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Słowo wstępne Prezydenta Landtagu

„CAŁA WŁADZA
PAŃSTWA
POCHODZI OD
NARODU”.
Konstytucja Saksonii
art. 3, ust. 1

Szanowni Państwo, bardzo cieszy mnie Państwa zainteresowanie naszym Landtagiem,
czyli parlamentem Saksonii. Ta praktyczna
broszura informacyjna zawiera wszystko, co
warto wiedzieć o Saksońskim Landtagu oraz
jego składzie w siódmej kadencji.
„Cała władza państwa pochodzi od narodu”. To główne przesłanie Konstytucji Saksonii przypomina nam o tym, że demokracja
parlamentarna i Saksonia jako państwo
konstytucyjne zostały przywrócone dzięki
pokojowej rewolucji z 1989 roku. Jednocześnie przypomina nam też, że demokracja
parlamentarna to najbardziej wolnościowa,
ale chyba również najtrudniejsza forma
sprawowania rządów. Bazuje ona bowiem
przede wszystkim na zaangażowaniu obywateli i obywatelek.

Warunkiem takiego zaangażowania jest
ugruntowana wiedza o sposobie działania
demokratycznych organizacji i instytucji.
W tym krótkim przewodniku przedstawiamy
informacje o strukturze i zadaniach Saksońskiego Landtagu. Podczas lektury można
dowiedzieć się wiele o pracy parlamentu oraz
o sposobie kształtowania polityki Saksonii
przez posłów.
Będzie mi bardzo miło, jeśli nasz krótki
przewodnik pozwoli Państwu zapoznać się
w przybliżeniu z parlamentem Saksonii. Mam
nadzieję, że stanie się on przydatnym towarzyszem w szkole, na uniwersytecie lub w pracy
zawodowej. Warto się angażować! Nasz kraj
związkowy potrzebuje osobistego zaangażowania, a społeczeństwo obywatelskie –
współdziałania wszystkich jego członków.

Dr Matthias Rößler
Prezydent Saksońskiego Landtagu

Kto zasiada w Landtagu?

Skład parlamentu
Zasadniczo w skład Saksońskiego Landtagu
wchodzi 120 posłów. Ponieważ jedno miejsce
przypadające frakcji AfD nie zostało obsadzone, Saksoński Landtag VII kadencji liczy
119 zamiast 120 posłów.
119 posłów Landtagu tworzy w parlamencie
pięć frakcji. Liczba miejsc przypadających
partiom wynika z liczby głosów oddanych na
poszczególne listy podczas wyborów do
Landtagu.
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Podział miejsc
Największą frakcję tworzy CDU, która zdobyła
32,1% głosów i ma 45 mandatów, a tuż za
nią plasuje się AfD z 38 mandatami (27,5%).
DIE LINKE zdobyła 14 mandatów (10,4%), a
BÜNDNISGRÜNE 12 mandatów (8,6%). Najmniejszą frakcją jest licząca 10 mandatów
(7,7%) SPD.
Trzech spośród 119 parlamentarzystów Landtagu to posłowie „od pierwszej godziny”:
Andrea Dombois, dr Matthias Rößler i Marko
Schiemann (wszyscy z CDU) zasiadają w parlamencie od 1990 roku. Z drugiej strony jest
wśród posłów 50 „nowicjuszy”, którzy weszli do Landtagu po raz pierwszy.
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Podział ze względu na płeć
W Landtagu zasiadają 33 kobiety i 86 mężczyzn. To oznacza, że udział kobiet wynosi
27,7%. Pomiędzy frakcjami istnieją znaczne
różnice. W przypadku frakcji DIE LINKE kobiety
stanowią większość – 64,3%. W BÜNDNISGRÜNE udział kobiet wynosi 58,3%. W SPD
oraz CDU kobiety stanowią odpowiednio 30%
i 22,2 %, są wiec w mniejszości, tak samo
jak w przypadku AfD, gdzie jest ich 10,5%.

Podział ze względu na wiek
Średni wiek posłów wynosi 48 lat. Najliczniejsza jest grupa parlamentarzystów w wieku
41–50 lat. Najstarszym posłem jest Svend-
Gunnar Kirmes (CDU), który ma 69 lat. Najmłodszym parlamentarzystą jest 22-letnia
Lucie Hammecke (BÜNDNISGRÜNE).
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Jak jest zorganizowany Landtag?

Prezydent i wiceprezydenci
Prezydent Landtagu jest najwyższym przedstawicielem parlamentu. Reprezentuje on
Landtag na zewnątrz, jest więc twarzą i głosem parlamentu. Swój urząd piastuje on w
sposób bezstronny i uczciwy.
Prezydent i jego zastępcy – wiceprezydenci
– są wybierani na początku każdej kadencji
Landtagu. Od 2009 roku prezydentem Saksońskiego Landtagu jest dr Matthias Rößler.
Wspomagają go dwie wiceprezydentki i jeden
wiceprezydent.

Prezydent
Saksońskiego
Landtagu
Dr Matthias Rößler, CDU

Pierwsza
wiceprezydent
Andrea Dombois, CDU

Zadania
PREZYDENT
▶ zwołuje i prowadzi posiedzenia
Landtagu. Dba przy tym o przestrzeganie
regulaminu izby. Jest wspierany
przez dwóch protokolantów,
▶ stoi na straży godności i praw Landtagu,
▶ pełni w budynku Landtagu funkcję
gospodarza oraz sprawuje władzę
policyjną,
▶ zarządza sprawami gospodarczymi
Landtagu zgodnie z ustawą budżetową,
▶ jest odpowiedzialny za oficjalne stosunki
Landtagu, na przykład z rządem.

Drugi
wiceprezydent
André Wendt, AfD

Trzecia wiceprezydent
Luise Neuhaus-Wartenberg,
DIE LINKE

Frakcje

Przewodniczący frakcji
Christian Hartmann

Przewodniczący frakcji
Jörg Urban

Przewodniczący frakcji
Rico Gebhardt

Przewodnicząca frakcji
Franziska Schubert

Przewodniczący frakcji
Dirk Panter
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Dyrektor zarządzający
frakcji parlamentarnej
Sören Voigt

Frakcja CDU
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Drezno
Tel. +49 (0)351 493-5611
cdu-pressestelle@slt.sachsen.de
www.cdu-sachsen-fraktion.de

Dyrektor zarządzający
frakcji parlamentarnej
Jan-Oliver Zwerg

Frakcja AfD
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Drezno
Tel. +49 (0)351 493-4201
info@afd-fraktion-sachsen.de
www.afd-fraktion-sachsen.de

Dyrektor zarządzający
frakcji parlamentarnej
Sarah Buddeberg

Frakcja DIE LINKE
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Drezno
Tel. +49 (0)351 493-5800
linksfraktion@slt.sachsen.de
www.linksfraktionsachsen.de

Dyrektor zarządzający
frakcji parlamentarnej
Valentin Lippmann

Frakcja BÜNDNISGRÜNE
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Drezno
Tel. +49 (0)351 493-4800
gruene-fraktion@slt.sachsen.de
www.gruene-fraktion-sachsen.de

Dyrektor zarządzająca
frakcji parlamentarnej
Sabine Friedel

Frakcja SPD
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Drezno
Tel. +49 (0)351 493-5700
kontakt@spd-fraktion-sachsen.de
www.spd-fraktion-sachsen.de

Komisje i ich przewodniczący

Komisja do spraw wewnętrznych i sportu
Ronald Pohle (CDU)

Komisja do spraw budżetu i finansów
Holger Hentschel (AfD)

Komisja do spraw
nauki, szkolnictwa
wyższego, mediów,
kultury i turystyki
Dr Claudia Maicher
(BÜNDNISGRÜNE)

Komisja do spraw
rozwoju regionalnego
André Barth (AfD)

Komisja do spraw
szkół i edukacji
Christopher Hahn (AfD)

Komisja do spraw
energii, ochrony
klimatu, środowiska
i rolnictwa
Ines Springer (CDU)

Komisja do spraw
konstytucji i prawa,
demokracji, Europy
i równouprawnienia
Marko Schiemann (CDU)

Komisja do spraw
gospodarki,
pracy i komunikacji
Ines Saborowski (CDU)

Komisje śledcze
Landtag może powoływać komisje na czas
określony. Są to w szczególności komisje
śledcze. Zgodnie z Konstytucją Wolnego
Państwa Saksonii, na wniosek jednej piątej
posłów musi zostać powołana komisja śledcza. Ten ważny przywilej mniejszości wykorzystuje przede wszystkim opozycja w celu
sprawdzenia ewentualnych niedociągnięć
w polityce i administracji lub możliwych
przypadków niewłaściwego postępowania
polityków.

Komisja do spraw
socjalnych oraz spójności społecznej
Susanne Schaper
(DIE LINKE)

Inne komisje stałe
Komisja do spraw
opiniowania
Komisja do spraw regulaminowych oraz spraw
dotyczących immunitetu
Roland Walter Hermann
Ulbrich (AfD)

Komisja do spraw
petycji
Simone Lang (SPD)
Komisja do spraw
kontroli wyborów
Martin Modschiedler
(CDU)

1. Komisja śledcza
„Uwikłanie rządu krajowego
w »kwalifikowanie niezgodne
z prawem« skrócenie listy
krajowej AfD”
Lars Rohwer (CDU)
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Czym zajmuje się Landtag?

Uchwalanie ustaw

Wybór reprezentantów

Saksoński Landtag uchwala wszelkie ustawy
wchodzące w zakres kompetencji Saksonii,
np. w sektorze szkolnictwa oraz w zakresie
prawa policyjnego. Ponadto parlament
uchwala budżet Wolnego Państwa Saksonii.

Oprócz własnych reprezentantów, takich jak
prezydent i wiceprezydenci, posłowie wybierają wiele innych osób na ważne stanowiska, takich jak np.:

Naród

§
Posłowie

Frakcja

Rząd krajowy

Projekt ustawy

Prezydent Landtagu

Pierwsze czytanie na posiedzeniu plenarnym
lub od razu komisja
Komisja

Drugie czytanie i głosowanie końcowe

Kontrasygnata przez premiera i właściwych ministrów
Podpisanie przez Prezydenta Landtagu
Publikacja ustawy
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Premier: jest on wybierany przez Landtag
większością głosów parlamentarnych w tajnym głosowaniu bez debaty. Premier powołuje i odwołuje ministrów oraz wyznacza
swoich zastępców.
Członkowie Saksońskiego Trybunału Konstytucyjnego: Trybunał Konstytucyjny jest
organem konstytucyjnym równouprawnionym
w stosunku do Landtagu i rządu krajowego.
Do wyboru członków niezbędna jest większość dwóch trzecich w Landtagu. Sędziowie rozstrzygają spory w kwestiach prawa
konstytucyjnego pomiędzy organami konstytucyjnymi, a także w kwestii zgodności
ustaw krajowych z Konstytucją Saksonii.

Kontrola rządu
krajowego
Saksoński Landtag kontroluje pracę rządu
krajowego. Posłowie mają przy tym do dyspozycji różne instrumenty i procedury, na
przykład:
Małe interpelacje: wszyscy posłowie mogą
kierować pisemne interpelacje do rządu krajowego, na które – z niewielkimi wyjątkami
– musi zostać udzielona odpowiedź. Małe
interpelacje są najczęściej stosowanym
środkiem.
Pytania do rządu krajowego: w każdym
tygodniu obrad posłowie mogą zadawać
pytania członkom rządu krajowego w parlamencie. Co najmniej raz w roku na takie
pytania odpowiada premier.
Komisje śledcze: na wniosek jednej piątej
posłów musi zostać powołana komisja śledcza. W ramach takiej komisji badane są sytuacje, których wyjaśnienie leży w interesie
publicznym.

Wyrażanie opinii
Ważna jest także funkcja Landtagu jako
publicznego forum politycznego Wolnego
Państwa Saksonii. Ważne, by pojawiało się
tu jak najwięcej różnorodnych opinii, które
przyczyniają się do podejmowania decyzji
politycznych. Jednocześnie w Saksońskim
Landtagu swój wyraz powinny znaleźć opinie
panujące w narodzie.
Galeria dla gości/lobby: obywatele i obywatelki, zgłoszone grupy wycieczkowe oraz
przedstawiciele mediów mogą obserwować
posiedzenia plenarne z galerii dla gości.
Galeria mieści do 150 osób. Landtag może
zdecydować o wyłączeniu jawności wyłącznie większością dwóch trzecich głosów.
Lobby przed salą plenarną służy posłom,
członkom rządu krajowego oraz dziennikarzom jako miejsce spotkań do rozmów i wywiadów.
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