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Trójpodział władzy w Polsce

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy
ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
Władza ustawodawcza to taka, która ustanawia prawa i zasady obowiązujące w danym
kraju.
Władza wykonawcza - to taka, która wprowadza w życie dane prawo w skali kraju
Władza sądownicza dba aby to prawo było przestrzegane i rozwiązuje ewentualne spory.

Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów (rząd), a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
Jednym z pierwszych osób które zauważyły i opisały podział władzy był Monteskiusz, który
uważał iż barierą przed despotyzmem (narzucaniem woli jednego człowieka całemu
narodowi) jest właśnie ów trójpodział władzy.
Władza ustawodawcza w Polsce należy do Narodu który sprawuje ją przez swoich
przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Do najważniejszego zadania jakie przypisuje się
parlamentowi jest stanowienie ustaw. Pomimo tego bardziej uprzywilejowaną pozycją cieszy
się sejm, gdyż to on nadaje kierunek polityce państwa i uchwala ustawy, natomiast Senat

uczestniczy w uchwalaniu ustaw, powołuje niektóre ograny państwowe. Tylko w dwóch
przypadkach te dwie instytucje są sobie równe tj. przy nowelizacji konstytucji oraz
uchwalanie ustaw zezwalające prezydentowi na ratyfikację umów międzynarodowych.

Władza wykonawcza - Organami państwa w zakresie władzy wykonawczej są Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma przede
wszystkim grać rolę czynnika stabilizacji wewnętrznej i zewnętrznej, oddziałującego na
funkcjonowanie innych naczelnych władz państwa, w tym zwłaszcza na parlament i rząd
oraz reprezentanta Polski. Akty prawne Prezydenta wymagają dla swej ważności
kontrasygnaty, czyli współpodpisania, Prezesa Rady Ministrów albo właściwego ministra.
Niektóre akty Prezydenta, określone przez małą konstytucję, są jego samodzielnymi
decyzjami i nie potrzebują kontrasygnaty. Są to m.in. takie uprawnienia, jak: rozwiązanie
parlamentu, weto ustawodawcze, skierowanie ustawy przed jej podpisaniem do Trybunału
Konstytucyjnego, desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.

Drugim składnikiem władzy wykonawczej jest Rada Ministrów. Prowadzi ona politykę
wewnętrzną i zagraniczną RP oraz kieruje całością administracji rządowej. Radę Ministrów
tworzą: Prezes Rady Ministrów jako jej przewodniczący, wiceprezesi Rady Ministrów,
ministrowie oraz inne osoby, których członkostwo wynika z ustaw szczególnych.

Władza sądownicza - stanowi ją wymiar sprawiedliwości sprawowany przez niezależne i
niezawisłe sądy. Do ich kompetencji należy orzekanie w rozpoznawanych sprawach z

zakresu prawa karnego, prawa cywilnego i prawa administracyjnego, a w wielu państwach
również kontrola zgodności działań innych organów państwa z prawem i konstytucją

