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WOS, Kl. I LO P 

 

Temat: Rada Ministrów. 

 

Notatka do zeszytu: 

 

1. Prezydent i Rada Ministrów jest organem władzy wykonawczej. 

2. Rada Ministrów, czyli rząd odpowiada za prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej 

oraz nadzoruje działalność administracji państwowej.  

3. Na czele rządu stoi Prezes Rady Ministrów, nazywany premierem, któremu podlegają 

ministrowie.  

4. W celu zapewnienia współpracy rządu i prezydenta oraz zachowania równowagi między 

poszczególnymi władzami wprowadzono zasadę kontrasygnaty. Zgodnie z nią część aktów 

prawnych wydawanych przez Kancelarię Prezydenta zaczyna obowiązywać wówczas, gdy 

zostanie zaakceptowana i podpisana przez Prezesa Rady Ministrów.  

5. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda. 

6. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej. 

 

 

Zapamiętaj: 

 

I. Obecny Prezes Rady Ministrów: 

 

 

 
 

                                                           Mateusz Morawiecki 
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II. Procedura tworzenia rządu: 

 

Prezydent RP wyznacza Prezesa Rady Ministrów.  

Zazwyczaj wskazuje on osobę nominowaną przez partię, która  

zwyciężyła w wyborach parlamentarnych.  

 

 

Premier przedstawia Prezydentowi skład swojego rządu. 

 

 

Premier przedstawia sejmowi program działania rządu 

 i zwraca się do posłów z prośbą o udzielenie mu wotum zaufania. 

 

 

Zadanie 1.  

Podaj nazwy organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, które na schemacie oznaczono 

literami A-C. Następnie zaproponuj tytuł schematu. 

 

 

............................................................................ 
Tytuł schematu 

 

 

.......................... 

A 

 

Powołuje  

skład  

organu B. 

 

 

............................ 

B 

 

Udziela wotum 

zaufania 

organowi B. 

 

 

.......................... 

C 

 

 

Zadanie 2. Na postawie fragmentu Konstytucji RP wypisz najważniejsze według ciebie 

kompetencje Prezesa Rady Ministrów.  

 

Konstytucji RP 

Art. 148. 

 

Prezes Rady Ministrów: 

1) reprezentuje Radę Ministrów, 

2) kieruje pracami Rady Ministrów, 

3) wydaje rozporządzenia, 

4) zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania, 

5) koordynuje i kontroluje pracę Rady Ministrów, 

6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych 

w Konstytucji i ustawach, 

7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej. 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 2.  

Zapoznaj się ze schematem i wykonaj polecenia. 

 

Czym zajmuje się rząd ? 

 

Ustawami  Budżetem państwa 

 

Bezpieczeństwem  

państwa  

Polityką społeczną  

Zgłasza projekty 

ustaw i wprowadza 

w życie te, które 

uchwalił parlament. 

Sposób wykonania 

ustaw określają 

rozporządzenia 

wydane przez Radę 

Ministrów. 

Sporządza projekt 

budżetu państwa, 

czyli proponuje 

sposób podziału 

publicznych 

pieniędzy między 

poszczególne 

dziedziny np. 

edukację, służbę 

zdrowia 

i bezpieczeństwo. 

 

Zapewnia 

bezpieczeństwo 

państwa poprzez 

odpowiednią politykę 

zagraniczną. 

 

Prowadzi politykę 

społeczną 

i kulturalną poprzez 

działalność 

ministrów. 

 

Wskaż właściwe dokończenie każdego zdania. 

 

I. Do zadań rządu należy: 

 

A. sprawowanie władzy sądowniczej. 

B. sporządzanie projektu budżetu państwa. 

C. powoływanie  marszałka sejmu. 

D. zarządzanie wyborów do parlamentu. 

 

II. Jednym z aktów prawnych wydawanych przez rząd jest: 

 

A. immunitet. 

B. rozporządzenie. 

C. kodeks. 

D. konstytucja.  


