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1. Co to jest obywatelstwo? Kto to jest
obywatel?
Obywatelstwo to prawna wi´ê cz∏owieka z jakimÊ
paƒstwem. Ka˝de paƒstwo ma prawo,
które mówi, kto mo˝e byç jego
obywatelem. Mówi te˝ o tym,
co trzeba zrobiç, ˝eby zostaç
obywatelem tego paƒstwa.
Na przyk∏ad, ka˝dy kto urodzi∏ si´
w Stanach Zjednoczonych, jest
obywatelem Stanów Zjednoczonych.
W Polsce prawo mówi, ˝e ˝eby byç obywatelem Polski, to
trzeba mieç przynajmniej jednego rodzica, który jest
obywatelem Polski.
Obywatelstwo jest zapisane
w dowodzie osobistym i paszporcie.
Obywatel to przedstawiciel danego
paƒstwa. Jego prawa i obowiàzki
zapisane sà w Konstytucji. Ka˝de
paƒstwo powinno dbaç o swoich
obywateli. Obywatel mo˝e korzystaç ze swoich praw, ale
ma tak˝e obowiàzki wobec paƒstwa.

2. Co to sà obowiàzki obywatela?
Ka˝dy cz∏owiek ma jakieÊ obowiàzki. Obowiàzki to nakazy,
czyli to co trzeba robiç i zakazy, czyli to czego nie wolno
robiç. Obowiàzki obywatela sà zapisane w prawie.
Obowiàzki obywatela to nakazy i zakazy, które muszà
spe∏niaç obywatele w danym paƒstwie. W Polsce obowiàzki
obywatela sà zapisane w Konstytucji, a tak˝e w ustawach.
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W Konstytucji zosta∏o zapisanych
50 wolnoÊci i praw oraz tylko
5 obowiàzków. Ka˝dy obywatel
musi spe∏niaç swoje obowiàzki
wobec paƒstwa. Obowiàzki sà po
to, ˝eby paƒstwo lepiej dzia∏a∏o.
Paƒstwo chroni swoich obywateli
i pomaga im, a obywatele spe∏niajà w zamian za to
obowiàzki wobec paƒstwa.
Obowiàzki obywatela to inaczej obowiàzki obywatelskie.
Z obowiàzkami obywatelskimi jest zwiàzany patriotyzm.
Patriotyzm to szacunek dla paƒstwa oraz ch´ç
ponoszenia za nie ofiar.
Patriota to cz∏owiek, dla którego bardzo wa˝ne jest dobro
ojczyzny i gotów jest poÊwi´ciç dla niej nawet swoje ˝ycie.
Patriotyzm to równie˝ uczenie si´ tradycji, kultury i j´zyka.

3. Jakie obowiàzki ma polski obywatel
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà?
Osoba z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w Polsce ma
takie same obowiàzki jak ka˝dy inny obywatel.
To, ˝e ktoÊ jest niepe∏nosprawny nie oznacza, ˝e jest
zwolniony ze swoich obywatelskich obowiàzków. Osoba
niepe∏nosprawna powinna spe∏niaç swoje obowiàzki
obywatelskie w taki sposób, w jaki pozwala jej na to stan
jej zdrowia.
W Konstytucji w rozdziale drugim zosta∏y zapisane
najwa˝niejsze obowiàzki obywatela. Sà to:
– wiernoÊç Rzeczpospolitej i troska o dobro wspólne;
– przestrzeganie prawa Rzeczpospolitej;
3

– ponoszenie ci´˝arów Êwiadczeƒ publicznych, w tym
podatków;
– obrona ojczyzny;
– dba∏oÊç o stan Êrodowiska i ponoszenie
odpowiedzialnoÊci za spowodowane przez siebie jego
pogorszenie.

4. Czy Polska ma obowiàzki wobec swoich
obywateli?
Polska ma bardzo du˝o obowiàzków wobec swoich
obywateli, poniewa˝ najwa˝niejszy w paƒstwie jest cz∏owiek.
W Konstytucji obowiàzki paƒstwa zosta∏y zapisane przede
wszystkim w rozdziale pierwszym, który ma tytu∏
„Rzeczpospolita”.
W artykule 1 Konstytucji jest zapisane, ˝e Rzeczpospolita
Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Oznacza to, ˝e Polska jest dla wszystkich obywateli, nie
tylko dla w pe∏ni sprawnych, bogatych, wykszta∏conych,
ale dla ka˝dego obywatela. Polska
powinna zapewniç ka˝demu
obywatelowi odpowiednie warunki ˝ycia,
tak by wszyscy czuli si´ w niej dobrze.
Ka˝dy obywatel mo˝e korzystaç z tego,
co znajduje si´ w Polsce – z przyrody,
z zabytków, ze szkó∏, ze szpitali,
z urz´dów. To wszystko jest wspólne,
dlatego te˝ ka˝dy powinien o to dbaç.
Artyku∏ 5 Konstytucji mówi o tym, ˝e
Rzeczpospolita Polska strze˝e
niepodleg∏oÊci i nienaruszalnoÊci
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swojego terytorium, zapewnia wolnoÊci i prawa cz∏owieka
i obywatela oraz bezpieczeƒstwo obywateli, strze˝e
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochron´
Êrodowiska. Oznacza to, ˝e Polska nie tylko ma broniç
swoich granic, ale równie˝ ma obowiàzek przestrzegaç
praw cz∏owieka, tak by ka˝dy obywatel móg∏ korzystaç
ze swoich praw.
W artykule 18 Konstytucji jest
zapisane, ˝e pod ochronà i opiekà
Rzeczypospolitej Polskiej znajduje
si´ ma∏˝eƒstwo jako zwiàzek
kobiety i m´˝czyzny, rodzina,
macierzyƒstwo i rodzicielstwo.
W artykule 68 Konstytucji jest zapisane, ˝e obywatelom,
niezale˝nie od tego, czy sà bogaci, czy biedni w∏adze
paƒstwa zapewniajà taki sam dost´p do publicznej opieki
zdrowotnej oraz ˝e w∏adze sà obowiàzane do
zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom,
kobietom ci´˝arnym, osobom niepe∏nosprawnym
i osobom w podesz∏ym wieku.
W artykule 69 Konstytucji jest zapisane, ˝e w∏adze
paƒstwa pomagajà osobom niepe∏nosprawnym
w codziennym ˝yciu, na przyk∏ad w przysposobieniu do
pracy oraz pomagajà tym osobom, które majà problemy
z porozumiewaniem si´.

5. Co to jest obowiàzek przestrzegania prawa?
Ten obowiàzek dotyczy ka˝dego cz∏owieka, który mieszka
lub przebywa w Polsce, nie tylko obywateli Polski.
Prawo zapisane jest w Konstytucji, ustawach, umowach
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mi´dzynarodowych, w rozporzàdzeniach. Ka˝dy powinien
zapoznawaç si´ z prawem, ˝eby wiedzieç co wolno,
a czego nie wolno czyniç.
Jest du˝o przepisów prawa i nie wszystko mo˝na
wiedzieç, ale ka˝dy powinien staraç si´ poznawaç te
najwa˝niejsze. Na przyk∏ad, – ka˝dy ma obowiàzek:
szanowania godnoÊci innych ludzi.
– traktowania wszystkich równo.
– szanowania czyjejÊ pracy i w∏asnoÊci.
– naprawienia szkody, którà wyrzàdzi∏.
Nikomu nie wolno obra˝aç i zniewa˝aç innych ludzi lub
groziç im.
Dzi´ki przepisom prawa mo˝na zaprowadziç w paƒstwie
porzàdek i bezpieczeƒstwo. JeÊli ktoÊ ∏amie prawo i go
nie przestrzega, to poniesie za to odpowiedzialnoÊç.
W∏adze w paƒstwie powinny tworzyç takie prawo, by by∏o
jak najlepsze dla obywateli. Nie wszystkie przepisy prawa
sà dobre dla obywateli. ˚eby powstawa∏o dobre prawo,
obywatele powinni informowaç paƒstwo o swoich potrzebach.

6. Co to jest obowiàzek ponoszenia ci´˝arów
i Êwiadczeƒ publicznych?
Ten obowiàzek dotyczy ka˝dego cz∏owieka, który mieszka
lub przebywa w Polsce, nie tylko obywateli Polski.
Obowiàzek ponoszenia ci´˝arów i Êwiadczeƒ publicznych
oznacza, ˝e ka˝dy musi pomóc paƒstwu finansowo, by
mog∏o istnieç i dzia∏aç.
Ci´˝ary i Êwiadczenia publiczne to na przyk∏ad op∏aty
za wydanie dowodu osobistego, abonament za telewizj´
i radio.
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Ka˝dy powinien p∏aciç podatki. Podatki sà po to, by
paƒstwo mog∏o utrzymywaç szko∏y, szpitale czy p∏aciç
wojsku za obron´ kraju.
Podatki sà po to, by p∏aciç za
prac´ urz´dników
paƒstwowych. Z podatków
paƒstwo tak˝e pomaga
najbiedniejszym oraz tym,
którzy potrzebujà pomocy.
Dzi´ki podatkom paƒstwo
mo˝e chroniç zabytki, budowaç muzea.

7. Co to jest obowiàzek dba∏oÊci o stan
Êrodowiska?
Ten obowiàzek dotyczy ka˝dego cz∏owieka, który
mieszka lub przebywa w Polsce, nie tylko obywateli
Polski. Ârodowisko to przyroda – ziemia, powietrze,
roÊliny, zwierz´ta, góry, lasy, morza, rzeki. Obowiàzek
dba∏oÊci o Êrodowisko oznacza przede wszystkim zakaz
zaÊmiecania, zakaz ha∏asowania, wycinania drzew bez
pozwolenia, niszczenia przyrody. Nie mo˝na
zanieczyszczaç Êrodowiska, na przyk∏ad wylewajàc
trujàce Êcieki do rzeki.
Wa˝ne jest to, ˝e dba∏oÊç o Êrodowisko to tak˝e
obowiàzek takich dzia∏aƒ, by pomóc przyrodzie.
Na przyk∏ad ka˝dy cz∏owiek powinien sadziç drzewa,
piel´gnowaç roÊliny, segregowaç Êmieci i odpady, tak by
mo˝na je by∏o raz jeszcze wykorzystaç. Ka˝dy cz∏owiek
powinien staraç si´ oszcz´dzaç energi´, wod´, tak by
wystarczy∏o ich na d∏u˝ej.
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8. Inne obowiàzki obywatela.
" W Polsce nie ma obowiàzku uczestniczenia
w wyborach, ale ka˝dy obywatel, który chce by Polska
si´ rozwija∏a i by∏a lepszym krajem powinien wybieraç
odpowiednich ludzi do rzàdzenia Polskà.
" Osobie niepe∏nosprawnej intelektualnie powinno
zale˝eç na tym, by si´ uczy∏a i by∏a jak najbardziej
samodzielna. Ka˝da osoba niepe∏nosprawna
intelektualnie mo˝e uczyç si´ nie tylko w szkole, ale
tak˝e w domu w wolnym czasie czytaç, rozmawiaç,
dowiadywaç si´ jak najwi´cej o swoich prawach
i o tym, co mo˝e robiç.
" Nawet osoba, która ma trudnoÊci z naukà mo˝e si´
rozwijaç, braç udzia∏ w szkoleniach i warsztatach, by
wi´cej wiedzieç.
" Osoby niepe∏nosprawne intelektualnie powinny
przekazywaç swojà wiedz´ innym i dawaç dobry
przyk∏ad swoim zachowaniem.
" Ka˝da osoba niepe∏nosprawna intelektualnie mo˝e
uczestniczyç w ˝yciu swojej miejscowoÊci i najbli˝szej
okolicy. Mo˝e organizowaç spotkania z w∏adzami, by
mówiç im jakie potrzeby majà osoby niepe∏nosprawne.
Mo˝e spotykaç si´ sàsiadami i zastanawiaç si´ jak ma
wyglàdaç wspólne podwórko. Mo˝e zorganizowaç
wspólne wyjÊcie do kina, albo na wystaw´. Dzi´ki temu
ludzie si´ jednoczà i robià coÊ wspólnie.
" Ka˝da osoba niepe∏nosprawna intelektualnie musi si´
staraç sama za∏atwiaç ró˝ne swoje sprawy, by inni
ludzie zobaczyli, ˝e osoby niepe∏nosprawne to potrafià.
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