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ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU 

ROZPOCZ CIA EGZAMINU! 

 

Miejsce 

na naklejk  
 

MWO-R1_1P-082 

 

 

EGZAMIN MATURALNY 

Z WIEDZY  

O SPO ECZE STWIE 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 180 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron (zadania 

1 – 17). Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

2. Arkusz zawiera trzy cz ci. Cz  pierwsza arkusza polega 

na rozwi zaniu testu, cz  druga wymaga analizy materia ów 

ród owych, a trzecia napisania krótkiego wypracowania 

na jeden z podanych tematów. 

3. Rozwi zania zada  zamie  w miejscu na to przeznaczonym. 

4. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

5. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy przekre l. 

6. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL.  

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej  

dla egzaminatora. 
 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

MAJ 

ROK 2008 
 

 

 

 
 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 punktów 
 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 
           

PESEL ZDAJ CEGO  

 

     

KOD 

ZDAJ CEGO 
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CZ  I 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Zakre l jedn  w a ciw  odpowied . 

Organem wykonawczym miasta na prawach powiatu jest 
 

A. wójt. 

B. burmistrz. 

C. prezydent miasta. 

D. starosta.  

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Zakre l t  definicj , która odnosi si  do narodu w rozumieniu polityczno-prawnym. 
 

A. Historycznie wytworzona, trwa a wspólnota ludzi, ukszta towana na gruncie wspólnych 

dziejów, kultury, j zyka, terytorium i ycia gospodarczego, przejawiaj ca si  

w wiadomo ci narodowej jej cz onków. 
 

B. Kategoria spo eczna ujmowana jako wspólnota, dla której charakterystyczne 

jest d enie do niezale nego bytu politycznego we w asnej organizacji 

pa stwowej. 
 

C. Grupa spo eczna sk adaj ca si  z osób nale cych do ró nych klas spo ecznych, aspiruj ca 

do przywództwa w pa stwie. 
 

D. Du a, niesformalizowana grupa spo eczna, któr  czy tradycja, kultura, historia i która 

sam  siebie postrzega jako wspólnot  o jednej to samo ci, pos uguj ca si  jednym 

j zykiem. 

 

Zadanie 3. (1 pkt) 
Do podanych poni ej przyk adów dopisz, jaki to rodzaj normy spo ecznej. 

A. Nie zdradzamy swoich przyjació . Norma moralna  

B. Mówimy prawd . Norma moralna 

C. Okazujemy szacunek starszym. Norma obyczajowa 

D. Parkujemy w miejscach dozwolonych. Norma  prawna 

 

Zadanie 4. (2 pkt) 
Wymie  pi  zasad funkcjonowania s dów w Polsce. 
 

1.  Zasada niezawis o ci 

2.  Zasada jednolito ci 

3.  Zasada kolegialno ci 

4.  Zasada jawno ci post powania 

5.  Zasada instancyjno ci 
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Zadanie 5. (2 pkt) 
W ród wymienionych czterech etapów rozszerzania wspólnot europejskich o nowe 

pa stwa wska  ten, który chronologicznie by  pierwszy i ten, który by  ostatni.  

W tabeli obok etapu chronologicznie pierwszego wpisz liczb  1 oraz rok rozszerzenia, 

obok ostatniego liczb  4 oraz rok rozszerzenia.  

 

 
Etapy rozszerzania wspólnot europejskich Liczba 

Rok 

rozszerzenia

A. Bu garia, Rumunia 4 2007 

B. 
Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, otwa, Malta, Polska, 

S owacja, S owenia, W gry  
  

C. Dania, Irlandia, Wielka Brytania 1 1973 

D. Austria, Finlandia, Szwecja   

 

Zadanie 6. (3 pkt) 
Do poszczególnych charakterystyk dopisz pe ne polskie nazwy organizacji regionalnych 

dzia aj cych w Azji i Europie. 

 

Lp. Charakterystyka organizacji 
Pe na nazwa 

organizacji regionalnej 

1. 

Organizacja powsta a w 1992 roku, na podstawie uk adu 

o wspó pracy gospodarczej. Jej celem mia o by  utworzenie 

do 2001 r. na obszarze sygnatariuszy strefy wolnego handlu 

przez zniesienie stawek celnych i innych ogranicze  

we wzajemnym obrocie artyku ami przemys owymi (uk ad 

nie dotyczy  produktów rolnych). W 2004 roku z tej 

organizacji wyst pi y Polska, W gry, S owacja, Czechy 

i S owenia.  

rodkowoeuropejskie

Stowarzyszenie 

Wolnego Handlu 

2. 

Mi dzynarodowa organizacja utworzona przez Ukrain , 

Gruzj , Mo dawi  i Azerbejd an w 2006 roku w Kijowie. 

Powsta a z przekszta cenia porozumienia czterech pa stw. 

Jej celem jest demokratyzacja, ochrona praw cz owieka 

i rozwój ekonomiczny pa stw cz onkowskich oraz 

zapobieganie konfliktom w rejonie Azji Centralnej 

i Kaukazu. 

Organizacja 

na Rzecz Demokracji 

i Rozwoju 

Ekonomicznego  

3. 

Mi dzynarodowa organizacja gospodarcza powsta a 

w 1960 roku. Celem tej organizacji jest likwidacja 

ogranicze  we wzajemnych obrotach handlowych i 

utworzenie strefy wolnego handlu. Pocz tkowo rozwija a 

si  bardzo dynamicznie, jednak w miar  rozszerzania si  

UE jej znaczenie zanika. Obecnie jej cz onkami s  tylko 

Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. 

Stowarzyszenie 

Wolnego Handlu 

 
Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Maks. liczba punktów 1 1 1 2 2 3 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów       
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Zadanie 7. (1 pkt) 
Uzupe nij zdania dotycz ce s dów administracyjnych w Polsce, wpisuj c w a ciwe 

nazwy s dów. 

 

S dem I instancji dla post powania administracyjnego jest Wojewódzki S d 

Administracyjny. 

S dem  II instancji dla post powania administracyjnego jest Naczelny S d 

Administracyjny. 

 

W zadaniach 8 i 9 zaznacz, które zdania s  prawdziwe, a które fa szywe. Wpisz  

w odpowiednie miejsce w tabeli Prawda (zdanie prawdziwe) lub Fa sz (zdanie fa szywe). 

 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Demokracja 

 

 
Zdania Prawda lub Fa sz

A. 
Jedn  z zasad pa stwa demokratycznego jest zasada pa stwa 

prerogatywnego. Fa sz 

B. 

Jednym z warunków istnienia spo ecze stwa obywatelskiego 

w pa stwie demokratycznym jest wolno  zrzeszania si  i swoboda 

wypowiedzi. 
Prawda 

C. 
Jedn  z zasad pa stwa demokratycznego jest zasada wolnych 

wyborów. Prawda 

 

Zadanie 9. (1 pkt) 
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 
Zdania Prawda lub Fa sz

A. 

Ustaw  o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwala 

Senat wi kszo ci  kwalifikowan  2/3 g osów, po uchwaleniu jej przez 

Sejm bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów przy odpowiednim quorum. 
Fa sz 

B. 

Ustawa wyra aj ca zgod  na ratyfikacj  umowy mi dzynarodowej jest 

uchwalana przez sejm wi kszo ci  2/3 g osów w obecno ci 

co najmniej po owy ustawowej liczby pos ów oraz przez Senat 

wi kszo ci  2/3 g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowej 

liczby senatorów. 

Fa sz 

C. W Polsce Senat ma prawo do kontroli dzia alno ci Rady Ministrów. Fa sz 
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Zadanie 10. (5 pkt) 
Na mapach 1., 2., 3., 4., 5. wskazano pa stwa, do których zosta y wys ane Polskie 

Kontyngenty Wojskowe (PKW). Poni ej podano oznaczone literami zadania wojsk 

stacjonuj cych na terytoriach tych pa stw. 

Uzupe nij tabel , wpisuj c nazwy pa stw odpowiadaj ce liczbom na mapach oraz litery 

oznaczaj ce zadania wojsk. 
 

Mapa 1. 
 

 
 

ród o:  http://en.wikipedia.org/wiki/Image  

 (stan na 31.12.2007 r.) 

 

Mapa 2. 
 

 
 

ród o:  http://en.wikipedia.org/wiki/Image  

 

 
 

Nr zadania 7. 8. 9. 

Maks. liczba punktów 1 1 1 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów    
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Mapa 3. 

 

 
 

ród o:  http://en.wikipedia.org/wiki/Image  

 

Mapa 4. 
 

 
 

ród o:  http://en.wikipedia.org/wiki/Image  
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Mapa 5. 
 

 
 

ród o:  http://en.wikipedia.org/wiki/Image  

 

Lp. Nazwa pa stwa Zadania PKW 

1. Bo nia i Hercegowina D 

2. Liban E 

3. Afganistan B 

4. Irak A 

5. 
Demokratyczna Republika 

Konga 
C 

 

 

Zadania Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) 
 

A. Misja stabilizacyjna prowadzona przez PKW od 2003 r.; demokratyzacja i odbudowa 

pa stwa. 

B. Misja pokojowa rozpocz ta przez PKW w 2002 r.; praca na rzecz koalicji 

antyterrorystycznej w walce z talibami. 

C. Misja pokojowa zako czona przez PKW w 2006 r.; utrzymanie zawieszenia broni 

zawartego w Lusace w lipcu 1999 r.; wspó praca z organizacjami humanitarnymi.  

D. Misja pokojowa prowadzona przez PKW od 1992 r. na terenie Pó wyspu Ba ka skiego; 

przestrzeganie porozumienia z Dayton. 

E. Misja pokojowa, prowadzona przez PKW od 1992 r., maj ca oddali  konflikt na Bliskim 

Wschodzie; przywrócenie mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa w regionie.  

 

 

 
Nr zadania 10. 

Maks. liczba punktów 5 
Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba punktów  
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Zadanie 11. (2 pkt) 
Nazwij problemy wspó czesnej Polski przedstawione na rysunkach A i B. 
 

A.  

A. 

Przerost biurokratyzacji w yciu 

gospodarczym 
 

B.  

 

B. 

 

Brak ch ci do pracy u cz ci 

bezrobotnych  

 

ród o: www.zbirek3.pl 
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CZ  II 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu i wiedzy w asnej wykonaj polecenia. 

 

Zbli a  si  7 listopada 1988 roku. wi to Rewolucji Pa dziernikowej. […] W kraju za  

produkowano z ka dej okazji coraz wi ksz  ilo  pieni dzy. Tego typu dzia alno  

poligraficzna (poligrafia pieni dza) powodowa a inflacj , któr  nazywano „galopuj c ”. 

Galopuj ca inflacja nie dawa a spa  rz dowi, powodowa a ogromne stresy i depresje 

w kr gach finansjery kraju. Skiba w sposób najprostszy pokaza , jak j  zatrzyma . Akcja by a 

przygotowywana w warunkach ci le tajnych. W dzie  Rewolucji Pa dziernikowej kilkana cie 

osób zawiesi o sobie tabliczki z napisem „Galopuj ca inflacja” i galopowali Piotrkowsk . 

Aby wi cej wyja ni  spo ecze stwu, dodano te  osoby stanowi ce sztafety z transparentami 

„Niech yje kryzys” i „ damy byle czego”. W ko cu milicja zatrzyma a wszystkich 

z tabliczkami „Galopuj cej inflacji”. Tym sposobem nasz bohater pokaza  najpro ciej, jak 

nale y zatrzyma  symbolicznie inflacj  […]. 
 

ród o: Waldemar Fydrych, ywoty M ów Pomara czowych, Wroc aw-Warszawa 2002, s. 303 

 

a) W przytoczonym tek cie przedstawiono jedn  z akcji ugrupowania Pomara czowa 

Alternatywa, które dzia a o w Polsce w latach osiemdziesi tych XX wieku. Wymie  

cel dzia ania tego ugrupowania. 

 

Wy miewanie absurdów ycia w realiach PRL. 

b) Zakre l nazw  sposobu dzia ania, który wykorzysta a Pomara czowa Alternatywa. 
 

A. Pikieta 

B. Demonstracja 

C. Happening 

D. Wiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 11. 12. 

Maks. liczba punktów 2 2 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów   
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W zadaniach 13 – 15 przeczytaj teksty ród owe i wykonaj polecenia. 
 

Zadanie 13. (2 pkt)  

W pa stwie, które wi zi niesprawiedliwie, odpowiednim przybytkiem dla prawego 

obywatela jest równie  wi zienie. […] Tam to w a nie powinni si  spotka  zbieg y niewolnik, 

meksyka ski jeniec wojenny i Indianin upominaj cy si  o krzywd  swojego plemienia, w tym 

izolowanym, lecz za to najbardziej wolnym i honorowym miejscu, gdzie stan umieszcza tych, 

którzy nie s  z nim, lecz przeciw niemu. S  to s owa ameryka skiego pisarza, Henry'ego 

Davida Thoreau, który w 1846 roku demonstracyjnie odmówi  zap acenia jednego dolara 

podatku na rzecz rz du Stanów Zjednoczonych i pozwoli  zamkn  si  w wi zieniu. Thoreau 

pragn  zaprotestowa  przeciwko niewolnictwu oraz prowadzonej wówczas przez jego kraj 

wojnie z Meksykiem. Wiedzia , e protest ten nie doprowadzi do zmiany polityki rz du i nie 

to by o jego celem. Chcia  jedynie pokaza  swoim wspó obywatelom, e g boko nie zgadza 

si  z polityk  swego kraju i e nie pozwoli, by rz d do jej prowadzenia wykorzystywa  

pieni dze z p aconych przez niego podatków. Dzia anie Thoreau wynika o z pobudek 

obywatelskich – jako obywatel Stanów Zjednoczonych czu  si  odpowiedzialny za prowadzon  

polityk . 
 

ród o: Aleksander Pawlicki, Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Z demokracj  na ty, Warszawa 2006 r., s. 50. 
 

Nazwij postaw  przedstawion  w ródle i wska  trzy zawarte w tek cie cechy 

charakterystyczne dla tej postawy. 
 

Postawa:  

Obywatelskie niepos usze stwo 
 

Cechy postawy: 

otwarta forma sprzeciwu 

dzia ania na rzecz wy szych warto ci 

dzia ania bez u ycia przemocy 

 

Zadanie 14. (2 pkt) 
Klimat jesieni 1981 r. nie bardzo ró ni  si  od klimatu jesieni 2005 r. Te  by y g ównie 

bratobójcze walki, oszczerstwa, agentomania, wa nie i nagonki. Bre niew i Jaruzelski czaili 

si  do skoku, kiedy w Solidarno ci wrogiem publicznym numer 1 stawa  si  Adam Michnik, 

a Wa s  coraz g o niej oskar ano o uleganie i wys ugiwanie si  w adzy. […]  

Ca a ta polska zawierucha, któr  dzi  przechodzimy, to w du ym stopniu jest ich – 

dzisiejszych dwudziesto- i trzydziestolatków – pokoleniowy karnawa . […] 

W czasie Parady Równo ci, kiedy skini rzucali jajami i obelgami, a policja próbowa a 

przegoni  dresiarzy i przez chwil  mog o si  wydawa , e b dzie nieprzyjemnie, kto  z tego 

pokolenia powiedzia , e ca e ycie marzy  o takiej w a nie chwili. Ale konkretnie o czym? 

eby dosta  jajkiem? Mo e tak e o tym. Ale zw aszcza o tym, eby da  wiadectwo, co  

zaryzykowa  bezinteresownie i jako  ten wiat poprawi  – eby by  w historycznej maszynie 

trybikiem, od którego cokolwiek zale y. Tak jak ich rodzice w latach 80. ganiaj cy po ulicach 

z Milicj  Obywatelsk .  

Spora cz  tych, co rzucali jajkami, pewnie czu a podobnie. M odzi, którzy si  

b yskawicznie zorganizowali po mierci Papie a, czuli si  pewnie tak, jak my po mierci 

ks. Popie uszki. M odzi, z b yskiem w oku, którzy wyci gaj  z IPN brudy, te  pewnie czuj  si  

tak, jak my czuli my si  w BIPS, przy powielaczach, w podziemnym kolporta u. Ten wiat im 

si  nie podoba, wi c próbuj  go zmieni . […] 
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Ró nice s  powa ne. Inna jest skala osobistego ryzyka, inna jest polityka, prawo pozwala 

na wi cej. yjemy w wolnym kraju. Zanim to pokolenie troch  doros o i troch  si  nie 

usadowi o na scenie, wydawa o si , e zm czeni dwustuletnimi bojami Polacy ca kiem si  

wycofali w prywatno . Ale duch obywatelskiego sprzeciwu jednak si  w Polsce odrodzi . 

Dzi ki Bogu. I w du ym stopniu tak e dzi ki pi knemu mitowi pierwszej Solidarno ci. 
 

ród o: J. akowski, Co zosta o z karnawa u, „Polityka. Wydanie specjalne” nr 4 z 8 VIII 2005, s. 104-105 
 

Podaj wskazane w tek cie dwa podobie stwa i dwie ró nice mi dzy postaw  i sposobem 

dzia ania Polaków w roku 1981 i 2005. 
 

Podobie stwa: 
 

zbli ony „klimat polityczny”(bratobójcze walki, oszczerstwa, wa nie 

i nagonki) 

ch  wp yni cia na bieg historii 

 

Ró nice: 
 

odmienne cele dzia alno ci 

znacznie wi ksze zagro enie dzia ania w latach osiemdziesi tych 

 

Zadanie 15. (3 pkt) 
 

Tekst 1. 

Nie jeste my spo ecze stwem obywatelskim, co wykaza  raport Diagnoza spo eczna 2003. 

[…] My l , e jeste my spo ecze stwem sobkowatym, to by a i jest nasza cecha. W chwilach 

podnios ych odwo ujemy si  do rozmaitych warto ci wspólnotowych, pomagamy sobie, ale 

na  co dzie  interesujemy si  swoimi prywatnymi sprawami. […] 

W krajach wysoko rozwini tych, do których chcemy do cign , jak Niemcy, Anglia czy Stany 

Zjednoczone, panuj  inne wzory wspó ycia spo ecznego.  

Mo e i w Polsce nowoczesno  przestanie by  kojarzona z gad etami, a zacznie by  wi zana 

z  pewnymi wy szymi, postmaterialistycznymi formami ycia, bo nasze spo ecze stwo jest 

jeszcze w fazie materialistycznej. Mo e wi c zacznie si  moda na dobre s siedztwo, tak jak 

widzimy to na ameryka skich filmach, gdzie ludzie znaj  si , organizuj , tworzy si  

spo eczno  lokalna – community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 13. 14. 

Maks. liczba punktów 2 2 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów   
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Trzeci  nadziej  pok adam w legislacji, w zmianach ustawodawczych. Organizacje 

dobrowolne, po ytku publicznego nie ciesz  si  sympati  w adzy w Polsce i s  traktowane 

podejrzliwie, cz sto zreszt  s usznie – bo bywaj  wykorzystywane do realizacji prywatnych 

celów, ale na to nie ma rady i trzeba przej  przez ten okres chorób dzieci cych. Zmiany 

w legislacji powinny otworzy  wi ksz  przestrze  dla aktywno ci obywatelskiej, co wi e si  

z finansowaniem tych organizacji – to te  jest warunek tego, eby ludzie si  zrzeszali 

i organizowali.  

Poza tym w Polsce jest jeszcze takie przekonanie, e pa stwo powinno i mo e za atwi  

rozmaite rzeczy, jest wiara w omnipotencj  pa stwa, a z tego wyrasta si  powoli. Zasada 

pomocniczo ci, e pa stwo w cza si  tam, gdzie nie mog  sobie radzi  obywatele, powoli 

dociera do mentalno ci spo ecznej. Jest to dziedzictwo poprzedniego ustroju – oczekiwanie, 

e pa stwo nam co  za atwi. Sami sobie za atwmy, a pa stwo niech nam nie przeszkadza 

i pozwoli skorzysta  z publicznych zasobów.  
 

ród o: Spo ecze stwo sobków.  Rozmowa z prof. Antonim Su kiem, www.polskieradio.pl 
 

Tekst 2. 
 

A przecie  istot  spo ecze stwa obywatelskiego na Zachodzie nie by a opozycja, lecz 

niezale no  wobec pa stwa. Nie powstawa o ono tam, by przeciwstawia  si  pa stwu, ale 

by  tworzy  miasta, banki, handel i przemys . Wspó istnia o z pa stwem, wp ywa o na nie, 

a tylko wtedy, gdy pa stwo mu zagra a o, upomina o si  o swoje prawa. To spo ecze stwo 

obywatelskie, jak pami tamy […] czy o w sobie dwa elementy: po pierwsze, by y 

to instytucje, wi zi i organizacje maj ce na celu realizacj  w asnych interesów rynkowych lub 

spo ecznych w ramach wspólnego dobra, a po drugie, mechanizmy s u ce do jego ochrony 

przed potencjalnym zagro eniem ze strony pa stwa. Ten pierwszy element by  fundamentem 

ograniczonej demokracji i spo ecze stwa otwartego, bo tylko wewn trzna si a i dynamika 

niezale nych instytucji mog  stanowi  skuteczne ograniczenie pa stwa. 

Nasze spo ecze stwo obywatelskie lat siedemdziesi tych i osiemdziesi tych by o pozbawione 

tej pierwszej, motorycznej cz ci, niezb dnej dla zakorzenienia demokracji i spo ecze stwa 

otwartego. Sta o si  tak nie z zaniedbania, lecz z konieczno ci. Niemniej ten brak da  o sobie 

dotkliwie zna  po 1989 roku, gdy okaza o si , e spo ecze stwo obywatelskie stworzone 

do walki przeciw re imowi samo z siebie nie bardzo potrafi tworzy  i budowa . 
 

ród o: Wiktor Osiaty ski, Wzlot i upadek spo ecze stwa obywatelskiego w Polsce, „Wiedza i ycie” nr10/1996 
 

a) Wymie  trzy ró nice mi dzy funkcjonowaniem spo ecze stwa w Polsce i innych 

krajach przedstawione w tek cie 1. i 2. 

 

Inne wzory wspó ycia spo ecznego: w Polsce nastawione na prywat , 

w innych krajach na „bycie razem”. 

Jednoczenie si  spo ecze stwa: w Polsce przeciwko w adzy, w innych krajach 

jako forma pomocy w adzy 

Odmienny stan prawny: w Polsce ograniczenia legislacyjne, w innych 

krajach rozwi zania prawne korzystne dla spo ecze stwa obywatelskiego. 
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Tekst 3. 

Czego brakuje naszemu spo ecze stwu? 

Jednak, aby mog o powsta  spo ecze stwo obywatelskie, potrzebny jest kapita  spo eczny, 

a wi c wzajemne zaufanie mi dzy lud mi, co prowadzi do podj cia wspó pracy 

i kszta towania si  grup spo ecznych. A niestety […] nadal bardzo popularnym zjawiskiem 

jest amoralny familizm – obowi zek moralny odczuwany jedynie wobec w asnej rodziny.  

Zreszt  z bada  nie wy ania si  lepszy widok: w Polsce 21 proc. nie ufa innym ludziom, za  

53 proc. ufa tylko tym, których dobrze poznali (CBOS, 2007). W ca ej Europie nasz kraj 

przoduje w procencie osób, które s  ostro ne w kontaktach z innymi – a  81 proc.! I jak 

tu budowa  spo ecze stwo obywatelskie? 
 

ród o: Dominik Wasilewski. Spo ecze stwo obywatelskie, powracaj ce pytania, www.wiadomosci24.pl 

Diagram  

Czy, ogólnie rzecz bior c, ma Pan(i) zaufanie, czy te  nie ma Pan(i) zaufania 

do nieznajomych, z którymi styka si  Pan(i) w ró nych sytuacjach? 

 
 

ród o: Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a spo ecze stwo  

obywatelskie. Komunikat z bada , Warszawa, luty 2006, www.cbos.pl 
 

b) Na podstawie tekstu 3. i diagramu wymie  dwa g ówne zjawiska spo eczne hamuj ce 

powstanie spo ecze stwa obywatelskiego w Polsce. Wyja nij i oce  konsekwencje tych 

zjawisk. 

Zjawiska spo eczne: 

amoralny familizm 

brak zaufania do nieznajomych  

Wyja nienie i ocena:  

Amoralny familizm hamuje powstanie spo ecze stwa obywatelskiego, 

poniewa  prowadzi do demoralizacji stosunków spo ecznych i popierania 

jedynie cz onków w asnej rodziny. 

Brak zaufania do innych ogranicza mo liwo  tworzenia si  spo ecze stwa 

obywatelskiego, poniewa  powoduje niech  do wspólnego dzia ania i brak 

otwarto ci na otoczenie. 
 

Nr zadania 15. 

Maks. liczba punktów 3 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów  
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Zadanie 16. (1 pkt) 
Na podstawie analizy tabeli i wykresu oraz wiedzy w asnej, wska  trzy czynniki 

spo eczne utrudniaj ce uczestnictwo w tworzeniu spo ecze stwa obywatelskiego 

w Polsce. 
 

Tabela  
 

Cechy spo eczno-demograficzne 

Odsetki osób aktywnych w co najmniej 
jednej organizacji spo ecznej lub 

dzia aj cych w ostatnich latach na rzecz 
swojej spo eczno ci lokalnej 

Ogó em 36 

Wykszta cenie 

Podstawowe 24 

Zasadnicze zawodowe 32 

rednie 41 

Wy sze 60 

Grupa spo eczno-zawodowa (pracuj cy) 

Kadra kierownicza, inteligencja 74 

Pracownicy umys owi ni szego szczebla 43 

Pracownicy fizyczno – umys owi 41 

Robotnicy wykwalifikowani 44 

Robotnicy niewykwalifikowani 27 

Rolnicy 27 

Pracuj cy na w asny rachunek 34 

Bierni zawodowo 

Renci ci 22 

Emeryci 32 

Uczniowie i studenci 40 

Bezrobotni 25 

Gospodynie domowe i inni 21 

ród o: Spo ecze stwo obywatelskie? Mi dzy aktywno ci  spo eczn  a bierno ci . Komunikat z bada , 

Warszawa luty 2000, www.cbos.pl 
 

Wykres 

Jak Pan(i) uwa a, czy stowarzyszenia i ruchy spo eczne maj  obecnie rzeczywisty wp yw 

na sprawy kraju, czy raczej nie maj  wp ywu? 

trudno powiedzie

18%

raczej nie maj  

wp ywu

41%

zdecydownie nie 

maj  wp ywu

11%
zdecydowanie 

maj  wp yw

4%

raczej maj  wp yw

26%

 
 

ród o: Spo ecze stwo obywatelskie? Mi dzy aktywno ci  spo eczn  a bierno ci .. Komunikat 

z bada , Warszawa luty 2000, www.cbos.pl 
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Czynniki spo eczne:  

niskie wykszta cenie 

brak zaufania do nieznajomych 

niskie dochody lub ich brak 

CZ  III  
 

Zadanie 17. (20 pkt) 
Napisz prac  na jeden z podanych tematów. 
 

Temat nr 1. 

Scharakteryzuj wspó czesne spo ecze stwo obywatelskie, uwzgl dniaj c po dwa  

pozytywne i negatywne aspekty jego funkcjonowania. Wymie  i omów po dwa czynniki 

spo eczno-ekonomiczne, polityczne i historyczne utrudniaj ce tworzenie spo ecze stwa 

obywatelskiego w Polsce. Zaproponuj sposoby przezwyci ania negatywnych aspektów 

jego funkcjonowania (po dwa w odniesieniu do ka dego z czynników). W swojej 

wypowiedzi wykorzystaj dwa materia y ród owe zamieszczone w arkuszu. 
 

Temat nr 2. 

Omów dwie ró ne formy obywatelskiego niepos usze stwa i oce  ich skuteczno , 

odwo uj c si  do dwóch przyk adów z historii. Oce  zasadno  stosowania 

obywatelskiego niepos usze stwa w systemie demokratycznym, wskazuj c na szanse 

i zagro enia, jakie niesie ze sob  taka forma dzia ania. Przedstaw pi  argumentów  

za i pi  argumentów przeciw stosowaniu obywatelskiego niepos usze stwa. W swojej 

wypowiedzi odwo aj si  do dwóch materia ów ród owych zawartych w arkuszu. 
 

Wybieram temat nr 1 

Mianem spo ecze stwa obywatelskiego okre la si  takie spo ecze stwo,  

w którym do minimum ograniczona jest ingerencja w adzy politycznej w ycie 

obywateli. W takim spo ecze stwie obywatele z w asnej inicjatywy tworz  

odpowiadaj ce ich potrzebom formy ycia spo eczno – politycznego, 

gospodarczego i kulturalnego. Spo ecze stwo obywatelskie to spo ecze stwo 

cywilne, natomiast pa stwo rozumiane jest jako spo ecze stwo polityczne, czyli 

organizacja oparta na w adzy publicznej. Jego cz onkowie samodzielnie 

podejmuj  ró ne inicjatywy. Istotnym sk adnikiem takiego spo ecze stwa jest 

samorz d zawodowy i terytorialny. Obywatele, jednocz c si  w spo ecze stwie 

obywatelskim, lepiej zaspokajaj  potrzeby indywidualne i grupowe.  

Spo ecze stwo obywatelskie jest traktowane jako wzór dla organizacji 

ycia spo ecznego. Pozytywnym aspektem funkcjonowania wspó czesnego 

spo ecze stwa obywatelskiego jest anga owanie si  obywateli w dzia alno  

spo eczno ci lokalnych i organizacji pozarz dowych. 

Nr zadania 16. 17. 

Maks. liczba punktów 1 20 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów   
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 Tworzone wspólnoty osiedlowe s  tak e przejawem spo ecze stwa 

obywatelskiego. Cz onkowie takich wspólnot, dzia aj c razem, przejmuj  tak e 

odpowiedzialno  za to, co dzieje si  wokó  nich. Innym pozytywnym przejawem 

funkcjonowania  spo ecze stwa obywatelskiego jest powstawanie ró nego 

rodzaju stowarzysze  o charakterze charytatywnym – takim jak stowarzyszenia 

dzia aj ce na rzecz szko y, czy pomagaj ce dzieciom z ubogich rodzin. Takie 

dzia ania obywatelskie kszta tuj  postawy humanitarne i obywatelskie.  

Obok aspektów pozytywnych mo emy dostrzec tak e i negatywne aspekty 

funkcjonowania spo ecze stwa obywatelskiego. Dotyczy to w du ym stopniu 

spo ecze stw w dawnych pa stwach bloku socjalistycznego. Od 1989 roku 

w wielu spo ecze stwach postkomunistycznych narasta konflikt interesów 

pomi dzy poszczególnymi grupami spo ecznymi. Intensywno  tego konfliktu 

ro nie w miar  rozwoju procesów przechodzenia od gospodarki centralnie 

sterowanej do gospodarki rynkowej. G ównej przyczyny tego stanu rzeczy nale y 

upatrywa  w tym, e interesy strategicznych dotychczas grup spo ecznych 

(robotnicy wielkoprzemys owi, rolnicy indywidualni, pracownicy sfery 

bud etowej, cz  prywatnego rzemios a) s  zagro one poprzez transformacj  

gospodarcz . Wzrost swobód obywatelskich sprzyja za  artykulacji roszcze  

wywo anych trudno ciami przekszta ce  w asno ciowych w gospodarce. St d 

widoczne poszukiwania przez przedstawicieli tych grup, np. zwi zki zawodowe, 

bardziej radykalnych mo liwo ci wywierania presji na elity polityczne. Warto 

te  zauwa y , e brak adekwatnych do nowych interesów grupowych form 

samoorganizacji spo ecznych jest jedn  z przyczyn zjawiska polegaj cego 

na wprowadzeniu zmian w sposób odgórny, bez spo ecznego wsparcia. Szereg 

przyk adów wskazuje na rosn cy „opór spo ecze stwa” wobec autorytarnego 

rozwi zywania problemów spo ecznych  

Wspó czesne polskie spo ecze stwo obywatelskie kszta tuje si  od roku 

1989. Istniej  liczne pozosta o ci po okresie socjalizmu, kiedy to wszelkie 

dzia ania obywatelskie by y niemile widziane przez pa stwo i w adz . 

Ograniczenia dzia alno ci obywateli, niech  lub brak pomys u na samodzieln  

dzia alno , to spu cizna po okresie PRL-u, kiedy po dany by  przede 

wszystkim bierny obywatel, który poddawa  si  dzia aniu pa stwa i partii, 

obywatel niewykazuj cy w asnej inicjatywy.  
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Na charakter wspó czesnego polskiego spo ecze stwa niew tpliwy wp yw 

mia  tak e okres zaborów. Tworzenie polskich stowarzysze , organizacji 

czy partii nie by o dobrze widziane przez pa stwa zaborcze. Wi za o si  zawsze 

z pewnym ryzykiem, utrat  dóbr materialnych lub innymi szykanami. 

Ukszta towa y si  wtedy nawyki i postawy, z którymi stykamy si  do dzisiaj. 

Skutkiem takiej polityki w adz by  brak wzorców dzia ania spo ecze stwa 

obywatelskiego, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez rodziny 

i spo eczno ci lokalne. Wspomina o tym profesor Antoni Su ek w wywiadzie dla 

Polskiego Radia zatytu owanym „Spo ecze stwo sobków”. Bolesne s  tak e 

do wiadczenia polskiego spo ecze stwa z okresu II wojny wiatowej, a nast pnie 

stalinizmu w Polsce, kiedy to zdziesi tkowano warstw  inteligencji w du ym 

stopniu odpowiedzialn  za kszta t wiadomo ci obywatelskiej. 

Kolejnymi czynnikami, utrudniaj cymi kszta towanie si  spo ecze stwa 

obywatelskiego w naszym kraju s  stale pog biaj ce si  ró nice mi dzy 

poziomem ycia i sytuacj  materialn  poszczególnych grup spo ecznych. Niski 

status materialny wi kszo ci spo ecze stwa polskiego nie sprzyja anga owaniu 

si  w dzia alno  charytatywn  czy spo eczn  obywateli. Badania  CBOS z roku 

2000 przedstawione w Komunikacie z bada  „Spo ecze stwo obywatelskie? 

Mi dzy aktywno ci  spo eczn  a bierno ci ”, a dotycz ce zaanga owania 

w dzia alno  stowarzysze , klubów, czy fundacji osób bezrobotnych 

i robotników niewykwalifikowanych mówi , e odsetek tych osób aktywnie 

dzia aj cych w co najmniej jednej organizacji spo ecznej lub dzia aj cych 

w ostatnich latach na rzecz swojej spo eczno ci lokalnej jest niewielki i wynosi 

odpowiednio 25 i 27 %. Niski status materialny prowadzi tak e do radykalizacji 

nastrojów spo ecznych i dania od pa stwa dzia a  maj cych na celu popraw  

warunków ekonomicznych. Moim zdaniem obywatele sami powinni poradzi  

sobie z ewentualnymi trudno ciami, nie oczekiwa  od pa stwa interwencji. 

Dzia alno  charytatywna spo eczno ci lokalnej w du ej mierze jest przecie  

bardziej skuteczna ni  wszelkie tego typu instytucje pa stwowe. Niski status 

materialny spo ecze stwa rodzi napi cia i powoduje radykalizacj  nastrojów 

spo ecznych. Popularno  zyskuj  zazwyczaj ugrupowania o pogl dach 

radykalnych, które s  niech tne budowaniu niezale nego spo ecze stwa 

obywatelskiego.  
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Kolejnym czynnikiem utrudniaj cym tworzenie spo ecze stwa 

obywatelskiego w Polsce s  przejawy niech ci elit politycznych do oddawania 

inicjatyw w r ce obywateli oraz  próby centralizowania w adzy. Brak tak e 

w polskich przepisach prawnych korzystnych i prostych rozwi za  systemowych, 

które u atwia yby obywatelom dzia ania na rzecz organizacji lub stowarzysze . 

Mo liwo  jednoprocentowego odpisu od podatku od osób fizycznych na rzecz 

organizacji po ytku publicznego, wprowadzona w 2007 roku, jest zapewne 

zapowiedzi  dalszych korzystnych  zmian prawnych w tym zakresie. Jednak 

nadmiernie rozbudowana biurokracja cz sto utrudnia obywatelom  

podejmowanie inicjatyw spo ecznych czy charytatywnych.  

Szczególny niepokój budzi zjawisko bezradno ci spo ecznej zagra aj ce 

zarówno pe nej realizacji praw obywatelskich i jak szerokiemu udzia owi 

ka dego obywatela w yciu publicznym. Wynika ono zazwyczaj z poczucia 

niemo no ci rozwi zania wielu codziennych k opotów, jakie trapi  znaczn  

cz  spo ecze stwa. Poczucie bezradno ci i zniech cenia narasta nie tylko 

w ród potrzebuj cych pomocy, ale tak e w ród tych, którzy im pomagaj . 

Zjawisko to zaczyna zagra a  dalszemu rozwojowi kraju i spo ecze stwa. Nie 

mo na budowa  demokracji, gdy obywatele nie wiedz , jak wykorzystywa  

swoje prawa. Nie mo na budowa  nowego spo ecze stwa bez udzia u wszystkich 

obywateli. Wielu spo ród nas nie wierzy, e stowarzyszenia i ruchy spo eczne 

maj  rzeczywisty wp yw na sprawy kraju, dlatego nie anga uje si  w ich 

dzia alno . Zwalczenie braku wiary i bezradno ci spo ecznej wymaga 

wspólnego wysi ku ca ego spo ecze stwa we wspó dzia aniu z instytucjami 

i strukturami pa stwa.  

Budowanie spo ecze stwa obywatelskiego w Polsce nie b dzie 

przebiega o atwo, przezwyci enie opisanych problemów wymaga dzia a  

d ugofalowych, niedaj cych si  przeprowadzi  bez wspó pracy ca ego 

spo ecze stwa. Najwi ksze trudno ci napotkamy przy przezwyci aniu 

historycznych zasz o ci. Wymaga to od pa stwa przede wszystkim dzia a  

edukacyjnych skierowanych do dzieci, zw aszcza rozwój w szko ach organizacji 

samorz dowych, w dzia alno  których prac  by aby zaanga owana ca a 

spo eczno  uczniowska. Nale y tak e u wiadomi  spo ecze stwu ogromn  rol  

rodziny w tym wzgl dzie. Rodzice poprzez w a ciwe wychowanie swoich dzieci 
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kszta tuj  wi zi spo eczne. Je li zaszczepi si  je w nas ju  od najm odszych lat, 

to b dziemy bardziej zaanga owani w ycie spo eczne.  

Warunkiem budowania spo ecze stwa obywatelskiego jest stabilna klasa 

rednia. Uchwalenie odpowiednich przepisów prawnych pozwoli na rozwój tej 

klasy spo ecznej. Podobnie jak stworzenie takich rozwi za , które umo liwi  

obywatelom podejmowanie ró norakich inicjatyw, bez nadmiernych procedur 

biurokratycznych. Budowanie spo ecze stwa obywatelskiego wymaga 

zaanga owania wszystkich grup i organizacji spo ecznych. Jednak 

najwa niejsz  rol  w budowaniu tego spo ecze stwa odgrywaj  obywatele, 

którzy poprzez swoje wybory polityczne powinni przekazywa  mandat 

sprawowania w adzy politykom zdolnym  wspó tworzy  spo ecze stwo 

obywatelskie. Musz  te  mie  wiadomo  tego, jakie maj  prawa i jak mog  

z nich korzysta , np. z inicjatywy obywatelskiej, dzi ki czemu zyskuj  

bezpo redni wp yw na proces legislacyjny w pa stwie. 

Podsumowuj c: nale y podkre li , e proces kszta towania si    

spo ecze stwa obywatelskiego w Polsce trwa dopiero 19 lat. Nale y przyj , 

e tempo i rezultaty budowania spo ecze stwa obywatelskiego w naszym kraju 

w przysz o ci b d  zale a y od wzrostu zaanga owania obywateli w kampanie 

wyborcze oraz w dzia alno  organizacji pozarz dowych. 
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Wybieram temat nr 2 
 

Obywatelskie niepos usze stwo to forma aktywno ci obywatelskiej 

polegaj cej na publicznym, demonstracyjnym (na ogó  poprzedzonym 

odpowiedni  publiczn  zapowiedzi ) z amaniu przepisu prawa dla wyra enia 

obywatelskiego sprzeciwu wobec tego przepisu. Osoba stosuj ca obywatelskie 

niepos usze stwo z zasady godzi si  ponie  prawne konsekwencje i traktuje 

poddanie si  tym konsekwencjom jako cz  sprzeciwu. Osoby decyduj ce si  

na zastosowanie takiej formy protestu dzia aj  w obronie  porz dku prawnego 

w  pa stwie, zapisanego w konstytucji i powszechnie uznanych zasad prawa 

mi dzynarodowego. Najcz ciej stosowan  form  obywatelskiego 

niepos usze stwa jest odmowa p acenia podatku. Ta forma walki z pa stwem ma 

ju  pewn  tradycj  i stosowana by a m.in. przez abolicjonistów w Stanach 

Zjednoczonych w XIX wieku.  

Niew tpliwie tym, który odcisn  pi tno na tej formie protestu by  Henry 

David Thoreau, autor eseju „O obywatelskim niepos usze stwie” (1849). 

Odmówi  on p acenia podatków na wojn , protestuj c tym samym przeciw 

niewolnictwu, szykanowaniu Indian w Stanach Zjednoczonych i przeciw 

ameryka skiej inwazji na Meksyk. Nawo ywa  do udzielania pomocy zbieg ym 

niewolnikom, czyli na wiadomym amaniu ustawy nakazuj cej ich wydawanie. 

Zwracaj  na to uwag  autorzy tekstu ród owego pochodz cego z ksi ki  

„Z demokracj  na ty” Aleksander Pawlicki, Tomasz Merta i Alicja Pacewicz. 

Oryginalno  post powania Thoreau polega a jednak na tym, e oczekiwa  

ukarania go przez w adze. wiadomo  kary jest bowiem wa nym elementem 

obywatelskiego niepos usze stwa. Obywatelskie niepos usze stwo wed ug 

Thoreau to specyficzna forma akcji, na któr  sk ada si  element amania prawa 

jak równie  element kary. 

Do najs ynniejszych przyk adów obywatelskiego niepos usze stwa 

zaliczy  mo emy dzia alno   Mahatmy Gandhiego, który w 1906 roku 

sformu owa  zasad  „walki bez gwa tu” odnosz c  si  do walki z segregacj  
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rasow  Hindusów w Afryce Po udniowej. Po powrocie do Indii kierowa  

kampani  na rzecz praw robotników i ch opów, bojkotu towarów angielskich 

i zachodniego sposobu ubierania si . W 1930 roku zorganizowa  tzw. marsz soli 

jako protest przeciwko uchwalonemu prawu solnemu. Metody walki 

o niepodleg o  Indii ogranicza  do demonstracji, pochodów, odmowy 

pos usze stwa w adzom, np. w sprawie p acenia podatków, wykonywania 

zarz dze , podejmowania pracy, g osowania w wyborach czy bojkotu 

pa stwowych instytucji. Jego metody dzia ania zako czy y si  sukcesem, a sam 

M. Gandhi sta  si  symbolem walki o niepodleg o  Indii i symbolem 

obywatelskiego niepos usze stwa jako drogi Hindusów do niepodleg o ci.  

Polskim przyk adem obywatelskiego niepos usze stwa jest Tadeusz 

Rejtan, który w 1773 r. jako pose  nowogrodzki, wzbraniaj c si  przed uznaniem  

I rozbioru Polski, wraz z garstk  pos ów okupowa  sal  sejmow  w Zamku 

Królewskim w Warszawie i stara  si  nag o ni  spraw  na forum opinii 

publicznej. Próbowa  tak e akcji bezpo redniej, zagradzaj c przej cie do sali 

sejmowej w asnym cia em, aby w ten sposób nie dopu ci  do uchwalenia 

i zatwierdzenia rozbioru pa stwa polskiego. Dzia anie pos a nowogrodzkiego 

nie przynios o spodziewanych rezultatów, jednak sam Rejtan sta  si  symbolem 

walki o niezale no  pa stwa i symbolem sprzeciwu wobec wp ywów rosyjskich 

w pa stwie polskim.  

Stosowanie obywatelskiego niepos usze stwa niesie ze sob  zarówno 

szanse, jak i zagro enia dla istnienia demokratycznego pa stwa. W ród korzy ci 

wynikaj cych ze stosowania obywatelskiego niepos usze stwa  trzeba wymieni  

aktywno  obywateli bior cych w nim udzia . Pa stwo demokratyczne bez 

aktywnych obywateli nie jest w stanie ugruntowa   demokratycznego ustroju. 

Pa stwo, którego obywatele s  oboj tni na to co dzieje si  w kraju, bardzo 

atwo mo e sta  si  dyktatur  lub pa stwem oligarchów. Z jednej strony 

obywatelskie niepos usze stwo jest skrajn  form  aktywno ci obywateli, 

naruszaj c  w pewien sposób system prawny w pa stwie, ale z drugiej bierne 

spo ecze stwo nie jest w stanie stworzy  ugruntowanej demokracji. Pisze o tym 
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Jacek akowski w artykule zatytu owanym „Co zosta o z karnawa u” 

zamieszczonym w „Polityka. Wydanie specjalne” z sierpnia 2005 roku, 

wspominaj c dzia ania Polaków w latach osiemdziesi tych XX wieku „Ale duch 

obywatelskiego sprzeciwu jednak si  w Polsce odrodzi ”. Mo liwo  protestu 

obywatelskiego bardzo cz sto mo e hamowa  pewne poczynania w adz, nie 

zawsze zgodne z interesem ogó u obywateli, nawet je li zostan  one 

zatwierdzone przez reprezentantów spo ecze stwa w parlamencie. Obywatelskie 

niepos usze stwo jest tak e  szans  obrony interesów grup, które nie maj  swych 

reprezentantów w parlamencie lub innych organach w adzy czy organizacjach 

rz dowych. Mo e tak e zwróci  uwag  ogó u spo ecze stwa (nie tylko w adz) 

na jaki  problem spo eczny. Takim przyk adem mog  by  protesty ekologów przy 

budowie autostrad, którzy zwracaj  uwag  nie tylko w adzy na zaistnia y 

problem, ale wymuszaj  tak e zainteresowanie mediów i pozosta ych grup 

spo ecznych. W taki sposób protestowali tak e polscy ekolodzy, którzy nie 

zgadzali si  na budow  obwodnicy Augustowa przez dolin  Rospudy. Protest ten 

przekszta ci  si  w akcje spo eczn  w obronie doliny . Zwolennicy jej  ochrony, 

dzia aj c w imi  wy szych warto ci m.in. obrony prawa do ycia w czystym 

rodowisku, doprowadzili do uchylenia decyzji o budowie obwodnicy przez 

dolin  przez Wojewódzki S d Administracyjny w Warszawie oraz wydania 

decyzji przez Trybuna  Sprawiedliwo ci zakazuj cej Polsce niszczenia cennych 

siedlisk i gatunków na Pojezierzu Sejne skim. 

Jednak stosowanie obywatelskiego niepos usze stwa stwarza pewne 

zagro enia. Taka forma protestu mo e doprowadzi  do parali u w adzy  

i w efekcie do powstania anarchii w pa stwie. Protesty spo eczne mog  

destabilizowa  pa stwo, którego interes ogólny mo e by  sprzeczny z interesem 

jednej grupy spo ecznej. Ponadto protesty pewnej cz ci spo ecze stwa mog  

rodzi  konflikty wewn trzne i doprowadzi  do wybuchu niekontrolowanej 

agresji oraz sprzeciwu cz ci spo ecze stwa wobec protestuj cych, co mogli my 

obserwowa  w czasie protestów w obronie doliny Rospudy. 
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Stosuj c ró ne formy obywatelskiego niepos usze stwa, bardzo atwo 

przekroczy  granic  pomi dzy protestem bez u ycia przemocy 

a protestem z jej u yciem. Protesty spo eczne bardzo szybko mog  przerodzi  si  

w zamieszki, które mog  nie mie  nic wspólnego z ide  obywatelskiego 

niepos usze stwa. Mog  te  by  wykorzystane przez populistów d cych 

do zaistnienia na arenie politycznej  

Stosowanie ró nych form obywatelskiego niepos usze stwa jest mo liwe 

jedynie w spo ecze stwach wiadomych swoich praw oraz wiadomych granic 

da  wobec w adzy. Ich zastosowanie wiadczy równie  o tym, e zosta y 

wykorzystane wszystkie inne, mo liwe do zrealizowania w granicach prawa 

formy protestu i sprzeciwu wobec w adzy.  

Podsumowuj c: obywatelskie niepos usze stwo jest czasem jedyn  

mo liwa form  uzyskania satysfakcjonuj cej decyzji w adz lub zmiany 

niesprawiedliwego prawa albo zwrócenia uwagi w adzy na wa ny problem 

spo eczny. Podejmowane w imi  wy szych warto ci, np. wolno ci, 

niepodleg o ci, w asno ci prywatnej, ochrony rodowiska naturalnego prowadzi 

do wzrostu wiadomo ci spo ecznej obywateli. Cenne jest w nim tak e 

to, e stwarza spo ecze stwom szans  na pozytywn  zmian  i wiadomo , 

e obywatele maj  wp yw na decyzje w adzy. 
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