
 KODEKS DOBREGO OBYWATELA – OBOWIĄZKI I CNOTY OBYWATELSKIE

Najważniejsze pojęcia:

- cnota

- patriotyzm

- sprawiedliwość

- rozwaga

- uczciwość- uczciwość

- odwaga cywilna

- tolerancja

CNOTA- gotowość do podejmowania działań uznawanych za godne człowieka, bez względu na to, 

czy przyniosą one korzyści innym ludziom. Cnoty obywatelskie to wartości, 

którymi powinien cechować się każdy dobry obywatel, bowiem tworzą dobre, 

stabilne i sprawiedliwe społeczeństwo, a ono takież państwo.

Obowiązki obywatela zapisane w Konstytucji RP

Obowiązki obywatelskie – ogół konstytucyjnie ustanowionych nakazów dotyczących obywateli danego kraju. 

Do podstawowych obowiązków należy: 

1. Poszanowanie praw innych 

2. Przestrzeganie prawa 

3. Ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych np. płacenie podatków

4. Obowiązek wierności Rzeczypospolitej 4. Obowiązek wierności Rzeczypospolitej 

5. Obowiązek obrony kraju

Współcześnie najczęściej wymieniane są następujące cnoty obywatelskie:

– odpowiedzialność to umiejętność wywiązywania się z danych obietnic, obowiązków, czynów. 

Ponadto to gotowość do poniesienia konsekwencji za niedotrzymanie obietnic, działań, których się podjęliśmy;

– tolerancja to poszanowanie i uznanie poglądów, potrzeb, zachowań innych ludzi. 

Nie oznacza ona jednak bezwzględnej akcepcji wszystkich zachowań i idei;

– uczciwość jest to trwała cecha ludzka, polegająca na mówieniu prawdy, 

przestrzeganiu reguł społecznych i norm moralnych;przestrzeganiu reguł społecznych i norm moralnych;

– uspołecznienie jest to podejmowanie różnych inicjatyw społecznych, 

zainteresowanie i zaangażowanie się w sprawy społeczne. 

Najpowszechniejszymi formami działań społecznych jest wolontariat (czyli bezinteresowna działalność dla dobra innych), 

akcje charytatywne, wybory, referenda. 

Czynnikami wpływającymi na aktywność społeczną obywateli są: wzorce rodzinne i społeczne, wychowanie;

 – sprawiedliwość to pozytywna cecha przypisywana osobom, działaniom oraz instytucjom społecznym, 

polegająca na bezstronności, patrzeniu i traktowaniu w ten sam sposób osób, zachowań stron. polegająca na bezstronności, patrzeniu i traktowaniu w ten sam sposób osób, zachowań stron. 

To unikanie bezpodstawnych oskarżeń. Istnieje pięć podstawowych rodzajów, zasad sprawiedliwości społecznej,

 mianowicie: każdemu to samo, każdemu według potrzeb, każdemu według jego zasług, każdemu według jego dzieł, 

każdemu według pozycji; .

– krytycyzm to postawa, przejawiająca się na umiejętności krytycznego myślenia, racjonalnej ocenie sytuacji, 

wyciąganiu odpowiednich wniosków. To wybranie realnych propozycji oraz przyjmowanie poglądów, 

idei dobrze uzasadnionych.

PATRIOTYZM – głęboka miłość do własnego państwa i narodu; 
rzetelne wypełnianie podstawowych obowiązków obywatelskich. 

Charakteryzuje się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, 

gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby, poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub nawet życia. 

Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka.

ROZWAGA – skłonność do namysłu, refleksji przed działaniem, zastanowienie, rozsądek; 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  – właściwość ludzkiego postępowania polegająca na możności ODPOWIEDZIALNOŚĆ  – właściwość ludzkiego postępowania polegająca na możności 

lub gotowości ponoszenia konsekwencji własnego postępowania;

ODWAGA CYWILNA – odwaga wypowiadania własnych przekonań 
niezależnie od opinii panującej 

lub demonstrowanie pewnych postaw, 

bez względu na możliwość ujemnych dla siebie konsekwencji

Wzór obywatela w państwie demokratycznym:

posiada odwagę cywilną – postępowanie w zgodzie ze swoim sumieniem, 

nawet wbrew odmiennej opinii i presji otoczenia. 

Człowiek taki potrafi się przyznać do błędu, ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie, 

mówi prawdę, staje w obronie pokrzywdzonych i słabych jest słowny – dotrzymuje słowa, 

przestrzega postanowień i umów – jest podstawą uczciwości. 

Człowiek dotrzymujący słowa jest wiarygodny, wzbudza zaufanie. Człowiek dotrzymujący słowa jest wiarygodny, wzbudza zaufanie. 

Jest punktualny jest wrażliwy społecznie – pomaga słabszym, 

biedniejszym jest obowiązkowy – wypełnia wszystkie obowiązki narzucone przez konstytucję,

 również te dla niego niewygodne np. płaci podatki przestrzega i szanuje prawo jest tolerancyjny 

wobec poglądów innych ludzi oraz ich postaw szanuje prawa innych jest aktywny 

i bierze odpowiedzialność za swoje życie w swoje ręce jest rzetelny.
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