
Początki demokracji szlacheckiej 

1. Demokracja szlachecka – system rządów, w którym szlachta mogła głosować i decydować w 

sprawach kraju. 

 

2. Zróżnicowanie polskiej szlachty: 

a) magnaci – najbardziej wpływowi ludzie, należały do nich majątki składające się z wielu 

folwarków, miast i wsi, 

b) szlachta średnia – najliczniejsza grupa stanu szlacheckiego, właściciele co najmniej jednej wsi, 

c) szlachta zagrodowa – posiadali zazwyczaj jedynie część wsi, podobnie jak chłopi sami uprawiali 

ziemię, 

d) gołota – nie miała majątków i w ograniczonym stopniu mogła pełnić urzędy; utrzymywała się ze 

służby wojskowej, czasami podejmowała pracę na roli lub w mieście, 

 

3. Rozwój przywilejów szlacheckich: 

Nazwa przywileju Data wydania Kto wydał? Treść 

Przywilej koszycki 1374 Ludwik 

Węgierski 

Zobowiązanie się króla do nienakładania 

nowych podatków bez zgody rycerstwa 

 

Przywilej 

czerwiński 

1422 Władysław 

Jagiełło 

Zrzeczenie się przez władcę prawa do 

zajęcia majątku szlachcica bez wyroku 

niezależnego sądu 

Przywilej 

jedlnieńsko-

krakowski 

1430 i 1433 Władysław 

Jagiełło 

Zagwarantowanie, że król  nie uwięzi 

żadnego szlachcica bez wyroku 

sądowego 

Przywilej 

cerekwicko-

nieszawski 

1454 Kazimierz 

Jagiellończyk 

Zobowiązanie się króla do 

niezwoływania pospolitego ruszenia bez 

zgody sejmików 

Nihil novi 1505 Aleksander 

Jagiellończyk 

Zagwarantowanie, że żadna nowa ustawa 

państwowa nie będzie uchwalona bez 

zgody szlachty 

 

4. Ukształtowanie się polskiego parlamentaryzmu: 

a) 1493 r. uznaje się za początek polskiego parlamentaryzmu, wtedy z inicjatywy króla Jana 

Olbrachta w Piotrkowie odbyły się pierwsze obrady z udziałem trzech stanów: króla, senatu i 

izby poselskiej, 

b) swoich reprezentantów na sejm szlachta wybierała na sejmikach – delegaci ci nazywani byli 

posłami i otrzymywali specjalnie instrukcje sejmikowe 

c) sejm walny odbywał się raz na dwa lata i trwał sześć tygodni; obradom senatu przewodził król, 

natomiast w izbie poselskiej prowadził je marszałek (obie izby obradowały oddzielnie, dopiero 

na końcu razem zatwierdzały konstytucje sejmowe, czyli uchwalone przez posłów prawa), 

 

5. Egzekucja dóbr – ograniczenie wpływu magnatów (zabranie im królewszczyzn, które traktowali jako 

dziedziczoną własność). 

 


