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1. Co to jest ˝ycie publiczne?
˚ycie publiczne to ˝ycie obywateli w paƒstwie. Obywatel to
przedstawiciel danego paƒstwa. Jego prawa i obowiàzki
zapisane sà w Konstytucji. S∏owo „publiczne” to inaczej „dla
wszystkich”. ˚ycie publiczne oznacza, ˝e obywatele
korzystajà ze swoich praw i dzia∏ajà w paƒstwie.
˚ycie publiczne to na przyk∏ad wybieranie
pos∏ów i senatorów, to branie udzia∏u
w zgromadzeniach, marszach,
manifestacjach, interesowanie si´ wa˝nymi
sprawami w miejscu zamieszkania.

Osoba z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà ma takie same prawa jak
osoba pe∏nosprawna i mo˝e braç
udzia∏ w ˝yciu publicznym. 

2. Co to jest dowód osobisty i paszport?
Dowód osobisty to dokument, w którym sà zapisane: 
"" imi´ i nazwisko, 
"" adres zameldowania,
"" obywatelstwo,
"" data urodzenia, wzrost, kolor oczu,
"" numer PESEL, czyli numer, który

Polska nadaje ka˝demu obywatelowi po urodzeniu.
Ka˝dy polski obywatel, który mieszka w Polsce, po
ukoƒczeniu 18 roku ˝ycia powinien posiadaç dowód
osobisty. Czasami dowód osobisty muszà mieç osoby,
które majà 15 lat. Na przyk∏ad, jeÊli pracujà, albo nie
mieszkajà z rodzicami. 



Dowody osobiste wydawane sà na 10 lat. Dla osób, które
majà mniej ni˝ 18 lat dowody osobiste wydawane sà na
5 lat.

Dowody trzeba wymieniç na  nowe:
"" kiedy tracà wa˝noÊç, 
"" jeÊli zmienimy swoje nazwisko,
"" jeÊli zmienimy adres sta∏ego zamieszkania

i zameldowania,
"" kiedy zgubimy dowód osobisty.
Dowód osobisty wydaje urzàd gminy w miejscu naszego
zamieszkania. Ka˝dy kto chce otrzymaç dowód osobisty

musi napisaç i z∏o˝yç w gminie
„wniosek o wydanie dowodu”.
Wniosek trzeba z∏o˝yç osobiÊcie.
Z wnioskiem nale˝y z∏o˝yç dwie
fotografie. 
Za wydanie dowodu osobistego

trzeba zap∏aciç op∏at´, która wynosi 30 z∏. 
Dowód osobisty jest bardzo wa˝nym dokumentem,
pozwala nam za∏atwiç ró˝ne sprawy w bankach,
urz´dach, w szkole, na poczcie, w szpitalu: na przyk∏ad
mo˝emy odebraç list polecony, rent´ socjalnà, otrzymaç
kredyt, po˝yczk´.  

Paszport to dokument, w którym jest zapisane
nasze obywatelstwo. Ka˝de paƒstwo wydaje
paszporty swoim obywatelom. Dzi´ki
paszportom mo˝emy podró˝owaç po Êwiecie.
Polska chroni swoich obywateli, którzy
przebywajà za granicà.
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Paszporty wydajà wojewodowie, a za granicà – konsulowie.
Od czerwca 2009 roku w paszporcie oprócz naszego
zdj´cia sà jeszcze zapisane odciski naszych palców. 
Op∏ata za wydanie paszportu wnosi 140 z∏. Za paszport dla
dziecka, które ma mniej ni˝ 7 lat trzeba zap∏aciç 30 z∏, a dla
dziecka, które ma mniej ni˝ 13 lat 60 z∏.

3. Kto i kiedy mo˝e legitymowaç obywateli?
Legitymowaç to znaczy ustaliç kim jest jakaÊ osoba. Mo˝na
legitymowaç w ten sposób, ˝e jakaÊ osoba poda ustnie
swoje dane, czyli imi´, nazwisko, adres zamieszkania.
Mo˝na tak˝e sprawdziç dokumenty osoby, na przyk∏ad
dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

Legitymowaç mo˝na po to, by na przyk∏ad:
"" ustaliç, czy osoba nie jest przest´pcà
"" ustaliç, czy osoba nie by∏a Êwiadkiem jakiegoÊ

zdarzenia, wypadku, bójki
"" odnaleêç zagubione osoby.

Legitymowaç mogà:
"" policjanci,
"" funkcjonariusze Agencji

Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, 
"" funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego
"" funkcjonariusze Stra˝y Granicznej
"" Stra˝nicy Miejscy.
Zanim funkcjonariusz poprosi nas o okazanie
dokumentów, ma obowiàzek podaç swój stopieƒ, imi´
i nazwisko. Musi te˝ wyjaÊniç dlaczego nas legitymuje. 
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Obywatele nie majà obowiàzku
nosiç z sobà dowodu osobistego.
JeÊli ktoÊ jest legitymowany i nie
ma dokumentów, to policja mo˝e
takà osob´ zaprowadziç na
komisariat, ˝eby sprawdziç kim
ona jest. 

4. Co to jest informacja publiczna?

Informacja publiczna to informacja
o tym, jak dzia∏ajà w∏adze w paƒstwie.
Ka˝dy obywatel ma prawo wiedzieç co
robi w∏adza w paƒstwie, na przyk∏ad co
robi sejm, minister, sejmik województwa,
rada gminy. Osoby niepe∏nosprawne mogà dowiedzieç
si´ co w∏adza robi dla osób niepe∏nosprawnych. 

Informacje publiczne sà zapisane
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Ka˝dy urzàd ma stron´ internetowà,
na której znajdujà si´ informacje
publiczne.

Mo˝na tak˝e braç udzia∏ w posiedzeniach tych urz´dów,
które zosta∏y wybrane przez obywateli w wyborach, na
przyk∏ad rady gminy czy sejmiku województwa.
Poza tym, ka˝dy mo˝e napisaç wniosek do urz´du
z proÊbà o podanie konkretnej informacji publicznej.
Urzàd powinien wys∏aç nam odpowiedê w ciàgu 14 dni,
albo w ciàgu 2 miesi´cy, jeÊli informacja jest
skomplikowana. Za informacje publiczne nie trzeba
p∏aciç. 
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5. Co to jest obywatelska inicjatywa
ustawodawcza?

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
to mo˝liwoÊç z∏o˝enia przez obywateli
projektu ustawy do sejmu. Obywatele,
którzy majà pomys∏ na dobrà ustaw´,
mogà sami napisaç jej projekt i z∏o˝yç do
sejmu. Ustawa to dokument, w którym sà
zapisane prawa i obowiàzki obywateli. Jest
uchwalana przez sejm i senat,
˚eby mo˝na by∏o z∏o˝yç projekt ustawy do

sejmu, to pod projektem musi si´
podpisaç 100 tysi´cy obywateli.
Najpierw 15 osób musi za∏o˝yç
komitet i napisaç projekt ustawy.
Pod tym projektem musi si´
podpisaç tysiàc osób. Komitet
przekazuje wtedy projekt ustawy
do Marsza∏ka Sejmu. 

Potem komitet ma 3 miesiàce na to, by zbieraç kolejne
99 tys. podpisów. Dopiero wtedy sejm zajmie si´ tym
projektem.
Projekt ustawy mogà podpisaç tylko osoby pe∏noletnie,
czyli takie, które skoƒczy∏y 18 lat. Podpisy mo˝na zbieraç
na przyk∏ad na ulicach, w centrach handlowych, na placach.
Sejm b´dzie czyta∏ projekt ustawy, mo˝e go poprawiç
i uchwaliç ustaw´ albo odrzuciç projekt.
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza pomaga
obywatelom tworzyç takie prawo, jakiego potrzebujà. 
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6. Jak za∏o˝yç stowarzyszenie?

Stowarzyszenie to grupa ludzi, którzy chcà wspólnie dzia∏aç,
majà wspólne zainteresowania i chcà komuÊ pomóc. Mo˝na
za∏o˝yç stowarzyszenie na przyk∏ad
dzia∏ajàce na rzecz osób
niepe∏nosprawnych, na rzecz dzieci,
ochrony Êrodowiska, opieki nad
zwierz´tami. 
˚eby za∏o˝yç stowarzyszenie trzeba
znaleêç 15 osób, które b´dà chcia∏y
dzia∏aç razem. Trzeba wymyÊliç nazw´ stowarzyszenia
i napisaç statut. Statut to dokument, w którym jest zapisane
jak dzia∏a stowarzyszenie, jakie b´dà w∏adze stowarzyszenia,
czym dok∏adnie b´dzie si´ zajmowa∏o stowarzyszenie.

Osoba, która dzia∏a w stowarzyszeniu
to cz∏onek stowarzyszenia. Mo˝na byç
cz∏onkiem wielu stowarzyszeƒ.
Po napisaniu statutu i wybraniu w∏adz
stowarzyszenia, to znaczy prezesa

i innych osób, które b´dà kierowaç na co dzieƒ
stowarzyszeniem, trzeba z∏o˝yç wniosek o wpis do rejestru
stowarzyszeƒ. Rejestr stowarzyszeƒ to lista wszystkich
stowarzyszeƒ w Polsce. Rejestr ten nazywa si´ „Krajowym
Rejestrem Sàdowym”  (w skrócie – KRS) i znajduje si´
w sàdzie.
Sàd musi sprawdziç, czy wszystkie dokumenty sà zgodne
z prawem i podejmuje decyzj´, czy wpisaç stowarzyszenie
do rejestru.

Lepiej dzia∏aç w stowarzyszeniu, ni˝ samemu!
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