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«Naród realizuje władzę ustawodawczą 

poprzez Storting»
	

Konstytucja z 1814 r. uwzględniała zasadę podziału władz. 

Dzieliła władzę na władzę wykonawczą (Króla), władzę ustawodawczą wraz z funkcją 


kontrolną i budżetową (Storting) oraz władzę sądowniczą (sądy). 


Wewnętrzne walki polityczne w latach 1870–80 utorowały drogę 
naszemu obecnemu systemowi rządów parlamentarnych, który 
reguluje stosunek między Stortingiem i rządem. Król utracił swoją 
wyłączną władzę, a rząd stał się organem wykonawczym. Rząd 
stał się odpowiedzialny przed przedstawicielami narodu, czyli 
Stortingiem. Demokracja przedstawicielska w naszym kraju 
zakłada istnienie różnych partii politycznych, które startują do 
wyborów z listami swoich przedstawicieli, podczas gdy my 
korzystamy z naszego prawa wyborczego. 

Pojęcie «Storting» dla większości posiada wiele znaczeń. 
Wielu wiąże to słowo z charakterystycznym budynkiem na 
Løvebakken, Konstytucją, parlamentaryzmem, zgromadzeniem 
przedstawicieli narodu, debatami politycznymi i naukami 
społecznymi w szkole. 

Celem niniejszej broszury jest przekazanie wiedzy na temat  
zadań i zasad pracy Stortingu. Demokracja w naszym kraju 
zakłada, że wszyscy powinniśmy uczestniczyć w zarządzaniu 
społeczeństwem, mieć wpływ na jego kształt i rozumieć, że to  
ma znaczenie. Musimy więc znać zasady gry. Mamy nadzieję, że 
niniejsza broszura odpowie na wiele pytań dotyczących zadań i 
zasad pracy Stortingu, które mogą nurtować osoby zaintere-
sowane polityką. 

Budynek Stortingu, widok z ulicy Karl Johan w latach 1890-tych. 

Storting sprawuje w Norwegii 
władzę ustawodawczą, 
pełni funkcję 
kontrolną oraz 
budżetową i składa się 
ze 169 deputowanych 
wybranych przez 
naród. 
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 «Eidsvold. 1814». Ten znany obraz Oscara Wergelanda wisi za miejscem Prezydenta Stortingu. 
Przy stole: Ówczesny Prezydent Stortingu, Christian Magnus Falsen, oraz Pierwszy Sekretarz, Wilhelm F. K. Christie. 

Chrystian Fryderyk (1786–1848)  
w mundurze galowym  
(F.C. Gröger). 

«…Wydarzenia, które miały miejsce w Norwegii w 1814 roku, składają 
się w jedną z najdziwniejszych opowieści w historii 
Europy. Wiele następujących po sobie w krótkim czasie 

zdarzeń w niecały rok, poprzez gwałtowne przewroty, doprowadziło do 
trwałej transformacji. Ci, którzy w listopadzie zakończyli etap, w który 
wkroczyli w styczniu, ujrzeli inny świat niż ten, który pozostawili. Czuli 
jak gdyby można ręka historii, pochwyciła ich, uniosła ku niebu i 
umieściła w innej epoce…» 

Jens Arup Seip: Utsikt over Norges historie («Wybrana historia Norwegii»), 1974 r. 
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Od bygdetingów 

(sejmików ziemskich) do stortingu
	

Storting, Zgromadzenie Narodowe Norwegii, został powołany w Eidsvoll w 1814 r., 
ale jego korzenie sięgają znacznie dalej wstecz. 

Już przed rokiem 800 w wielu miejscach w kraju odbywały się 
zgromadzenia wolnych mężczyzn (allmannatingi). Omawiano na 
nich zagadnienia prawne i niektóre wspólne kwestie polityczne. 
Owe tingi (sejmiki) pełniły z biegiem czasu coraz ważniejsze 
funkcje w stosunkach między chłopami i królem. 

Kiedy nastąpiło zjednoczenie królestwa (około 900 - 1030 r.), 
utworzono tak zwane lagtingi (Frostating, Gulating i Eidsivating), 
które zarządzały poszczególnymi regionami kraju. Lagtingi były 
zgromadzeniami reprezentatywnymi, na których zjawiali się 
wysłannicy z poszczególnych okręgów danego regionu. Tam 
wydawano wyroki i opracowywano akty prawne. Na niektórych 
tingach wysuwano kandydatów na króla, którzy byli «wynoszeni 
na tron» i w ten sposób królowie otrzymywali od ludu swoją 
prawomocną władzę. 

W Norwegii istniał zatem zalążek demokratycznego porządku,  
w którym przedstawiciele ludu zbierali się na tingach i podej-
mowali decyzje w różnych sprawach. Zasada, zgodnie z którą 
krajem należy rządzić wedle powszechnie znanych praw, również 
obowiązuje od bardzo dawna. Dawne lagtingi zostały połączone 
w jeden obszar prawny, a Magnus Lagabøte polecił spisanie 
aktualnych przepisów prawa i stworzenie jednego kodeksu 
obowiązującego w całym państwie (landslov). Kodeks z 1274 r. 
był na swe czasy unikatowy i pozostawał aktualny aż do 
momentu, gdy duński król Fryderyk III, władca Królestwa Danii i  
Norwegii, w 1660 r. wprowadził autokrację. 

W 1807 r. kraje skandynawskie zostały poważnie zaangażowane 
w pustoszące Europę wojny napoleońskie, w których Dania-
Norwegia i Szwecja stanęły w pewnym momencie po przeci-
wnych stronach konfliktu. Klęska Napoleona w Rosji w 1812 r. 
stała się początkiem końca zarówno samego cesarza, jak i unii 
duńsko-norweskiej. 

Szwecja przyłączyła się do koalicji antynapoleońskiej, której 
mocarstwa w zamian za przyłączenie się Szwecji do walki przeciw 
Francji, obiecały szwedzkiemu następcy tronu, Karlowi Johanowi 
Norwegię. Duński król Fryderyk VI niebawem skapitulował i 14 
stycznia 1814 r. podpisał traktat pokojowy w Kilonii. Tam 
przekazał władzę nad Norwegią królowi Szwecji. 

Duński następca tronu Chrystian Fryderyk został regentem 
Norwegii. Odmówił przyjęcia warunków pokoju kilońskiego, a 
następnie zwołał w Eidsvoll zebranie najbardziej wpływowych 
obywateli, aby omówić przyszłość kraju. Chrystianowi Fryderykowi 
doradzono wówczas odstąpienie od jego początkowego planu, 
którym miało być domaganie się dziedzicznego prawa do tronu 
Norwegii i koronowanie się na króla. Zebrani przedstawiciele 
państwowi chcieli liberalnej konstytucji oraz aby nowy król został 
wybrany przez naród. Na zebraniu postanowiono, że wybrane 
zostanie zgromadzenie, które ustanowi konstytucję państwową. 
Idea suwerenności ludu zwyciężyła. Następnie postanowiono, że 
«naród» złoży w kościołach przysięgę, zgodnie z którą «będzie 
strzec niepodległości Norwegii i nie szczędzić życia i krwi dla 
ukochanej ojczyzny». 

Następnie każda parafia miała wskazać wyborców, którzy z 
kolei mieli wybrać reprezentantów do Zgromadzenia 
Konstytucyjnego. Do tego czasu Chrystian Fryderyk miał 
sprawować władzę w państwie jako regent. 

ZgromadZenie narodowe w eidsvoll
Spośród 112 mężczyzn, którzy spotkali się na Zgromadzeniu 
Narodowym w Eidsvoll 25 przybyło z miast, 33 z armii i floty, a 54 
z obszarów wiejskich (amtów). Podział podług wykonywanych 
zawodów wyglądał następująco: 37 chłopów, 13 kupców, pięciu 
właścicieli ziemskich i 57 urzędników. Ze względu na dużą 
odległość i niewielką ilość czasu nie posiadał region Północnej 
Norwegii swojego reprezentanta. W Zgromadzeniu w Eidsvoll 
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PO LEWEJ: Kodeks Magnusa 
Lagabøte z 1274 roku. 

PO PRAWEJ: Konstytucja z 17 
maja 1814 roku z podpisem 
i pieczęcią wszystkich 
reprezentantów. 

uczestniczyli stosunkowo młodzi mężczyźni, średnia wieku 
wyniosła nieco ponad 42 lata. Najmłodszy uczestnik miał 17 lat. 

Na Zgromadzeniu Narodowym przedstawiono liczne projekty 
konstytucji. Do najważniejszych zalicza się projekty Chrystiana 
Magnusa Falsena i Johana Gundera Adlera. Komitet 
Konstytucyjny składający się z piętnastu członków miał 
przygotować ostateczną wersję przyszłej Konstytucji Norwegii. 

Podczas debaty uczestnicy podzielili się na dwa ugrupowania 
(«partie»). Grupa stanowiąca większość, którą nazwano grupą 
niepodległościową (lub «partią książęcą», jak określała ją 
opozycja) składała się z ok. 80 reprezentantów, którzy optowali za 
pełną niepodległością Norwegii. Grupa stanowiąca mniejszość, 
którą nazwano partią unionistów («partią szwedzką») składała 
się z ok. 30 reprezentantów, którzy uważali, że niepodległość 
Norwegii jest nierealna. Grupa ta chciała wstrzymać się z zajęciem 
stanowiska aż do uzyskania pewności, że Norwegia nie była 
zdana tylko na siebie. 

17 maja został podpisany egzemplarz czystopisu Konstytucji. 
Tego samego dnia Chrystian Fryderyk został jednogłośnie 
wybrany na króla wolnej, niepodległej i niezależnej Norwegii. 
19 maja nowo wybrany król stawił się na Zgromadzeniu 
Narodowym i złożył przysięgę na Konstytucję. Następnego dnia 
Zgromadzenie Narodowe odbyło swoje ostatnie posiedzenie, 

norweska 
Konstytucja zostaje
uchwalona w eidsvoll 
w 1814 roku 

pod koniec którego przedstawiciele chwycili się za ręce i stworzyli 
łańcuch braterski krzycząc: «Zgodni i pełni wiary póki nie upadną 
góry Dovre». 

Tym samym kraj otrzymał własną Konstytucję i Zgromadzenie 
Narodowe – Storting. 

Konstytucja Z 17 maja 1814 r.
Główne założenia Konstytucji opierały się na tych samych 
zasadach, które leżały u podstaw m.in. Deklaracji Niepodległości 
Stanów Zjednoczonych (1776 r.), czy Konstytucji Amerykańskiej 
(1787 r.), a także konstytucji francuskich (1791 r., 1793 r., 1795 r.): 
zasadzie suwerenności narodu, zasadzie trójpodziału władzy i 
zasadzie praw obywatelskich. 

Zasada suwerenności narodu 
Oznacza, że władza ma być sprawowana przez naród, który 
w związku tym posiada prawo do samostanowienia. Naród 
powinien wybierać swoich reprezentantów do zgromadzenia 
narodowego, na którym między innymi ustanawiane mają być 
prawa obowiązujące całe społeczeństwo. 

Zasada trójpodZiału władZy 
Mówi o tym, że konieczne jest rozdzielenie władzy ustawoda-
wczej (Storting), wykonawczej (Król) i sądowniczej (sądy). Władzę 
należy podzielić między kilka niezawisłych organów władzy, które 

930 
Król Haakon I Dobry przemawia 
na tingu do mieszkańców  
regionu Trøndelag. 

1274 
Król Magnus Lagabøte  
przekazuje Kodeks. 

1660 
Król Fryderyk III 
wprowadził autokrację. 

1814 
Budynek Eidsvoll w
1814 roku. 
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Budynek Eidsvoll dziś. 

mogą wzajemnie się kontrolować. Celem było zapobieganie 
koncentracji władzy i jej nadużyciom. 

prawa obywatelsKie 
Miały zabezpieczać «wrodzone i niezbywalne» prawa obywateli. 
Konstytucja gwarantowała obywatelom wolność słowa, wolność 
gospodarczą oraz praworządność. Jedno z założeń prac konstytu-
cyjnych stanowiła również wolność religijna, która nie została 
jednak uwzględniona w żadnym z paragrafów Konstytucji. 
Wprowadzanie powyższych praw w życie następowało 

stopniowo.


Konstytucja Z 4 listopada 1814 r. 

Jesienią 1814 r. Norwegia została zmuszona przez mocarstwa 

europejskie do zaakceptowania unii ze Szwecją. Norwegia 

zachowała Konstytucję, ale Chrystian Fryderyk musiał abdykować 

i opuścić kraj. Norwegia i Szwecja otrzymały wspólnego króla i 

skutkiem tego prowadziły wspólną politykę zagraniczną, jednak 

poza tym zachowały oddzielne organy władzy i pełną nieza-
leżność w kwestii polityki wewnętrznej. Unia została  

rozwiązana w 1905 r.


Wilhelm Frimann Koren Christie 
(1780–1848). 

O Wilhelmie Frimannie Korenie Christie, «pierwszym prawdziwym Prezydencie 
Stortingu»: «…był znakomitym zarządcą, śmiałym, zdecydowanym, 
posiadającym ogromną wiedzę i przytomny umysł. Miał cięty język i bywał 

uszczypliwy, jednak nie pozwalał wytrącić się z równowagi i nigdy nie zachowywał się 
porywczo. Kiedy mówcy, jeden po drugim, zapętlali się w omawianych kwestiach lub gdy, 
w trudnej sytuacji, pojawiały się sprzeczne propozycje rozwiązań, on spokojnie 
rozsupływał pętle i luzował splątany węzeł». 

Sverre Steen, 1951 r. 

10 Kwietnia 10 Kwietnia – 11 maja 16 maja 17 maja 20 maja 
Zbiera się Zgromadzenie Sformułowanie Konstytucji. Uchwalenie Konstytucji. Podpisanie Konstytucji. Rozwiązanie Zgromadzenia
Narodowe. Godło państwowe Norwegii z 110 paragrafów. Chrystian Fryderyk zostaje Narodowego. Norwegia uzyskała

1814 roku. wybrany na Króla Norwegii. swoją Konstytucję i Zgromad-
zenie Narodowe – Storting. 
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Oficjalne otwarcie Stortingu. Król przybywa na Løvebakken. 

Johan Sverdrup (1815–1892) 
(Christian Krohg 1881 r). 

O Johanie Sverdrupie – «Ojcu parlamentaryzmu»: 

«…Kiedy przychodzi jego kolej […] podnosi się 
gwałtownie, otwiera usta i od tego momentu żaden 
człowiek nie widzi i nie słyszy nic poza tym, co mówi 
Johan Sverdrup: Słowa mkną z jego ust jak 
błyskawica, często ostre i kąśliwe». 

Artykuł prasowy, 1869 r. 
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Ustawa zasadnicza Norwegii
	

Podstawowe zasady zarządzania państwem zebrane są w Ustawie zasadniczej (Konstytucji).

Konstytucja stanowi ważną część podstawy funkcjonowania naszego państwa. Na podstawę tą składają


się także zasady prawne, będące efektem długotrwałej praktyki (prawo zwyczajowe).


Konstytucja
Konstytucja Królestwa Norwegii uchwalona przez Zgromadzenie 
Narodowe w Eidsvoll 17 maja 1814 r. (z późniejszymi popra-
wkami) określa, kto i w jaki sposób powinien sprawować władzę 
w naszym państwie. W Konstytucji ujęty jest podział zadań i 
władzy pomiędzy poszczególne organy, jak również wyznaczone 
są granice ich władzy. Norweska Konstytucja stanowi o władzy 
ludu, czyli demokracji. W praktyce jest to demokracja przedstawi-
cielska, w której rozpatrywaniem poszczególnych spraw i 
podejmowaniem decyzji zajmują się wybrani przez naród 
przedstawiciele. 

Konstytucja w swojej dzisiejszej formie opiera się zatem na  
wielu z założeń zawartych w pierwotnej Konstytucji z 1814 r.: 
suwerenności ludu, podziale władzy i prawach człowieka. 

Konstytucja stanowi o trójpodziale władz oraz stwierdza, że: 
1.	 Storting posiada władzę ustawodawczą oraz pełni 
funkcję kontrolną i budżetową. 

2.	 Król (w rzeczywistości rząd) posiada władzę wykonawczą 
i dba o to, aby podejmowane decyzje były wprowadzane 
w życie. 

3.	 Władza sądownicza należy do sądów. Sąd Najwyższy jest 
sądem najwyższej instancji. 

Tak więc za pośrednictwem Stortingu naród rządzi państwem, 
ustanawia prawo, zarządza budżetem, ustala podatki i opłaty 
oraz kontroluje rząd (i tym samym administrację państwową). 

W celu zapewnienia obywatelom demokratycznych praw, 
najważniejsze normy prawne zostały zawarte w Konstytucji. 

Konstytucja stwierdza między innymi, że: 
•	 nikt nie może zostać skazany inaczej niż zgodnie z prawem, 
ani ukarany bez wcześniejszego wyroku, 

• w Norwegii obowiązuje wolność słowa i druku, 
• obowiązuje wolność wyznania, 
•	 nikomu nie wolno odebrać jego własności bez pełnej 
rekompensaty, 

•	 każdy ma prawo do pracy i prawo do współdecydowania 
w miejscu pracy, 

•	 państwo jest w szczególny sposób odpowiedzialne 
za lapońską mniejszość etniczną. 

Dzisiejsza Konstytucja nie jest identyczna z Konstytucją z 1814 r. 
Wielokrotnie ją zmieniano i dodawano nowe postanowienia. 
Poprawki były zapisywane w tym standardzie językowym, który 
został użyty w istniejącej Konstytucji. 

§ 121 Konstytucji stwierdza, że między wniesieniem projektu 
poprawki a uchwaleniem poprawki zawsze powinny odbyć się 
wybory, tak aby wyborcy mieli możliwość wypowiedzieć się w tej 
kwestii. Uchwalenie poprawek do Konstytucji wymaga większości 
dwóch trzecich głosów w Stortingu. 

Podczas kadencji 2013 – 2017 Storting ma rozpatrzeć projekt 
całkowitej językowej rewizji Konstytucji. Jeśli zostanie to 
uchwalone, otrzymamy Konstytucję w dwóch równowartoś-
ciowych wydaniach, w obydwu oficjalnych standardach 
językowych: bokmål i nynorsk, wedle obowiązujących  
zasad pisowni. 



 

 

 

 

 
Pierwsze paragrafy Konstytucji 
z 17 maja 1814 roku. 

parlamentaryZm
Parlamentaryzm to system rządów, w którym parlament 
(Storting) kontroluje władzę wykonawczą (rząd). Rząd odpowiada 
przed Stortingiem i jest zależny od jego zaufania. Stosunek 
między Stortingiem i rządem jest regulowany przez wiele 
zasad konstytucyjnych. 

Konstytucja głosi, że Król sam wybiera swoją Radę (rząd), jednak 
parlamentaryzm zakłada, że to w rzeczywistości naród, poprzez 
wybory do Stortingu, decyduje o podstawowym kształcie rządu. 
To nie Storting wyznacza członków nowego rządu, lecz parla-
mentaryzm wiąże się z tym, że rząd musi uzyskać zaufanie 
Stortingu. Jeśli Storting postanowi o «nieudzieleniu zaufania 
rządowi», rząd musi ustąpić. 

Od zwycięstwa parlamentaryzmu po ostrych walkach 
politycznych w latach 1870-1880 była to niepisana zasada, 
która funkcjonowała jako konstytucyjne prawo zwyczajowe. 
Parlamentaryzm został zawarty w Konstytucji po raz pierwszy 
20 lutego 2007 roku. § 15 Konstytucji mówi dziś: 

«Każdy, kto zasiada w Radzie Ministrów ma obowiązek złożenia 
dymisji po podjęciu przez Storting uchwały o udzieleniu wotum 
nieufności danemu ministrowi lub całej Radzie Ministrów.» 

parlamentaryZm w praKtyce
W latach 1884-2003 w Norwegii rząd zmieniał się 48 razy. Zasady 
gry, które wytworzyły się na przestrzeni lat w relacjach między 
Stortingiem i rządem, stanowią dziś podstawę naszego 
systemu politycznego. 

W Stortingu często przedkłada się wnioski o uchwalenie wotum 
nieufności, tylko od 1980 roku wniesiono około 20 takich 
wniosków. Natomiast wnioski te rzadko zostają przyjęte. 
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Rząd Gerhardsena (Partia Pracy) ustąpił po wyrażeniu wotum nieufności w 1963 roku. Po raz pierwszy cała debata parlamentarna 
przez kilka dni była transmitowana w telewizji. Einar Gerhardsen siedzi na miejscu premiera wraz z następnym premierem, Johnem 
Lyng (Partia Konserwatywna), który siedzi ławkę dalej. 

Od 1905 r. wotum nieufności wobec rządu przyjęto zaledwie 
dwukrotnie (w 1928 r. i w 1963 r.). 

Rząd może również wnieść o udzielenie wotum zaufania i tym 
samym zagrozić ustąpieniem, jeśli Storting nie przyjmie jego 
projektu w konkretnej sprawie. Rząd wnosząc o udzielenie 
wotum zaufania, wywiera nacisk na Storting, w celu przeforso-
wania swojej sprawy lub utrudnienia przyjęcia danego projektu. 

Jeśli większość parlamentarna ulegnie zmianie w wyniku 
wyborów i tym samym utworzy się parlamentarna podstawa 
do utworzenia nowego rządu, rząd zazwyczaj powołując się na 
wynik wyborów, zapowiada swoją dymisję. Najczęściej rząd 

ustępuje dopiero po zebraniu się nowo wybranego Stortingu 
i przekazaniu Stortingowi budżetu państwa. 

Istnieją też inne okoliczności mogące prowadzić do dymisji rządu. 
Mogą zajść zmiany wewnątrz rządu, wynikające z różnic 
poglądów między partnerami koalicyjnymi, premier może chcieć 
ustąpić ze swojego stanowiska, partia może zażyczyć sobie 
zmiany przywódcy partyjnego, premier może zachorować i/lub 
ustąpić ze stanowiska. W związku ze zmianą na stanowisku 
premiera ustępuje cały rząd, ponieważ tożsamość polityczna 
rządu w dużym stopniu związana jest z osobą premiera. 



Tittel

Ingress

  	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	

W 1913 roku kobiety otrzymały powszechne prawo wyborcze. 

Anna Georgine Rogstad (1854–1938). 

O Annie Rogstad, pierwszej kobiecie zasiadającej w Stortingu: 

«Szanowni deputowani! Ten dzień, 17 marca 1911 roku, 
będzie znaczącym dniem w historii naszego kraju, 
ponieważ dziś po raz pierwszy wśród deputowanych do 
Stortingu zasiada kobieta - wydarzenie, które z pewnością 
wzbudzi powszechne zainteresowanie.» Zgromadzenie 
wysłuchało mowy Prezydenta Stortingu na stojąco. 

Prezydent Stortingu Magnus Halvorsen 
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Wybory do Stortingu
	

«Uprawnieni do głosowania są obywatele norwescy, mężczyźni i kobiety, 
którzy najpóźniej w roku wyborów ukończyli 18 lat życia» (§ 50 Konstytucji). 

Co cztery lata we wrześniu wybieranych jest 169 deputowanych 
do Stortingu. W ciągu trwania kadencji Stortingu nie można 
rozpisać nowych wyborów. W Norwegii obowiązuje powszechne 
prawo wyborcze. Oznacza to, że wszyscy obywatele norwescy, 
którzy ukończyli 18 lat (lub którzy kończą 18 lat w roku wyborów), 
mogą głosować. Wszyscy, którzy posiadają prawo wyborcze 
mogą również kandydować na deputowanych do Stortingu 
(z wyjątkiem między innymi sędziów Sądu Najwyższego, 
pracowników ministerialnych i pracowników służb 
dyplomatycznych). 

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest rejestracja na 
spisie wyborczym (liście osób uprawnionych do głosowania). 
Wybory są tajne i głosuje się na partie polityczne. O składzie list 

poszczególnych partii decydują uczestnicy spotkania partyjnego,  
na którym wybiera się kandydatów. 

W Norwegii wybory odbywają się według systemu proporcjo-
nalnego. Oznacza to, że ilość deputowanych z danej partii jest 
proporcjonalna do ilości głosów oddanych na tą partię przez 
wyborców. Norwegia podzielona jest na 19 okręgów wybor-
czych, które pokrywają się z granicami województw. 

150 mandatów to tak zwane mandaty okręgowe, a 19 to 
mandaty wyrównawcze. 

Historia prawa i wieku wyborczego 

1814 
Ograniczone prawo 
wyborcze dla mężczyzn 
(urzędnicy, rolnicy i 
obywatele zajmujący  
się handlem). Wiek 
wyborczy to 25 lat. 

1898 
Powszechne 
prawo 
wyborcze dla 
mężczyzn. 

1907 
Kobiety 
otrzymują 
ograniczone 
prawo wyborcze 
w wyborach do 
Stortingu. 

1911 
17 marca 1911 
roku: Anna 
Rogstad 
- pierwsza 
kobieta 
zasiadająca w
Stortingu. 

1913 
Powszechne 
prawo 
wyborcze  
dla kobiet. 

1920 
Wiek  
wyborczy  
to 23 lat. 

1946 
Wiek  
wyborczy  
to 21 lat. 

1967 
Wiek  
wyborczy  
to 20 lat. 

1978 
Wiek  
wyborczy  
to 18 lat. 
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«Naród realizuje władzę ustawodawczą 

poprzez Storting.» 

§ 49 Konstytucji 
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Funkcja ustawodawcza Stortingu
	

Storting uchwala, zmienia i uchyla ustawy, które regulują funkcjonowanie społeczeństwa. 
Kiedy w Konstytucji stwierdza się, że władza ustawodawcza należy do narodu, w rzeczywistości 

oznacza to, że władzę tą posiadają wybrani przez naród deputowani do Stortingu. 

Od roku 1814 Storting dzielił się na dwie części – Odelsting i 
Lagting. Kiedy nowy Storting zbierał się po wyborach, jedna 
czwarta deputowanych wybierana była do Lagtingu, a trzy 
czwarte do Odelstingu. 

W roku 2007 Storting przegłosował - z jednym głosem przeciw 
- zniesienie podziału na Odelsting i Lagting, co oznaczało 
wprowadzenie nowej procedury z dwukrotnym rozpatrywaniem 
ustaw na posiedzeniu plenarnym Stortingu (zgromadzenie 
całego Stortingu). 

proces legislacyjny
Przebieg procesu legislacyjnego w Stortingu reguluje 
§ 76 Konstytucji: 

«Każdy projekt ustawy jest najpierw wnoszony do Stortingu, 
albo przez jego własnych deputowanych, albo przez Rząd za 
pośrednictwem członka Rady Ministrów.» 

prace prZygotowawcZe
Wszystkie rządowe projekty ustaw przed przedłożeniem ich w 
formie propozycji do Stortingu, przechodzą przez gruntowne 
prace przygotowawcze. W przypadku większych aktów 
prawnych lub obszernych nowelizacji, rząd często powołuje 
komisję ekspertów. Taka komisja składa się często z prawników, 
pracowników administracji państwowej oraz rzeczników stron, 
których projekt dotyczy. Komisja dostarcza sprawozdanie i projekt 
ustawy do ministerstwa właściwego dla danej ustawy. 

propoZycja do stortingu 
(propoZycja ustawy)
Ministerstwo zwykle przeprowadza konsultacje na temat projektu 
ustawy lub uchwały. W ten sposób władze, organizacje, instytucje 
oraz związki, których ustawa dotyczy, mają możliwość wypowied
zenia swojej opinii. Po zebraniu opinii ministerstwo opracowuje 
wstępną wersję propozycji do Stortingu zawierającą projekt 
ustawy. Propozycja zostaje przedłożona Radzie Ministrów pod 
przewodnictwem Króla. Jeśli projekt zostanie tam zatwierdzony, 
królewska propozycja zostaje wniesiona do Stortingu. Projekt 
prawny może zawierać zarówno projekt ustawy, jak i projekt 
uchwały, na przykład uchwały o przydzieleniu funduszy z 
budżetu. 

-

prace w KomisjacH
Projekt ustawy lub uchwały zostaje wysłany do jednej ze stałych 
komisji Stortingu. Komisja rozpatruje projekt i przedstawia 
sprawozdanie wraz z zaleceniami dotyczącymi uchwały 
Stortingu. Jeśli propozycja zawiera zarówno projekt ustawy jak 
i inne projekty, komisja musi przedstawić dwa sprawozdania - 
jedno dotyczące projektu ustawy i jedno dotyczące uchwały 
Stortingu. 

prace legislacyjne na posiedZeniu plenarnym
Pierwsze czytanie: Przeprowadza się debatę na temat sprawoz-
dania komisji, przyjmuje się propozycje, głosuje się, a na koniec 
uchwala się ustawę. Uchwała podjęta po pierwszym czytaniu nie 
jest uchwałą ostateczną. Projekty ustaw, które odrzucono po 
pierwszym czytaniu, zostają unieważnione. 



 

 
 

 
 

 
 

Rozmowy rządu i opozycji. 

proces uchwalania nowych ustaw 

rZąd 

projekt ustawy (uchwały) 
Komisja ekspercka 

NOU 

Konsultacje 

Ministerstwo 

Propozycja do Stortingu  
(projekt ustawy) 

storting 

rząd lub deputowani stortingu 
mogą wnieść projekt ustawy. 

rząd lub deputowani stortingu mogą 
wnieść projekt ustawy. 
Sprawozdanie dla Stortingu
(projekt ustawy). 

projekt ustawy (uchwały) rozpatrywany 
jest w stortingu (na posiedzeniu 
plenarnym) 
Pierwsze czytanie. Ustawa.

> 

Drugie czytanie.

Ewentualnie poprawki do ustawy. 

>

Ewentualnie trzecie czytanie. 
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Drugie czytanie może zgodnie z Konstytucją odbyć się najwc-
ześniej po upływie trzech dni. Podczas drugiego czytania Storting 
musi na nowo rozpatrzyć swoją pierwszą uchwałę. Jeśli podczas 
drugiego czytania projekt ustawy również zostanie przyjęty, 
proces ustawodawczy w Stortingu jest zakończony. Uchwała 
zostaje następnie przesłana do Rady Ministrów pod przewod-
nictwem Króla z prośbą o nadanie jej sankcji królewskiej. 

Jeśli między pierwszym a drugim czytaniem projektu zgłoszone 
zostaną poprawki, należy poddać je pod głosowanie przy drugim 
czytaniu. Jeśli Storting podejmie teraz inną decyzję niż przy 
pierwszym czytaniu, sporządza się poprawkę, która stanowi 
podstawę do trzeciego czytania projektu. Storting może teraz 
zatwierdzić poprawki z drugiego czytania. Wtedy ustawa zostaje 
uchwalona wraz ze zmianami wynikającymi z poprawek. Storting 
może również umorzyć rozpatrywanie projektu. 

Po podpisaniu ustawy przez Króla (nadaniu sankcji królewskiej) i 
kontrasygnowaniu jej przez ministra, staje się ona obowiązującą 
ustawą od daty podanej w ustawie lub wyznaczonej przez rząd. 

Konstytucja stwierdza, że Storting posiada władzę ustawodawczą, 
lecz w praktyce Storting przekazuje znaczącą część swoich 
kompetencji rządowi i administracji państwowej. Odbywa się  
to poprzez uchwalanie przez Storting ustaw ramowych lub 
upoważnień ustawowych, które upoważniają rząd lub adminis-
trację państwową do wydawania uzupełniających przepisów, 
postanowień i regulacji prawnych. Zakłada się, że wydawanych 
jest około trzy razy więcej przepisów niż ustaw. 

rada ministrów pod prZewodnictwem Króla 

Rada Ministrów pod przewodnictwem 
Króla zatwierdza ustawę. 

Król i minister podpisują 
ustawę. 

obowiązująca 
ustawa. 
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 Wiele osób z napięciem czeka na ogłoszenie budżetu państwa na przyszły rok. 
Tutaj Minister Finansów Sigbjørn Johnsen wchodzi na mównicę, aby przedstawić budżet (2012). 

«Do Stortingu należy: 
a) [...] nakładanie podatków, opłat, ceł i innych należności publicznych …
 

b) otwieranie pożyczek na kredyt Królestwa;
 
c) nadzorowanie spraw finansowych Królestwa;
 
d) asygnowanie sum pieniężnych na wydatki państwowe».
 

§ 75 Konstytucji 
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Funkcja budżetowa Stortingu 


Zgodnie z Konstytucją Norwegii to Storting decyduje o finansach państwa, 

zarówno o wydatkach jak i o dochodach. Od wejścia w życie w 1967 r. Ustawy o ubezpieczeniach 

społecznych, budżet obejmuje również dochody i wydatki związane z systemem ubezpieczeń 

społecznych. Tak więc to Storting przyznaje fundusze, to znaczy przekazuje środki pieniężne 


do dyspozycji władzy wykonawczej, czyli rządu. Storting nie tylko «zezwala» na 

wykorzystywanie funduszy na określony cel, ale ma również prawo to «nakazać».


propoZycja do stortingu 
(projeKt ucHwały stortingu)
Kiedy Storting zbiera się jesienią, pierwszą dużą sprawą jest 
zawsze uchwalenie budżetu państwa. Cała sesja jesienna 
zdominowana jest przez prace nad budżetem państwa. Budżet 
państwa to ważne narzędzie polityczne Stortingu i rządu, 
ponieważ ustala on ramy działalności państwa na 
nadchodzący rok. 

Projekt budżetu państwa musi zostać przedłożony w ciągu 
sześciu dni od otwarcia obrad Stortingu. Po upływie tego czasu 
Minister Finansów przedstawia uzasadnienie projektu budże-
towego, tak zwane wprowadzenie do debaty budżetowej. 
Wprowadzenie to nakreśla wyzwania, jakie stoją przed krajem, 
oraz jakie priorytety i działania rząd chce zastosować, aby tym  
wyzwaniom sprostać. Przemówienie Ministra Finansów stanowi 
część podstawy późniejszej debaty budżetowej. 

Wraz z projektem budżetowym przedkłada się w Stortingu 
sprawozdanie budżetowe. Oznacza się je skrótem «Meld. St. 1» 
– pierwsze powiadomienie dla Stortingu. Sprawozdanie to 
ogólnie ujmując przedstawia planowaną politykę  
finansową rządu. 

Przed wniesieniem projektu budżetu do Stortingu, przeprowadza 
się obszerne prace przygotowawcze, podczas których wszystkie 
instytucje państwowe i części administracji państwowej 
angażowane są do pracy nad budżetem. Po zakończeniu debaty 

między ministerstwami i w rządzie, Ministerstwo Finansów 
przygotowuje łączny projekt budżetu państwa, który obejmuje 
system ubezpieczeń społecznych. Projekt budżetu jest oficjalnie 
zatwierdzany przez Radę Ministrów pod przewodnictwem Króla i 
zostaje przekazany do Stortingu w formie propozycji. 

praca nad budżetem państwowym
Na podstawie rządowego projektu budżetowego grupy partyjne 
opracowują własne alternatywne projekty budżetowe, które 
określają ich stanowisko wobec priorytetów budżetowych. 
Przed rozpoczęciem negocjacji w Komisji Finansów Publicznych, 
wszyscy przedstawiciele partii z innych komisji zgłaszają swoim 
przedstawicielom w Komisji Finansów Publicznych swoje 
najważniejsze stanowiska. 

W Stortingu Prezydium przedstawia propozycję podziału 
poszczególnych rozdziałów projektu budżetowego między 
komisje parlamentarne. Propozycja ta zostaje rozpatrzona i 
uchwalona przez Storting. 

Komisja Finansów Publicznych koordynuje rozpatrywanie 
budżetu przez Storting i najpóźniej 20 listopada przedkłada 
sprawozdanie budżetowe wraz z projektem budżetu państwa 
obejmującym ubezpieczenia społeczne. Sprawozdanie Komisji 
Finansów Publicznych zawiera również propozycje różnych partii 
dotyczące postanowień ramowych. Jednocześnie przedstawia się 
opinię dotycząca podatków, opłat i zysków. 



 

 
 

Podczas otwarcia Stortingu Król odczytuje mowę tronową. Tego dnia stół Prezydenta i Sekretarza Stortingu umieszczony 
jest na podłodze przed Królem, podczas gdy rząd stoi po lewej stronie. 

Storting ma tydzień na rozpatrzenie tych sprawozdań. Odbywa 
się to podczas corocznej debaty finansowej pod koniec listopada. 
Podczas tej debaty partie mają możliwość dyskutować nad 
polityką finansową rządu oraz wysokością wydatków i dochodów 
państwa. Jest to jedna z najważniejszych debat w Stortingu. 

Następnie komisje parlamentarne muszą przedstawić sprawoz-
danie z podziału funduszy w ramach przydzielonych im obszarów 
budżetowych. Komisje mogą jedynie dokonać przesunięcia 
funduszy w ramach ustalonego limitu, tzn., że jeśli niektóre 
wydatki należy zwiększyć, trzeba obniżyć inne wydatki lub 
równomiernie podnieść dochody. 

terminarz prac początku roku parlamentarnego 
pierwsZe dni robocZe w paźdZierniKu 

Sprawozdania budżetowe komisji muszą zostać rozpatrzone 
przez Storting najpóźniej do 15 grudnia. Podczas rozpatrywania 
tych sprawozdań Storting wydaje ostateczne uchwały 
budżetowe. 

Aby cały budżet został uchwalony na czas, musi zostać ustalony 
ścisły terminarz prac. Okres uchwalania budżetu to dla Stortingu 
zwykle bardzo pracowity czas. Różnica między propozycją rządu 
a budżetem uchwalonym przez Storting jest zwykle mniejsza niż 
jeden procent. Natomiast sygnały wysyłane przez Storting 
poprzez komentarze i priorytety mają znaczenie polityczne, 
ponieważ mogą wpłynąć na przyszłe budżety. 

pierwsze zgromadzenie 
(co roku) 
Storting zbiera się w
pierwszy powszedni  
dzień października. 

wyłącznie w roku 
wyborczym 
Storting kontroluje
wynik wyborów
(pełnomocnictwa, które
deputowani otrzymali
od komisji wyborczych w
swoich województwach). 

ukonstytuowanie 
stortingu (co roku) 
Storting zbiera się i
konstytuuje. 
Wybór prezydentów
i sekretarzy. 

uroczyste otwarcie  
(co roku) 
Przeprowadzane jest
przez Króla (zwykle w
dzień po ukonstytuo-
waniu się Stortingu). 
Mowa tronowa. 
Sprawozdanie o stanie
Królestwa. 

debata na temat mowy 
ronowej (co roku) 

w ciągu sześciu dni od 
otwarcia (co roku) 
Wprowadzenie do debaty
budżetowej. 
Budżet państwowy. 

t
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Po ogłoszeniu budżetu państwa przez Ministra Finansów na korytarzu roi się od polityków, doradców, urzędników i przede 
wszystkim przedstawicieli mediów. 

Storting przyznaje wiele funduszy w formie subwencji ramowych 
lub tak zwanych «subwencji zbiorczych», pozostawiając 
ostateczny podział środków do dyspozycji rządu. 

Zrewidowane sprawoZdanie budżetowe
Zmiany, które następują w ciągu roku, przedstawiane są przez 
rząd w formie propozycji. Najobszerniejsze zmiany mają 
najczęściej miejsce wiosną w związku ze zrewidowanym 
sprawozdaniem budżetowym. Królewska propozycja zbiorcza 
dotycząca zmiany priorytetów i dodatkowych subwencji z 
budżetu państwa, przedkładana jest najpóźniej 15 maja w roku 
budżetowym, wraz z powiadomieniem dla Stortingu o zrewido-

wanym sprawozdaniu budżetowym. Komisja Finansów 
Publicznych przedstawia sprawozdania na temat tych kwestii 
najpóźniej w drugi piątek czerwca. Storting rozpatruje te 
sprawozdania i przed zakończeniem sesji wiosennej 
podejmuje uchwałę. 

terminarz prac budżetowych stortingu 
budżet: od rZądu do stortingu 

najpóźniej sześć dni od 
otwarcia stortingu. 
Projekt ustawy  
budżetowej przekazywany 
jest do Stortingu. 

Prezydium Stortingu
przedstawia propozycję
podziału rozdziałów
budżetowych pomiędzy
poszczególne komisje
wraz z propozycją
obszarów budżetowych. 

najpóźniej do 
20 listopada 
Komisja Finansów
Publicznych przedstawia
sprawozdanie budżetow
oraz projekt ustawy
budżetowej wraz z 
propozycją uchwał
ramowych. 

najpóźniej do  
15 grudnia 
Komisje parlamentarne
przedstawiają sprawoz-

e dania budżetowe. 

najpóźniej do 15 maja 
roku budżetowego 
Królewska łączna 
propozycja dotycząca
zmian w budżecie 
państwa +
Powiadomienie dla 
Stortingu o zrewido-
wanym sprawozdaniu
budżetowym. 

najpóźniej w drugi 
piątek czerwca 
Komisja Finansów
Publicznych przedstawia
sprawozdanie na temat
powyższych kwestii. 
Uchwała podejmowana 
jest przed zakończeniem
sesji wiosennej. 
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«Do Stortingu należy: 

(...) Mianowanie osoby, niebędącej członkiem Stortingu, której 
zadaniem jest, aby w sposób bliżej określony w ustawie nadzorować 
administrację publiczną i wszystkich jej pracowników, w celu 
zapewnienia, aby żaden obywatel nie był traktowany niezgodnie 
z prawem.» 

(§ 75 Konstytucji) 
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Funkcja kontrolna Stortingu
	

Trzecią główną funkcją Stortingu jest kontrolowanie rządu i administracji państwowej. Storting 

ma za zadanie zapewniać, aby rząd wykonywał uchwały wydawane przez Storting oraz kontrolować, 

czy organy administracji państwowej stosują się do określonych przez Storting wytycznych. 


Konstytucja wymienia dostępne środki sprawowania kontroli  
nad różnymi aspektami działalności państwa: 
• 	  rozpatrywanie protokołów Rady Ministrów (zawierających 
decyzje wydane przez Radę Ministrów) 

• 	 rozpatrywanie zawartych traktatów 
• 	 kontrolowanie rachunków publicznych itd. 

Przełom w rozwoju parlamentaryzmu, który nastąpił w 1884 roku, 
wraz z późniejszymi wydarzeniami spowodował, że Storting 
otrzymał zupełnie inną i o wiele szerszą niż wcześniej podstawę 
do kontrolowania różnych aspektów polityki rządu. 

debaty
Poprzez debaty Storting ma możliwość kontrolować i oceniać 
politykę rządu. Debaty odbywają się zwykle przy otwartych 
drzwiach. Każdego roku sesję Stortingu otwiera debata na temat 
mowy tronowej, która pod wieloma względami rozwinęła się 
w okazję do omówienia i przedyskutowania polityki rządu 
(nazywana jest również debatą opozycji). 

Debata budżetowa pełni tą samą funkcję w stosunku do polityki 
finansowej rządu.  W ciągu roku wydaje się wiele sprawozdań 
na temat różnych aspektów polityki rządowej, które również 
stanowią podstawę do debat. 

Zapytania i interpelacje
Zapytania i interpelacje do członków rządu dają deputowanym 
Stortingu możliwość uzyskania informacji na określone tematy 
i/lub ustalenia stanowiska rządu wobec aktualnych kwestii 
politycznych. Zapytania można kierować do rządu na wiele 
sposobów. 

W prawie każdym tygodniu posiedzeń Stortingu, w środę od 
godziny 10.00 odbywa się tak zwana godzina zapytań. Najpierw 
odbywa się godzina zapytań ustnych. Tutaj zapytania nie są 
wcześniej znane, lecz deputowani w poniedziałek rano zostają 
powiadomieni o tym, którzy członkowie rządu stawią się w 
Stortingu. Dzięki temu deputowani mogą dostosować zapytania 
do konkretnych ministrów.  

Zwykłe godziny zapytań odbywają się zwykle zaraz po zapyta-
niach ustnych. Deputowany, który chce skierować zapytanie do 
członka rządu i otrzymać odpowiedź podczas godziny zapytań, 
musi najpóźniej w poprzedzający czwartek przedłożyć zapytanie 
w formie pisemnej do Prezydenta Stortingu. 

Na zapytania te członek rządu musi odpowiedzieć pisemnie 
w ciągu sześciu dni roboczych. 

Interpelacje stanowią bardziej skomplikowaną formę zadawania 
pytań. Dotyczą często większych i politycznie ważniejszych spraw 
oraz stają się podstawą do debaty. Premier lub dany minister 
wydaje pisemne powiadomienie o terminie udzielenia 
odpowiedzi. Powinno to nastąpić jak najszybciej i najpóźniej 
w ciągu jednego miesiąca od złożenia interpelacji. 

Komisja ds. KonstytucyjnycH i Kontroli
Jest jedną z 12 stałych komisji Stortingu. Jej zadaniem jest 
analizowanie protokołów ministrów, raportów Najwyższej Izby 
Kontroli itp. oraz składanie w Stortingu sprawozdań na ich temat. 
Ponadto komisja ta rozpatruje sprawy konstytucyjne, fundusze 
przyznawane Stortingowi, ustawodawstwo wyborcze, powiado-
mienia kierowane przez rzecznika Stortingu do administracji 
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Zarówno Komisja ds. Konstytucyjnych i Kontroli jak i inne komisje mogą przeprowadzać konsultacje, jeśli chcą bardziej 
gruntownie zbadać poszczególne sprawy. Tutaj z konsultacji w Komisji Finansów Publicznych. 

państwowej oraz powiadomienia wydawane przez Komitet 
Kontrolny Stortingu ds. Służb Wywiadowczych, Specjalnych i 
Bezpieczeństwa (Komitet EOS), a także inne sprawy. 

Komisja ta może także przeprowadzać badania administracji 
państwowej, w zakresie, który uważa za konieczny dla wykony-
wania kontroli Stortingu nad administracją, lecz dopiero po 
uprzednim powiadomieniu danego ministra i złożeniu wniosku o 
przedstawienie pożądanych informacji. Do wydania takiej decyzji 
wystarczą głosy jednej trzeciej członków komisji (prawo  
mniejszości). 

Komisja ds. Konstytucyjnych i Kontroli to jedyna komisja 
Stortingu, która posiada nieograniczoną możliwość do 
podejmowania spraw z własnej inicjatywy. 

najwyżsZa iZba Kontroli
Celem działalności Najwyższej Izby Kontroli jest zapewnienie 
poprzez audyt i kontrolę, aby środki finansowe i majątek państwa 
były wykorzystywane i administrowane w odpowiedni sposób 
oraz zgodnie z uchwałą Stortingu. 

Najwyższa Izba Kontroli jest niezależna od rządu i pozostałych 
organów administracji państwowej i stanowi najważniejszy 
zewnętrzny organ kontrolny Stortingu. Pięciu rewidentów 
księgowych wybieranych przez Storting tworzy zarząd, który 
stoi na czele Najwyższej Izby Kontroli. 

rZecZniK praw obywatelsKicH
Wybierany jest przez Storting na okres czterech lat od 1 stycznia 
po wyborach do Stortingu. Rzecznik Praw Obywatelskich ma za 
zadanie starać się zapewnić, aby administracja państwowa nie 
naruszała praw żadnego obywatela. 

Proces sądowy jest często kosztowny i długotrwały. Składając 
(w ciągu jednego roku) skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, 
osoba, która uważa, że jej prawa zostały naruszone, może w 
prosty sposób uzyskać rozpatrzenie swojej sprawy. Rzecznik bada 
sprawę i wyraża swoją opinię na jej temat.  Jeśli stwierdzi, że dana 
decyzja administracyjna jest bezprawna i w oczywisty sposób 
niezasadna, organy administracji państwowej zwykle się temu 
podporządkują, rozpatrzą sprawę na nowo i wykonają żądanie 
Rzecznika. 

Rzecznik Stortingu ds. Sił Zbrojnych to podobny urząd 
przeznaczony dla pracowników Norweskich Sił Zbrojnych, którzy 
twierdzą, że zostali potraktowani bezprawnie lub niewłaściwie. 

analiZa ZawartycH traKtatów i Konwencji o 
współpracy i wZajemnej pomocy
Każdego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysyła do 
Stortingu wykaz wszystkich zawartych traktatów, a Komisja Spraw 
Zagranicznych i Obrony Narodowej analizuje je i składa sprawoz-
danie do Stortingu. Część z tych umów została już wcześniej 
rozpatrzona, ponieważ w Konstytucji (§ 26) zapisane jest, że 
wszystkie traktaty «w sprawach szczególnie ważnych» muszą 
przed zawarciem zostać przedłożone w Stortingu. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Podczas godziny zapytań i wymiany replik wykorzystuje się 
mównice znajdujące się na podłodze przed miejscem prezydenta 
Stortingu. Tutaj Jens Stoltenberg (Partia Robotnicza), i Siv Jensen 

(Partia Postępu), podczas wymiany replik. 

otwarte Konsultacje Kontrolne 
Poszczególne komisje mogą w pewnych przypadkach 
postanowić, że dana sprawa wymaga przeprowadzenia 
otwartych konsultacji kontrolnych. Ich celem jest często 
ustalenie odpowiedzialności danego ministra. 

Komitet eos 
Komitet Kontrolny Stortingu ds. Służb Wywiadowczych, 
Specjalnych i Bezpieczeństwa (Komitet EOS) na bieżąco 
kontroluje tajne służby. 

Storting może powoływać parlamentarne komisje śledcze. 

Funkcja kontrolna 
Stortingu 

debaty 
Poprzez debaty Storting ma możliwość kontrolować i
oceniać politykę rządu. Debaty odbywają się zwykle przy
otwartych drzwiach. 

Zapytania i interpelacje 
Zapytania i interpelacje do członków rządu dają
deputowanym Stortingu możliwość uzyskania informacji
na określone tematy i/lub ustalenia stanowiska rządu
wobec aktualnych kwestii politycznych. 

Komisja ds. KonstytucyjnycH i Kontroli 
Jej zadaniem jest analizowanie protokołów ministrów itp. 
oraz przedstawianie Stortingowi sprawozdań na ich temat.
Komisja ta posiada tak zwane prawo inicjatywy, co oznacza, 
że może sama podejmować sprawy, które chce zbadać. 

najwyżsZa iZba Kontroli 
Poprzez audyt i kontrolę ma przyczyniać się do tego,
aby środki i majątek państwa były wykorzystywane i
administrowane w odpowiedni sposób oraz zgodnie z
uchwałą Stortingu. 

rZecZniK praw obywatelsKicH 
Ma zapewniać, aby administracja państwowa nie naruszała
praw żadnego obywatela. 

rZecZniK praw obywatelsKicH ds. sił 
ZbrojnycH 
Ma zapewniać, aby prawa poborowych oraz pracowników
Sił Zbrojnych były przestrzegane. 

Komitet ds. służb wywiadowcZycH, 
specjalnycH i beZpiecZeństwa (Komitet eos) 
Na bieżąco nadzoruje tajne służby. 

parlamentarne Komisje śledcZe 
Mogą zostać powołane przez Storting. 

25 
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Konstytucja mówi, że Storting «zbiera się z reguły w pierwszy powszedni dzień października 
każdego roku». W kolejny dzień powszedni Król dokonuje uroczystego otwarcia. 

«Wielkie rozłożenie komisyjnych kart odbywa się w pierwszych tygodniach po zebraniu się nowo 
wybranego Stortingu. [...] Sami deputowani kręcą się po korytarzach przepełnieni 
mniejszą lub większą frustracją, w napięciu oczekując na to, co zgotuje im los. 
Ostatecznie trzeba pogodzić wszystko ze sobą, reprezentację okręgów wyborczych, płeć, 
podziały partyjne, a do tego najlepiej zrobić to tak, aby jak najmniej deputowanych było 
rozczarowanych i rozgoryczonych. [...] Niektóre z komisji cieszą się przecież większym 

zainteresowaniem niż inne. Z zasady wszystkie są równe, ale niektóre są równiejsze. 
Jednak znaczenie i ranga danej komisji zmienia się wraz z upływem czasu.» 

Wcześniejszy Prezydent Stortingu Guttorm Hansen: Der er det godt å sitte («Tam dobrze się siedzi») 1984 r. 
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Zasady pracy Stortingu
	

Wszyscy zainteresowani mogą zdobyć informacje o przebiegu prac Stortingu.

Posiedzenia Stortingu są otwarte dla publiki i mediów. Zarówno posiedzenia Stortingu


jak i posiedzenia komisji można obserwować bezpośrednio z galerii dla

publiki lub śledząc transmisję w telewizji internetowej.


Wszystkie dokumenty związane z rozpatrywaniem spraw w 
Stortingu - powiadomienia i propozycje rządowe, projekty 
deputowanych, sprawozdania i uchwały Stortingu oraz steno-
gramy z posiedzeń – są dostępne na stronie www.stortinget.no. 

Konstytucja określa zasady dotyczące składu, zadań i działalności 
Stortingu, lecz nie zawiera szczegółowego opisu rozpatrywania 
spraw. To regulamin Stortingu określa zasady organizacji 
Stortingu i przebieg prac parlamentarnych. 

storting Zbiera się i Konstytuuje
«Storting zbiera się z reguły w pierwszy powszedni dzień 
października każdego roku» (§ 68 Konstytucji). 

Deputowani zajmują więc swoje miejsca w pierwszy dzień 
października i tym samym zaczyna się okres prac Stortingu. 
Kiedy zbiera się nowo wybrany Storting, pierwszy deputowany 
z każdego województwa ma przy sobie pełnomocnictwo od 
komisji wyborczej w swoim województwie, które stwierdza, że 
deputowani wybrani z danego województwa posiadają mandat 
parlamentarny, uprawniający do zasiadania w Stortingu. 
Wszystkie pełnomocnictwa są sprawdzane przez Komisję 
Mandatową Stortingu. Jeśli popełniono błąd, wybory mogą 
zostać powtórzone. 

Następnie wybierany jest prezydent Stortingu i pięciu 
wiceprezydentów. Wybiera się także dwóch sekretarzy. 
Wybory te co roku przebiegają w ten sam sposób. 

Po zakończeniu tych procedur, Prezydent ogłasza, że Storting 
jest prawnie ukonstytuowany i powiadamia o tym Króla. 

urocZyste otwarcie stortingu
Uroczystego otwarcia dokonuje Król, zwykle w pierwszy dzień 
powszedni po ukonstytuowaniu się Stortingu. 

Mowa tronowa odczytywana przez Króla zawiera oświadczenie 
programowe rządu na nadchodzący rok. Następnie jeden z 
członków rządu odczytuje «sprawozdanie o stanie Królestwa.» 
Kilka dni później w Stortingu odbywa się debata na temat 
mowy tronowej. 

preZydium stortingu
Głównym zadaniem Prezydium jest organizacja prac i posiedzeń 
Stortingu. Ma ono również zapewniać przestrzeganie regulaminu 
Stortingu. 

Prezydium pełni również funkcję reprezentacyjną, na przykład 
podczas wizyt zagranicznych delegacji parlamentarnych. 

Prezydent Stortingu jest drugi po Królu w randze ważności. 

prace prZygotowawcZe
Praca w Stortingu nie składa się wyłącznie z tej części, która 
odbywa się na mównicy, i którą wszyscy mogą śledzić. Druga 
część pracy jest mniej widoczna dla publiki i odbywa się w 
komisjach i klubach parlamentarnych. W rzeczywistości sprawy 
są najczęściej rozpatrywane w komisjach. 

stałe Komisje stortingu
Zadaniem komisji jest przygotowanie spraw, w których Storting 
ma zająć stanowisko. Komitet nominacyjny liczący 37 członków 
(reprezentowanych proporcjonalnie i okręgowo) decyduje o 
składzie stałych komisji Stortingu. 

http:www.stortinget.no


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

W tej kamienicy sąsiadującej ze Stortingiem znajdują się sale 
spotkań wszystkich stałych komisji. 

Po powołaniu komisji każda z nich wybiera swojego przewod-
niczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego i drugiego 
wiceprzewodniczącego. Komisje liczą zwykle od 11 do  
18 członków. 

Większość spraw przedkładanych w Stortingu przesyła się do 
jednej z komisji, która daną sprawę przygotowuje. Zgodnie z 
główną zasadą podziału komisje rozpatrują sprawy z ministerstw 
o tej samej lub podobnej nazwie, co nazwa danej komisji. 
Przykładowo Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej rozpatruje 
sprawy z zakresu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Dla wszystkich spraw, które rozpatrywane są w komisjach, 
wybierany jest rzecznik sprawy. Rzecznik sprawy jest odpowied-
zialny za postęp w sprawie, zbieranie informacji itp., aż do 
przedłożenia ostatecznego sprawozdania komisji. Sprawozdanie 
zawiera streszczenie sprawy, uwagi komisji, ewentualne 
propozycje mniejszościowe oraz projekt uchwały. Sprawozdanie 
to jest rozpatrywane przez Storting na posiedzeniu plenarnym, 
gdzie podjęta zostaje ostateczna uchwała. 

Wiele spraw jest rozpatrywanych i rozstrzyganych przy 
jednogłośnym poparciu wszystkich członków komisji. Jeśli opinie  
są podzielone, komisja podczas rozpatrywania sprawy dzieli się 
na dwie lub więcej frakcji (części). Każda z frakcji może wybrać 
swojego własnego rzecznika sprawy. Kwestie, co do których nie 
osiągnięto zgody, przedstawione są w sprawozdaniu w formie 
uwag i ewentualnych propozycji mniejszościowych poszc-
zególnych frakcji. W sprawach szczególnie trudnych frakcje 
zwykle omawiają sprawę z przewodniczącym klubu parlamen-
tarnego danej partii lub z odpowiednim klubem parlamen-
tarnym. Podczas tych spotkań ustala się stanowiska polityczne, 
które później tworzą podstawę negocjacji odbywających się  
w komisji. Spotkania te odbywają się za zamkniętymi drzwiami. 

Podczas rozpatrywania spraw komisja może przeprowadzać 
konsultacje z ministerstwami lub organizacjami i innymi 
aktualnymi podmiotami, w celu zebrania większej ilości infor-
macji. Zdarza się także, że organizacje i poszczególne osoby 
proszą o spotkanie z komisją, w celu przedstawienia swoich 
opinii. Posiedzenia odbywają się przy otwartych drzwiach,  
o ile nie postanowiono inaczej. 

Kiedy deputowani oddają głos w danej sprawie, z reguły głosują 
zgodnie z zasiadającymi w komisji kolegami z partii lub ze swoją 
frakcją partyjną. 

Według zasady głównej komisje mogą rozpatrywać wyłącznie 
sprawy, które zostały im przekazane przez posiedzenie plenarne 
Stortingu. Wyjątkiem jest Komisja ds. Konstytucyjnych i Kontroli, 
która posiada szczególne uprawnienia i może z własnej inicjatywy 
podejmować sprawy do rozpatrzenia oraz «przeprowadzać 
badania administracji państwowej, które uważa za konieczne do 
wykonywania kontroli Stortingu nad administracją państwową.» 

roZsZerZona Komisja spraw 
ZagranicZnycH i obrony
Komitet nominacyjny powołuje również Rozszerzoną Komisję 
Spraw Zagranicznych i Obrony. W jej skład wchodzą zwykli 
członkowie Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony, Prezydent 
Stortingu oraz przewodniczący klubów partyjnych (o ile nie są 
już członkami Komisji). 

Zadaniem Rozszerzonej Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony 
jest omawianie z rządem ważnych kwestii dotyczących polityki 
zagranicznej, handlowej oraz polityki dotyczącej bezpieczeństwa 
i gotowości bojowej. Takie spotkania konsultacyjne odbywają się 
przed podejmowaniem przez rząd ważnych decyzji. Negocjacje 
w tej komisji muszą być tajne, o ile wyraźnie nie postanowiono 
inaczej. 

Komisje parlamentarne 
•	 Komisja Pracy i Polityki Społecznej 
•	 Komisja Energii i Środowiska 
•	 Komisja do Spraw Rodziny i Kultury 
•	 Komisja Finansów Publicznych 
•	 Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 
•	 Komisja Sprawiedliwości 
•	 Komisja do Spraw Kościoła, Edukacji i Nauki 
•	 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
•	 Komisja ds. Konstytucyjnych i Kontroli 
•	 Komisja Przemysłu 
•	 Komisja Transportu i Komunikacji 
•	 Komisja Spraw Zagranicznych i Obrony 

Narodowej
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Na posiedzeniach klubu deputowani informują o sprawach 
rozpatrywanych w ich komisjach, a kluby parlamentarne 
omawiają wszystkie sprawy, które mają być rozpatrywane w 
Stortingu i uzgadniają swoje stanowisko w tych kwestiach. Jeśli   
w klubie parlamentarnym nie ma zgodności, co do danej sprawy, 
zostaje to wcześniej rozstrzygnięte w ramach klubu. Mniejszość 
zwykle dostosowuje się do większości i kiedy sprawa podej-
mowana jest w Stortingu, głosuje zgodnie z nią. W sprawach 
mających znaczenie dla okręgu wyborczego poszczególnych 
deputowanych (jak sprawy dotyczące decentralizacji), może się 
zdarzyć, że względy lokalne przeważą nad opinią większości 
partyjnej. To samo może się zdarzyć w przypadku spraw 
światopoglądowych (spraw sumienia). Posiedzenia klubów  
nie są publiczne. 

Uchylone drzwi do Komisji Spraw Zagranicznych. 
Komisja Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej 
jest jedną ze stałych Komisji Stortingu. 

organ doradcZy
Komitet ds. Europy to organ czysto doradczy, którego zadaniem 
jest doradzanie rządowi, jak powinien ustosunkowywać się do 
dyrektyw Unii Europejskiej, które są rozpatrywane w Komisji 
Parlamentarnej EOG, wspólnym organie krajów UE i EFTA. 
To w Komitecie ds. Europy Storting może przedstawiać propo-
zycje w sprawach, które po włączeniu do umowy EOG stają się 
prawem obowiązującym w Norwegii. 

Kluby parlamentarne i seKretariaty Klubów
Deputowani wybrani z list tej samej partii politycznej tworzą 
klub parlamentarny. 

Każdy klub parlamentarny wybiera zarząd klubu i przewod-
niczącego. Przewodniczący klubu nazywany jest parlamentarnym 
przewodniczącym partii. Przewodniczący klubu podejmuje 
pewne decyzje polityczne, koordynuje pracę klubu parlamen-
tarnego oraz przedstawia propozycję podziału deputowanych z 
danej partii między komisje parlamentarne. 

posiedZenia stortingu
Pod koniec każdego tygodnia zostaje ogłoszony harmonogram 
posiedzeń na następny tydzień. Prezydium ustala, kiedy odbędą 
się posiedzenia Stortingu i decyduje o tym, jakie sprawy będą 
rozpatrywane na poszczególnych posiedzeniach. Każde posied-
zenie wraz z porządkiem obrad musi zostać ogłoszone najpóźniej 
24 godziny wcześniej. 

Pięć minut przed rozpoczęciem posiedzenia parlamentarnego 
wzywa się na posiedzenie przy pomocy dzwonka. Zgodnie z 
Konstytucją przed rozpoczęciem posiedzenia Prezydent Stortingu 
musi upewnić się, że przynajmniej połowa deputowanych (85) 
jest obecna. 

Każdy przemawiający powinien kierować swoje przemówienie 
do Prezydenta Stortingu, w związku z czym mówcy często 
rozpoczynają swoją wypowiedź od: «Szanowny Panie 
Prezydencie», «Panie Prezydencie», «Drogi Panie Prezydencie» i 
tym podobnych. Prezydent przewodniczy posiedzeniu i do jego 
zadań należy między innymi zapewnienie spokoju na sali. 

Ponadto Prezydent powinien pilnować, aby deputowani 
przestrzegali przydzielonego im czasu na wypowiedź. Zwykle 
przed większymi debatami (jak debata dotycząca mowy 
tronowej) Prezydent ustala z przewodniczącymi klubów 
parlamentarnych czas trwania debaty, podział czasu przemówień 
oraz kolejność mówców, w celu zapewnienia sprawiedliwego 
podziału czasu przemówień między klubami parlamentarymi. 

Posiedzenia w Stortingu rozpoczynają się z reguły o godzinie 
10.00. Mogą kończyć się po godzinie 22.00, jeśli Storting tak 
postanowi. 
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«Kocham Storting. Publiczne życie. 
Przeciwnicy i zwolennicy. 
Budynek, w którym siedzimy. 

Ławki. Fasada. Gdybym nie był tak 
przygnębiony i nieszczęśliwy, kochałbym 

również ciebie - ponieważ przychodzisz do 
Stortingu. Ty. Ty a nie ja. Ach, nie jesteś 
w stanie pojąć, jakie to uczucie być 
wykluczonym. Czy zdarzenia nie mają 
żadnego sensu, czy nie istnieje ani odrobina 
sprawiedliwości! [...] Jednak pomyśl o 
samym Stortingu, pomyśl o tych długich, 
jasnych miesiącach, kiedy siedzimy w 

Stortingu. Lawinio, Lawinio – tam dobrze 
się siedzi.» 

Nils Kjær: Det lykkelige valg («Szczęśliwe wybory»), 1913 r. 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

	 	 	 	 
	

Wszystkie biurka deputowanych wyposażone są w 
przyciski do głosowania oraz w ekrany, na których 
wyświetlane są informacje o porządku obrad i liście 
mówców. 

Mówcy często rozpoczynają swoją 
	wypowiedź	 od	 zwrotu:	 
«Szanowny	 Panie 	
Prezydencie»,	  
«Panie	 Prezydencie»,	 
«Drogi	 Panie	 
Prezydencie»	 i	 tym	 
podobnych. 

głosowanie
Kiedy wszyscy zapisani mówcy zakończą swoje przemówienia, 
Prezydent Stortingu ogłasza zakończenie obrad. W Stortingu 
sprawy zostają poddane pod głosowanie łącznie pod koniec 
posiedzenia, o ile Storting nie postanowił inaczej. We wszystkich 
sprawach, poza projektami poprawek do konstytucji, można 
głosować, jeśli na sali posiedzeń obecna jest przynajmniej 
połowa deputowanych. Podczas rozpatrywania projektów 
poprawek do konstytucji na sali posiedzeń muszą być obecne 
przynajmniej dwie trzecie deputowanych. Na głosowanie wzywa 
się przy użyciu specjalnego sygnału, tak aby deputowani mogli 
przyjść do sali. 

Na sali posiedzeń deputowani zwykle korzystają z elektro-
nicznego systemu do głosowania. Zgodnie z zasadą główną 
deputowani, którzy głosują za, naciskają na zielony przycisk 
oznaczony słowem «za» i siedzą, natomiast ci, którzy głosują 
przeciw, naciskają na czerwony przycisk oznaczony słowem 
«przeciw» i wstają. Po zakończeniu oddawania głosów, wynik 
głosowania zostaje podany na tablicach do głosowania.  
Wynik głosowania zostaje również udostępniony na stronach 
internetowych Stortingu. 

Głosowanie poprzez wywoływanie nazwisk wykorzystuje się w 
szczególnie ważnych lub kontrowersyjnych sprawach, podczas 
głosowania nad projektami poprawek do Konstytucji oraz 
podczas głosowania nad wnioskiem o wyrażenie wotum 
nieufności lub udzielenie wotum zaufania. 

Pisemne (i tajne) głosowanie stosuje się tylko przy wybieraniu 
osób na stanowiska służbowe i tym podobne. 

Zwykle głosowanie zostaje rozstrzygnięte zwykłą większością 
głosów, to znaczy ponad połową głosów. Natomiast przy 
głosowaniu poprawek do Konstytucji wymaga się większości 
dwóch trzecich głosów, a przy przekazywaniu władzy organi-
zacjom międzynarodowym wymaga się trzech czwartych głosów. 

«pusta sala»
Dzień roboczy deputowanych do Stortingu nie jest regulowany 
umową o pracę, ani nie podlega pod zwykłe przepisy ustawowe 
dotyczące czasu pracy. 

Dzień roboczy w Stortingu jest zależny od spotkań, które 
odbywają się w partiach, komisjach oraz na sali posiedzeń. 
Wymaga to od deputowanych wcześniejszego przygotowania, 
między innymi poprzez czytanie dokumentów, zbieranie 
informacji oraz opracowywanie notatek oraz poprzez 
przygotowywanie i korygowanie własnych przemówień 
w sprawach, które będą rozpatrywane w Stortingu. 

Deputowani są także zaangażowani w inne spotkania, 
przykładowo spotkania z organizacjami, ministerstwami, 
delegacjami, wizytacjami z własnego okręgu wyborczego oraz 
spotkania z osobami, które chcą porozmawiać z danym deputo-
wanym. Poza tym czas mija na odpowiadaniu na listy i zapytania,  
na pisaniu komentarzy do gazet, na przygotowywaniu i pisaniu 
przemówień i wykładów oraz na uczestniczeniu w spotkaniach 
poza Stortingiem. Deputowani spędzają także czas na podróżo-
waniu po kraju, a szczególnie po swoim okręgu wyborczym. 

Wiele osób, które oglądało transmisje telewizyjne z sali posiedzeń, 
dziwi się, że często na sali obecnych jest bardzo niewielu 
deputowanych (stąd określenie «Pusta Sala»). To sama organizacja 
pracy sprawia, że deputowani nie mogą spędzać całego dnia na 
sali posiedzeń. Deputowany jest z reguły obecny na sali, jeśli 
uczestniczył w rozpatrywaniu sprawy w jednej z komisji, jest 
szczególnie zainteresowany daną sprawą lub chce usłyszeć 
przemówienie konkretnego deputowanego, na przykład dlatego, 
że sam chce wygłosić przemówienie w tej sprawie. Deputowani 
mogą również śledzić debaty przez telewizję internetową. 

Natomiast minimum połowa deputowanych Stortingu musi być 
obecna na sali podczas rozpoczęcia posiedzenia i podczas 
głosowania. 
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Pracownicy administracyjni Stortingu są pierwszymi osobami, które 
witają odwiedzających zaraz po wejściu do budynku parlamentu. 

Obsługują oni m.in. recepcję i często oprowadzają wycieczki. 

Pracownicy Stortingu
	
Poza 169 deputowanymi w Stortingu pracuje 464 osób (2013 r.). Do tego dochodzą pracownicy 

zatrudnieni przez partie polityczne, którzy pracują dla klubów parlamentarnych. 

Administracyjnym kierownikiem Stortingu jest Szef Kancelarii 
Stortingu. Szef Kancelarii ściśle współpracuje z Prezydium 
Stortingu i posiada własny sekretariat obok swojej Kancelarii. 

Administracja jest podzielona na pięć biur. Razem biura te 
pokrywają wszystkie funkcje, które są konieczne, aby deputowani 
mogli wykonywać zadania nałożone na nich przez Konstytucję 
i wyborców. 

biuro Konstytucyjne
Ma za zadanie stwarzać warunki umożliwiające Stortingowi 
wykonywanie jego konstytucyjnych funkcji. Biuro to jest 
szczególnie odpowiedzialne za sprawy związane z Konstytucją, 
regulaminem Stortingu, rozpatrywaniem spraw i za różne 
kwestie formalne. 

biuro spraw międZynarodowycH
Jest odpowiedzialne za międzynarodowych partnerów współpra-
cujących ze Stortingiem i udziela specjalistycznego wsparcia w 
kwestiach międzynarodowych. Biuro to pełni funkcję sekretariatu 
zarówno podczas wizyt delegacji parlamentarnych z innych 
krajów oraz podczas wyjazdów delegacji ze Stortingu do innych 
krajów lub na spotkania z organizacjami międzynarodowymi. 

biuro informacji i doKumentacji
Jego zadaniem jest udzielanie informacji o Stortingu, zarówno 
podmiotom wewnętrznym jak i publice, oraz zapewnianie, aby 
praca Stortingu była dokumentowana. Biuro jest również 
odpowiedzialne za badanie różnych spraw i zdobywanie dla 
deputowanych informacji na ich temat. 

biuro administracyjne
Jest odpowiedzialne za wszystkie sprawy związane z 
odpowiedzialnością pracodawcy, obowiązkami personelu 
oraz finansami. 

biuro gospodarcZo-tecHnicZne
Zajmuje się obsługą, konserwacją i rozwijaniem systemów i 
instalacji technicznych. Biuro to wykonuje między innymi pracę 
związaną z bezpieczeństwem i teleinformatyką. 
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 Wycieczka po budynku Stortingu. 
Tutaj z corocznej «Nocy Kultury» w Oslo. 

Zwiedzanie i wstęp
	
• 	  Publiczność może obserwować posiedzenia z galerii Sali 
Posiedzeń Stortingu. 

• 	  Zorganizowane wycieczki dla grup w ciągu dnia od  
poniedziałku do piątku, od września do lipca. Konieczna  
jest wcześniejsza rezerwacja. 

• 	  MiniTinget – odegranie politycznej scenki dla licealistów,  
w ciągu dnia od poniedziałku do piątku, od sierpnia do 
czerwca. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. 

• 	  2050 – wybór należy do ciebie – oferta dla gimnazjalistów,  
w ciągu dnia od poniedziałku do piątku, od sierpnia do 
czerwca. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. 

• 	  Otwarte zwiedzanie zbiorów sztuki, wieczorami, w stałe  
dni i o stałych porach. 

• 	  Otwarte wycieczki, w soboty, od września do czerwca  
o stałych porach. 

• 	  Otwarte wycieczki każdego lata – wszystkie dni powszednie 
od końca czerwca do końca sierpnia. 

Na stronie internetowej Stortingu: www.stortinget.no można 
znaleźć więcej informacji o ofertach i zarezerwować wycieczkę. 

Proszę zwrócić uwagę, ze w lokalach Stortingu mogą przebiegać 
prace remontowe. Proszę śledzić informacje na stronie 
internetowej! 

Eidsvolls 
plass 

Wejście dla 
wycievzek 

Wejście na galerię 
dla publiki 

Wejście główne od 
strony Løvebakken 

Wejście na 
posiedzenia komisji. 
Budynek komisji 

Kompleks budynków 
parlamentarnych 

Wessels plass 
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Objaśnienie terminów
	
a 
administracja państwowa: aparat
państwowy składający się z zatrudnionych
na stałe urzędników, którzy pomagają w 
planowaniu i wdrażaniu wszystkich działań
i zadań, które zostały uchwalone przez
władze polityczne. 

d 
demokracja bezpośrednia: wszyscy, którzy 
chcą, mogą uczestniczyć w podejmowaniu 
decyzji we wszystkich sprawach (np.
zebrania ogólne). Demokracja pośrednia to
«demokracja przedstawicielska»: obywatele 
sprawują władzę za pośrednictwem
wybranych przedstawicieli, którzy działają
w ich imieniu i tym samym reprezentują
interesy wyborców, a przy następnych 
wyborach odpowiadają przed wyborcami
za wykonaną pracę. 
demokracja: rządy ludu, ustrój polityczny, 
w którym (większość) obywateli posiada
władzę decyzyjną. 

f 
frakcja: partia lub zgrupowanie kilku partii,
które zajmuje określone stanowisko w
komisji parlamentarnej lub w podobnym 
organie. Często mówi się o frakcji
większościowej i frakcji mniejszościowej. 

i 
interpelacja: bardziej obszerna forma 
zapytania kierowanego do rządu lub
ministra, które często dotyczy większych
i politycznie ważniejszych spraw (por. 
godzina zapytań). 

K 
kadencja stortingu: czteroletni okres 
funkcjonowania nowo wybranego
Stortingu. 
klub parlamentarny: zgrupowanie
deputowanych wybranych z listy tej samej
partii politycznej. Według definicji zwartej
w regulaminie Stortingu termin ten
dotyczy tylko tych deputowanych, którzy
zostali wybrani z zarejestrowanej partii, 
która podczas wyborów zgłosiła listę
wyborczą w przynajmniej jednej trzeciej
województw. 
komisja mandatowa: Kiedy zbiera
się nowo wybrany Storting, wybrani
deputowani mają przy sobie pełno-
mocnictwo od komisji wyborczej w 
swoim województwie, które stwierdza,
że posiadają mandat upoważniający do
zasiadania w Stortingu. Wszystkie
pełnomocnictwa są kontrolowane przez
komisję mandatową Stortingu, w celu
zapewnienia, że deputowani zostali
wybrani zgodnie z obowiązującym
prawem i przepisami. Sprawozdanie z
komisji mandatowej rozpatrywane jest 
przez Storting. Zdarzało się, że konieczne
było powtórzenie wyborów (np. w okręgu
Buskerud i Troms w 1981 roku). 
komisja: Komisje to organy powołane do 
przygotowywania spraw stanowiących 

przedmiot prac Stortingu. Po wyborach
deputowani do Stortingu dzielą się na 12
komisji parlamentarnych. Prawie wszystkie
sprawy, które mają być przedłożone w
Stortingu, są wcześniej rozpatrywane przez
jedną z komisji. 
konstytucja: ustawa zasadnicza, akt 
prawny stanowiący podstawę rządów w
danym państwie. Konstytucja stanowi
ważną część podstawy funkcjonowania
naszego państwa. Na podstawę tą składają
się także zasady prawne, będące efektem
praktyki politycznej na przestrzeni czasu 
(prawo zwyczajowe). 
kworum: podczas głosowania nad
zwykłymi projektami musi być obecna
ponad połowa deputowanych, natomiast
podczas głosowania nad poprawkami do
konstytucji muszą być obecne dwie trzecie
deputowanych. 

l 
«lobbying»: określenie aktywności
politycznej odbywającej się poza zwykłymi 
kanałami, próba wpłynięcia na deputo-
wanych poprzez bezpośrednie rozmowy, 
«negocjowanie» z politykami «za kulisami».
Nazywa się to także «polityką kuluarową».
Taką działalność lobbystyczną prowadzą 
często organizacje i większe przedsię-
biorstwa. 

m 
mandat: upoważnienie, pełnomocnictwo,
zadanie, często termin ten jest używany
w odniesieniu do miejsc, które należy 
podzielić między partie, np. po wyborach
parlamentarnych. 
mowa tronowa: odczytywana jest przez
Króla podczas uroczystego otwarcia
Stortingu. Zawiera oświadczenie
programowe rządu na nadchodzący rok.
Mowa tronowa poddawana jest pod
debatę w Stortingu. 

n 
«naganiacz»: w żargonie parlamentarnym
jest to określenie członka klubu parlamen-
tarnego, który jest odpowiedzialny za
zapewnienie zastępstwa dla deputo-
wanych, którzy z różnych przyczyn muszą
na krótki czas opuścić Storting. W ten
sposób zachowuje się polityczny podział
sił podczas głosowań. 
nominacja: proces wyznaczania kandy-
datów do wyborów. To partie polityczne 
wyznaczają osoby, które mają znaleźć się 
na listach wyborczych. 

o

oficjalne raporty norweskie – nou: 

Dokumenty zawierające gruntowne
sprawozdania dotyczące danej sprawy 
lub danego obszaru. 
opozycja: przeciwstawienie, opór, grupy, 
które są niezadowolone z rządzących,
określenie partii, które nie wchodzą w
skład rządu i które sprzeciwiają się polityce
rządu. 

p
parlamentaryzm: system rządów, 
w którym rząd odpowiada przed zgromad-
zeniem narodowym (Stortingiem).
Oznacza to, że dany rząd zobowiązany jest
do ustąpienia, jeśli większość Stortingu
wyrazi dla niego wotum nieufności. Patrz
także wotum zaufania. 
posiedzenie plenarne: zgromadzenie
wszystkich deputowanych, spotkanie
w Sali Posiedzeń Stortingu. 
powiadomienie dla stortingu: często 
są to informacje, które rząd przekazuje
Stortingowi na temat różnych aspektów
działalności państwa (np. sprawozdania
roczne z państwowych przedsiębiorstw i
urzędów, sprawozdania z udziału państwa 
w różnych formach współpracy
międzynarodowej) lub informacje o 
planach, które rząd chce wprowadzić w
życie, i które chce przekazać do rozpatr-
zenia w Stortingu. Jeśli rząd chce wycofać
dany projekt ustawy, dzieje się to w formie 
powiadomienia. 
precedens: decyzja, która stanowi wzór dla
późniejszych decyzji podobnego rodzaju. 
prezydium stortingu: Kiedy Storting się
konstytuuje (organizuje), wybierany jest
Prezydent Stortingu i pięciu wiceprezy-
dentów. Razem te sześć osób tworzy 
Prezydium Stortingu. Organizują one
prace Stortingu. Prezydenci przewodniczą
obradom. 
procedura budżetowa: praca nad
budżetem państwowym. Jest to najważni-
ejsze zadanie Stortingu obok funkcji 
ustawodawczej i sprawowania kontroli 
nad rządem i administracją państwową. 
projekt deputowanego: projekt
przedłożony przez deputowanego
Stortingu. Jest on rozpatrywany przez
komisję na równi ze sprawami
wnoszonymi przez rząd. 
projekt poprawki do Konstytucji:
§ 121 Konstytucji stwierdza, że projekty
poprawek do Konstytucji muszą zostać
przedłożone w ciągu trzech pierwszych lat
kadencji Stortingu i muszą zostać
rozpatrzone w pierwszym, drugim lub
trzecim roku następnej kadencji. Oznacza 
to, że między wniesieniem projektu
poprawki a uchwaleniem poprawki zawsze
odbędą się wybory, tak aby wyborcy mieli 
możliwość wypowiedzieć się w tej kwestii. 
Do uchwalenia poprawki do Konstytucji
wymagana jest większość dwóch trzecich
głosów i minimum dwie trzecie deputo-
wanych musi oddać głos w tej kwestii. 
Projekty poprawek do Konstytucji
rozpatrywane są na posiedzeniu
plenarnym Stortingu. Storting rozpatrujący
projekt, nie może dokonać w nim żadnych
zmian. Projekt musi zostać przyjęty w
niezmienionej formie lub całkowicie 
odrzucony. W związku z tym projekty 
poprawek do Konstytucji są często
przedkładane w różnych wariantach, 
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tak aby rozpatrujący je Storting miał jednak
pewną wolność wyboru. 
propozycja do stortingu (projekt 
ustawy): propozycje wnoszone przez rząd,
zawierające projekty ustaw dotyczących
spraw prawnych. Oznaczenie tych
propozycji skraca się w ten sposób:
Prop. X L (sesja). X = numer bieżący. 
propozycja do stortingu (propozycja 
uchwały stortingu): propozycje wnoszone
przez rząd, zawierające projekty uchwał
dotyczących spraw zwykłych i spraw
budżetowych. Oznaczenie tych propozycji
skraca się w ten sposób: Prop. X S (sesja).
X = numer bieżący. 
propozycje do stortingu mogą zawierać 
zarówno projekty ustaw jak i projekty
uchwał parlamentarnych (sprawy zwykłe
i sprawy budżetowe). oznaczenie tych 
propozycji skraca się w ten sposób:
Prop. X LS (sesja). X = numer bieżący. 
propozycje do stortingu: 
przekazywanie kompetencji: przekazy-
wanie lub przenoszenie kompetencji
organów państwowych, zwykle z jednego
organu państwowego na drugi (np. ze
Stortingu na rząd lub ministerstwa). 
przewodniczący klubu parlamentarnego:
przewodniczący klubu parlamentarnego
danej partii w Stortingu. 

r 
rada ministrów (na Zamku Królewskim), 
rada ministrów pod przewodnictwem 
Króla: Rząd pod przewodnictwem Króla
spotyka się zwykle na Zamku Królewskim
w każdy piątek o godzinie 11.00. Jeśli Król
jest chory lub jest w podróży zagranicznej, 
spotkaniu przewodniczy następca tronu.
Jeśli nieobecność Króla spowodowana jest
podróżą w granicach kraju, może
postanowić o «przekazaniu Radzie
Ministrów administrowania Królestwem» 
(§ 13 Konstytucji). 
regulamin stortingu: zasady rozpatry-
wania spraw itd. Regulamin Stortingu
określa zasady pracy Stortingu, lecz nie
omawia wszystkich aspektów jego pracy. 
To w zasadzie Konstytucja określa zasady 
pracy, skład i funkcje Stortingu, lecz 
Konstytucja nie zawiera szczegółowego
opisu procedury rozpatrywania spraw. 
replika: krótka wypowiedź, odpowiedź,
komentarz. Podczas debaty Prezydent
Stortingu otwiera wymianę replik, o ile
Storting nie postanowi inaczej. Replika 
powinna być powiązana z konkretną
wypowiedzią. Poszczególni mówcy mają
jedną minutę na wygłoszenie swojej
mowy. Osoba, która wywołała replikę, 
może odpowiedzieć po kolei na każdy
komentarz. Wymiana zdań może
obejmować pięć replik wraz z odpowied-
ziami, lecz ilość ta może zostać 
ograniczona do trzech. Patrz także
§ 53 regulaminu Stortingu. 

rząd mniejszościowy: rząd utworzony
przez jedną lub więcej partii, które nie 
posiadają większości w Stortingu. 
rząd większościowy: rząd utworzony przez
partie, które posiadają w Stortingu
większość. 
rzecznik praw: jedna lub więcej osób 
wyznaczonych przez Storting do sprawo-
wania prawnej kontroli nad administracją 
państwową oraz do ochrony obywateli
przed naruszaniem ich praw przez władze,
przykładowo Rzecznik Praw Obywatelskich. 
rzecznik sprawy: Komisja parlamentarna
wybiera rzecznika dla każdej sprawy, którą 
otrzymuje do rozpatrzenia. Zadaniem
rzecznika jest przedstawienie sprawy w
komisji, sporządzenie sprawozdania i
objaśnienie sprawy w Stortingu. 

s 
spis wyborczy: lista osób uprawnionych
do głosowania w wyborach. 
sprawozdanie budżetowe: powiado-
mienie rządowe dla Stortingu, dotyczące
polityki finansowej i rozwoju kraju w 
nadchodzącym roku. 
sprawozdanie komisji: Kiedy dana komisja
kończy rozpatrywać konkretną sprawę,
wydaje pisemne sprawozdanie, które
zawiera opinię komisji oraz propozycje
uchwał. 
suwerenność narodu: zasada, zgodnie
z którą władza państwa wywodzi się od
narodu. Naród (tzn. dorosła część ludności,
wyborcy posiadający równe i powszechne
prawo wyborcze) upoważnił państwo do
stanowienia praw, które wyznaczają 
granice wolności indywidualnych
obywateli. Suwerenność narodu w naszym
ustroju przedstawicielskim realizowana jest
przez Storting, który tym samym rządzi
w imieniu narodu. Rząd może zostać 
zdymisjonowany większością głosów
Stortingu (por. system parlamentarny). 

u 
ukonstytuowanie: zorganizowanie się.
Storting zbiera się w pierwszy powszedni
dzień października. Po wybraniu
prezydium i sekretarzy, Prezydent 
Stortingu ogłasza Storting za prawnie
ukonstytuowany. 
upoważnienie ustawowe: ustawa, w której
Storting przekazuje rządowi i administracji
państwowej zadanie sporządzenia bardziej
szczegółowych zasad i przepisów w
ramach obszaru, którego dotyczy dana 
ustawa. 
uroczyste otwarcie: Po ukonstytuowaniu
się Stortingu, powiadamia się o tym fakcie
Króla. Król zwykle dokonuje uroczystego
otwarcia w dzień po ukonstytuowaniu się
Stortingu, o ile nie jest to niedziela. Król
odczytuje mowę tronową, która zawiera
oświadczenie programowe rządu na
nadchodzący rok. W zwyczaju jest, że 

najmłodszy minister, (jeśli wszyscy 
ministrowie pracują na swoim stanowisku
równie długo) lub ewentualnie najkrócej
pracujący minister odczytuje sprawozdanie
o stanie Królestwa.

usankcjonowanie: Król przewodniczący

Radzie Ministrów zatwierdza (aprobuje)

swoim podpisem ustawy uchwalone przez
Storting, a premier je kontrasygnuje. 
ustawa zasadnicza: akt prawny, który 
stanowi podstawę funkcjonowania
państwa, konstytucja. Poza konstytucją na
podstawę funkcjonowania naszego
państwa składają się także zasady prawne,
które wytworzyły się poprzez praktykę
polityczną na przestrzeni czasu
(zwyczajowe prawo konstytucyjne, jak np.
system parlamentarny). 

w 
większość: przeważająca część, większość
głosów. 
wniosek o uchwalenie wotum nieufności: 
wniosek, który składa się w Stortingu.
Przyjęcie tego wniosku oznacza wyrażenie
wotum nieufności. Jest to uchwała, w 
której większość Stortingu wyraża brak 
zaufania dla rządu bądź dla konkretnego
ministra, który tym samym zostaje
zmuszony do dymisji (por. system 
parlamentarny). Krytyka prowadzonej
przez rząd polityki sama w sobie nie
wystarcza do odwołania rządu. 
wotum separatum: zdanie odrębne, 
wypowiedź, która odbiega od zdania
większości. 
wotum zaufania: Jeśli rząd zwraca się do 
Stortingu o udzielenie wotum zaufania w
danej sprawie, oznacza to, że poda się do 
dymisji, jeśli Storting nie poprze wniosku o
udzielenie wotum zaufania. Wotum 
zaufania ma zatem miejsce, kiedy rząd 
interpretuje dany projekt jako brak
zaufania, kiedy rząd daje do zrozumienia,
że nie chce zaakceptować przedłożonego
projektu, bądź kiedy rząd uważa, że
większość Stortingu sprzeciwi się
projektowi rządu lub jego politycznym
wytycznym w danej sprawie. 
wybory proporcjonalne: system wyborczy, 
polegający na tym, że mandaty (miejsca) 
dzielone są między partie (listy wyborcze)
proporcjonalnie do ilości oddanych na nie
głosów. System ten obowiązuje w 
Norwegii od 1920 roku. 

Z 
zastępstwo: system dla deputowanych,
którzy z powodów socjalnych lub
powodów związanych z funkcją deputo-
wanego, są przez krótszy czas nieobecni
w Stortingu. Deputowani są zastępowani
przez inne osoby, w celu zachowania 
liczebnej proporcji między partiami 
podczas głosowania. 
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