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GENEZA OBYWATELSTWA

OBYWATELSTWO
Obywatelstwo jest jedną z najważniejszych spraw definiujących usytuowanie
człowieka w państwie a jego formowanie się jest procesem długofalowym. Można
spróbować ująć "obywatelstwo" w następujące ramy: stały stosunek prawny, który
łączy daną osobę fizyczną z określonym państwem.Obywatelstwo jest zatem
swoistą więzią prawną, która określa przynależność osoby do konkretnego bytu
państwowego, a z tej więzi wynika szereg praw i obowiązków zarówno dla tej
osoby jak i dla państwa. To właśnie zbiór tych praw i obowiązków określa
przedmiot obywatelstwa. Ponieważ państwo definiuje treść obywatelstwa, to w
zależności od warunków społeczno-politycznych i ekonomicznych panujących w
danym państwie, różne będę prawa i obowiązki obywatela w poszczególnych
państwach.Europejska Konwencja o Obywatelstwie w art. 2 definiuje, że
„obywatelstwo oznacza prawną więź
pomiędzy osobą a państwem i nie wskazuje na pochodzenie etniczne tej osoby”.
Należy również podkreślić, iż obywatelstwo odznacza się swoistą trwałością w
czasie, z reguły trwa bowiem nieprzerwanie od narodzin aż do śmierci oraz w
przestrzeni, gdyż posiadanie obywatelstwa nie jest związane z miejscem
aktualnego pobytu danej osoby. Obywatelstwo jest więc odzewem na odwieczne
poszukiwanie przez człowieka swojej własnej wspólnoty i poczucia przynależności
do określonej grupy.

ŹRÓDŁA PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH
Podstawowym aktem prawnym definiującym status jednostki w pa ństwie jest ustawa zasadnicza. W zwi ązku
z tym zbiór praw i wolności zawartych w ustawie zasadniczej ma podstawowe znaczenie dla spo łecze ństwa.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona 2 kwietnia 1997 roku jest najwa żniejszym dokumentem,

który ustala wzajemne relacje między władzami państwowymi a obywatelami. To w ła śnie w Konstytucji

zawarte są gwarancje wolności i praw wszystkich obywateli. Powy ższy akt prawny zapewnia równie ż
ochronę tych wartości oraz jest podstaw ą do tworzenia innych aktów prawnych obowi ązuj ących na terenie

państwa. Konstytucja RP jako naczelny akt prawny daje gwarancj ę, że wszelkie prawa i wolno ści
obywatelskie w niej zawarte, są istotnymi elementami porz ądku prawnego. Wszelkie instytucje publiczne
zapewniają rzetelność i sprawność w realizacji praw obywatelskich. Powszechnie rozumie si ę prawa

obywatelskie jako zbiór praw podmiotowych, które przys ługuj ą obywatelom wobec pa ństwa. Prawa te
gwarantowane są oczywiście przez Konstytucję a także chronione poprzez inne ustawy. Mamy wi ęc do

czynienia z pewną różnicą dotyczącą mocy prawnej tych praw oraz systemem ich ochrony. W prawa
gwarantowane Konstytucją nie może ingerowa ć nawet ustawodawca, chyba że wynika to z pewnego

zastrzeżenia wynikającego z Konstytucji. Natomiast wolności obywatelskie to pewna kategoria praw
podstawowych, które służą obywatelom do posiadania swoistego obszaru wolnego od ingerencji pa ństwa. To

właśnie wolności obywatelskie są symptomem szeroko rozumianej wolno ści cz łowieka i maj ą ścis ły

związek z naturalnymi prawami człowieka. Celem wolno ści obywatelskich jest g łównie ograniczenie
kompetencji władzy państwowej. Pośród wolno ści obywatelskich mo żna wymieni ć wolno ści osobiste oraz
wolności polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturalne.

OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ
Hasło „obywatelstwa" Unii Europejskiej uwidoczniło się razem z nowymi

rozwiązaniami instytucjonalnymi. Należy przypomnieć, iż Traktat z Maastricht to
fundamentalny akt tworzący Unię Europejską wraz z jej obywatelstwem.
Uregulowanie powyższej kwestii - instytucji obywatelstwa UE

zostało zawarte w przepisie art. 17 TWE, który stanowi: „Niniejszym ustanawia się
obywatelstwo Unii. Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego
staje się obywatelem Unii. Obywatelstwo Unii uzupełnia, ale nie zastępuje

obywatelstwa narodowego”. Nabycie obywatelstwa Unii może nastąpić jedynie wraz
z nabyciem przez jednostkę obywatelstwa państwa członkowskiego zgodnie z
zasadami przewidywanymi przez prawo tego państwa.

Obywatelstwo to przysługuje każdemu obywatelowi poszczególnych państw

członkowskich niezależnie od tego, czy posiadają oni obywatelstwo więcej niż

jednego państwa, w tym również państwa trzeciego. Obywatelstwo UE współistnieje
razem z obywatelstwem kraju ojczystego. Natomiast poprzez utratę

obywatelstwa kraju członkowskiego następuje automatyczna utrata obywatelstwa
UE.

NABYWANIE OBYWATELSTWA
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w przepisie art. 34 okre śla, że obywatelstwo polskie

nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi, a inne przypadki
nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa oraz obywatel polski nie mo że utraci ć
obywatelstwa polskiego, chyba że sam
się go zrzeknie.

Szczegółowe normy prawne dotyczące sposobów nabywania obywatelstwa zosta ły zawarte w
ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Zgodnie z przepisem art.4 przedmiotowej ustawy obywatelstwo polskie nabywa si ę:
1. z mocy prawa;

2. przez nadanie obywatelstwa polskiego;
3. przez uznanie za obywatela polskiego;
4. przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

PRAWA I WOLNOŚCI OSOBISTE
Konstytucja RP w rozdziale II, począwszy od art. 38 do art. 56 zawiera enumaratywnie wyliczone

prawa i wolności osobiste. Wśród swobód osobistych Konstytucja wymienia nast ępuj ące :

a) Prawo każdego człowieka do ochrony życia ( bez odniesienia do kwestii "życia pocz ętego" i kary
śmierci.

b) Zakaz stosowania eksperymentów naukowych na ludziach bez ich zgody. Nikt nie mo że by ć poddany
eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyra żonej zgody.

c) Zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania.Nikt nie mo że by ć poddany torturom
ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje si ę stosowania kar
cielesnych.

d) Prawo do nietykalności osobistej i wolności osobistej. Pozbawienie lub ograniczenie wolno ści mo że
nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Każdy pozbawiony wolno ści nie na

podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalno ści
tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia si ę niezw łocznie rodzin ę lub osob ę wskazan ą
przez pozbawionego wolności.

e) Prawo do obrony i obrońcy z wyboru lub z urzędu.

f) Prawo do rzetelnego sądu .Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawis ły s ąd.

g) Prawo każdego pozbawionego wolności do traktowania w sposób humanitarny.
h) Prawo do ochrony prywatności. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego,
czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

i) Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno
uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz

jego przekonania. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich mo że nast ąpi ć tylko w przypadkach
określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia s ądu.

j) Prawo do wolność i ochrony tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nast ąpi ć jedynie w
przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.

k) Prawo do nienaruszalności mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu mo że
nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej okre ślony.

l) Prawo ochrony danych osobowych. Nikt nie może być obowiązany inaczej ni ż na podstawie ustawy do
ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Oznacza to, iż władze publiczne nie mog ą pozyskiwa ć,

gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezb ędne w demokratycznym państwie
prawnym. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych

dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określi ć ustawa. Każdy ma prawo do

żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepe łnych lub zebranych w sposób
sprzeczny z ustawą.

m) Prawo do przemieszczania się. Każdemu zapewnia się wolność poruszania si ę po terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.Ka żdy mo że swobodnie
opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

n) Wolność sumienia i religii. Oznacza to wolność wyznawania lub przyjmowania religii wed ług
własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie,

swojej religii przez uprawianie kultu, modlitw ę, uczestniczenie w obrz ędach, praktykowanie i nauczanie.
Wolność religii obejmuje także posiadanie świ ątyń i innych miejsc kultu w zale żno ści od potrzeb ludzi
wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie si ę znajduj ą. Rodzice maj ą
prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi

przekonaniami. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej
może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolno ść sumienia i

religii innych osób. Ważne jest , iż wolność uzewnętrzniania religii mo że by ć ograniczona jedynie w
drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpiecze ństwa pa ństwa, porz ądku

publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. Nikt nie mo że by ć zmuszany do

uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych oraz nikt nie mo że by ć obowi ązany
przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopogl ądu, przekona ń religijnych lub
wyznania.

o) Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania ii rozpowszechniania informacji.
Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s ą zakazane.
p) Zakaz ekstradycji obywatela polskiego
q) Prawo azylu

PRAWA I WOLNOŚCI POLITYCZNE
Prawa i wolności polityczne w Konstytucji RP ujęte zosta ły w rozdziale II od art. 57 do art. 63
, a są to następujące swobody :

a) Wolność zgromadzeń. Oznacza to, iż każdemu zapewnia się wolność organizowania
pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolno ści mo że
określać ustawa.

b) Wolność zrzeszania się. Wynika z niej, iż zakazane są zrzeszenia, których cel lub

działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie
działania takiego zrzeszenia orzeka sąd. Warto nadmienić, że ustawa okre śla rodzaje

zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi
zrzeszeniami. Powyższe należy również rozpatrywać łącznie z artykułami normuj ącymi

wolność tworzenia partii politycznych, związków zawodowych, zrzeszania się w związkach
zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach

pracodawców. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach
pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim

ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolit ą Polsk ą
umowy międzynarodowe.

c) Prawo do dostępu do służby publicznej. Oznacza to, iż obywatele polscy korzystaj ący z
pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych
zasadach.

d) Prawo dostępu do informacji publicznej. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia łalno ści
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje równie ż

uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a tak że innych
osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania w ładzy publicznej i
gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Powyższe oznacza prawo do

uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych

organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwości ą rejestracji d źwi ęku
lub obrazu.

e) Prawo każdego obywatela do udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta

Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorz ądu terytorialnego, je żeli

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Należy jednak pamiętać, i ż prawo udzia łu w referendum
oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem s ądowym s ą
ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.

f) Prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, w łasnym lub innej osoby za jej
zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spo łecznych w zwi ązku z

wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania
petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

PRAWA I WOLNOŚCI EKONOMICZNE, SOCJALNE I KULTURALNE
Konstytucja RP w rozdziale II począwszy od art. 64 do art. 76 wskazuje, i ż prawa i wolno ści
ekonomiczne, socjalne i kulturalne to:

a) Prawo do własności, innych praw majątkowych, prawo dziedziczenia. Oznacza to, i ż ka żdy

ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własno ść, inne
prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie

prawnej, a także własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w
jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

b) Wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz miejsca pracy. Poprzez t ą swobod ę

rozumieć należy zapewnienie dla każdego wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz

wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. Obowiązek pracy może być nało żony tylko
przez ustawę.

c) Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prawo do urlopu. Ka żdy ma
prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz
obowiązki pracodawcy określa ustawa. Ponadto pracownik ma prawo do określonych w

ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu
pracy określa ustawa.

d) Prawo do zabezpieczenia społecznego. Każdy obywatel ma prawo do zabezpieczenia spo łecznego w
razie niezdolności do pracy ze względu na chorob ę lub inwalidztwo oraz po osi ągni ęciu wieku

emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego okre śla ustawa. . Obywatel pozostaj ący bez
pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia
społecznego, którego zakres i formy określa ustawa.

e) Prawo każdego do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, w ładze
publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków

publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. W ładze publiczne s ą obowi ązane do
zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ci ężarnym, osobom niepe łnosprawnym i
osobom w podeszłym wieku. Ponadto władze publiczne są obowi ązane do zwalczania chorób
epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

f) Pomoc osobom niepełnosprawnym. Osobom niepełnosprawnym w ładze publiczne udzielaj ą, zgodnie z
ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji spo łecznej.
g) Prawo każdego do nauki. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopu ści ć

świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szko ły wyższe za odp łatno ści ą. Nale ży

podkreślić, iż rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych ni ż publiczne. Obywatele i

instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wy ższych oraz zak ładów
wychowawczych.

h) Prawo rodziny do pomocy ze strony państwa. Państwo w swojej polityce spo łecznej i gospodarczej

uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i spo łecznej, zw łaszcza
wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony w ładz publicznych.

i) Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żąda ć od organów w ładzy
publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacj ą. Dziecko
pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy w ładz publicznych. Dodatkowo na
straży praw dziecka stoi Rzecznik Praw Dziecka.

j) Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz og łaszania ich
wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.

k) Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpiecze ństwo ekologiczne wspó łczesnemu i

przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Wa żne jest i ż ka żdy
ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

l) Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w
szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popieraj ą
działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Ochronę praw lokatorów okre śla
ustawa.

m) Władze publiczne chronią także: konsumentów, użytkowników i najemców przed dzia łaniami
zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpiecze ństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami
rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.

OGRANICZENIA PRAW I WOLNO ŚCI
Przepis art. 31 Konstytucji stanowi, iż wolno ść cz łowieka podlega ochronie prawnej a ka żdy jest
obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmusza ć do czynienia tego, czego

prawo mu nie nakazuje. Istotne jest, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno ści i
praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s ą konieczne w demokratycznym pa ństwie

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bąd ź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralno ści

publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mog ą narusza ć istoty wolno ści i
praw.Powyższy przepis jest zatem generalną klauzulą , która odnosi si ę do ogranicze ń konstytucyjnych

praw i wolności. Przyjęto zasadę, że to ustawodawca ustala granice konstytucyjnych praw i
wolności.Należy zaznaczyć , iż wolność człowieka jest w naszym systemie prawnym warto ści ą, która
została poddana ochronie prawnej i w związku z tym, każdy jest zobowi ązany szanowa ć wolno ść i prawa
innych osób. Z powyższego wynika więc kategoryczny zakaz zmuszania kogokolwiek do dzia ła ń, których

system prawny mu nie nakazuje. Dowodzi to wolno ści dzia łania cz łowieka we wszystkich sferach, w

których prawo wyraźnie nie wprowadza zakazów. Natomiast sytuacja ze swobod ą dzia łania w odniesieniu

do państwa i jego organów jest odmienna. Podkreślić nale ży , że organy pa ństwa dzia łaj ą tam, gdzie
zostały do tego wyraźnie przez prawo uprawnione. Natomiast obywatel ma mo żliwo ść dzia łania we
wszystkich obszarach, w których ustawa nie wprowadzi ła dla obywatela zakazów czyli nie zabroni ła mu

działania.Analizując przedmiotowy przepis art. 31 Konstytucji RP nale ży zwróci ć uwag ę, i ż brak jest tutaj
jednoznacznej regulacji czy chodzi o prawa i wolno ści cz łowieka, czy te ż obywatela. Wydaje si ę, i ż norma
ta odnosi się do każdego.

Powyższy przepis jest niejako samodzielną podstawą, która ma możliwość ograniczania praw i wolno ści
obywatelskich. Klauzula ograniczająca, zawarta w ust. 3 art. 31 Konstytucji RP zawiera wyszczególnione warunki,

które muszą być spełnione celem usprawiedliwienia przez państwo danego ograniczenia konstytucyjnego prawa

lub wolności. Nie jest to jednak wyłączna podstawa do usprawiedliwionego działania państwa maj ącego na celu

ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności. Przedmiotowy przepis wyznacza bowiem graniczn ą ingerencj ę
państwa dla praw, które są zagwarantowane w Konstytucji. Należy pamiętać, iż muszą zostać spełnione

następujące przesłanki aby mogło wystąpić ograniczenie praw i wolności człowieka. Pierwszą przesłanką ujętą
w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP jest ustawowa forma ograniczenia. Oznacza to, iż wszelkie ograniczenia korzystania
z wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w formie ustawy. Przepis ten nie precyzuje natomiast żadnych

wymagań co do treści danej ustawy. Można zatem przyjąć, iż wprowadzenie ograniczenia praw i wolno ści
poprzez inny niż ustawa akt prawny będzie skutkować sprzecznością tego aktu z Konstytucją. Kolejn ą przes łank ą
zawarta w treści przedmiotowego przepisu jest stwierdzenie, że istnieje w pa ństwie demokratycznym

konieczność wprowadzenia ograniczenia. Takie sformułowanie, że ograniczenie może być ustanawiane tylko
wtedy, gdy jest konieczne w demokratycznym państwie, zmusza do ustalenia równie ż tego czy to ograniczenie jest
przydatne i konieczne. Trzecią przesłanką jest związek funkcjonalny ograniczenia z realizacj ą wskazanych w art.

31 ust. 3 Konstytucji wartości, tj. bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia i
moralności publicznej, wolności i praw innych osób. Powyższe oznacza konieczność ka żdorazowego badania,

czy ten funkcjonalny związek w konkretnym, analizowanym przypadku zachodzi. Kolejn ą przes łank ą, która

zakreśla granice dozwolonej ingerencji jest zakaz naruszania istoty danego prawa lub wolno ści. Ustawa
zasadnicza nie precyzuje jednak jak należy rozumieć istotę wolności i praw.

OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE
Praktycznie każdy obywatel posiada wiedzę na temat swych praw i wolności

gwaratnowanych przez Konstytucję i inne akty prawne. Z posiadaniem praw wi ążą si ę

również podstawowe obowiązki, które niejako obciążają każdego obywatela. Obowi ązek jak
powszechnie wiadomo, to nakaz lub zakaz jakiegoś postępowania. Państwo polskie aby

zachować ład i porządek nakłada na swych obywateli następujące obowiązki zapisane w
rozdziale II Konstytucji RP od art. 82 do art. 86:

a) Obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej.

b) Obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

c) Obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych.
d) Obowiązek obrony Ojczyzny.

e) Obowiązek dbałości o stan środowiska.

Występuje wyraźne rozróżnienie

„praw obywatela” i „praw człowieka”. Termin „obywatel” jest u żyty w Konstytucji w kontek ście

obywatela polskiego, a słowo "człowiek” odnosi się nie tylko do obywatela polskiego ale tak że do
obywatela innego państw lub bezpaństwowca. W takich przepisach Konstytucja u żywa poj ęć

„każdy” (art. 38, art. 41), „kto” (art. 37, ust. 1), „nikt” (art. 39, art. 40). Przepisy Konstytucji, które
określają wolności i prawa oraz obowiązki człowieka dotyczą te ż obywatela.

W rozdziale II Konstytucji RP większość zawartych tam praw i wolno ści nie jest ograniczona

wymogiem posiadania obywatelstwa, wynika to też z przepisu art. 37 Konstytucji stanowi ącym, i ż

„kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolno ści i praw zapewnionych w
Konstytucji”. Wyjątki od tej zasady, określają przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Przedmiotowe opracowanie "praw i obowiązków obywatela" ma na celu przedstawienie ka żdemu

odbiorcy podstawowych informacji dotyczących obywatelstwa. Słu ży równie ż jako wskazówka dla

odnalezienia elementarnych praw, wolności nale żnych każdemu obywatelowi oraz podstawowych
obowiązków każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

GENEZA OBYWATELSTWA

Zamysł obywatelstwa można odnaleźć jeszcze w czasach antycznych , gdy w staro żytnej Grecji zbiory

jednostek określano mianem "polis". Natomiast samo okre ślenie "polity" odnosi ło si ę do jednostki lub obywatela.
W okresie równości wobec prawa w staro żytnej Grecji powsta ła idea aby cho ć cz ęść mieszka ńców

zaangażować w czynności niezbędne przy tworzeniu prawa i funkcjonowania "pa ństwa" – spo łeczno ści.

Czasy około IV wieku p.n.e to okres podda ństwa – podboje dokonywane przez Aleksandra Wielkiego. Jednak
prototyp obywatelstwa ustanowiony w greckich polis rozpocz ął powolny proces kszta łtowania si ę

nowożytnego obywatelstwa oraz stanowił wzór do na śladowania dla pó źniejszych wszystkich kultur

europejskich. W starożytnym Rzymie relacje obywatel – spo łeczno ść stanowi ły pewne podporz ądkowanie

jednostki wobec państwa. Dzięki posiadaniu statusu obywatela mo żna by ło uzyska ć szereg uprawnie ń takich
jak zdolność do czynności prawnych, zawieranie związków ma łże ńskich i umów, wnoszenie skargi do s ądu

oraz prawo do zajmowania określonych stanowisk publicznych. Dzi ęki licznym podbojom dokonanym przez
starożytnych rzymian obywatelstwo rzymskie zacz ęło obejmowa ć coraz wi ększ ą liczb ę mieszka ńców, a ż do
nadania tego stanu wszystkim wolnym m ężczyznom ca łego Imperium Rzymskiego. Z biegiem czasu idea

obywatelstwa zaczęła nieco ewaluować i tracić charakter powszechno ści, gdy ż obywatelami mogli by ć tylko

ci, którzy byli odpowiednio majętni.. 3 Kolejne istotne historycznie zmiany dla instytucji obywatelstwa przynosi
wiek XVIII. Zostaje ustanowiona ameryka ńska Deklaracja Niepodleg ło ści (1776 r.), francuska Deklaracja Praw
Człowieka i Obywatela (1789 r.), konstytucja francuska (1791 r.) i wreszcie Konstytucja 3 Maja (1791 r.).
Powyższe akty prawne umożliwiły obywatelom występowanie przed w ła ściwymi instytucjami w celu
egzekucji swoich praw.

Deklaracje oraz Konstytucje sprawiły, że warstwy społeczne, które do ustanowienia tych aktów by ły pozbawione
uczestnictwa w życiu publicznym, uzyskały w końcu możliwość pełnej realizacji swych podstawowych praw
publicznych. Początek XIX wieku to czas kształtowania się państw narodowych. Powstawanie takich bytów

państwowych miało znaczny wpływ na formowanie się obywatelstwa, które – podobnie jak inne instytucje zwi ązane
z życiem społecznym i politycznym – stało się jednym z najbardziej strzeżonych atrybutów pa ństwa narodowego.
Wiek XIX przynosi również nowe pojęcia takie jak państwo narodowe i naród. Od tego czasu posiadanie

obywatelstwa utożsamiane jest z przynależnością państwową. To podmiot państwowy decydował o przyznaniu,

uzyskaniu obywatelstwa oraz o jego utracie. Dzięki upowszechnianiu i rozwojowi obywatelskich praw politycznych

(zwłaszcza czynnego i biernego prawa wyborczego) następowało wzmocnienie świadomości pa ństwowej. Powsta ło
przekonanie o tym, że obywatelstwo to coś wyjątkowego, coś czego nie można odgórnie ustanowi ć w danym
człowieku. Obywatelstwo znaczyło włączenie do danej wspólnoty politycznej. Wiek XX i tworz ące si ę ruchy

faszystowskie i komunistyczne spowodowały, iż idea obywatelstwa nieco si ę zniekszta łci ła, poprzez d ążenie do

tworzenia społeczeństw totalitarnych. Dalszy rozwój idei obywatelstwa nast ąpił po zako ńczeniu II wojny światowej.
Wówczas prawa i obowiązki obywatela zostały rozwinięte o dodatkowe segmenty zwi ązane z życiem spo łecznymekonomicznym, socjalnym, kulturalnym. Wprowadzono również prawa dotyczące edukacji i pomocy spo łecznej,

które w znacznej mierze zdefiniowały obywatela europejskiego. Poprzez uchwalenie takich aktów jak Powszechna

Deklaracja Praw Człowieka (1948 r.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1950 r.),
Europejska Karta Społeczna (1961 r.) czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2000 r.) doprowadzono do

sytuacji, w której obywatelstwo w Europie uległo znacznemu ujednoliceniu. Wypada nadmienić, iż dzi ęki rozwojowi
międzynarodowych regulacji prawnych odnoszących się do kwestii obywatelstwa , nast ąpiło w pewnym sensie
ograniczenie kompetencji poszczególnych państw w tym temacie.
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