
Rządy parlamentarne 

 

Trudności nowego państwa 

• różnice administracyjne 

• różnice prawne 

• różnice w rozwoju 

• Józef Piłsudski był zwolennikiem silnej władzy centralnej 

• Polacy z zaboru pruskiego i austriackiego byli przyzwyczajeni do pewnej autonomii 

 

Pierwsze wybory do sejmu ustawodawczego przeprowadzono 26 I 1919 roku. 

Odbyły się one tylko na części ziem polskich , z większości obszarów spornych dołączono 

delegatów. 

 

Najsilniejszym klubem parlamentarnym był Związek Ludowo – Narodowy (endecja) , oraz PSL- 

Piast, PSL – Wyzwolenie oraz PPS i przedstawiciele mniejszości narodowych. 

 

20 II 1919 roku uchwalono tzw. małą konstytucję, mającą obowiązywać do momentu uchwalenia 

konstytucji – ustawy zasadniczej 

 

➢ Polska – republika parlamentarna 

➢ władza ustawodawcza – sejm 

➢ Józef Piłsudski oficjalnie objął funkcję Naczelnika Państwa – reprezentant państwa na 

zewnątrz, miał prawo powoływania rządu, choć jego decyzje wymagały kontrasygnaty 

(potwierdzenia)  odpowiedniego ministra . 

 

17 III 1921 roku została uchwalona konstytucja (konstytucja marcowa) 

 

Zadanie 1 

Przeczytaj informacje o konstytucji marcowej str 236 oraz fragmenty Konstytucji marcowej (tekst 

źródłowy ) 

Na podstawie zdobytych wiadomości odpowiedz na pytania : 

1. Jak wyglądał system trójpodziału władzy opisany w 

konstytucji ? …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………….. 

2. Przedstaw uprawnienia prezydenta na mocy 

konstytucji ? …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Zadanie 2 

Podaj uprawnienia Naczelnika Państwa i Prezydenta  na mocy małej konstytucji i konstytucji 

marcowej 

 

A) Reprezentował państwo polskie na zewnątrz 

B) Każda jego decyzja wymagała kontrasygnaty premiera i odpowiedniego ministra 

C) Prawo powoływania rządu w porozumieniu z sejmem 

D) Każda decyzja wymagała kontrasygnaty odpowiedniego ministra 

E) Najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych 



F) Powoływał rząd, który musiał uzyskać poparcie większości sejmu. 

 

Naczelnik Państwa Prezydent 

  

 

Zadanie 3 

Zapoznaj się  (przeczytaj ) z polską scen polityczną II RP – str 236 – 237 

 

 

W listopadzie 1922 roku Zgromadzenie Narodowe miało po raz pierwszy dokonać elekcji 

prezydenta. 

O urząd ubiegało się 5 kandydatów: 

Endecja – hrabia Maurycy Zamoyski 

PSL- Piast – Stanisław Wojciechowski 

PPS – Ignacy Daszyński 

PSL – Wyzwolenie – Gabriel Narutowicz 

mniejszości narodowe – Jan Baudouin de Courtenay 

 

Wygrał Gabriel Narutowicz, niestety endecja rozpętała przeciwko niemu polityczną nagonkę . 

16 XII 1922 roku G. Narutowicz został zastrzelony w gmachu Zachęty przez Eligiusza 

Niewiadomskiego. 

Następnym prezydentem pozostał Stanisław Wojciechowski 

 

Zadanie 4 

Przeczytaj tekst „Rządy parlamentarne w latach 1919 – 1926”oraz „Kryzys rządów 

parlamentarnych”  i zaznacz zdania odnoszące się do rządów parlamentarnych w II RP w latach 

1919 – 1926 . 

 

➢ ciągłe zmiany rządów 

➢ afery i skandale z udziałem polityków 

➢ stabilność koalicji rządowych 

➢ wzrost prestiżu polityków 

➢ brak konfliktów politycznych 

➢ partyjniactwo 

➢ osłabienie pozycji międzynarodowej Polski 

 

 

Zadanie 5  - dla chętnych 

 

Przygotuj krótką prezentację o wybranej przez Ciebie postaci polskiej sceny politycznej XX- lecia 

międzywojennego (do 1926roku) 

 

 

 

 

 

 

 

 


