe się mniejsza odpowiedzialność, a jednocześnie zarobki są 
porównywalne, czasami nawet wyŜsze. Nietrudno się więc dziwić, Ŝe tak 
wielu potencjalnie potrzebnych ludzi, omija politykę szerokim łukiem. 
UwaŜam, Ŝe aby to zmienić naleŜałoby przeprowadzić kilka reform i 
zmian w przepisach na tym obszarze: 
- wprowadzić zapis w Konstytucji, Ŝe funkcję polityka moŜe pełnić tylko 
osoba o wykształceniu wyŜszym. Polityka nie powinna być dla ambitnych 
nieuków. Oczywiście wiele osób powie, Ŝe np. Lech Wałęsa nie ma 
wykształcenia wyŜszego, a zrobił wiele dobrego. W pełni się z tą opinią 
zgadzam, ale była to po pierwsze dość nietypowa sytuacja, a po drugie 
zadajmy sobie pytanie: Czy był dobrym prezydentem? 
- zmienić przepisy o wymaganym wieku posłów z 21 lat na 30 lat 
(większe doświadczenie) 
- zmienić przepisy o wymaganym wieku senatorów z 30 lat na 35 lat 
(większe doświadczenie) 
- politycy przy próbie przystępowania do pełnienia jakiejkolwiek funkcji 
powinni wykazać iŜ ich dotychczasowe zarobki przekraczały 10 tys. zł 
miesięcznie 
- wprowadzić obowiązek umieszczania na kartach do głosowania 
wykształcenia i aktualnego zawodu kandydata. PoniewaŜ uwaŜam, Ŝe 
wyborcy w trakcie głosowania mają prawo do tego Ŝeby wiedzieć na 
kogo głosują. 
- zwiększyć co najmniej trzykrotnie płace wszystkich polityków w Polsce. 
Aby, po pierwsze ich zarobki nie odstawały od zarobków polityków w 
innych krajach. Po drugie, aby ich zarobki były na tyle wysokie, aby nie 
musieli poszukiwać innych dróg do wzbogacenia się. Po trzecie aby 
inteligentni, uczciwi, dobrze wykształceni ludzie przestali postrzegać 
zawód polityka jako zawód gdzie pieniądze tak naprawdę zarabia się na 
podstawie tego jakie się ma wpływy, a nie rzeczywiste, legalne zarobki. 
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Po czwarte aby inteligencja stwierdziła, Ŝe rzeczywiście opłaca się być 
politykiem nawet bez prób dorabiania się „po ciemnej stronie”. 
- podzielić funkcję Prezydenta i parlamentu na takie, aby nie dochodziło 
do niepotrzebnych konfliktów (tak jak mamy dzisiaj). Po prostu kaŜda 
strona miałaby inne kompetencje (czyli takŜe zmiany ustrojowe).  
Dzięki temu moŜna by było uniknąć wielu kompromitacji, ale i takŜe 
praca parlamentu nie musiałaby iść na marne w razie veta prezydenta. 
 
Które rozwiązanie byłoby najlepsze? 

 
UwaŜam, Ŝe wszystkie wyŜej wymienione reformy bardzo 

pomogłyby dzisiejszej polityce. JednakŜe za najlepszą z nich i 
priorytetową uwaŜam obowiązek posiadania wyŜszego wykształcenia i 
większe ograniczenie wiekowe. Doprowadziłoby to do tego, Ŝe w 
parlamencie zasiadałyby osoby inteligentne, dobrze wykształcone, 
wiedzące jak radzić sobie z problemami w Polsce, które lepiej 
zarządzałyby naszymi pieniędzmi i przede wszystkim, dla których bycie 
politykiem nie byłoby piętnem, ale wyróŜnieniem. Myślę, Ŝe naprawdę 
nie moŜe być tu mowy o dyskryminacji niektórych kandydatów, ale o 
ostrej selekcji, dzięki której byłaby duŜo większa szansa, Ŝe ludzie 
wybrani do sejmu, senatu wiedzieliby „co robić”. Przepis taki dotyczyłby 
na razie tylko parlamentu, rządu i prezydenta, czyli stanowisk, na których 
ciąŜy największa odpowiedzialność. Myślę, Ŝe takie rozwiązanie szybko 
znalazłoby swoich sojuszników, zwłaszcza wśród wyborców (ankieta). 
Szanse na zrealizowanie takiej zmiany równieŜ uwaŜam za duŜe 
(pomimo ewentualnych sprzeciwów niektórych ugrupowań politycznych) 
Oczywiście nie mogłoby się to stać od razu. Aby nie zaszkodzić naszym 
interesom i nie wprowadzać niepotrzebnego zamętu taką zmianę 
naleŜałoby wprowadzać stopniowo. Moim zdaniem najlepiej byłoby 
zacząć od ograniczenia wiekowego przy przyszłych wyborach do 
parlamentu. Następnie sprawdzić jak pomysł się przyjął, a potem znów 
za 4 lata wprowadzić kolejną zmianę w postaci wymaganego wyŜszego 
wykształcenia. Natomiast zmiana co do wykształcenia prezydenta 
powinna być juŜ od przyszłych wyborów. 

  
Są oczywiście przykłady osób świetnie wykształconych, a które 

wzbudzają wiele kontrowersji i pod ich adresem pada wiele 
nieprzyjemnych słów. Takim przykładem moŜe być Janusz Palikot, 
jednak czy jest on rzeczywiście złym politykiem?  
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Janusz Palikot  
Student Wydziału Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i 

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obronił pracę 
magisterską o Krytyce czystego rozumu Immanuela Kanta. 
Jego sposobem na zarabianie pieniędzy było zakładanie działalności 
gospodarczych i prywatnych spółek. 
Jest on aktualnie przewodniczącym komisji Przyjazne Państwo, bardzo 
pomocnej instytucji, która zmienia polskie prawo na lepsze, 
przyjaźniejsze dla obywatela (dla zgłębienia wiedzy na ten temat moŜna 
wejść na stronę internetową komisji www.przyjaznepanstwo.pl ).  
Znany jest z ciętego języka, zwłaszcza wobec PiS. Zdobył sobie dzięki 
temu wielką popularność w mediach. Myślę, Ŝe pomimo licznych 
kontrowersyjnych wypowiedzi wiele razy trudno mu nie przyznać racji. 
Bo czy nie mówi on głosem duŜej liczby społeczeństwa, zirytowanych 
polityką, wyborców? 
 

Czy uwa Ŝasz, Ŝe wymaganie wy Ŝszego 
wykształcenia od polityków sprawiłoby, Ŝe nasz 
kraj byłby w lepszych r ękach? (ankieta uliczna)

tak
85%

nie
15%
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Opinia eksperta  

 
Tutaj pragnę zamieścić fragment artykułu Wiesława Gałązki  
z 2007-11-06. Jest on dziennikarzem i publicystą, ekspertem w zakresie 
etyki i prawa reklamy, mediów i PR. Był doradcą ds. wizerunku w 
sztabach wyborczych róŜnych ugrupowań politycznych w latach 2000, 
2001, 2002 i 2005. 
 
Gałązka: Czy wykształceni posłowie tworzyliby lepszy Se jm? 
Sejm w nowym składzie i układzie rozpocz ął kadencj ę. 
Zamieszczone na stronie internetowej statystyki inf ormuj ą o 
przekroju wiekowym i podziale według płci tych, któ rzy decydowa ć 
będą o naszych warunkach Ŝycia i jego perspektywach.   
Aby jednak zaspokoić ciekawość dotyczącą kwalifikacji posłów i 
posłanek, trzeba dociekliwości i domyślności. O ile bowiem w 
poprzedniej kadencji w spisach alfabetycznych dotyczących 
poszczególnych posiadaczek i posiadaczy mandatów moŜna było 
znaleźć informacje na temat ich wykształcenia, to w aktualnych 
podawany jest tylko wykonywany zawód, na przykład "poseł".  
W związku z tym chcąc, dajmy na to, dowiedzieć się, czy Marek Suski - 
domorosły odkrywca patriotyzmu genetycznego - poczynił jakieś postępy 
w nauce (bo w poprzedniej kadencji deklarował wykształcenie średnie), 
naleŜy przeszukiwać inne źródła. Tak oto mamy pierwsze zmiany w 
tradycji izby parlamentu, planującej takŜe uchwalenie nowej konstytucji i 
ordynacji wyborczej.  
W związku z tym moŜe warto zastanowić się, czy na przykład 
wprowadzając jednomandatowe okręgi wyborcze i umoŜliwiając w 
przyszłości kandydowanie do parlamentu osobom spoza list partyjnych, 
nie wprowadzić przy okazji ograniczeń w postaci statusu wykształcenia 
wyŜszego?  
PrzecieŜ wykonywanie większości zawodów wymaga posiadania 
potwierdzonych dyplomem lub zaświadczeniem kwalifikacji. Dlaczego 
więc o losie narodu mieliby nadal współdecydować nieucy z ambicjami, o 
których Jan Brzechwa pisał: "Kto nie ma talentu, ten łaknie godności / 
Tak właśnie zdobywa się rozgłos najprościej / Więc pcha się gdzie moŜe, 
i pnie się i pnie się / Więc tu - "Panie Pośle", tam - "Panie Prezesie".  
Argumentowanie takiego stanu pojęciem demokracji nie do końca ma 
sens - kandydatem na prezydenta moŜe zostać tylko "obywatel polski, 
który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat" (Konstytucja, Art. 127. 3) 
i nikt nie twierdzi, Ŝe przepis ten godzi w bierne prawo wyborcze i 
dyskryminuje młodych. Skoro więc od głowy państwa oczekujemy 
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choćby dojrzałości wiekowej, to od posłów moglibyśmy Ŝądać wiedzy 
potwierdzonej dyplomem uczelni.  
Wprawdzie papier ten nie świadczyłby o wysokiej inteligencji i kulturze 
kandydatów, ale prawdopodobieństwo posiadania przez nich tych cech 
takŜe byłoby większe.  
Oczywiście, wszak od reguły są wyjątki, nadal mogłyby zdarzać się 
przypadki kuriozalnych zachowań czy skandalicznych wypowiedzi - 
czego przykładem byli miedzy innymi: mgr Anna Sobecka - spikerka 
Radia Maryja, absolwentka Wydziału Chemii UMK w Toruniu i innych 
studiów podyplomowych, oraz mgr Ryszard Palikot - absolwent UW, a 
nawet profesorowie Ryszard Bender (KUL) i Maciej Giertych (Oksford).  
Jeśli ktoś twierdzi, Ŝe są zdolni i kulturalni ludzie bez wyŜszego 
wykształcenia, dla których proponowany przepis byłby barierą - 
odpowiem: na naukę nigdy nie jest za późno, więc planując karierę 
naleŜy uwzględniać uwarunkowania i wykazywać się determinacją w 
zdobywaniu wiedzy związanej z planowanym stanowiskiem. Prościej? 
Chcąc jeździć autem trzeba mieć prawo jazdy niŜszej kategorii. Chcąc 
kierować autobusem, trzeba zdobyć dodatkowe umiejętności.  
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