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„Populizm przy urnie - czyli jak nie dać się nabrać na obietnice wyborcze” 
 

Nazwa przedmiotu  Populizm przy urnie - czyli jak nie dać się nabrać na obietnice wyborcze 

Język przedmiotu polski 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 

ujęte w kategoriach: wiedzy, 

umiejętności i kompetencji 

społecznych 

Wiedza: – student/doktorant zna i rozumie: 

 podstawowe pojęcia z zakresu prawa i etyki 

 konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie 

 zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie 

informacyjnym 

 zasady wyborów w demokratycznym państwie prawa 

Umiejętności – student/doktorant potrafi: 

 wyszukać i przeanalizować dane statystyczne na temat 

negatywnych i niepożądanych zjawisk społecznych 

 opracować prawidłowe założenia programu wyborczego 

 przygotować przejrzyste zestawienie zalet i wad rozwiązania 

problemu społecznego lub dylematu moralnego. 

 rozpoznać przypadki obietnic wyborczych, które są niemożliwe 

do realizacji z perspektywy prawnej lub faktycznej. 

Kompetencje społeczne – student/doktorant jest gotów do: 

 aktywnego uczestniczenia w selekcji kandydatów w wyborach  

 wzięcia udziału w debacie na temat możliwości realizacji 

programów wyborczych 

 propagowania obywatelskich postaw w społeczeństwie 

obywatelskim  

Typ przedmiotu 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Imię i nazwisko osoby/osób 

prowadzącej/prowadzących 

przedmiot 

Paweł Czarnecki 

Sposób realizacji Wykład (stacjonarny) 

Liczba punktów ECTS 

przypisana przedmiotowi 

3 punkty ECTS (w przypadku przystąpienia do egzaminu i uzyskania 

pozytywnej oceny) lub zaliczenie na podstawie obecności (bez punktów 

ECTS)  

Bilans punktów ECTS Praca własna studenta:  

 przygotowanie do zajęć - 30 h  

 przygotowanie do egzaminu – 20 h  

 lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 20 h 

 przygotowanie prezentacji multimedialnej jako przejaw aktywności – 

15 h 

Stosowane metody dydaktyczne wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej, metoda przypadków (case study), gra 

dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna), metoda projektów 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu 

Warunkiem dopuszczania do egzaminu jest aktywność na zajęciach. 

Przedmiot kończy się egzaminem, z którego uzyskanie pozytywnej 

oceny warunkuje otrzymanie 3 punktów ECTS. Egzamin w formie testu: 

30 pytań jednokrotnej odpowiedzi. Do zdania egzaminu na ocenę bardzo 



dobrą wystarczą wiadomości uzyskane w czasie wykładów. Po zajęciach 

studenci otrzymują prezentacje z poszczególnych zagadnień. 

Treści przedmiotu Wszystkie wskazuje na to, że jesienią 2023 r. odbędą się wybory 

samorządowe oraz do Sejmu i Senatu co oznacza, że będziemy wręcz 

bombardowani obietnicami wyborczymi. Większość z nich nie zostanie 

zrealizowana, albo też w ogóle nie jest możliwa do realizacji z uwagi na 

określone uwarunkowania prawne, a w szczególności obowiązek 

przestrzegania standardów konstytucyjnych czy międzynarodowych. 

Doskonale odzwierciedla to powiedzenie: „nikt Wam tyle nie da ile my 

możemy Wam obiecać. Naucz się odróżniać które z tych propozycji to 

zwykłe wabiki wyborcze. 

W czasie kilkunastu wykładów zostaną przedstawione przykładowe 

kwestie podnoszone przez kandydatów w czasie kampanii wyborczych. 

1. Zasady systemu wyborczego – a zatem czy jednomandatowe okręgi 

mają sens?  

2. Konstytucja a Unia Europejska -gdzie jest nasz ustawodawca? 

3. Aborcja i eutanazja – kiedy kończy i zaczyna się życie człowieka 

4. Dziecko z próbówki– czyli jak to jest z tym in vitro 

5. Kara śmierci w Polsce – realizacyjna utopia czy realny postulat 

6. Czy Konstytucja RP zakazuje adopcji w związkach partnerskich oraz  

małżeństw homoseksualnych? 

7. Populizm penalny - czy grożące surowe kary faktycznie zmniejszają 

przestępczość? 

8. Krzyż w przestrzeni publicznej – rzecz o neutralności 

światopoglądowej państwa. 

9. Sądy pokoju – czy zapewnią spokój społeczny i usprawnią wymiar 

sprawiedliwości? 

10. Liniowy czy progresywny  - który z tych podatków jest sprawiedliwy  

11. Posiadanie broni palnej  - czyli jak być szeryfem we własnym domu. 

12. Śmieciówki do śmieci - prześwietlamy prawo pracy 

13.  Budżet państwa  - wąski kawałek tortu czy worek bez dna na każde 

500+ 

14. Gra na Pegasusa – czyli jak daleko może sięgać inwigilacja służb 

specjalnych państwa 

15.  Ochrona własności intelektualnej w Internecie – ściągać czy nie?  

16.  Wiek emerytalny – karuzela w górę i w dół 

17. Narkotyki – miękkie i twarde lądowanie w konopiach. 

Prowadzący wyjaśni w przejrzysty sposób omawiane zagadnienia z 

perspektywy prawnej oraz społecznej. Każdy wykład zostanie 

zilustrowany treściami multimedialnymi, a uczestnicy zajęć będą mogli 

wypowiedzieć się na temat wskazanych kontrowersyjnych rozwiązań. 

Kolejność wskazanych zajęć uzależniona od preferencji studentów, a co 

więcej możliwe jest na wniosek studentów omówienie także innego 

zagadnienia prawniczego w ramach gry dydaktycznej spoza zakresu 

zaproponowanych w sylabusie wykładów.  
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