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Sejm dla dobra wspólnego
1. Płaszczyzna społeczna i polityczna refleksji na temat dobra wspólnego
1. Polityka - interesy - dobro wspólne
a. polityka jako zobowiązanie realizacji dobra wspólnego,
b. interes jako konieczny i trwały element organizujący życie społeczne.
2. Pluralizm interesów w życiu publicznym
3. Przesłanki i mechanizmy wyrażania interesów w polityce
3.1. Przesłanki
a. wolny rynek idei (wolność słowa),
b. wolność stowarzyszania się (w tym tworzenia partii politycznych),
c. wolność.
3.2. Mechanizmy
d. społeczeństwo obywatelskie,
e. mechanizm demokracji bezpośredniej,
f. mechanizm demokracji przedstawicielskiej.
4. Stałe wartości dobra wspólnego
a. pokój społeczny,
b. rządy prawa,
c. sprawiedliwość,
d. prawa jednostki,
e. kompromis.

II. Płaszczyzna konstytucyjna refleksji na temat dobra wspólnego
1. Historyczna trwałość konstytucyjnego odesłania do dobra wspólnego
a. Konstytucja 3 maja,
b. Konstytucja Marcowa 1921,
c. Konstytucja Kwietniowa 1935,
d. Konstytucja PRL 1952.
2. Funkcje art. 1 Konstytucji RP
a. funkcja ideowa,
b. funkcja normatywna.
3. Dobro wspólne jako wyznacznik modelu ustrojowego
a. republikańska forma państwa,
b. poszanowanie praw i wolności człowieka,

c. wartości konstytucyjne a dobro wspólne.
4. Dobro wspólne a konstytucyjny model negocjacji i kompromisu w sferze życia politycznego
a. podział władz jako przesłanka racjonalnego mechanizmu funkcjonowania państwa,
b. przykład I modelu negocjacji: mechanizm regulacji stosunków między Rzeczpospolitą Polską
a kościołami i związkami wyznaniowymi,
c. przykład II modelu negocjacji: mechanizm tworzenia przesłanek dla upoważnienia Prezydenta
RP do ratyfikowania umowy o członkostwie Polski w Unii Europejskiej,
d. system równowagi władz - relacje między Sejmem, Prezydentem i Trybunałem Konstytucyjnym.
5. Mandat wolny jako przesłanka realizacji dobra wspólnego
a. istota mandatu imperatywnego,
b. istota mandatu wolnego,
c. istota reprezentacji narodu przez posłów,
d. zasada niezależności posła od innych podmiotów,
e. zasada nieodwołalności posła jako gwarancja mandatu wolnego,
f. dobro wspólne a treść roty ślubowania posła.
6. Konflikt interesów w sprawowaniu mandatu posła a dobro wspólne
a. różnorodność interesów reprezentowanych przez posła,
b. konflikt interesów,
c. mechanizm rozstrzygania konfliktu interesów,
d. dobro wspólne jako rezultat rozwiązywania konfliktu interesów.
7. Odpowiedzialność za realizację dobra wspólnego
a. odpowiedzialność prawna,
b. odpowiedzialność polityczna,
c. odpowiedzialność historyczna.
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