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"Warunkiem istnienia demokratycznego pañstwa jest wolnoœæ"

Arystoteles

"Naukê bycia obywatelem zaczynamy nie na forum politycznym,

 ale w "swobodnych przestrzeniach", takich jak szko³a, 

klub m³odzie¿owy czy organizacja spo³eczna".

                                                                                                                                  (Benjamin Barber).

Nie wystarczy mieć możliwość wyboru, 
należy także rozumnie z niego korzystać. Rezygnacja z tej możliwości 

nie zwalnia z konieczności poniesienia odpowiedzialności, 

pozbawia natomiast wpływu na kształtowanie przyszłości.



 

"Okolicznoœci? Ja tworzê okolicznoœci!" 

- Napoleon Bonaparte

"¯eby poruszyæ œwiat, trzeba najpierw ruszyæ siê samemu" 

- Arystoteles

Wiele z³ych kroków uczyniono, stoj¹c w miejscu 
- przys³owie chiñskie

"Czas robi swoje. A ty cz³owieku?" 

- S.J. Lec

"Demokracja to najgorszy system, ale nie wymyœlono nic lepszego" 

- Winston Churchill

"Demokracja wynika z przeœwiadczenia, ¿e w zwyk³ych ludziach tkwi¹ niezwyk³e mo¿liwoœci." 
- Bob Dylan

"Nie mo¿e byæ demokracji bez okreœlonych regu³.

Wolnoœæ nie znaczy, 

¿e mo¿na poruszaæ siê po niew³aœciwej stronie ulicy"

- Indira Gandhi

"Wolnoœæ boryka siê z licznymi trudnoœciami, 

a demokracja nie jest doskona³a, 

ale my nigdy nie musieliœmy wznosiæ muru

 by zatrzymaæ naszych ludzi" 

- John Fitzgerald Kennedy 

"¯aden zwyciêzca nie wierzy w przypadek" 

- Friedrich Nietzsche



DEMOKRACJA 
(gr. demos - lud, kratos - władza) 

jest formą ustroju państwa, w której obywatele tego państwa

sprawują rządy bezpośrednio 

lub za pośrednictwem wybranych przedstawicieli. 

Geneza i rozwój demokracji .

Każdy obywatel mógł osobiście i bezpośrednio 

uczestniczyć w sprawowaniu władzy, a więc w 

podejmowaniu ważnych decyzji państwowych na 

forum zwo ł ywanego k i l k a  r az y  w m ie s i ą c u 

Zgromadzenia Ludowego. Jego kompetencje były 

bardzo szerokie: miało ono władzę ustawodawczą, 

dokonywało wyborów organów władzy wykonawczej i 

sprawowało nad nim kontrolę, wybierało skład 

Trybunału Ludowego. Głównym organem władzy 

wykonawczej, kolegialnie zarządzającym państwem, 

była tzw. Rada Pięciuset. Za wielkie osiągnięcie 

demokracji ateńskiej uznać trzeba sądownictwo 

ludowe. 

 

     Demokratyczny rozwój ustroju państwa, 

rozwijany i doskonalony w Europie i na świecie od 

czasów oświecenia, wywodzi się ze starożytnej 

Grecji, z miasta-państwa ateńskiego. Suwerenna 

władza należała tam do mężczyzn powyżej 20 roku 

życia, będących rdzennymi obywatelami Aten i, co 

najważniejsze, ludźmi wolnymi. 
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     Ustrój republiki rzymskiej (509-27 p.n.e.), chociaż ulegał 

wielu zmianom i pewnym ulepszeniom, nigdy nie stał się 

całkiem demokratyczny. Właściwie przez cały czas swego 

istnienia republika rzymska była republiką arystokratyczną. 

Najważniejszą rolę w państwie odgrywali członkowie starych 

rodów patrycjuszowskich. To oni sprawowali główne urzędy 

państwowe (konsula, pretora, kwestora, edyla, cenzora       

i inne), oni też wchodzili w skład Senatu - kolegialnego 

organu kierującego bieżącą polityką państwa. Szczególną 

pozycję w republice miał urząd trybuna ludowego, powołany 

dla obrony praw ludu (funkcja trochę podobna do dzisiejszej 

funkcji rzecznika praw obywatelskich). Republika rzymska 

przeszła do historii nie jako forma demokracji państwowej, 

lecz jako państwo, którego wszystkie instytucje działały w 

ramach istniejącego formalnie systemu prawa. 
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      Elementów demokracji można się natomiast doszukać      

w organizacji i zasadach funkcjonowania dawnych wspólnot 

chrześcijańskich (wybór biskupów i diakonów przez członków 

wspólnoty, równość wszystkich wobec Boga itp.).

     Wśród wczesnośredniowiecznych plemion germańskich 

(później i słowiańskich) dosyć dużą rolę odgrywał wiec, czyli 

zebranie wszystkich dorosłych członków plemienia, będący 

podstawą tak zwanej demokracji plemiennej. W czasie 

pokoju wiec orzekał o najważniejszych sprawach plemienia 

(kontakty z innymi plemionami, wymiana handlowa), na czas 

wojny swoje uprawnienia przekazywał w ręce naczelnika 

(wodza) plemiennego. 

Ziemowit
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     Bardzo ważną formą rozwojową demokracji była 

demokracja szlachecka (stanowa), która wykształciła się w 

Polsce w drugiej połowie XV wieku, zaś największy rozkwit 

osiągnęła w XVI wieku. Swoisty charakter tej demokracji 

polegał na przyznaniu tylko jednej grupie społecznej          

- szlachcie pełni praw politycznych i ekonomicznych           

w Rzeczypospolitej. 
     Prawa i przywileje szlacheckie zebrane zostały w 

Artykułach Henrykowskich z 1573 roku. Według nich tylko 

szlachta miała prawa do sprawowania władzy politycznej w 

Rzeczypospolitej. Mogła zasiadać w Sejmie, brać udział w 

sejmikach ziemskich, sprawować urzędy publiczne. Sejm, jako 

najwyższy organ władzy państwowej, decydował o wojnie, 

uchwalał podatki, określał priorytety polityki wewnętrznej, 

nadawał szlachectwo, sądził tak zwane sprawy gardłowe (np. 

zabójstwo). Bez wspólnej zgody Sejmu i Senatu nic 

nowego w państwie nie mogło być postanowione 

(konstytucja Nihil novi z 1505 roku). Rządy i pozycja króla 

zostały ograniczone przez przyjęcie zasady elekcyjności 

tronu. Każdy szlachcic, niezależnie od posiadanego majątku, 

miał prawo osobistego wyboru króla w wolnej elekcji, a 

także niezbywalne prawo do zbrojnego wystąpienia 

przeciwko monarsze w razie naruszenia przez niego 

przywilejów i ograniczenia swobód szlacheckich.
     Ważnym elementem demokracji szlacheckiej była 

tolerancja religijna, gwarantująca szlachcie, niezależnie od 

wyznawanej przez nią religii, 

udział w życiu politycznym 
dostęp do urzędów i czynny 

Rzeczypospolitej. 

Sejmik szlachecki
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   Znamienny dla demokracji burżuazyjnej jest 

instytucjonalny rozwój gwarancji praw obywatelskich 

(Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 

roku oraz Deklaracja praw człowieka i obywatela z roku 1789 

- programowy dokument rewolucji francuskiej).        

Dostrzegano takie prawa i wolności, jak wolność sumienia i 

wyznania oraz słowa, prawo do własności, nietykalność 

osobistą, równość wobec prawa. Po raz pierwszy podstawą 

porządku politycznego państwa, jak również prawną 

gwarancją obywatelskich wolności stała się konstytucja 

uchwalona przez organ przedstawicielski 

Do rozwoju tej idei przyczynili się znacznie czołowi 

przedstawiciele oświeceniowej myśli polityczno-społecznej: 

Charles Louis Montesquieu - twórca teorii trójpodziału 

władzy (władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza) 

oraz Jean Jacques Rousseau - zwolennik teorii umowy 

społecznej (postulował podporządkowanie woli jednostek 

woli zbiorowej - absolutnej i nieomylnej). Na tej podstawie 

powstała fundamentalna zasada suwerenności ludu. Władza w 

państwie nie pochodziła już od Boga, lecz była sprawowana    

z woli i za przyzwoleniem obywateli. 

     Podstawę rozwoju współczesnej demokracji stanowiła 

demokracja burżuazyjna. To forma ustroju państwa 

ukształtowanego po zwycięskich rewolucjach burżuazyjnych 

w Anglii w XVII wieku i we Francji w XVIII wieku, rozwinięta 

w państwach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki Północnej w drugiej połowie XIX i XX wieku. 

(amerykański Kongres czy francuską 
Legislawę). Pierwszymi ustawami 
zasadniczymi były: Karta Praw Wirginii

z 1791, 1793, 1795 roku.  
 i konstytucja rewolucyjnej Francji 
Zjednoczonych Ameryki z 1787 roku
 z 1776 roku, Konstytucja Stanów 

Ojcowie założyciele USA
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  Pierwsza połowa XX wieku była okresem kryzysu 

demokracji i rozwoju totalitarnych reżimów w hitlerowskich 

Niemczech, faszystowskich Włoszech i komunistycznej Rosji 

oraz autorytarnych rządów w Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, 

na Węgrzech, a także w Polsce po przewrocie majowym w 

1926 roku. 
     Po II wojnie światowej demokracja zyskała na znaczeniu, 

zaczęto ją utożsamiać z gwarancją światowego pokoju. 

Przełomowy dla rozwoju demokracji w XX wieku był 1989 

rok, kiedy to państwa byłego bloku komunistycznego 

wkroczyły na drogę transformacji demokratycznej. 

Ewolucji podlegały również zasady prawa wyborczego: 

poszerzono krąg obywateli uprawnionych do głosowania, 

rezygnując z dotychczasowych ograniczeń, takich jak płeć, 

wykształcenie czy posiadany majątek. Na początku XX wieku 

prawa wyborcze wywalczyły kobiety. Pierwszym krajem 

europejskim, w którym prawo do głosowania przyznano 

kobietom, była Finlandia (1906r.). W Polsce kobiety po raz 

p ierwszy uczestniczy ł y  w wyborach do Sejmu 

Ustawodawczego w 1919 roku.

  Istotny element demokracji burżuazyjnej stanowił 

stworzony przez nią system reprezentacji społeczeństwa, 

podlegający w XIX wieku stałym zmianom i rozwojowi. 

Opierał się on między innymi na działalności partii politycznych, 

które od drugiej połowy XIX wieku stały się nieodłącznym 

czynnikiem życia politycznego w państwie. 
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Fundamentalne zasady demokracji. 

    Współcześnie za fundamentalne zasady demokracji uznaje 

się suwerenność narodu, zachowanie praw mniejszości, 

podzia ł i równowagę władz, konstytucjonal izm               

i praworządność oraz pluralizm. 
 
Zasada suwerenności narodu

   W monarchii absolutnej podmiotem władzy, a więc 

sprawującym rządy (suwerenem), był władca (książę, król, 

cesarz, itp.). Zwolennicy rewolucji francuskiej zamierzali 

położyć temu kres, powierzając, wzorem demokracji 

ateńskiej, władzę ludowi. Współcześnie zasadę suwerenności 

narodu przyjmuje się w znaczeniu zaproponowanym przez 

Jeana Jacques'a Rousseau w jego koncepcji umowy 

społecznej. Zgodnie z tą koncepcją suwerenność narodu 

polega na sprawowaniu przez niego najwyższej władzy, 

której przejawem jest podejmowanie ostatecznych decyzji. 

Władza może być sprawowana bezpośrednio (np. 

referendum, inicjatywa ludowa, weto ludowe, samorząd, 

wyrażanie opinii publicznej) lub pośrednio, czyli przez 

przedstawicieli wybranych w demokratycznych wyborach. 
 
Zachowanie praw mniejszości

     Wola narodu nigdy nie oznacza jednomyślności. Zwykle 

decyduje większość. Demokracja, rozumiana wyłącznie jako 

wola mających przewagę liczebną, może doprowadzić do 

dyktatury większości. Aby jej zapobiec, współczesne systemy 

demokratyczne zapewniają ochronę praw mniejszości     

(np. prawo do zachowania odrębności kulturowej, religijnej 

oraz prawo do uczestnictwa w życiu publicznym).
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Podział i równowaga władz 

    Zasada jednolitości władzy jest charakterystyczna dla 

systemów niedemokratycznych. Całość władzy sprawowana 

jest przez jeden organ państwowy. W systemie 

autokratycznym zazwyczaj jest nim głowa państwa.        

W państwie demokratycznym obowiązuje zasada podziału 

władzy. Najstarszą koncepcją jest zasada trójpodziału władzy, 

opracowana niezależnie przez Johna Locke'a oraz 

Monteskiusza. Według niej władza państwowa dzieli się na 

prawodawczą (parlament), wykonawczą (głowa państwa, 

rząd) oraz sądowniczą (sądy). Te trzy rodzaje władzy powinny 

być od siebie niezależne. Współcześnie zasadę podziału władzy 

pojmuje się nie tylko jako rozdzielenie władzy prawodawczej 

(ustawodawczej), wykonawczej i sądowniczej, ale także jako 

zapewnienie warunków działania niezależnych mediów   

(tzw. czwarta władza) oraz opozycji parlamentarnej               

i pozaparlamentarnej. 

Konstytucjonalizm i praworządność 

 

    Konstytucjonalizm współcześnie rozumiany jest jako 

ustrój oparty na konstytucji (ustawa zasadnicza), a także 

jako określenie sprawowania władzy zgodnie z ustawą 

zasadniczą. W tym ostatnim znaczeniu konstytucjonalizm 

ściśle związany jest z praworządnością, czyli rządzeniem 

zgodnie z obowiązującym prawem. Szczególnym 

ograniczeniem działalności państwa są prawa człowieka. 
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Pluralizm (łac. pluralis - mnogi) 

   Jest jedną z najważniejszych zasad współczesnej 

demokracji. Oznacza możliwość istnienia oraz poszanowania 

w danej zbiorowości różnych poglądów politycznych, idei, 

systemów światopoglądowych, obyczajów oraz form życia 

społecznego, politycznego i gospodarczego. 
Przejawem luralizmu jest złożoną struktura społeczna, w 

której skład wchodzi wiele różnorodnych i konkurujących ze 

sobą grup (klasy i warstwy społeczne, grupy zawodowe itp.)
.     Pluralizm polityczny zapewnia warunki działalności partii 

politycznych reprezentujących różne ideologie i doktryny 

polityczne, dotyczy również prawa każdego obywatela do 

swobodnego wyrażania swoich poglądów (Konstytucja RP 

zabrania jedynie rozpowszechniania ideologii faszystowskiej                 

i komunistycznej). 
    Pluralizm ekonomiczny związany jest z podstawowymi 

mechanizmami gospodarki wolnorynkowej. Zapewnia 

swobodę działania różnych podmiotów gospodarczych, takich 

jak: przedsiębiorstwa państwowe i komunalne, spółdzielnie, 

spółki cywilne, spółki akcyjne i inne. Stwarza również warunki 

konkurencyjności rynku, czy l i współzawodnictwa 

producentów i usługodawców, którzy przedstawiają 

konsumentom jak najkorzystniejsze oferty. 
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  Sprawiedliwość społeczna to cecha ustroju politycznego 
i porządku prawnego, charakteryzująca się zobiektywizowanymi    

i jednakowymi dla wszystkich obywateli i grup społecznych 

kryteriami oceny praw i obowiązków, zasług i win, wymaganiem 

bezstronności w funkcjonowaniu organów państwowych, 

administracyjnych, rządowych, prokuratorskich i służb 

porządkowych.
     

   w sferze społecznej oznacza taki układ stosunków Równość

społecznych, który zapewnia podobne szanse życiowe. Pozwala na 

równy dostęp do dóbr materialnych, niezbędnych do zaspokojenia 

podstawowych potrzeb (mieszkanie, ubranie, żywność) oraz dóbr 

duchowych (literatura, sztuka, teatr). Pojęcie równości wiąże się 

ściśle z pojęciem sprawiedliwości. 

 

     Podstawowymi wartościami zapewniającymi obywatelom 

odpowiednie warunki życia oraz pozycję w społeczeństwie są: 

wolność, równość, sprawiedliwość. Dla funkcjonowania 

społeczeństwa jako zbiorowości istotną wartością jest porządek 

i efektywność.

   jest pojęciem wieloznacznym. Można je rozpatrywać w Wolność

sferze fizycznej jako nieskrępowaną aktywność fizyczną. W tym 

znaczeniu ograniczeniem wolności będzie zarówno pobyt        

w więzieniu, jak i niepełnosprawność oraz ciężka choroba. 

Wolność można rozpatrywać także w aspekcie psychicznym - jako 

swobodę w dokonywaniu wyborów oraz spontaniczność         

w działaniu. Wolność w aspekcie moralnym to możliwość 

postępowania w zgodzie z własnym sumieniem. W sferze prawnej 

wolność rozumiana jest jako możliwość zachowania swojej 

prywatności oraz podejmowania działań w zakresie określonym 

przez normy prawne. 

Podstawowe wartości demokratyczne. 
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 również porządek i efektywność. 

    Wśród powszechnie akceptowanych przez 

społeczeństwo wartości demokratycznych wymienia się

       ma wiele definicji. W kontekście Efektywność 

wartości demokratycznych pojęcie to oznacza zdolność 

struktur publicznych i niepublicznych do zaspokajania potrzeb 

społecznych czyli np. tworzenia nowych miejsc pracy, 

zapewniania opieki zdrowotnej, skutecznej edukacji, 

zadowolenia klienta z jakości usług i towarów itp.

 

     Porządek należy rozumieć jako funkcjonalne, 

uregulowane normami prawnymi, odpowiednie ulokowanie 

problemów oraz ludzi w hierarchii wartości. Porządek może 

być również rozumiany jako stan pewnej równowagi        

i spokoju społecznego. Porządek staje się jednym            

z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa.
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- pośrednie formy demokracji (system przedstawicielski), 

Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

- organizacje społeczne i polityczne (stowarzyszenia, partie 

polityczne), 

 System demokratyczny zapewnia obywatelom szeroki 

wybór możliwości uczestniczenia w życiu publicznym. Należą 

do nich między innymi: 
- bezpośrednie formy demokracji (np. referendum), 

- inicjatywy obywatelskie, 
- bezpośrednie formy wyrażania poparcia lub sprzeciwu (listy 

otwarte, petycje).

Wywodzą się z tradycji demokracji antycznej. Jedną z form 

demokracji bezpośredniej jest referendum, inaczej plebiscyt, 

czyli powszechne głosowanie obywateli mających czynne 

prawo wyborcze; głosowanie ludowe. Obywatele wyrażają 

wtedy swoją opinie w konkretnych sprawach ważnych dla 

całego społeczeństwa i najczęściej robią to w formie 

odpowiedzi na gotowe, sformułowane już pytania. W Polsce 

rolę weta pełni referendum lokalne w sprawie odwołania 

organów stanowiących samorządu terytorialnego. Inną 

możliwością są różne formy wyrażania poparcia lub 

sprzeciwu w postaci zgromadzeń. Zasady ich organizacji 

oraz wynikające z nich ograniczenia określa prawo.  

Stosowanie na szerszą skalę form demokracji 

bezpośredniej jest z przyczyn organizacyjnych i finansowych 

trudne do przyjęcia.

Bezpośrednie formy demokracji 
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Obywatele mogą korzystać z przyznanego im prawa, które 

polega m.in. na możliwości zgłoszenia projektu ustawy. 

(inicjatywa ustawodawcza). Warunkiem skorzystania z tej 

formy demokracji jest zebranie podpisów odpowiednio 

licznej grupy obywateli (obecnie w Polsce - 100.000 osób 

mających czynne prawo wyborcze), popierającej projekt.   

Pewną odmianą inicjatywy ludowej jest wspomniane 

wcześniej weto ludowe. Dotyczy ono wyrażania sprzeciwu 

wobec obowiązującej ustawy. W Polsce brak jest jednak 

odpowiednich regulacji, które kształtowałyby wprost 

instytucję weta ludowego w odniesieniu do aktó prawnych.

Inicjatywa obywatelska 

Wyrażanie poparcia bądź sprzeciwu 

Przynależność do organizacji społecznych i politycznych 

(stowarzyszenia, partie polityczne) daje możliwość 

uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym kraju. 

Wybory przeprowadza się na podstawie przyjętych 

ustawowo i zgodnych z konstytucją przepisów, zwanych 

ordynacją wyborczą.
 

Społeczeństwo może mieć wpływ na rządzenie państwem 

poprzez wybór organów sprawujących władzę. W Polsce w 

wyniku wyborów wyłania się obie izby parlamentu (sejm i 

senat), prezydenta oraz organy samorządu terytorialnego 

(rada gminy, rada powiatu, sejmik wojewódzki) . 

Pośrednie formy demokracji 

   

Odbywa się m.in. w formie listów otwartych i petycji. Listy 

otwarte najczęściej publikowane są w prasie, skierowane są 

nie tylko do wskazanego adresata, ale i całej opinii publicznej. 

Petycje zaś to pisemne, na ogół zbiorowe, prośby lub żądania, 

skierowane do instytucji państwowych lub samorządowych, 
a także do osób zajmujących wysokie stanowiska w państwie. 
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Wnioski w pigułce:
  W demokracji ludzie decydują wspólnie - przez głosowanie.
 
   Każdy uprawniony może oddać jeden głos, który ma taką  
   samą wagę. 
   
   Po zliczeniu liczby głosów wygrywa ta propozycja, 
   która ma ich większość, czyli ponad połowę. 
            
   Demokracja oznacza, że ludzie są równi, mogą swobodnie 
   się wypowidać, mieszkać i pracować gdzie chcą i głosować    
   na wybranego przez siebie kandydata.

   Istnieją różne formy i przejawy demokracji. 
   Oprócz wybierania naszych przedstawicieli do włądz   
   różnego szczebla, możemy sami wpływać na podejmowane
   decyzje na przykład za pomocą listów otwartych, petycji lub
   korzystając z prawa do obywatelskiej inicjatywy
   ustawodawczej. Możemy też wyrażać sprzeciw wobec
   niektórych rozwiązań i odwoływać organy stanowiące
   samorządu terytorialnego w drodze referendum.   
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JAK DEMOKRACJA DZIAŁA W POLSCE

Władzę w naszym kraju sprawują obywatele 
za pośrednictwem swoich przedstawicieli 
wybranych w demokratycznych wyborach. 

Wybory takie są:
    

 tajne 
- głosowanie przebiega w odseparowaniu, 

jest anonimowe, 
a karty do urn wrzuca się osobiście;

     
bezpośrednie 

- wyborcy w drodze głosowania sami  
(bez żadnego pośrednictwa) 

przesądzają w sposób ostateczny i decydujący 
o składzie wybieranego organu;

     
równe 

- każdy wyborca dysponuje jednakową liczbą głosów 
(równość formalna), 

o jednakowej wadze i znaczeniu;
     

powszechne 
- zakaz stosowania cenzusów wyborczych, 

każdy obywatel ma zarówno czynne, 
jak i bierne prawo wyborcze;

     
proporcjonalne 

- każda z partii otrzymuje mandaty 
w stosunku 

proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów.
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Wybory w praktyce

     W naszym kraju co cztery lata wybieramy 460 posłów 

do sejmu i 100 senatorów, którzy zasiadają w senacie. 
Sejm Senat  i razem tworzą Parlament, czyli organ władzy 

ustawodawczej.

      Co każde pięć lat wybieramy natomiast  Prezydenta,
czyli najważniejszą osobę w państwie. 
Prezydent pełni wiele funkcji: jest między innymi 

zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, czyli armii oraz reprezentuje 

nasz kraj na arenie międzynarodowej.

      W Polsce obowiązuje trójpodział władzy. Oznacza to, 

że władzę sprawowaną w państwie dzielimy na:

- władzę  która za pomocą ustaw tworzy ustawodawczą,
          prawo. W Polsce władzę ustawodawczą sprawuje 
          Sejm oraz Senat;

- władzę  która zajmuje się wprowadzaniem wykonawczą,
         prawa ustanowionego przez władzę ustawodawczą. 
         W Polsce przedstawicielami tej władzy są Prezydent, 
         Rada Ministrów oraz administracja rządowa;

- władzę , która zajmuje się czuwaniem nadsądowniczą
       zgodnością działania władz z prawem. Sprawowana
       jest przez sądy i trybunały.
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Trójpodział władzy jest najbardziej rozpowszechnionym 

systemem sprawowania władzy na świecie. Pozwala na 

prawidłowe funkcjonowanie państwa demokratycznego. 

Poszczególne rodzaje władz nawzajem się kontrolują, ale 

również wspierają.

Wnioski w pigułce:

   i  decydują, co wolno, a czego nie, czyli Sejm Senat
                  tworzą prawo.

    z Premierem i Prezydentem rządzą  Rada Ministrów
          na co dzień, czyli sprawują władzę wykonawczą.

    i (Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sądy Trybunały 
          Stanu) oceniają, czy wszystko odbywa się  
          zgodnie z prawem, więc sprawują władzę 
          sądowniczą.
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FUNKCJE PAŃSTWA

Działalność państwa w określonym wymiarze życia 

społeczeństwa, określa się mianem funkcji państwa. 
Każde ze współczesnych państw wypełnia funkcję 

zewnętrzną i wewnętrzną. 

Funkcja zewnętrza
   Związana jest z prowadzeniem polityki zagranicznej         

i  z utrz ymywan iem kontaktów i  stosunków 

międzynarodowych z innymi państwami oraz organizacjami. 

W realizacji swojej funkcji zewnętrznej państwo winno 

nastawiać się na ochronę swoich interesów. Rozwijać 

korzystne dla siebie kontakty zarówno o charakterze 

politycznym, gospodarczym jak i kulturalnym, ale także 

zapewnić poczucie bezpieczeństwa swoim obywatelom.     

Za politykę zagraniczną państwa, a tym samym za wypełnienie 

funkcji zewnętrznej, odpowiadają służby dyplomatyczne oraz 

organy konstytucyjne, wskazane do jej wykonywania.
 

Funkcja wewnętrzna 
     Funkcja wewnętrzna państwa koncentruje się na 

zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku obywatelom, a więc 

na wszelkich działaniach, które organy władzy będą wykonywać 

na terenie państwa. W jej ramach wyróżnia się kilka 

obszarów państwowej działalności. Mowa tutaj o funkcji 

prawodawczej państwa, porządkowej, administracyjnej, 

gospodarczej, socjalnej i kulturalnej. 
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       Funkcja prawodawcza
Do jednych z głównych zadań aparatu państwowego należy 

tworzenie norm prawnych i systemu prawnego, który 

obowiązuje na całym jego terytorium. Określa on reguły 

prawne, na podstawie których rozwiązywane są konflikty 

pomiędzy obywatelami oraz karane są te osoby, które 

państwowe prawa złamią. Państwo zapewnia i gwarantuje 

obywatelom m. in. prawo do wolności, do wyrażania swoich 

przekonań i chroni posiadaną własność prywatną. 
 
       Funkcja porządkowa
Podstawową funkc ją jest także zapewnien ie 

bezpieczeństwa i porządku wewnątrz kraju. Obywatele 

danego państwa winni być chronieni przed ingerencją       

z zewnątrz, ale także na obszarze państwa. 
 
       Funkcja administracyjna
W państwie funkcjonują także określone organy, które 

zarządzają odpowiednimi sferami życia społeczeństwa,      

na przykład oświatą czy finansami. Pełnią więc funkcję 

administracyjną. 
 
       Funkcja gospodarcza
Zadaniem państwa jest także organizowanie państwowej 

gospodarki oraz dbałość o jej rozwój. W ramach funkcji 

gospodarczej możemy wyróżnić dwa sposoby oddziaływania 

państwa na gospodarkę. 
 W liberalnym państwie celem władzy państwowej staje 

s ię stworzenie okreś lonych ram prawnych d la 

funkcjonowania gospodarki. Interwencjonizm państwowy 

ograniczony jest do minimum.
 
 W socjalistycznym ustroju państwo ma niczym 

nieograniczony udział w kształtowaniu gospodarki 

(centralne planowanie). 
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       Funkcja socjalna
Państwo pełni także funkcję socjalną. Obejmuje ona działania 

zmierzające do zabezpieczenia minimum egzystencjalnego 

obywatelom. Organy państwowe będą tworzyć nowe miejsca 

pracy, zapewniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa       

i higieny pracy. W ramach funkcji kulturalnej państwo wspiera 

rozwój oświaty, badań naukowych, ochrania zabytki i miejsca 

pamięci narodowej. 
 
       Funkcja wychowawcza
Możemy mówić jeszcze o funkcji wychowawczej państwa, 

która obecnie koncentruje się na uczeniu patriotyzmu i 

szacunku dla własnego narodu i kraju oraz przestrzegania 

zasad demokracji. Nie jest jednak już dziś rozumiana jako 

wpajanie określonego światopoglądu.  
 

      Państwo w realizacji funkcji może się ograniczać do 

dwóch spośród nich. Wówczas możemy mówić o państwie 

minimalistycznym. W przypadku, gdy mamy do czynienia        

z organami państwowymi ingerującymi w gospodarkę, 

aktywnie działającymi na rzecz porządku publicznego          

i bezpieczeństwa,  mówimy o państwie opiekuńczym. 

Wnioski w pigułce:
Wszyscy jesteśmy obywatelami naszego kraju. Posiadamy    

z tego powodu nie tylko obowiązki (np. płacenie podatków), 

ale również pewne przywileje. W ich ramach państwo 

gwarantuje nam swobody obywatelskie, prawo do pracy, 

edukacji, opieki zdrowotnej i dostęp do dóbr kultury oraz 

ochronę naszych granic.
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KONSTYTUCYJNE ZASADY USTROJU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zasada suwerenności narodu: 
Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej 
         należy do Narodu.
     4.2..Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli 
         lub bezpośrednio.

Zasada niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 

Polskiej:
Art.   5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 
         i nienaruszalności swojego terytorium(...).
Art.   9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją 
         prawa międzynarodowego.
Art. 26.1.  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą 
          ochronie  niepodległości państwa i niepodzielności 
          jego terytorium oraz zapewnieniu            
          bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.
Art.  85.1.  Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona 
           Ojczyzny.
Art. 126.2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad 
           przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży 
           suwerenności i bezpieczeństwa państwa 
           oraz nienaruszalności i niepodzielności 
           jego terytorium.

Zasada republikańskiej formy państwa:
Art.     1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym 
          wszystkich obywateli.
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Zasada demokratycznego państwa prawnego:
Art.2.  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
        państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
        sprawiedliwości społecznej.

Zasada unitarnej formy państwa:
Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.

Zasada podziału władzy i równowagi władz:
Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na 
         podziale i równowadze władzy ustawodawczej, 
         władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
       2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, 
          władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej
          Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą
          sądy i trybunały.

Zasada reprezentacji politycznej:
Art.   4.2. Naród sprawuje władzę przez swoich  
           przedstawicieli (...).
Art. 104.1.  Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą 
           ich instrukcje wyborców.

Zasada społeczeństwa obywatelskiego:
Art. 11.1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność 
       tworzenia i działania partii politycznych. Partie 
       polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności    
       i równości obywateli polskich w celu wpływania 
       metodami demokratycznymi na kształtowanie 
       polityki państwa.

Art. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność 
        tworzenia i działania związków zawodowych, 
        organizacji społeczno - zawodowych rolników, 
        stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych 
        dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
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Zasada społecznej gospodarki rynkowej:
Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na 
         wolności działalności gospodarczej, własności 
         prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy 
         partnerów społecznych stanowi podstawę 
         ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasada przyrodzonej godności człowieka:
Art.30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka 
        stanowi źródło wolności i praw człowieka         
        i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej 
        poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 
        publicznych.

Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu:
Art. 15.1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej 
         zapewnia decentralizację władzy publicznej.
Art. 16.1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego 
         podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa 
         wspólnotę samorządową.
       2. Samorząd terytorialny uczestniczy 
          w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą
          mu w ramach ustaw istotną część zadań   
          publicznych samorząd wykonuje w imieniu 
          własnym i na własną odpowiedzialność.

Art. 17.1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy 
        zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące 
        zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę 
        nad należytym wykonywaniem tych zawodów w 
        granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
     2. W drodze ustawy można tworzyć również inne 
        rodzaje samorządu.(...)
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           i innymi związkami wyznaniowymi są 
           kształtowane na zasadach poszanowania ich 
           autonomii oraz wzajemnej niezależności 
           każdego w swoim zakresie, jak również 
           współdziałania dla dobra człowieka i dobra  
           wspólnego.

Zasada pomocniczości:
Preambuła: 
           W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,(...) my, 

Naród Polski(...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej 

Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na 

poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu 

władz, dialogu społecznym oraz na  zasadzie pomocniczości 

umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.(...)

Wnioski w pigułce:
Najważniejszym dokumentem określającym zasady 

funkcjonowania naszego państwa oraz praw i obowiązków 

jego mieszkańców jest Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej. Żadne nowe prawo, ani zasada nie może być 

uchwalone i obowiązywać, jeśli stoi w sprzeczności z 

postanowieniami Konstytucji. Pilnuje tego Prezydent        

i Trybunał Konstytucyjny.

Zasada niezależności oraz współdziałania państwa 
i kościołów oraz innych związków wyznaniowych:
Art. 25. 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są 
           równouprawnione.
         2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej 
           zachowują bezstronność w sprawach 
           przekonań religijnych, światopoglądowych         
           i filozoficznych, zapewniają swobodę ich 
           wyrażania w życiu publicznym.
         3. Stosunki między państwem a kościołami        
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SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

     Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego ma bardzo stare 

korzenie. Sięgają one starożytnej Grecji oraz miast 

włoskich późnego średniowiecza. 
  Współcześnie społeczeństwo obywatelskie to 

społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością obywateli    

i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania 

wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy 

państwowej. Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać 

niezależnie od instytucji państwowych - to społeczeństwo, 

w którym działalność niezależnych od państwa różnego typu 

instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń jest 

podstawą samodzielnego rozwoju obywateli oraz stanowi 

wyraz ich osobistej aktywności.
    Społeczeństwo obywatelskie tworzą jego członkowie, 

czyli świadomi obywatele, którzy znają swoje prawa i 

obowiązki. Cechuje ich zainteresowanie sprawami 

społeczeństwa oraz poczucie odpowiedzialności za jego 

dobro. Członkowie takiego społeczeństwa potrafią 

samodzielnie określać i osiągać wyznaczone cele, nie czekając 

na zachętę ze strony władzy państwowej. Są aktywni i zdolni 

do samoorganizacji w stowarzyszenia lub związki 

zawodowe.
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Elementy społeczeństwa obywatelskiego to:

1)  gospodarka rynkowa, przedsiębiorstwa, podmioty  
   gospodarcze

2) niezależne media

3) aktywni obywatele

4) organizacje społeczne, polityczne oraz ruchy społeczne

5) opinia publiczna

6) obywatelskie nieposłuszeństwo.

Dla istnienia społeczeństwa obywatelskiego niezbędne są:

-  - własność zbiorowości lokalnych, dużych kapitał społeczny
            grup społecznych, regionów, całych społeczeństw; 
            odnosi się do zaufania, norm i powiązań 
            zwiększających sprawność społeczeństwa, 
            ułatwiając skoordynowanie działań;
-  - mechanizm oparty na założeniu, że  zaufanie społeczne
            innych członków danej społeczności cechuje 
            uczciwe i kooperatywne zachowanie  oparte na 
            wspólnie wyznawanych normach i wartościach, 
            a przecież warunkiem wykorzystania szans 
            rozwoju gospodarczego jest zdolność 
            organizowania się w grupy.
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Trzy sektory społeczeństwa obywatelskiego.

Aktywność społeczno - gospodarczą współczesnych 

społeczeństw dzielimy na trzy sektory:

I , czyli administracja publiczna, władza sektor państwowy
                     publiczna, samorząd terytorialny;
II ,    czyli biznes nastawiony na osiąganie sektor rynkowy
                     zysków; przedsiębiorcy;
III , czyli organizacje pozarządowe  sektor non-profit
                     działające społecznie i nie dla zysku (ang. 
                     not-for-profit, non-governmental 
                     organization NGO) na zasadach 
                     dobrowolności i spontaniczności. 
                     Działalność organizacji pozarządowych  
                     jest ściśle związana z ideą budowania 
                     społeczeństwa obywatelskiego. 
                     Zasady i reguły funkcjonowania III 
                     sektora okresla w Polsce Ustawa 
                     o działalności pożytku publicznego      
                     i wolontariacie z 23 kwietnia 2003 r.

Wnioski w pigułce:
Społeczeństwo obywatelskie tworzymy my wszyscy 
- obywatele naszego kraju. Podstawowymi wartościami 

takiej zbiorowości są: wolność prowadzenia działalności 

gospodarczej, wolność zrzeszania się (partie polityczne, 

stowarzyszenia, związki zawodowe, kluby sportowe, 

federacje itp.) oraz poszanowanie prawa i Konstytucji. 

Innymi słowy społeczeństwo obywatelskie to taka 

zbiorowość, w której ludzie biorą sprawy w swoje ręce      

i aktywnie działają na rzecz poprawy jakości życia. Jest to 

więc ogół praworządnych, świadomych i aktywnych obywateli.
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BUDŻET  PARTYCYPACYJNY

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - proces, 

który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ 

na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na 

przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. 

Jest to ważne narzędzie finansowe nastawione przede 

wszystkim na aktywizację mieszkańców, dające im możliwość 

decydowania o ważnych dla nich inwestycjach oraz 

pozwalające współdecydować o kierunkach rozwoju 

miejscowości. Budżet partycypacyjny to także proces 

polegający na współuczestnictwie mieszkańców             

w zarządzaniu miastem, który  ma pobudzać do aktywności 

mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować 

społeczeństwo obywatelskie oraz wzmacniać dialog pomiędzy 

wszystkimi stronami biorącym udział w życiu publicznym.
Praktyka miast korzystających z tej formy demokracji 

uczestniczącej wskazuje, że skutkuje on wyższą jakością 

życia, zwiększonym zadowoleniem z usług publicznych, 

większą przejrzystością i wiarygodnością władz publicznych, 

większym udziałem w życiu publicznym (szczególnie osób 

wykluczonych), a także lepszą edukacją obywatelską 

mieszkańców.

Wnioski w pigułce:
Wszyscy, także młodzież, możemy zaproponować, na co 

przeznaczona będzie część budżetu naszej miejscowości. 

Jeśli potrzebny jest plac zabaw, czy ścieżka rowerowa 

wystarczy zgłosić nasz pomysł do budżetu obywatelskiego 

oraz... przekonać do tego innych. Propozycja z największą 

liczbą głosów będzie realizowana. Na tym polega demokracja!
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ABC Wolontariatu

Wolontariat pochodzi od łacińskiego słowa voluntas, 

oznaczającego dobrowolność, ochotniczość i oznacza 

nieodpłatną oraz świadomą pracę na rzecz innych ludzi lub 

całego społeczeństwa.  Wolontariusz to osoba, która 

ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na 

rzecz innych.  

Wolontariat to:
* SATYSFAKCJA. Wolontariusze mają poczucie, że 

dzięki ich działaniom i ich bezinteresownej pracy, druga osoba 

otrzyma niezbędną pomoc.
* KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI. Pomoc udzielana 

innym pozwala na przeżywanie emocji oraz doświadczenie 

sytuacji, które rozwijają takie cechy, jak wrażliwość czy 

otwartość.
* AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA. Wolontariusz zyskuje 

poczucie, że jego działanie ma wpływ na otoczenie i życie 

innych ludzi.
* DOŚWIADCZENIE. Wolontariusze zdobywają 

niezbędne doświadczenie (np. poznają tajniki organizacji 

mniejszych i większych przedsięwzięć, zdobywają środki na 

swoje działania).
* ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ. Wolontariat 

może być podejmowany na rzecz osób bądź organizacji, 

które w jakiś sposób są związane z naszymi 

zainteresowaniami.
* RELACJE. Wolontariusze spotykają nowych ludzi,  

nawiązują znajomości i przyjaźnie, które wychodzą poza 

obszar wspólnej pracy i trwają bardzo często całe życie.

Wolontariusze działają wszędzie tam, gdzie jest to 

potrzebne i to nie tylko w obszarze pomocy społecznej, lecz 

w każdej dziedzinie życia społecznego.
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Kto może zostać wolontariuszem?
Może nim być każdy: junior i senior, sportowiec i 

niepełnosprawny, ja i ty ... ponieważ każdy z nas ma inne 

zdolności, talenty i umiejętności. Wystarczy tylko chcieć 

się nimi dzielić!

KAŻDY, KTO DZIAŁA ŚWIADOMIE NA RZECZ INNYCH, 

MA PRAWO ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM, BEZ 

WZGLĘDU NA:
_ wiek,
_ płeć,
_ rasę,
_ narodowość,
_ wyznanie,
_ przekonania polityczne,
_ status majątkowy,
_ wykształcenie,
_ stan zdrowia.
Uwaga !  Osob y  n ie pe łno l etn ie ,  c h cą ce zostać 

wolontariuszami, muszą mieć na to pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów prawnych.

Gdzie można uprawiać wolontariat?
Wolontariuszem można być:
_ w organizacjach pozarządowych – stowarzyszeniach, 

fundacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą,
_ w instytucjach administracji publicznej – ministerstwach, 

urzędach miejskich,
_ jednostkach organizacyjnych podlegających organom 

administracji publicznej – np. szkołach, przedszkolach, domach 

kultury, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szpitalach, 

ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy 

rodzinie,
_ a także organizacjach kościelnych, partiach politycznych, 

związkach zawodowych i organizacjach pracodawców, klubach 

sportowych, policji i innych. 31



Jak zostać wolontariuszem? 

Jest bardzo wiele dróg do wolontariatu, jak np.
_ Zgłoszenie się do Centrum Wolontariatu – Centra 

Wolontariatu zajmują się pośredniczeniem między 

osobami, chcącymi zająć się wolontariatem, a osobami     

i organizacjami poszukującymi pomocy. Poza prowadzeniem 

bazy wolnych miejsc pracy i kandydatów na wolontariuszy, 

zajmują się one także doradztwem w wyborze zajęcia    

i organizacji pozarządowej oraz szkoleniem ochotników. 

Bezpłatna infolinia 0 800 300 594.
_ Wyszukanie na stronie www.ibpw.wolontariat.org.pl 

organizacji potrzebującej wolontariuszy. Znajduje się tam 

,,skrzynka dobroci,, - internetowe pośrednictwo pracy 

wolontarystycznej, dzięki któremu można znaleźć 

odpowiednie dla siebie miejsce pracy. ,,Skrzynka dobroci,, 

jest systemem rejestracji i komunikacji wolontariuszy     

i placówek zainteresowanych współpracą. Wyszukiwania 

organizacji poszukujących wolontariuszy można dokonywać 

na podstawie różnych kryteriów – rodzaju organizacji, 

miejsca i obszaru działania, rodzaju pracy.            

Oferty zamieszczone przez instytucje zawierają 

obszerne informacje dotyczące realizowanego projektu 

(rodzaj i dziedzinę pracy, miejsce pracy, jej opis) oraz opis 

placówki.
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_ Wyszukiwanie organizacji w internetowej bazie 

organizacji pozarządowych i instytucji publicznych      – 

baza administrowana jest przez stowarzyszenie 

Klon/Jawor i zawiera stale uaktualniane informacje      

o ponad 100 tys. organizacji w Polsce – www.bazy.ngo.pl. 

Oprócz danych teleadresowych, znaleźć w niej można 

również informacje na temat historii, misji           

oraz prowadzonych przez poszczególne organizacje 

działań.
_ Szukanie ofert pracy wolontariackiej w prasie,        

na tablicach ogłoszeń.
_ Szukanie ofert pracy wolontariackiej poprzez 

znajomych, rodzinę, pracownika samorządu lokalnego    

lub pomocy społecznej albo księdza. Wielu wolontariuszy 

dowiaduje się o organizacjach pozarządowych właśnie    

w taki sposób.
_ W przypadku chęci podjęcia pracy w określonej 

organizacji - kontakt telefoniczny z tą organizacją, 

kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub po prostu 

wizyta osobista w celu zapytania o możliwość pracy.
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_ Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

Wolontariat to zabawa, nie omijaj jednak prawa!

Podstawowym dokumentem regulującym ogólne kwestie 

wolontariatu jest:
* Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 

873 ze. zm.).

Definiuje ona m.in., czym jest wolontariat, kto może być 

wolontariuszem oraz kto może go organizować.       

To ważne, żebyśmy wszyscy zapoznali się dokładnie z jej 

treścią!

KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA
_ Będę wypełniał wszystkie zadania związane z przyjętą 

rolą.
_ Nie będę składał obietnic, których nie jestem w stanie 

spełnić.
_ W przypadku niemożności wywiązania się ze 

zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy 

wolontariuszy.
_ Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę 

unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
_ Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
_ Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych  

rzeczy od innych osób.
_ Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
_ Będę działać w zespole.
_ Będę osobą, na której można polegać.
_ Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując 

to, czego się ode mnie oczekuje.
_ Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest 

nieodłączną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy.
_ Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
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UCZESTNICTWO MŁODZIEŻY W ŻYCIU 

PUBLICZNYM 

W rozumieniu prawa wszyscy poniżej 18 roku życia to dzieci. 

Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana 

przez Polskę to podstawa prawna uczestnictwa młodzieży  

w życiu publicznym.  Konwencji o Prawach Dziecka Art. 12

mówi: „Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest 

zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do 

swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich 

sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, 

stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. W tym celu 

dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość 

wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym           

i administracyjnym, dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, 

zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego.”

Art. 13 Konwencji stwierdza: „Dziecko będzie miało prawo do 

swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę 

poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz 

idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie 

ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie 

artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka 

przekazu według wyboru dziecka.”

Powszechnie przyjęte jest, że ludzie mają prawo być 

uwzględniani przy podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na 

ich życie. „Konwencja o Prawach Dziecka” uchwalona przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wzywa do 

uznania uczestnictwa dzieci i młodzieży jako ich 

podstawowego demokratycznego prawa. Zobowiązuje rządy 

do wspierania rozwoju uczestnictwa, szczególnie poprzez 

zapewnienie swobody wypowiadania się dzieci i młodzieży.
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Młodzi ludzie mogą uczestniczyć w życiu publicznym 
na trzech poziomach:

- NA POZIOMIE OGÓLNYM - młodzi ludzie jako obywatele 

danego kraju mają prawo w pełni uczestniczyć w jego życiu 

społecznym, kulturowym, politycznym i ekonomicznym      

(np. uczestniczenie młodzieży w obszarach: edukacji, szkoleń, 

zatrudnienia lub życia politycznego),

- NA POZIOMIE ORGANIZACJI - wzmocnienie prawa ludzi 

młodych do podejmowania decyzji w polityce, projektach        

i programach mających na celu zapewnienie im pełnego 

uczestnictwa w funkcjonowaniu kraju (np. zaangażowanie 

ludzi młodych w doradcze lub zarządzające role w projektach 

młodzieżowych),

- NA POZIOMIE OSOBISTYM - prawo ludzi młodych do bycia 

włączonym i poinformowanym o decyzjach dotyczących      

ich życia (np. w życiu rodzinnym, podczas opieki przez państwo 

lub korzystając z usług dla młodzieży).
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Przykłady organizacji i struktur młodzieżowych 
mających realny udział w sferze kształtowania polityki 
na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

Europejski Parlament Młodzieży 
(European Youth Parliament - EYP) 

Niezależna i ponadpartyjna organizacja non-profit działająca 

od 1987 roku. Jako jedna z największych platform debaty i 

edukacji politycznej EYP umożliwia młodym Europejczykom 

wymianę poglądów oraz zbieranie doświadczeń politycznych i 

międzykulturowych. 
Każdego roku w ponad 30 krajach Europy organizowanych 

jest ponad 100 krajowych, regionalnych i międzynarodowych 

spotkań EYP zwanych  sesjami, w których uczestniczy w 

sumie ponad 20 tysięcy osób. 
Główne biuro organizacji, którego zadaniem jest 

koordynowanie działań w całej Europie, mieści się w Berlinie. 

Polski komitet narodowy jest jednym z najaktywniejszych w 

EYP. 
Systematycznie rośnie liczba i poziom sesji organizowanych 

przez EYP Poland. Najważniejsze spotkanie organizowane 

w naszym kraju to tzw. Sesja Selekcyjna, której celem jest 

wyłonienie delegatów na Sesje Międzynarodowe. Ponadto 

organizowane są fora międzynarodowe oraz inne, krótsze 

wydarzenia mające na celu przybliżenie młodzieży wartości 

demokratycznych w praktyce poprzez symulację posiedzeń 

komitetów Parlamentu Europejskiego.
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Polska Rada Organizacji Młodzieżowych 

Forum współpracy organizacji pozarządowych których 

członkami są młodzi Polacy. Celem PROM jest między innymi 

popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, 

informowanie opinii publicznej o stanie polityki na rzecz 

młodzieży w Polsce oraz reprezentowanie organizacji 

członkowskich. Najważniejszym zadaniem jest podejmowanie 

działań na rzecz stworzenia spójnej i nowoczesnej polityki 

na rzecz młodzieży w Polsce. 

Parlament Młodzieży Wrocławia 

Parlament liczy 60 posłów. Są oni demokratycznie wybranymi 

przedstawicielami swoich samorządów uczniowskich. Poza 

swoją rolą edukacyjną (zasady działania demokracji, życie 

publiczne, umiejętność przemawiania i dyskutowania, tzw. 

mała polityka), stara się wywierać realny wpływ na życie 

Wrocławia. Jest przedstawicielem wrocławskiej młodzieży 

wobec władz miasta. Podobne Parlamenty funkcjonują w 

wielu innych polskich miastach.

Wnioski w pigułce:
Nawet niepełnoletni obywatele mogą i powinni mieć wpływ 

na życie publiczne. Można to osiągnąć angażując się         

w działalność młodzieżowych i „dorosłych” stowarzyszeń      

i innych organizacji społecznych. Jedyną przeszkodą jest 

bierność i brak aktywności, a nie młody wiek i brak dowodu 

osobistego.
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           CZY WIESZ, ŻE...? 

CZY WIESZ, JAK...?

 * Jeszcze nie tak dawno, w niektórych krajach kobiety 

nie mogły głosować, pracować zawodowo, uczyć się ani 

kupować domów. Nie mogły zdobywać wiedzy na 

uniwersytetach ani mieć prawa jazdy. Czarnoskórzy 

amerykanie nie mieli żadnej własności, czy praw obywatelskich, 

można było posiadać takich ludzi na własność, czyli kupić ich lub 

sprzedać, jak np. rower, czy piłkę. 

 * W krajach o ustroju totalitarnym nie wolno 

swobodnie wypowiadać swoich opinii, wyznawać religii, 

zrzeszać się w organizacje, czy wybierać miejsca pracy i 

zamieszkania.

 * Mieszkańcy Japonii są bardzo odpowiedzialni za 

swoje państwo, pragną je chronić i nigdy nie wyrzucają 

śmieci i papierków na ulicę.

 * W Singapurze za zaśmiecanie chodników gumą do 

żucia grozi mandat w wysokości ok. 3 tys. zł. Płacą go 

głównie niefrasobliwi turyści z Ameryki i Europy, gdyż 

miejscowi w większości pozbyli się już brzydkiego zwyczaju 

śmiecenia.

 * Dobry obywatel to taki, który: interesuje się 

sprawami publicznymi, pomaga innym, jest ekologiczny, dba o 

otoczenie, jest tolerancyjny, szanuje prawo.

 * Aby założyć fundację wystarczy opracować statut 

(zasady działania), spisać akt założycielski, wybrać osobę 

fundatora i ustanowić majątek fundacji (wcale nie musi on 

być bardzo duży - wystarczy ok. 500 zł).
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 * Stowarzyszenie to grupa ludzi realizujących wspólne 

cele, zwykle społecznie użyteczne. Aby założyć taką 

organizacje wystarczy 15 osób (wkrótce będzie potrzeba ich 

tylko 7). Mogą to być znajomi, przyjaciele, rodzina - muszą 

jedynie być pełnoletni. Nie jest w tym celu potrzebny żaden 

wkład finansowy.

 * Wszystkie organizacje społeczne, a więc fundacje            

i stowarzyszenia również mogą starać się o pozyskiwanie 

środków finansowych na swoją działalność społeczną.. 

Istnieje wiele mechanizmów służących wspieraniu takiej 

działalności. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat 

wystarczy odwiedzić np. strony internetowe poświęcone 

takiej tematyce. Możesz zacząć od www. ngo.pl. 
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ZADANIA DOMOWE :)

Pomyśl chwilę i odpowiedz sobie na następujące pytania:

- co zrobiłbyś w pierwszej kolejności będąc Prezydentem 
  naszego kraju?

- czy Twoim zdaniem wybory będą się kiedyś odbywać przez 
  Internet?

- jakie są różnice pomiędzy królem a prezydentem?

- kto to jest radny i jaka jest jego rola?

- czym różni się demokracja od dyktatury?

- co to jest ksenofobia?

- dlaczego należy szanować cudzą własność?

- po co wymyślono szkoły i powszechną edukację?

- do czego służy urna wyborcza?

- kim zostaniesz w przyszłości?

- jakie przedmioty są Ci naprawdę potrzebne w codziennym 

życiu? Zastanów się, czy na pewno co roku musisz wymieniać 

swojego smartfona na nowy?
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KRZYŻÓWKA nr 1
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Pionowo: 1) system władzy oparty na przemocy i bezprawiu, 2) główny plac w starożyt- 
nych Atenach, na którym obradowało zgromadzenie obywateli, 3) państwo związkowe, np. 
USA, 4) najsłynniejszy grecki filozof, którego uczniem był Platon, 6) wyrażana np. 
podczas głosowania, ale również jedna z dzielnic Warszawy, 7) organizacja polityczna 
społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium i posiadającego suwerenną władzę, 
9) imię króla, który podpisał Wielką Kartę Swobód, 10) system rządów, będący 
zaprzeczeniem demokracji, w którym działa i rządzi jedna partia, a wszystkie dziedziny 
życia znajdują się pod kontrolą służb bezpieczeństwa, policji i wojska. 

 
Poziomo: 1) forma rządów, gdzie głową państwa nie jest król, ale obierany prezydent, 
5) rządy ludu, 6) możliwość wydawania wiążących dla drugiej osoby decyzji 
(zgodnie z zasadą sformułowaną przez Monteskiusza, w państwie może być 
ustawodawcza, wyko- nawcza lub sądownicza), 8) kraj, w którym głową państwa jest 
król, np. Wielka Brytania, 
11) państwo w starożytnej Grecji, nazywane też miastem-państwem, 12) odstąpienie części 
terytorium przez jedno państwo drugiemu państwu na mocy umowy międzynarodowej, 13) 
obok trybunałów stanowią organy władzy sądowniczej w Polsce, 14) niższa izba polskiego 
parlamentu. 
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Pionowo: 2) przeciwstawianie się, opieranie się władzy, może przybierać różne formy, 
3) pożądana cecha u obywatela; zaangażowanie w życie publiczne, 4) zapisane w konsty- 
tucji powinności obywateli, np. płacenie podatków czy przestrzeganie prawa, 6) organizacja 
polityczna, która dąży do przejęcia lub utrzymania władzy w państwie, aby móc zrealizować 
swój program, np. PO, PiS, PSL, SLD, 9) wrzuca się do niej karty wyborcze, 10) forma 
praw- na organizacji pozarządowej, 11) skrót oficjalnej nazwy państwa polskiego, 
wprowadzony przez konstytucję w 1952 r. 

 
Poziomo: 1) forma demokracji bezpośredniej, w której obywatele odpowiadają „tak” lub 
„nie” na postawione pytanie, 2) ugrupowania polityczne, które dążą do przejęcia lub zmiany 
władzy; może być np. parlamentarna lub pozaparlamentarna, 4) stosunek prawny łączący 
jednostkę z państwem, 5) opiera się na niej praca w grupie; inaczej współdziałanie, 7) pewna 
liczba osób, które wspólnie obradują lub wyrażają swoje stanowisko, ale także … Ogólne 
ONZ, 8) tajna, nielegalna działalność skierowana przeciw istniejącej władzy, 12) w 
wyborach prezydenckich pierwsza lub druga. 
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Pionowo: 1) zmiana w ustawie, 2) pogląd polityczny oparty na obronie tradycyjnych wartości 
– rodziny, narodu, państwa, religii, 4) plan działania partii politycznej, 6) to, co ktoś powinien 
zrobić, 9) ogólnie przyjęta zasada, 11) np. konstytucyjne, karne, administracyjne. 

 
Poziomo: 1) zasada funkcjonowania samorządów terytorialnych, inaczej subsydiarność, 
3) zasada zachowania proporcji dwóch lub więcej wielkości, np. na listach wyborczych 
do parlamentu, 5) prawo do decydowania wspólnie o sprawach lokalnych regionu, 7) w 
języku łacińskim przepis prawa, ustawa, 8) ten, do kogo należy władza w epoce 
feudalnej; senior, zwierzchnik wasala, 10) zgromadzenie obywateli; np. wyborczy, 11) 
nacisk, presja, 
12) udzielenie przez państwo schronienia cudzoziemcowi ściganemu we własnym kraju 
za działalność polityczną, 13) jedna z patologii życia publicznego, polegająca na 
wykorzy- stywaniu władzy czy też funkcji publicznej do uzyskania korzyści majątkowej 
lub osobistej, 
14) jedno ze źródeł prawa, inaczej akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego 
upoważnienia zawartego w ustawie. 
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KRZYŻÓWKA nr1 - Odpowiedzi

Pionowo: 1. reżim, 2. agora, 3. federacja, 4. Sokrates, 6. wola, 7. państwo, 9. Jan, 10. totalitaryzm.
Poziomo:   1. republika, 5. demokracja, 6. władza, 8. monarchia, 11. polis, 12. cesja, 13. sądy, 14. sejm.

KRZYŻÓWKA  nr 2 - Odpowiedzi

Pionowo: 2. opór, 3. aktywność, 4. obowiązki, 6. partia, 9. urna, 10. fundacje, 11. PRL.
Poziomo: 1. referendum, 2. opozycja, 4. obywatelstwo, 5. współpraca, 7. zgromadzenie, 8. konspiracja, 12. tura.

KRZYŻÓWKA  nr 3 - Odpowiedzi

Pionowo: 1. poprawka, 2. konserwatyzm, 4. program, 6. obowiązek, 9. norma, 11. prawo.
Poziomo: 1. pomocniczość, 3. parytet, 5. samorządność, 7. lex, 8. suweren, 10. wiec, 11. przymus, 12. azyl, 13. korupcja, 14. 
rozporządzenie.
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