Eliminacje okręgowe XXI Olimpiady Wiedzy o Prawie – temat
pracy pisemnej:
Referendum ogólnonarodowe i lokalne w systemie prawnym RP – wyjaśnij pojęcia:
referendum i system prawny; podaj podstawy prawne; scharakteryzuj referendum
ogólnonarodowe i lokalne; oceń znaczenie referendum dla III RP.
Kryteria oceniania:
L.p.

Oceniany element

Punktacja

1

Konstrukcja pracy, stylistyka, poprawność językowa, posługiwanie się fachową terminologią z zakresu
prawa

0 - 2 p.

2.

Ocena zawartości merytorycznej pracy:

0 - 18 p.
w tym:

a)

Wyjaśnienie pojęć: referendum - głosowanie w określonej sprawie, w którym biorą udział wszyscy
obywatele mający czynne prawo wyborcze, jedna z form demokracji bezpośredniej.
System prawny – zbiór norm prawnych obowiązujących w państwie; określenie systemu prawnego
RP – system prawny typu kontynentalnego.

b)

Wskazanie aktów prawnych regulujących przedmiot tematu:




c)

0 - 2 p.

0 - 2 p.

Konstytucja RP z 2.04.1997 roku
ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
(2p. za wymienienie 3 dokumentów; 1p. za 2)

Referendum ogólnokrajowe, charakterystyka:











polega na udzieleniu, na urzędowej karcie do głosowania, odpowiedzi pozytywnej lub
negatywnej na postawione pytania albo na wyborze między zaproponowanymi wariantami
rozwiązań
ma charakter powszechny, równy i tajny
jest przeprowadzane w dniu wolnym od pracy, od 2003 roku może się odbyć w ciągu
jednego lub dwóch dni
trzy rodzaje (w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, w sprawie wyrażenia zgody
na ratyfikację umowy międzynarodowej, w sprawie przyjęcia ustawy zmieniającej Konstytucję
RP),
określenie kto posiada inicjatywę referendalną: Prezydent RP, Sejm, co najmniej 1/5
ustawowej liczby posłów, Senat, Rada Ministrów, co najmniej 500 tys. obywateli (zależy od
rodzaju)
podanie organów zarządzających referendum: Sejm, Prezydent RP (zależy od rodzaju)
określenie kiedy referendum jest ważne, wiążące i rozstrzygające

0 - 7 p.

1

d)

0 - 5 p.
Referenda lokalne, charakterystyka:








g)

może zostać przeprowadzone na obszarze gminy, powiatu bądź województwa
przedmiot referendum lokalnego, np. odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego, samoopodatkowanie się mieszkańców gminy, inne istotne sprawy, dotyczące
społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę samorządową
Inicjatorem referendum może być rada gminy lub mieszkańcy
Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział ( co najmniej 30% uprawnionych do
głosowania, nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu – w
sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów
bezpośrednich).
wynik referendum jest rozstrzygający jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie oddano więcej
niż połowę ważnych głosów; jeżeli za samoopodatkowaniem oddano co najmniej 2/3 ważnych
głosów

Znaczenie , własna ocena

0–2p

Do decyzji Komitetu Okręgowego należy uznanie także innych poprawnych odpowiedzi
uczestników w innej formie lecz oddającej zbliżony sens.
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