
WOS do spr. 10.12.2003 (C) by Michał Przyłuski
Aczkolwiek autor dołożył wszelkich starań informacje mogą nie być pełnie lub mogą być błędne. Nic na to nie poradze jak nie
moge się odczytać w zeszycie... Niewątpliwie nie mam pracy domowej z konfederacji itp. (końcówka lekcji 3), ale nie planuje jej
narazie robić. Ten dokument przedstawia circa about to co mam w zeszycie (zgodność, powiedzmy, 93%). Nowsza wersja tego
opracowania (chociaż nie przewiduje jej, ale...) może być dostępna na: http://217.96.225.73/kotek/szkola .

Lekcja 1: (5/11/03) Polityka w życiu społecznym. Kultura polityczna.
politica pragmata – umiejętności życia w państwie
politica epistena (ort???) – wiedza o życiu w państwie

koncepcja koercyjna: państwo musi zapewnić ład, bezpieczeństwo, ale tylko:
� zgodnie z prawem
� przez legalną władzę
� pod kontrolą społeczną

koncepcja konse.?.?.ka: bliska liberałom:
� ograniczenie roli państwa
� mediacja między grupami społecznymi
� organizacja ładu

koncepcja konfliktowa: bliska marksizmowi:
� polityka to ciągła walka i liberalizacja

koncepcja polityki bezideowej: umiejętnośc zdobycia władzy i jej utrzymania

Polityka – sfera regulacji zachowań ludzkich związanych z procesem rządzenia.
Kultura polityczna – forma jaką przyjmują relacje między rządzącymi a ludem (prostym)

Podział kultur wg. Amerykańców:
1. k.p. zaściankowa – bardzo niska świadomość polityczna ludu itp.
2. k.p. poddańcza – społeczeństwo chętnie poddaje się regulacjom władzy
3. k.p. uczestnicząca – społeczeństwo aktywnie kontroluje i współtworzy organy władzy

Podział kultur wg. Polaków:
1. k.p. mieszczańska – równość, wolność, braterstwo
2. k.p. totalitarna lub autorytarna – brak demokracji parlamentarnej, negacja praw podmiotowych,

upolitycznienie życia społecznego, wszechobecność władzy
3. k.p. w społeczeństwie obywatelskim – realizacja zasad pluralizmu politycznego

Lekcja 2: (12/11/03) Państwo – zorganizowaną wspólnotą ludzi.
Państwo jest to podobno najbardziej złożona organizacja ludzka, efekt przemian i rozwoju społecznego.

Organizacja polityczna:
� organizacje władzy centralnej
� organizacje władzy terytorialnej
� sądy
Organizacja suwerenna wewnętrznie i zewnętrznie. Tylko naród może zmienić organizację państwa.
Organizacja przymusowa – stawia obowiązki obywatelom (np.: podatki itp.). Organizacja nierówności
interesów.

Leckja 3: (19/11/03 i 26/11/03) Klasygikacje systemów politycznych.
System polityczny == System rządów
System = procedury, struktury, organizacje, (ew: wartości, idee), które współpracują w celu zapobiegania
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konfliktom. 

Klasyfikacja systemów politycznych.

I) Reżim polityczny – ogół reguł i metod rządzenia
 a) demokratyczny

� pluralizm polityczny
� suwerenność polityczna
� podział władzy – decentralizacja
� państwo prawa

 b) totalitarny
� rządzi jedna osoba, jedna partia (monizm polityczny)
� organy nie są wybierane w wyborach powszechnych i eliminacja organów wybieralnych
� łamanie praw obywatelskich
� centralizacja władzy
� państwo polityczne
� suwerenność przechodzi na elementy rządzące (???)

 c) autokratyczny
� ograniczenie praw politycznych
� wszędzie inaczej

II) Relacje między organami władzy
1. relacje między władzą wykonawczą i ustawodawczą

 a) parlamentarny
� parlament pełni funkcje ustawodawczą
� tworzy budżet
� od jego poparcia zależy funkcjonowanie rządu

 b) prezydencki
� duże kompetencje ma prezydent
� z wyborów pochodzi prezydent
� pełni funkcje premiera
� najwyższy wódz

 c) mieszany
� wymieszanie cech powyższych

2. relacje między głową państwa a parlamentem
 a) prezydialny

� zamknięta egzekutywa
� premier = prezydent
� nie pełni on funkcji ustawodawczych
� nie musi zabiegać o większość w parlamencie
� nie może rozwiązać parlamentu

 b) parlamentarny
� otwarta egzekutywa (rozdzielenie funkcji premiera i głowy państwa)
� premier musi zabiegać o większość w parlamencie
� prezydent może mieć prawo do rozwiązania parlamentu

3. charakter/pozycja głowy państwa
 a) republika

� organy władzy są z wyboru
 b) monarchia

� reprezentantem władzy jest monarcha
III)Stopień złożoności organizacji wewnętrznej państwa

1. unitarne
2. złożone
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 a) federacje
 b) konfederacje
 c) unie

(Norwegia jest jedyną monarchią konstytucyjną, reszta monarchii jest parlamentarna.)

Lekcja 4: (3/12/03) Czy PRL była państwem totalitarnym?

Tak:
� centralizacja władzy
� państwo policyjne
� monizm polityczny
� brak wolności obywatelskich

Nie:
� ustrój narzucony siłą
� brak ideologii wśród narodu
� wartości chrześcijańskie
� opór społeczny
� PRL była kolonią sowiecką
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