
Elementy prawa 
 

Temat 4: PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELA 
 
Nauczysz się: 
1. Źródeł praw i wolności we współczesnych państwach. 
2. Poznać wolności i prawa obywatelskie zawarte w Konstytucji RP. 
3. Wymienić konstytucyjne ograniczenia praw i wolności obywatelskich. 
4. Analizować obowiązki obywatelskie zawarte Konstytucji RP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELSKIE 
 

 zasada godności człowieka jako źródło konstytucyjnych praw i wolności: 
 zapisy w KRP: preambuła – wszystkich, którzy dla dobra RP będą Konstytucję stosowali 

wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka; 
 art. 30 KRP: godność jest przyrodzoną i niezbywalną cechą człowieka, jest nienaruszalna oraz 

pozostaje źródłem wolności i praw człowieka i obywatela; 
 godność człowieka: 

 poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie, 
 pragnienie posiadania także szacunku ze strony innych, 
 „godność i życie są dane tylko na początku. O ich trwanie każdy musi walczyć i narażać się 
bezustannie”, Kazimierz Brandys (polski prozaik, eseista, autor scenariuszy filmowych) 

 podsumowanie: 
 źródłem godności człowieka jest prawo naturalne (przysługuje ona każdemu człowiekowi) 
 jest nienaruszalna (nie można jej się zrzec, znieść lub zawiesić) 
 przysługuje ona każdemu człowiekowi (bez względu na płeć, rasę, obywatelstwo, 

wykształcenie, religię, pozycję społeczną) 
 stanowi podstawę porządku konstytucyjnego (całe prawo odnosi się do tej zasady) 

 1. wolności i prawa osobiste, art. 38 – 56 Konstytucji RP: 
 prawo do życia, 
 nietykalność osobista i wolność osobista, nienaruszalność mieszkania, 
 prawo do rzetelnej procedury sądowej (prawo do sądu, in ius vocatio), 
 prawo do ochrony prywatności (życie prywatne, rodzinne, dobre imię, korespondencja, 

wychowanie dzieci), 
 wolność przemieszczania się (wybór miejsca zamieszkania i pobytu, wyjazd z kraju), 
 wolność sumienia i religii (wewnętrzne odczucie pozwalające rozróżniać dobro i zło), 
 wolność wyrażania opinii i poglądów (oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji); 

granicą jest wolność drugiego człowieka. 



 2. wolności i prawa polityczne, art. 57 – 63 KRP: 
 prawo do głosowania w wyborach i referendach, 
 prawo do kandydowania w wyborach, 
 prawo do inicjatywy ustawodawczej (100 tys. obywateli), 
 prawo do informacji o działalności władzy, 
 prawo do składania petycji, 
 wolność zgromadzeń i uczestniczenia w nich, 
 wolność zrzeszania się (partie polityczne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje 

pracodawców). 
 3. wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, art. 64 – 76 KRP: 

 prawo do własności (prawa majątkowe, dziedziczenie), 
 uprawnienia pracownicze (wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, 

prawo do minimalnego wynagrodzenia, prawo do bhp i wypoczynku/urlopu), 
 prawo do zabezpieczenia społecznego (ze względu na chorobę, inwalidztwo, wiek emerytalny              

i bezrobocie), 
 prawo do ochrony zdrowia (dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej), 
 prawo do nauki (obowiązek nauki do 18. roku życia, bezpłatna nauka), 
 prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska (ochrona środowiska, bezpieczeństwo 

ekologiczne, wspieranie działań obywateli). 
 

 OGRANICZENIA PRAW I WOLNOŚCI 
 prawa i wolności obywatela we współczesnym świecie podlegają ograniczeniom, między innymi 

ze względu na prawa i wolności innych osób lub inny ważny interes publiczny, 
 zakres tych ograniczeń nie może być jednak efektem arbitralnych decyzji władzy, lecz powinien 

wynikać z istniejących regulacji prawnych i podlegać kontroli parlamentu, 
 art. 31 ust. 3 KRP wskazuje na przesłanki, które mogą być podstawą do wprowadzenia 

ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności. Dotyczą one sześciu chronionych 
konstytucyjnie wartości: 
 ochrona środowiska, 
 zdrowie publiczne, 
 moralność publiczna, 
 wolność i prawa innych osób, 
 bezpieczeństwo państwa, 
 porządek publiczny. 

 ponadto takie ograniczenia mogą być wprowadzone tylko w drodze ustawy i tylko w taki 
sposób, aby „nie naruszały istoty praw i wolności”. 

 
 OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE – art. 82 – 86 KRP: 

 obowiązek wierności Rzeczypospolitej oraz troski o jej dobro wspólne, 
 obowiązkiem obywatelskim jest także obrona Ojczyzny, 
 każdy ma obowiązek przestrzegania polskiego prawa,  
 ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, 
 dbałości o stan środowiska i ponoszenie odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego 

pogorszenie. 

 
 
 
Zadanie domowe: 
 
Wybierz wskazane powyżej prawo, wolność lub obowiązek obywatelski i wyjaśnij jego znaczenie. 
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