
06.04 PONIEDZIAŁEK 

Temat: Teoretyczne problemy społeczeństwa obywatelskiego.  

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie na jego podstawie odpowiedz na pytania: 

1. Czym charakteryzuje się społeczeństwo obywatelskie? 

2. Kto w społeczeństwie obywatelskim jest suwerenem, czyli sprawującym władzę?  

3. Jakie warunki muszą być spełnione, by społeczeństwo obywatelskie mogło się 

rozwijać? 

4. Bez czego nie jesteśmy w stanie zbudować społeczeństwa obywatelskiego? 

 

Odpowiedzi prześlij na adres mrkachal@onet.eu do 10.04 (Wielkiego Piątku) 

Ponadto przypominam, że niektórzy nie oddali jeszcze ani jednej pracy. Nie mam z nimi 

żadnego kontaktu. Z historii nic nie oddały numery 4, 7, 10, 12 (15 i 16 jedna zaległa praca), 

natomiast z WOS-u nr 4 (nr 6, 7 i 15 jedno zaległe zadanie). Oddawanie zadań związane też 

jest z waszą frekwencją. To nie są wakacje, proszę uczcie się i oddawajcie na bieżąco prace. 

Pozdrawiam 

 

Tekst do przeczytania autorstwa mojego: 

Społeczeństwo obywatelskie jest jednym z rodzajów społeczeństwa demokratycznego, 

a charakteryzuje się świadomym uczestnictwem obywateli w życiu publicznym. Obywatele są 

aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacji. Istnieje jednak wiele 

definicji społeczeństwa obywatelskiego, zwracających uwagę zarówno na aktywność obywateli 

jak i obronę ich przed nadmierną ingerencją państwa. 

Jak społeczeństwo obywatelskie jest definiowane? Zdaniem B. Barbera: 

„Społeczeństwo obywatelskie to przestrzeń obywatelska zajmuje miejsce pośrednie między 

władzą państwową, a sektorem prywatnym. To nie tutaj głosujemy i nie tutaj sprzedajemy i 

kupujemy lecz rozmawiamy z sąsiadami na temat przeprowadzania dzieci przez jezdnię, 

planujemy imprezę charytatywną na rzecz szkoły zastanawiamy się, czy nasza parafia mogłaby 

utworzyć schronisko dla bezdomnych, organizujemy letnie zawody sportowe dla dzieci. /.../ 

Społeczeństwo to tworzą z własnej woli swobodnie stowarzyszone jednostki i grupy dążące do 

wytworzenia wspólnej płaszczyzny działania”1. Ta definicja zwraca uwagę na zadania jakie 

winno spełnić to społeczeństwo. K. Murawski natomiast wskazuje na związek tegoż 

społeczeństwa a państwa. Społeczeństwo obywatelskie działa poprzez różnego rodzaju 

powiązania i inicjatywy pozarządowe będąc niezależnym od państwa2. F. Fukuyama w swojej 

definicji przyjmuje kryterium funkcjonalności. Widzi je jako zorganizowane grupy takie jak 

komitety rodzicielskie, organizacje kontroli standardów w życiu publicznym lub organizacje 

rzecznictwa interesów poszczególnych środowisk.3 J.  Sztumski definiuje je jako: 

„społeczeństwo  składające  się  z  jednostek  świadomych swoich  praw  i obowiązków,  

wynikających  z  uznanych  przez  nie  wartości  i  dążeń, społeczeństwo, w którym dba się o 

 
1 B.R. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2001, s. 360-361 
2 K. Murawski, Państwo i Społeczeństwo obywatelskie, Kraków 1999, s. 16 
3 F. Fukuyama, Budowanie Państwa, Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005, s. 46 
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godność osoby ludzkiej i o praktyczne możliwości realizacji jej zamierzeń i oczekiwań”4.  A. 

W.  Gouldner  zwraca uwagę na to, że społeczeństwo obywatelskie stanowi sferę niezależną od 

państwa, a także niezwiązaną z polityką. 

Przyjmuje się, że społeczeństwem obywatelskim określa się takie społeczeństwo, które 

ma wpływ na podstawy i zachowania społeczne, na funkcjonowanie instytucji publicznych, 

działania podmiotów gospodarczych i przejawy różnorodnych form obywatelskiej aktywności, 

między innymi organizacji pozarządowych. Przejawy te związane są z wolnością i 

odpowiedzialnością, suwerennością i partnerstwem, tożsamością narodową, pomocniczością i 

partycypacją, solidarnością i sprawiedliwością społeczną. Punktem wyjścia jest więc tu 

człowiek jako autonomiczna jednostka, biorący udział w działalności ekonomicznej, 

kulturalnej, domowej, stowarzyszeniowej i każdej innej, która rodzi się i rozwija w 

środowiskach lokalnych. Państwo natomiast stwarza ramy prawne, by taka realizacja jednostki 

mogła mieć miejsce.  

W społeczeństwie obywatelskim ludzie współdziałają ze sobą mając na uwadze 

wspólne dobro, a także wspólny interes. Innymi słowy w takim społeczeństwie suwerenem jest 

naród sprawujący władzę przez swoich obywateli. Władza ta działa na podstawie stanowionego 

prawa, a prawo to chroni swoich obywateli. W przypadku naruszeń prawa obywatel ma 

sposobność skorzystania z instytucji, które gwarantują mu przestrzeganie praw w 

społeczeństwie i zdolne są do interwencji. Obywatel ponadto może uczestniczyć w życiu 

społecznym. 

Aby społeczeństwo obywatelskie mogło się bez przeszkód rozwijać, muszą być 

zaspokajane potrzeby jego członków. Winny być one zaspokajane przez sprawiedliwy podział 

pracy, wolny rynek, wzrost konsumpcji. Obywatel w takim społeczeństwie produkuje dobra, 

które zaspokajają potrzeby innych, ale jednocześnie sam jest uzależniony od dóbr 

produkowanych przez innych; dóbr, które służą zaspokojeniu jego potrzeb. Wszystkie jednostki 

mają możliwość równego startu w budowaniu tegoż społeczeństwa, mają równe szanse i 

możliwości indywidualnego rozwoju. Jednostka zawsze winna szanować własność prywatną. 

Może realizować się na każdym polu, które nie jest zabronione przez prawo i akceptowane 

przez normy moralne. Cele wyznaczane w życiu jednostka realizuje na własny koszt. 

 Problemem w rozwoju takiego społeczeństwa jest sprawa zaufania między jego 

członkami. Obywatele oczekują, że ich interesy, prawa będą przez innych chronione i 

nienaruszane. Nie można zbudować trwałego społeczeństwa, gdy brakuje w nim zaufania. Nie 

można również zbudować społeczeństwa, gdy brakuje w nim poczucia wspólnoty, więzi – jest 

to kolejnym problemem. Społeczeństwo takie ma rację bytu, gdy jego obywatele interesują się 

problemami wspólnoty i muszą mieć poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro, a nie tylko 

własnymi – to trzecia kwestia. Kolejnym problemem jest udział jednostek w partycypacji 

społecznej; ich aktywność, współpraca, tworzenie inicjatyw. Następnym problemem jest 

stworzenie takiego prawa, które zabezpieczy interesy jednostki, ale też będzie dbało o całość 

społeczeństwa. 

Społeczeństwo obywatelskie będzie rozwijać się wówczas, gdy jego jednostki osiągną 

wysoki poziom organizacji społecznej, gdy będzie nim kierowała gospodarka rynkowa, 

 
4 J.  Sztumski,  Problemy  teoretyczne związane z przyśpieszeniem zmian społeczno-gospodarczych w Polsce,  w  

zbiorze,  Społeczeństwo  polskie  w procesie  demokratycznych  przeobrażeń, pod red. Janusza Sztumskiego, 

Katowice 1993, s. 17 



stosunek do innych ludzi i społeczeństw będzie pozytywny, tolerancyjny i otwarty na 

racjonalne argumenty, będzie potrafiło walczyć o własny los, a formą organizacji będzie w nim 

samorząd lokalny, liczne stowarzyszenia samorządowe, natomiast w życiu politycznym 

współzawodniczyć będą ze sobą partie i grupy interesu. Innymi słowy państwo swoją władzę 

będzie miało znacznie uszczuploną w stosunku do samorządności jego członków. Rządy 

państwa zależne będą od jego obywateli, a nie odwrotnie (większość obywateli w takim 

społeczeństwie decyduje jak rządy państwa mają wyglądać, gdy prawo przez rząd zmieniane 

jest na niekorzyść obywateli, ci mają możliwość odsunięcia takiego rządu od władzy i wyboru 

innego). W takim społeczeństwie jednostka jest podmiotem i jako podmiot może się realizować, 

nie jest zaś przedmiotem lub trybikiem w maszynie zwanej „państwo”, które znaczy niewiele i 

przez władze jest pod wieczną kontrolą. W takim społeczeństwie człowiek czuje się wolnym, 

a zaspokajając zarówno potrzeby niższe jak i wyższe, może także czuć się szczęśliwym. 

 


