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1.  Demokracja – kluczowe pojęcia 
 
„Demokracja jest narzędziem, które kanalizuje konflikty międzyludzkie i umożliwia ich 
rozwiązywanie – czasem nawet usuwanie, czasem osłabianie – bez użycia przemocy.” –Leszek 
Kołakowski  
 
Demokracja to ustrój polityczny mający swoje początki w starożytnej Grecji. Jego nazwa pochodzi 
od greckiego demos  „lud „i krateo „rządzę”. W demokracji źródło władzy stanowi wola większości 
obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Obecnie 
powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.  

 

Kryteria oceny demokracji 

Wedle współczesnych kryteriów, za państwa w pełni demokratyczne uznaje się te, których ustrój 
opiera się (formalnie i realnie) na: 

 1)dostępności sfery polityki dla wszystkich bez ograniczeń (klasowych, rasowych, 
majątkowych, religijnych) 

 2)możności wybierania kandydatów na stanowiska publiczne i swobodzie dostępu do tych 
stanowisk, 

 3)suwerenności narodu (ludu) oznaczającej, że władza zwierzchnia, niezbywalna i 
niepodzielna, należy do zbiorowości społecznej żyjącej w granicach państwa; 

 4)zasadzie reprezentacji – utożsamionej z delegowaniem uprawnień władczych na 
przedstawicieli obieralnych przez naród w wyborach powszechnych i działających pod jego 
kontrolą; 

 5)uznaniu wyborów za główne źródło prawomocności władzy i konieczności cyklicznego 
potwierdzania legitymacji władzy w wyborach powszechnych; 

 6)możności zrzeszania się w partie polityczne  

 7)odpowiedzialności rządzących przed rządzonymi – tworzeniu wyspecjalizowanych 
instytucji kontroli władzy mających w założeniu zapobiegać jej nadużyciom; 

 8)podziale władz – wyrażającym ideę ograniczania rządu poprzez wzajemne kontrolowanie  

 9)wolności przekonań i wypowiedzi; 

 10)instytucjonalnej ochronie praw obywatelskich – wyrażającej się w stwarzaniu formalnych 
zabezpieczeń obywateli przed nadmierną i nieuzasadnioną ingerencją władzy 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja_parlamentarna


W 2010 roku ze 113 państw uchodzących formalnie w 2010 roku za demokratyczne: 

-26 kwalifikowało się do miana pełnych demokracji 

-53 do demokracji ułomnych  

(w tym Polska na 18. Miejscu, wyższym w UE tylko od Bułgarii i Rumunii) 

-34 państwa to systemy łączące cechy demokratyczne z autorytarnymi 

 
 

2. Demokracja bezpośrednia i pośrednia 
 
  „(...) społeczeństwo jest demokratyczne, dopóki samo może podejmować znaczące decyzje w 
sprawach, które go dotyczą.”-Noam Chomsky 
 
Demokracja pośrednia (demokracja przedstawicielska)- rodzaj demokracji w której decyzje 
podejmują przedstawiciele społeczeństwa wybrani w wyborach. Model ten jest zastosowany w 
większości państw demokratycznych, itd. w Polsce 
 
Demokracja bezpośrednia- decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe (plebiscyt, 
referendum), w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. W 
demokracji bezpośredniej, w porównaniu do obecnej w większości państw zachodnich demokracji 
pośredniej, obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje. 

 

Elementy demokracji bezpośredniej występują w większości współczesnych systemów demokracji 
pośredniej w Polsce są to głównie referenda lokalne w sprawie odwołania organów samorządu 
terytorialnego raz referenda ogólnopolskie w najważniejszych sprawach ustrojowych (przyjęcie 
Konstytucji, przystąpienie do Unii Europejskiej). Nie ma jednak tradycji podejmowania decyzji przez 
referenda i większość ważnych decyzji podejmuje parlament. 

System najbliższy demokracji bezpośredniej występuje obecnie w Szwajcarii- praktycznie każda 
ustawa federalna i lokalna może zostać poddana pod referendum; według szacunków prowadzi się 
tam więcej referendów niż we wszystkich pozostałych państwach świata łącznie. Generalną 
tendencją jest, że na poziomie samorządowym występuje system bliższy demokracji bezpośredniej 
niż na poziomie wyższym. 

Jak pokazują badania stosowanie demokracji bezpośredniej prowadzi do: 
 większego  „zadowolenie z życia”.  
 znacznie wyższego dochodu na głowę  
 zmniejszenia wydatków jednostek terytorialnych  
 niższych kosztów sektora publicznego 
 większej skuteczności administracji publicznej  
 zmniejszenia poziomu długu publicznego (deficyt budżetowy maleje) 
 zmniejszenia korupcji 
 zwiększenia wydatków publicznych na edukacje 
 wzrostu cen gruntów 
 zmniejszenia zjawiska uchylania się od płacenia podatków 
 obniżenia podatków  

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum
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Narzędzia demokracji bezpośredniej 

 

Referendum-forma głosowania o charakterze powszechnym w którym udział biora wszyscy 
obywatele posiadający czynne prawo wyborcze. 

 

 Referenda możemy podzielić na: 

referendum konstytutywne (stanowiące) – decyzja jest wiążąca; 

referendum konsultatywne (opiniodawcze) – zasięganie opinii. 

 

Referendum obligatoryjne – trzeba przeprowadzić; 

referendum fakultatywne – można przeprowadzić. 

 

Referendum aprobatywne (afirmatywne) – przyjęcie; 

referendum derogacyjne – odrzucenie. 

 

Referendum ogólnokrajowe – na terytorium całego kraju; 

referendum lokalne – na wybranym terytorium  

 

Inicjatywa ludowa-obywatele mogą w ten sposób inicjować tworzenie aktów prawnych lub ich 
odrzucenie. Istnieje również możliwość zgłoszenia inicjatywy ustawodawczej lub weta 
obywatelskiego.  Określona liczba obywateli (w Polsce sto tysięcy osób mających czynne prawo 
wyborcze w wyborach parlamentarnych) może przedłożyć konkretną propozycję lub tylko 
założenia. 

Ograniczenie inicjatywy ustawodawczej odnosi się do: 

 projektu ustawy budżetowej oraz projektów ustaw bezpośrednio wyznaczających sytuację 
finansów państwowych – inicjatywę posiada wyłącznie Rada Ministrów (itd. 221 
Konstytucji) 

 projektu ustawy o zmianie konstytucji – inicjatywa przysługuje grupie obejmującej co 
najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senatowi oraz prezydentowi (itd. 235 ust.1) 

 

3. Partycypacja obywatelska 

Partycypacja obywatelska to zespół działań i metod uczestnictwa obywateli w określaniu i 
rozwiązywaniu własnych problemów. Podstawą partycypacji jest uznanie legalności wybranej 
demokratycznie władzy i partnerstwo władz z grupami i organizacjami mieszkańców. Opiera się ona 
również na założeniu, że udział obywateli w zarządzaniu demokratycznym  miny ed nie powinien 
być ograniczony wyłącznie do udziału w wyborach. 

 



 Zasady obywatelskiego uczestnictwa: 

 

1.Podstawa: Informacja (władza mówi do obywateli) 
2.Krok I: Opozycja (obywatele wyrażają sprzeciw) 
3.Krok II: Odpowiedzi (władza wyjaśnia obywatelom) 
4.Krok III: Konsultacje (władza wysłuchuje obywateli) 
5.Krok IV: Partnerstwo (obywatele razem z władzami) 
6.Szczyt: Samozarządzanie (obywatele załatwiają swoje własne sprawy) 
 

Obywatele sami określają, co dla nich stanowi największy problem i w jaki sposób byłoby najlepiej 
go rozwiązać. Zadaniem władz jest wspomożenie ich w realizacji zadania. 

Partycypacja obywatelska zaczyna się tam, gdzie władze konsultują rozwiązanie problemu z 
obywatelami przed podjęciem decyzji. 

Zakres spraw podlegających partycypacji:  zagospodarowanie przestrzenne, komunikacja, 
ekologia, bezpieczeństwo, problemy społeczne (bieda, bezrobocie) 

Techniki partycypacyjne: konsultacje społeczne, dostęp do informacji publicznej, referendum, 
inicjatywa obywatelska, kontakt z radnymi, kontakt z prezydentem, składanie wniosków i petycji, 
pośrednie ciała przedstawicielskie 

4. Demokracja uczestnicząca 

Demokracja uczestnicząca jest procesem kolektywnego podejmowania decyzji, z wykorzystaniem 
kombinacji elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej. Znajduje zastosowanie w 
samorządach lokalnych i samorządach pracowniczych 

Wszyscy obywatele posiadają władzę decydowania o budżecie, inwestycjach, lokalnych podatkach i 
podziale administracyjnym. Dyskusje i głosowania odbywają się podczas otwartych zgromadzeń w 
gminach, dzielnicach i miastach. Delegaci mogą być w każdej chwili odwołani z pełnionej funkcji 
przez specjalnie zwołane zgromadzenie mieszkańców ich okręgu. Kadencje ograniczone są zwykle 
do jednego roku. Administracja, radni, burmistrz, stają się egzekutywą realizującą instrukcje od 
lokalnej społeczności. Większość istniejących obecnie form demokracji uczestniczącej współistnieje 
ze strukturami państwa i samorządu lokalnego. 

Demokracja uczestnicząca realizuje się zwykle poprzez budżet partycypacyjny. Budżet 
partycypacyjny oznacza oddolny proces definiowania priorytetów budżetowych i wskazywanie 
przez obywateli, które inwestycje i projekty należy realizować w ich miejscowości. Podczas 
tworzenia budżetu partycypacyjnego, uwzględniany jest poziom ważności przyznany danej sprawie 
przez mieszkańców. 

Prywatni inwestorzy muszą uzyskiwać zgodę mieszkańców i spełniać postawione przez nich 
warunki, od których uzależnili pozwolenie na budowę sklepu wielkoprzemysłowego, stacji 
benzynowej itd. Funkcjonowaniu demokracji uczestniczącej towarzyszy wzrost liczby organizacji 
pozarządowych.  

Przykładem zastosowania demokracji uczestniczącej jest istniejące od lat 70.XX w. Wolne Miasto 
Christiania w Kopenhadze, jednakże rząd duński od kilku lat zmierza do jej likwidacji. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Decyzja
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5. Społeczeństwo obywatelskie 

Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz 
określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. 
Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Niezależność 
nie musi oznaczać rywalizacji społeczeństwa z władzą. 

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość  jego członków w zakresie 
potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami 
społeczeństwa (społeczności) oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro. 

 
Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego rozwinęła się z pojęcia samostanowienia. Początkowo 
samostanowienie rozumiano jako ograniczenie suwerenności władztwa państwowego i 
rozszerzenie suwerenności władztwa publicznego. W miejsce „umowy o władzę” pojawia się 
umowa społeczna. 

Punktem wyjścia do wszelkich rozważań o społeczeństwie obywatelskim jest samorealizujący się 
człowiek biorący udział w działalności ekonomicznej, kulturalnej, domowej, stowarzyszeniowej i 
każdej innej, która rodzi się i rozwija w społecznościach lokalnych.  

Hasło to używane jest dziś najczęściej w odniesieniu do sfery aktywności społecznej, która 
zorientowana jest na realizację dobra wspólnego, rozumianego jako dobro innych, ale nie własne.  

 

6. Nieposłuszeństwo obywatelskie 

Nieposłuszeństwo obywatelskie  to  forma aktywności  miny edź iej polegającej na publicznym, 
demonstracyjnym (na ogół poprzedzonym odpowiednią publiczną zapowiedzią) złamaniu przepisu 
prawa dla wyrażenia obywatelskiego sprzeciwu wobec tego przepisu, wynikające z przekonania , że 
owe przepisy naruszają wartości istotne dla stosującego nieposłuszeństwo obywatelskie – 
połączone ze świadomością i zgodą na możliwości poniesienia negatywnych konsekwencji 
prawnych. 

 
Nowożytna historia obywatelskiego nieposłuszeństwa sięga połowy XIX wieku. Per Herngren 
wyznaczył 5 przesłanek konstytuujących działanie jako obywatelskie nieposłuszeństwo: działanie 
ma charakter otwarty i wolny; za podstawę uznaje się nieużywanie przemocy; działanie jest 
bezprawne lub też występuje przeciw jakiemuś prawu lub postanowieniu; bezpośrednim celem 
działania jest zmiana lub podtrzymanie pewnych zachowań społecznych. 

Najczęściej stosowaną formą obywatelskiego nieposłuszeństwa jest odmowa płacenia podatku. Ta 
forma walki z państwem ma już pewną tradycję i stosowana była itd. przez abolicjonistów.  

 Henry David Thoreau(1817-1862) – odmówił płacenia podatków na wojnę, 
protestując przeciw niewolnictwu, szykanowaniu Indian w USA i przeciw amerykańskiej 
inwazji na Meksyk. 
 

 Mahatma Gandhi(1869-1948) – Metody walki o niepodległość Indii ograniczał do 
demonstracji, pochodów, odmowy posłuszeństwa władzom, itd. w sprawie płacenia 
podatków, wykonywania zarządzeń, podejmowania pracy, głosowania w wyborach, czy 
bojkotu państwowych instytucji. 
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 Martin Luther King jr. (1929-1968) – walczył o równouprawnienie czarnoskórych 
mieszkańców USA. Stworzył filozofię wywierania nacisku zgodną z zasadami niestosowania 
przemocy, poprzez takie środki jak bojkot czy strajk okupacyjny, zajmowanie miejsc 
przeznaczonych dla białych  i marsze. 
 

 

Zachowanie polskiego społeczeństwa w czasie stanu wojennego noszenie czarnych ubrań, 
wstążeczek, oporników, plakietek „Solidarności”) również zalicza się do działań w ramach 
obywatelskiego nieposłuszeństwa,. 

Po 1989 r.  najgłośniejsze akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa w Polsce związane były z akcjami 
bezpośrednimi organizacji proekologicznych: 

  protest przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu 
  akcja „Tama Tamie” w Czorsztynie 
  protest przeciwko budowie obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy 
  protesty przeciw wydobyciu gazu łupkowego 

 
 Najczęściej stosowanymi formami są: 

 Ukrywanie uchodźców– przeprowadzone oficjalnie i publicznie udzielanie 
schronienia osobom, którym grozi wydalenie z kraju. Celem jest doprowadzenie do 
uzyskania przez uchodźcę azylu czy zasygnalizowanie problemu uchodźców (itd. akcje „Nikt 
nie jest nielegalny”). 

 Przymierze (ruch solidarnościowy)– w ciągu paru lat może zgromadzić wielu 
członków i sympatyków. Do rządu kieruje się listy osób, które deklarują poparcie protestu 
lub udział w „obywatelskim nieposłuszeństwie”. 

 Blokada– utrudnianie lub uniemożliwienie dostępu osobom lub pojazdom do 
blokowanego obiektu. 

 Okupacja– to sytuacja, gdy grupa ludzi przedostaje się na dany teren, i odmawia 
opuszczenia go 

 Obozy– popularna na Zachodzie odmiana okupacji polega na budowie obozu 
(stacjonarnego lub czasowego) w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, w którym odbywa się 
kontestowana działalność. 

 Odmowa współpracy– jest formą, która nie wymaga gruntownego przygotowania i 
może być przeprowadzona spontanicznie, której celem jest albo wywalczenie prawa do 
zwolnienia z części obowiązków, albo dążenie do zaprzestania w ogóle jakiejś działalności. 

 „Szwejkizm” (strajk włoski)– wykonywanie poleceń w sposób nader pedantyczny i 
traktując je jak najbardziej dosłownie doprowadzając przez to do ich niewykonalności.  

 Odmowa odbycia służby wojskowej– poborowy nie zgłasza się na wezwanie lub też 
powiadamia pisemnie komisję, że odmawia służby, gdyż godzi to w jego przekonania, 
czasami publicznie pali książeczkę wojskową. 

 Bezprawne kopiowanie– czyli zdobywanie i udostępnianie informacji ( Wikileaks) 
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7. Demokracja w Polsce   
-wybrane aspekty według badań  Centrum Badania Opinii Społecznej 

 

Istotnymi elementami  ustroju demokratycznego jest wpływ obywateli na sprawy lokalne i 
krajowe takie jak realny wpływ na stanowienie prawa, decyzje w obrębie  zagospodarowania 
przestrzennego i komunikacji, ekologii, bezpieczeństwa itd. 
 
Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej (BS/15/2008)  : 

 blisko 65% Polaków uważa, że zwykli ludzie nie mają wpływu na to, co się dzieje w kraju. 

 23% uważa, iż zdecydowanie nie ma wpływu na sprawy publiczne, 

 a 42%  iż „raczej nie ma” wpływu na kwestie publiczne. 

 58% populacji uważa, iż nie ma wpływu na sprawy swojego miasta oraz gminy. 

 

Podstawą współdziałania społeczeństwa obywatelskiego jest zaufanie, pozwalające  rozwiązywać 
problemy oraz osiągać społeczne cele szybciej i przy mniejszym nakładzie sił i środków. 
Przykładowo rolnicy, którzy podczas zbiorów pożyczają sobie narzędzia i wzajemnie pomagają w 
pracy, nie muszą inwestować w sprzęt i zatrudniać pracowników, tak jak ci zdani są tylko na siebie. 

 

Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej ( BS/24/2006 ) w roku 2006  

 40% społeczeństwa deklarowało nieufność wobec rządu,  

 50% wobec Administracji Publicznej  

 61% do partii politycznych. 

 

Fundament społeczeństwa obywatelskiego stanowi aktywność społeczna obywateli. 

 

Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej (BS/62/2011)  

 20% respondentów przyznaje, że zdarzyło mu się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 
pracować 

 nieodpłatnie na rzecz społeczności, środowiska naturalnego lub swojej miejscowości 

 16% przyznaje, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poświęciło swój wolny czas na 
dobrowolną i nieodpłatną pracę w jakiejś organizacji czy instytucji 

 *65%  nigdy nie zaangażowało w pracę społeczną rozumianą jako działania na rzecz 
środowiska naturalnego, społeczności czy też w ramach jakiejś organizacji bądź instytucji  

 *11% respondentów, za powód braku udziału w organizacjach pożytku publicznego podało 
niewiedzę o interesujących grupach, organizacjach czy osobach, którym badany chciałby 
pomóc. 

Od 2002  systematycznie wzrasta w Polsce liczba osób, przejawiających aktywność społeczną 
z 19% w roku 2002 do 24% w 2004r., 23% w 2006r i aż 80% w 2010r! 
( Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (251) przeprowadzono w dniach 7 – 13 kwietnia 2011 roku na liczącej 
1192 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. ) 


