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Temat: PARTIE POLITYCZNE
1. Partia polityczna – to dobrowolna organizacja, skupiająca ludzi o podobnych celach
politycznych, którzy by te cele zrealizować dążą do zdobycia i utrzymania władzy w państwie.
Partie polityczne pośredniczą między społeczeństwem a państwem. W państwach
demokratycznych zapewniają obywatelom udział we władzy państwowej.
Partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną nazwą, stawiającą
sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi
wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.
2. Funkcje partii politycznych.:
-kształtowanie opinii publicznej – wpływa na poglądy polityczne swoich członków oraz ogółu
społeczeństwa, kształtuje ich postawy wobec partii i państwa, informuje obywateli o
podejmowanych działaniach zabiegając o ich poparcie,
- funkcja wyborcza – budowa programów wyborczych, selekcja kandydatów oraz
uczestniczenie w wyborach,
- funkcja rządzenia – wykonuje partia, która wygrała wybory, dzięki czemu samodzielnie lub w
koalicji z innymi partiami obsadza decydujące stanowiska w państwie.
3. Cechy partii politycznych:
- duża jednolitość wartości i poglądów deklarowanych przez członków partii,
- program odnoszący się do wielu obszarów życia społecznego,
- dążenie do zwycięstwa w wyborach i objęcia władzy w państwie,
- sformalizowana przynależność i zorganizowana struktura.
4. Pluralizm polityczny – wielość partii politycznych, które mogą się różnić programem
politycznym i w walce wyborczej i w sprawowaniu władzy konkurują między sobą.
O rzeczywistym pluralizmie politycznym możemy mówić dopiero wtedy, gdy istnieje
konstytucyjnie zagwarantowana wolność zrzeszania się w partie polityczne, związki
zawodowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne.
5. System partyjny - to partie polityczne działające w danym państwie oraz całokształt
zachodzących między nimi powiązań.
Typy systemów partyjnych:
- system jednopartyjny (monopartyjny) w państwie legalnie działa tylko jedna partia, która
sprawuje rządy. System charakterystyczny w państwach totalitarnych (np. faszystowskich)
- system dwupartyjny – spośród wielu partii funkcjonujących w społeczeństwie tylko dwie
mają szansę na zdobycie władzy. System ten występuje np. w USA.
- system wielopartyjny – realne szanse na zdobycie władzy w państwie mają co najmniej 3
partie polityczne. System ten występuje w większości państw demokratycznych.
Wielopartyjność jest skutkiem znacznego zróżnicowania poglądów politycznych obywateli.
Rządy w państwach, w których funkcjonuje system wielopartyjny są możliwe tylko dzięki
porozumieniom między partiami – zawarcie koalicji. Każda z partii, która wchodzi do koalicji
godzi się na kompromis w pewnych kwestiach. Umowa koalicyjna w każdej chwili może
zostać zerwana. System ten funkcjonuje w państwie polskim.

