Sistema político na Polônia
A Polônia é uma República Democrática pluripartidária com um parlamento bicameral.
O sistema político fundamenta-se nos princípios jurídicos das nações européias.
A Constituição da Polônia, proclamada pela primeira vez em 1791, como primeira da
Europa e segunda do mundo, foi novamente referendada em 1997, após a recuperação da
liberdade política, em 1989. A Constituição baseia-se no princípio da separação dos três poderes
do Estado: Legislativo, Executivo e Judiciário.
Os direitos e liberdades da Constituição polonesa baseiam-se nos princípios reconhecidos
por democracias ocidentais e a Convenção Européia dos Direitos Humanos.
O poder legislativo do Estado pertence ao Parlamento, composto por duas câmaras: a
Câmara Baixa e o Senado.
O Tribunal de Contas é o órgão supremo que fiscaliza as contas do Estado e de todo o
setor público.
O poder executivo cabe ao Presidente e ao Conselho de Ministros.
A política interna e externa é desenvolvida pelo Governo, isto é, o Conselho de Ministros,
dirigido pelo Primeiro-Ministro escolhido pelo Presidente da República, que também escolhe os
ministros por petição do Primeiro-Ministro.
O poder judicial é exercido por instâncias judiciais ordinárias – juízes e tribunais.
Em 1999, foi introduzida uma nova divisão político-administrativa no País. O governo
polonês apoiou o ingresso da Polônia na OTAN e em 2004 na União Européia.
As transformações ocorridas, em 1989, trouxeram uma mudança no aspecto político da
Polônia.
O Partido dos Trabalhadores antes era um partido hegemônico no sistema de ideologia
comunista que vogou desde 1945 e precisou aceitar o pluralismo. Inicialmente a divisão política
emergiu do movimento Solidarność (Solidariedade) e de grupos pró-comunistas. Hoje em dia a
divisão é semelhante à divisão política existente na Europa e segue os padrões mundiais. Por isso,
os partidos políticos representam o consenso público e os grupos representativos compõem o
panorama político com social-democratas, liberais, conservadores, nacionalistas, os de interesse
rural ou populista. Existem ainda grupos radicais, embora com pouca simpatia popular.
Os partidos mais importantes na Polônia são:
A Plataforma dos Cidadãos (PO), criada em 2001, por Andrzej Olechowski, Donald Tusk
e Maciej Płażyński (então presidente do Senado). A Plataforma representa o eleitorado liberal,
empreendedores privados e círculos de negócios, assim como todos que anseiam por uma
economia de mercado robusta e livre, e baseia-se no princípio da concorrência.
O Partido da Lei e da Justiça (PiS), criado em 2001, deriva do movimento Solidariedade,
é um partido de direita que valoriza as tradições de independência política. Representa um
eleitorado favorável a uma ordem social tradicional, economia de livre mercado, Estado forte e o
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principio da lei e da ordem, bem como o combate contra o crime e a corrupção.
A Aliança Democrática de Esquerda (SLD), criada em 1999, resulta da coalizão de
mesmo nome. Participou nas últimas eleições junto com o Parido Democrático, a Social
Democracia e a União Trabalhadora sob o nome de movimento de Esquerda e Democratas (LiD)
e agora tem o seu próprio grupo parlamentar de esquerda. A Aliança representa uma visão socialdemocrata ambas na área social e econômica.
O Partido dos Camponeses (PSL) é um partido de interesse rural, e se denomina como
partido de centro. Foi membro da coalizão de governo com a Aliança Democrática de Esquerda e
a União dos Trabalhadores. O PSL representa os agricultores e trabalhadores agrícolas,
moradores de zonas rurais e as pequenas cidades polonesas. O PSL remonta às tradições
políticas das grandes comunidades agrárias de antes da II Guerra Mundial de Stanisław
Mikołajczyk do PSL que foi o único partido político independente tolerado no país entre 1945 e
1947.
SIGLAS dos Partidos políticos da Polônia

Partido da Plataforma dos Cidadãos (PO)

Partido de Aliança Democrática de Esquerda (SLD)

Partido da Lei e Justiça (PiS)

Partido Polonês dos Camponeses (PSL)

O sistema estatal da Polônia é dividido em:
Presidência da República
Gabinete do Primeiro-Ministro
Conselho de Ministros
Senado
Câmara de Deputados (Sejm)
Ministérios
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Tesouro
Ministério da Saúde e Bem-Estar Social
Ministério da Educação Nacional
Ministério da Economia
Ministério das Finanças
Ministério da Agricultura e Economia para Alimentos
Ministério do Meio Ambiente
Ministério dos Assuntos Internos e Administração
Ministério dos Correios e Telecomunicação
Fonte: www.poland.gov.pl
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