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REZOLUCJA  
 

Pisemna uchwała jakiegoś zgromadzenia, 

wyrażająca jego stanowisko w określonej 

sprawie, zawierająca pewien program 

działania lub żądania, zwykle o charakterze 

politycznym lub ekonomicznym,                         

nie posiadająca przymiotu wiążącego. 

W Polsce rezolucje może podejmować 

między innymi Sejm RP.  

W rezolucji Sejmu wzywa się do określonego, 

jednorazowego działania. Jest ona prawnie 

wiążąca wobec organu państwowego , 

który został wezwany do określonego 

działania lub zaniechania. 

Rezolucja Rady Gminy mają charakter 

deklaratywny i nie są wiążące dla adresata. 









INTERPELACJA  

 Interpelacja poselska – jedna z form 

polskiej kontroli parlamentarnej. 

     Polega na wystosowaniu przez Posła na Sejm RP          

( poprzez Marszałka) pisemnego pytania 

kwestionującego działania,  politykę  – do Prezesa 

Rady  Ministrów lub konkretnego ministra.  

Pytanie powinno zawierać także krótkie 

przedstawienie stanu faktycznego sytuacji,             

do której się odnosi.                                                            

Na interpelację odpowiedź musi być udzielona                  

w określonym terminie (21 dni); jest możliwe 

przeprowadzenie nad nią debaty parlamentarnej. 

 Interpelacja radnego – przysługujący na 

mocy statutu danej jednostki samorządu  

terytorialnego indywidualny środek kontrolno-

interwencyjny, za pomocą którego radny może 

domagać się od organu wykonawczego podjęcia 

określonych działań w sprawach jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym w szczególności 

– udzielenia informacji na interesujący go temat, 

który jej dotyczy.  



Interpelacje Radnych 

Miasta Krakowa 

 
W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma 

prawo składania interpelacji. Interpelację składa się 
w sprawach związanych z: 

 realizacją uchwał Rady, 

 wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i 
miejskie jednostki organizacyjne. 

Interpelacja powinna zawierać w szczególności: 

 krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego 
jej przedmiotem oraz 

 wynikające stąd pytania lub/i postulaty. 

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w 
okresach między sesjami.  

Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. 
Interpelacje pisemne składa się na ręce 
Przewodniczącego. 

Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje 
się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza 
Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając 
interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną 
w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną 
radnemu).  

Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże 
interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje 
forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie 
przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który 
udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni 
od daty jej złożenia. ". Łączny czas interpelacji 
wygłaszanych przez radnego na sesji nie może 
przekroczyć 4 minut. 

 
 
 







UCHWAŁA RADY 

MIASTA  

 Uchwała – akt woli ciała kolegialnego (organu 
państwowego, samorządowego, organizacji 
społecznej lub politycznej). Treścią uchwały 
jest  zajęcie stanowiska w określonej sprawie; 
Uchwała w prawie polskim. 

 Uchwały normatywne (zawierające normy 
prawne) są stanowione w Polsce 
przez Sejm i Senat, Radę Ministrów, rady 
gmin. Dzielą się na uchwały wykonawcze, 
wydane na podstawie i w celu wykonania 
ustaw, oraz uchwały samoistne, wydane 
bezpośrednio na podstawie konstytucji (np. 
regulaminy Sejmu i Senatu). 

 Akty prawa miejscowego są także źródłami 
prawa powszechnego, tyle że o zasięgu 
lokalnym bądź regionalnym i noszą również  
nazwy uchwał (rad gmin, powiatów, sejmików 
województw). 













Co zawiera uchwała… 

 Uchwały Rady powinny być zredagowane w 
sposób zwięzły, syntetyczny,precyzyjny.  

 Uchwała powinna zawierać co najmniej:  
 1) datę i tytuł,  
 2) podstawę prawną,  
 3) dokładną merytoryczną treść uchwały,  
 4) określenie organu, któremu powierza się  

          wykonanie uchwały,  
 5) w miarę potrzeby określenie źródeł    

          finansowania realizacji uchwały, 
 6) termin wejścia w życie uchwały i   

          ewentualnie czas jej obowiązywania.  
 
  
 

 

 

 
Przygotowane dla uczestników projektu edukacyjnego 

 „Uczeń-Obywatel” - 2013 na podstawie materiałów BIP Kraków 

Opracowanie: Teresa Grzybowska  


