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PRZEDMOWA 

 
Edukacja dzieci i młodzieży, szeroko rozumiana polityka pro-młodzieżowa 

i edukacyjna nabiera w ostatnich latach wyjątkowego znaczenia, stając się 
jednym z kluczowych priorytetów politycznych Unii Europejskiej oraz po-
szczególnych rządów państw europejskich. Ma ona zupełnie wyjątkową wagę 
dla utrzymania konkurencyjnej gospodarki poszczególnych krajów członkow-
skich i w efekcie całej Unii, budowania spójnego i sprawiedliwego społeczeń-
stwa, rozwoju technologicznego, kulturowego, czy wzmacniania dalszych 
procesów integracyjnych w Europie. Komisja Europejska wraz z państwami 
członkowskimi zbudowała mocne podstawy komplementarnego europejskie-
go obszaru edukacji — stworzenie większych możliwości nauki za granicą oraz 
zwiększenie nacisku na kluczowe kompetencje, takie jak umiejętności w za-
kresie przedsiębiorczości czy umiejętności cyfrowe, propagowanie wzajem-
nego uznawania dyplomów, nauka języków obcych, wczesna edukacja i opie-
ka nad dzieckiem, przeciwdziałanie różnego rodzaju zjawiskom niepożąda-
nym, 
a także szerzenie wspólnych wartości i opowiadanie się za inkluzją społeczną. 

Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, 
podkreślił w 2016 r., iż Europejskie systemy kształcenia mogą odegrać istotną 
rolę w stawieniu czoła tak ważnym problemom jak długotrwałe bezrobocie 
młodzieży i powolny wzrost gospodarczy, jak również nowym wyzwaniom ta-
kim jak kryzys uchodźczy. Kształcenie odegra jednak tę rolę jedynie wówczas, 
gdy będzie przynosić dobre rezultaty. Bardziej niż kiedykolwiek musimy za-
pewnić, by dzięki systemowi kształcenia młody człowiek mógł stać się aktyw-
nym i niezależnym obywatelem oraz znaleźć satysfakcjonującą pracę. Nie jest 
to jedynie kwestia zapewnienia zrównoważonego wzrostu i innowacji. Ta 
kwestia dotyczy równego traktowania1. 

Coraz ważniejszą rolę w tym procesie oddaje się w sposób naturalny nau-
czycielom, edukatorom, a więc filarowi systemów edukacyjnych, podkreślając 
z drugiej strony pilną konieczność poświęcenia większej uwagi ich statusowi 
społecznemu, finansowemu, kwestiom rozwoju społeczno-zawodowego 
i kompetencyjnego oraz wsparciu pozaformalnemu. Właśnie nauczyciele sta-
                                                             
1 https://ec.europa.eu/poland/news/161107_education_pl. 

https://ec.europa.eu/poland/news/161107_education_pl
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nowili jeden z głównych obszarów zainteresowania kolejnej edycji tzw. Moni-
tora Kształcenia i Szkolenia w 2019 r.2 Zawarto w nim analizę wyników mię-
dzynarodowego badania na temat nauczycieli przeprowadzonego przez Or-
ganizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W badaniu podkreślono po-
trzebę zwiększenia wysokiej jakości oferty szkoleniowej dla nauczycieli, aby 
lepiej mogli radzić sobie z wyzwaniami współczesnej edukacji, powiązanej 
w wielu kwestiach z zagadnieniami profilaktyki społecznej, w tym natury 
technologicznej, jak korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych (przy jednoczesnej świadomości i konieczności edukacji 
w tym zakresie w obszarze potencjalnych zagrożeń), związanych z polityką 
włączającą oraz aspektami wielokulturowości w edukacji (w tym rozszerzają-
co można uznać, także w wymiarze integracyjnym oraz walki z wszelkimi ob-
jawami radykalizacji postaw). Była to już dziesiątą edycja programu i ósme 
wydanie raportu od czasu wprowadzenia unijnych ram współpracy w dziedzi-
nie kształcenia i szkolenia, które wszystkie państwa członkowskie uzgodniły 
w 2009 r. Generalnie Monitor… jest bardzo praktycznym, przekrojowym i po-
trzebnym narzędziem, które koncentruje się na ocenie postępów w realizacji 
celów w zakresie kształcenia i szkolenia (aktualnie na 2020 r.) w każdym pań-
stwie członkowskim, informując o podejmowaniu kwestii związanych z edu-
kacją w ramach corocznego europejskiego semestru3. Ponadto pomaga okre-
ślić, gdzie należy skierować unijne finansowanie na kształcenie, szkolenie 
i podnoszenie kwalifikacji w ramach kolejnego długoterminowego budżetu 
UE. W raporcie analizuje się główne wyzwania dla europejskich systemów 
oświaty oraz prezentuje środki z zakresu polityki, które mogą przyczynić się 
do dostosowania tych systemów do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy. Na 
sprawozdanie składają się: porównanie państw członkowskich, pełna lista 
szczegółowych sprawozdań dotyczących poszczególnych państw oraz specjal-
na strona internetowa4, zawierająca szereg odniesień i danych uzupełniają-

                                                             
2 Pełny raport dostępny na: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-
library-docs/et-monitor-report-2019-poland_pl.pdf. 
3 Europejski semestr to procedura, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą 
i budżetową w UE. Jest elementem unijnego zarządzania gospodarczego. Najważniejsza część 
procedury przypada na pierwszych 6 miesięcy roku, stąd nazwa „semestr”. Podczas europej-
skiego semestru państwa członkowskie dopasowują swoją politykę budżetową i gospodarczą 
do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE.  
4 https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en. 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
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http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
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cych. Monitor… jest integralną częścią ogólnoeuropejskich działań wspierają-
cych kraje członkowskie. Prezentowanie licznych przykładów dobrych praktyk 
oraz ożywienie dialogu i debaty w tym zakresie pomaga państwom we wpro-
wadzaniu udoskonaleń w ich własnych systemach kształcenia. 

Jak zostało to już podniesione, Komisja Europejska wzmacnia państwa 
członkowskie w reformowaniu i udoskonalaniu systemów kształcenia poprzez 
współpracę polityczną, analizę porównawczą i liczne programy wspierające, 
możliwe do realizacji na poziomie międzynarodowym, krajowym, regional-
nym czy lokalnym, dedykując na powyższe działania bardzo wysokie nakłady 
finansowe. Przytoczyć można tu europejskie fundusze strukturalne i inwesty-
cyjne, w tym Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak również Eu-
ropejski Korpus Solidarności, program „Horyzont 2020” czy Europejski Insty-
tut Innowacji i Technologii. Szerzej wybrane programy zostaną omówione 
w kolejnych rozdziałach poradnika. Należy również wskazać, iż flagowy pro-
gram w tym zakresie, ERASMUS+, ma zostać zasilony co najmniej podwojo-
nym budżetem na lata 2021–2027 w relacji do poprzedniego długotermino-
wego budżetu UE, a więc do kwoty nie mniejszej niż ok. 30 mld EUR5, co po-
zwoli objąć programem aż 12 milionów osób. Wiadomo, iż Parlament Euro-
pejski zaproponował w marcu 2019 r. potrojenie budżetu programu Era-
smus+ i rozszerzenie współfinansowania i współpracy z innymi programami 
europejskimi6. Należy również podnieść, iż cały program poszerzony został 
w sposób istotny w najbliższej perspektywie o większe możliwości powiązania 
edukacji i sportu, jako efekt ogólnoeuropejskich wniosków dot. m.in. potrze-
by szerszego mechanizmu wzmocnienia profilaktyki pro-zdrowotnej wśród 
dzieci i młodzieży. Podnieść tu można chociażby wnioski ujęte w tzw. Rapor-
cie Młodzieżowym z 2015 r. (EU Youth Report) w zakresie niebezpiecznego 
trendu wzrostowego wśród dzieci i młodzieży w Europie w obszarze otyłości 
oraz używania (zwłaszcza przez chłopców) większej ilości narkotyków mięk-
kich7, konkluzjach posiedzenia Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu 

                                                             
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_18_3948. 
6 W ciągu ostatnich 30 lat w programie Erasmus+ wzięło udział ponad 9 mln osób, a w samym 
tylko 2017 r. skorzystało z niego prawie 800 tys. osób. Program obejmuje obecnie 33 państwa 
(wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz Turcję, Macedonię Północną, Norwegię, Islandię 
i Liechtenstein) oraz jest otwarty dla państw partnerskich na całym świecie. 
7 https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_18_3948
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
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z 2015r.8, czy w Europejskim Raporcie Narkotykowym z 2019 r., gdzie wska-
zano, iż szereg państw zgłasza zwiększone użycie m.in. konopi indyjskich 
w młodszych grupach wiekowych, dane analiz statystycznych w stosowaniu 
kokainy z kolei również w wielu państwach wskazują na zwiększony poziom 
użycia tego narkotyku w tej grupie wiekowej. Ogólnie, dane w tym zakresie są 
nadal bardzo niepokojące i wskazują, iż w zeszłym roku po narkotyki sięgnęło 
około/aż 96 milionów osób dorosłych oraz 19,1 mln tzw. młodych osób do-
rosłych (w wieku 15–34), przy czym było wśród nich około dwukrotnie więcej 
mężczyzn niż kobiet9. Co ciekawe, jak zauważono w raporcie, zważywszy na 
fakt, iż istotną grupą docelową wielu interwencji związanych z narkotykami są 
właśnie młodzi ludzie, ta część społeczeństwa jako najbardziej zaznajomiona z 
nowymi technologiami w wielu obszarach życia jest prawdopodobnie grupą 
najbardziej otwartą również na wykorzystanie takiej technologii 
w profilaktyce narkotykowej, leczeniu i interwencjach służących redukcji 
szkód, w tym może czerpać korzyści z takich rozwiązań efektywniej w stosun-
ku do pozostałych grup wiekowych. 

Europejski obszar edukacji stanowi duży krok naprzód poczyniony przez 
UE, która mierzy się z wyzwaniami XXI w., stwarza wszystkim możliwości 
i wykorzystuje to, co ma najcenniejszego: talenty swoich obywateli (Tibor 
Navracsics)10. 

                                                             
8 Wykorzystanie sportu do włączenia społecznego młodzieży było ponadto jednym z najważ-
niejszych tematów posiedzenia Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, które odbyło się 
w Brukseli 24 listopada 2015 r. Obecny na spotkaniu Komisarz Tibor Navracsics, wskazał m.in., 
iż Komisja Europejska skupi się na działaniach prewencyjnych by redukować zagrożenie terro-
rystyczne, a doskonałym narzędziem dla realizacji tego celu może być np. sport. Również 
w tym kontekście przedstawiciele poszczególnych państw zaprezentowali swoje krajowe do-
świadczenia związane z realizacją projektów sportowych zawierających komponent edukacyjny 
i skierowanych do młodzieży wykluczonej. Polska opisała swój projekt p.n. Program przeciw-
działania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, który od kilku lat z sukce-
sem zachęca młodzież poprzez sport do rozwoju osobistego oraz do większej odpowiedzialno-
ści społecznej. W trakcie spotkania przyjęto również Konkluzje w sprawie promowania zajęć 
w zakresie sprawności ruchowej, aktywności fizycznej i zajęć sportowych dla dzieci, w których 
Rada podkreśla istotną rolę, jaką odgrywa prowadzenie aktywnego trybu życia wśród najmłod-
szych. 
9 Pełny raport dostępny na: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/ 
11364/20191724_TDAT19001PLN_PDF.pdf. 
10 https://glos.pl/komisarz-tibor-navracsics-dla-glosu-europa-potrzebuje-nauczycieli. 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001PLN_PDF.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001PLN_PDF.pdf
https://glos.pl/komisarz-tibor-navracsics-dla-glosu-europa-potrzebuje-nauczycieli
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Bezsprzecznym jest fakt, iż skuteczne modele edukacyjne muszą sprawnie 
reagować na wszelkiego rodzaju zagrożenia społeczno-profilaktyczne (profi-
laktyka narkotykowa, antydyskryminacyjna, walka z niedostosowaniem spo-
łecznym, radykalizacją postaw) oraz cyberzagrożenia. Bez skutecznej reakcji 
na te zjawiska nie jest możliwym komplementarny rozwój w kierunku inno-
wacyjności czy wysokiej jakości kształcenia, te potrzeby winny być zaspokaja-
ne w pierwszej kolejności. Bezsprzecznym jest również fakt, iż filarem sku-
tecznej walki na tym polu z ww. zjawiskami są nauczyciele, edukatorzy, od 
których umiejętności, kwalifikacji i talentów zależą losy całego systemu, oraz 
budowanie szerokich koalicji międzyinstytucjonalnych, szczególnie na pozio-
mie regionalnym oraz lokalnym, z udziałem wszystkich reprezentantów dzia-
łających na rzecz bezpieczeństwa — Policji, szkół i placówek oświatowych, 
instytucji naukowych i sektora pozarządowego, przy wsparciu podmiotów 
unijnych. 

Unia wspiera istotnie poszczególne systemy i polityki edukacyjne krajów 
członkowskich, oddając przy tym pełną autonomię w zakresie kształtowania 
własnych modeli edukacyjnych, jednocześnie tylko i wyłącznie na tych krajach 
spoczywa również pełna odpowiedzialność za jakość, efektywność i innowa-
cyjność wdrażanych systemów i rozwiązań. 

Mając na celu potrzebę wsparcia działań edukacyjnych w obszarze bez-
pieczeństwa i profilaktyki społecznej skierowanej do dzieci i młodzieży, bu-
dowania programów profilaktycznych i banku dobrych praktyk, a w szczegól-
ności tworzenia dodatkowych narzędzi dydaktyczno-informacyjnych dla nau-
czycieli i edukatorów (w tym należy tu pamiętać o szerokiej grupie policjan-
tów-profilaktyków), a jednocześnie próbując wzmocnić wyjątkowe kompe-
tencje i talenty tej grupy społeczno-zawodowej, oddajemy na Państwa ręce 
przedmiotowy poradnik edukacyjny: Młody Obywatel w UE – Bezpieczeństwo, 
edukacja, profilaktyka. Mamy przy tym nadzieję, iż będzie to stanowiło dla 
Państwa przydatne narzędzie w realizowanych procesach edukacyjnych. 
Przedmiotowe opracowanie jest efektem szerokiej, wielostronnej współpracy 
międzyinstytucjonalnej oraz dialogu na rzecz bezpieczeństwa i edukacji, jak 
również stanowi wymierną platformę do dalszego rozszerzania sieci współ-
pracy dla bezpieczeństwa. Twórcami materiałów są m.in. policjanci-
profilaktycy garnizonu łódzkiego, nauczyciele Kuratorium Oświaty w Łodzi, 
nauczyciele-konsultanci ośrodków doskonalenia zawodowego regionu łódz-
kiego i mazowieckiego, sieci eksperckiej Team Europe oraz Centrum Europej-
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skiego Natolin (Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi). Dodatkową 
wartością poradnika jest również wskazanie na komplementarność  instru-
mentu profilaktyki społecznej, na które składa się wysoka jakość systemu 
kształcenia, stawianie kompetencji edukatorów na pierwszym planie w pro-
cesach usprawniających mechanizmy edukacyjne, sprawne reagowanie na 
pojawiające się trendy edukacyjno-profilaktyczne, konieczność interdyscypli-
narności działań – edukacja przez sport, kulturę, edukację obywatelską, pro-
zdrowotną, wdrażającą komponent solidarnościowy, edukację społeczną, 
oraz co najważniejsze, promocja kreowania solidnych koalicji społeczeństwa, 
nauki, Policji i innych służb, sektora pozarządowego na rzecz dialogu i bezpie-
czeństwa, lokalnie, regionalnie i międzynarodowo. 

Poradnik podzielony został na dwa moduły i obszary narzędziowe. Pierw-
szy moduł dedykowany jest przede wszystkim wsparciu informacyjnemu edu-
katorów w zakresie tła, strategii, regulacji prawnych, zasobów, aktualnych 
tendencji oraz priorytetów edukacyjnych w Polsce i w Europie, zasygnalizo-
waniu swoistego przeglądu dydaktyczno-profilaktycznego, jak również nakie-
rowaniu czytelników na systemy wsparcia na poziomie unijnym oraz krajo-
wym, w tym w szczególności w postaci obszernego katalogu programów i ini-
cjatyw wspierających UE, w których udział może wziąć każda szkoła, uczeń czy 
nauczyciel/edukator. Jednakowoż, przedmiotowe opracowania, w szczegól-
ności trzy pierwsze rozdziały, mogą również stanowić interesujący materiał 
edukacyjny przypominający jakie przywileje, a — z drugiej strony — jakie ob-
owiązki, daje status obywatela UE. 

W drugim module z kolei poradnik podejmuje w sposób bardzo praktycz-
ny, rozbudowany katalog porad, wskazówek oraz scenariuszy zajęć do wyko-
rzystania bezpośrednio na zajęciach edukacyjnych, odnosząc się wprost do 
aktualnych i niezwykle istotnych zarówno w Polsce, jak i w całej Europie za-
grożeń w następujących sekcjach profilaktycznych:  

— cyberzagrożenia; 
— prawa człowieka, radykalizacja postaw i mowa nienawiści; 
— edukacja dla bezpieczeństwa; 
— narkotyki, dopalacze i środki psychoaktywne; 
— bezpieczeństwo w ruchu i transporcie drogowym. 
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Wspomnieć należy, iż ww. lista priorytetów jest wynikiem m.in. szerokich 
konsultacji oraz badań prowadzonych we współpracy z Komendą Wojewódz-
kią Policji w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, bardzo dużej grupy przed-
stawicieli szkół oraz placówek oświatowych, jak i analiz własnych Centrum 
Europejskiego Natolin, odpowiadając wprost na potrzeby adresatów projektu 
oraz w naszej ocenie trendy krajowe i ogólnoeuropejskie. 

Konrad Dziurdzia 
Zastępca Dyrektora ds. Programowych 
Kierownik CDE w Łodzi 
Centrum Europejskie Natolin 



MODUŁ I
PROFILAKTYKA I EDUKACJA

W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

ZARYS ZAGADNIENIA
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Dr Rafał Kuligowski  

 
I.1. 

PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
Obywatelstwo Unii Europejskiej zostało utworzone na mocy Traktatu 

z Maastricht, który został podpisany 7 lutego 1992 r., natomiast wszedł 
w życie 1 listopada 1993 r. Na mocy tego traktatu powołano także do życia 
instytucję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji na 
ten temat znajduje się na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego. 

Obywatelem Unii Europejskiej jest każda osoba mająca obywatelstwo 
jednego z państw członkowskich. Ma ono zatem charakter uzupełniający 
w stosunku do obywatelstwa krajowego, warto jednak pamiętać, że go nie 
zastępuje11. Obywatelstwo krajowe i obywatelstwo europejskie to pojęcia 
zarówno względem siebie autonomiczne, jak i nieodłącznie powiązane. Oby-
watelstwo Unii Europejskiej zakłada istnienie obywatelstwa państwa człon-
kowskiego, ale jednocześnie jest ono pojęciem polityczno-prawnym charakte-
ryzującym się swoją odrębnością. Obywatelstwo państwa członkowskiego nie 
tylko umożliwia korzystanie z praw przyznawanych przez prawo Unii Europej-
skiej, ale czyni ono z nas obywateli Unii. Obywatelstwo Unii pełni także funk-
cję więzi o charakterze politycznym pomiędzy obywatelami europejskimi i nie 
chodzi tu o więź polegającą na przynależności do jednego narodu. Koncentru-
je się ona na wspólnym zaangażowaniu na rzecz otwarcia swych wspólnot 
politycznych i pozostałych obywateli europejskich oraz na rzecz ustanowienia 
nowej formy solidarności obywatelskiej i politycznej na skalę europejską12. 

Gdy Polska 1 maja 2004 r. przystąpiła do Unii Europejskiej z mocy samego 
prawa, wszyscy obywatele Polski stali się od razu obywatelami tej organizacji 
międzynarodowej. Przysługuje nam zatem cały katalog praw związanych 
z członkostwem w Unii Europejskiej, a co ciekawe, z obywatelstwem Unijnym 
nie wiąże się żaden obowiązek! 

                                                             
11 Art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
12 Poiares Maduro, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opinia 
w sprawie C-135/08 Janko Rottman przeciwko Freistaat Bayern. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT
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Wykres nr 1 
Katalog praw przysługujący obywatelom Unii Europejskiej 

 

Opracowano na podstawie Tytułu V Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 

Każdy obywatel Unii Europejskiej może wykonywać swoje prawo do gło-
sowania lub kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarów-
no w państwie Unii Europejskiej miejsca zamieszkania, jak również w pań-
stwie miejsca pochodzenia. Z zastrzeżeniem, że można głosować lub kandy-
dować w danych wyborach tylko raz. By skorzystać z prawa obywatel euro-
pejski musi zostać wpisany na listę wyborców najpóźniej na przeddzień sa-
mych wyborów. Wyborca niebędący obywatelem państwa, w którym chce 
zostać wpisany na listę wyborczą, ma obowiązek przedłożyć takie same do-
kumenty, co wyborca będący obywatelem tego państwa oraz dostarczyć do-
datkowe informacje w postaci formalnego oświadczenia. Szczegółową proce-
durę określa unijna dyrektywa13. 

Kolejnym prawem związanym z obywatelstwem Unii Europejskiej jest 
możliwość kandydowania i głosowania w wyborach lokalnych i regionalnych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, którego obywatelem nie jest, 
a w nim mieszka. Co ważne obywatel bierze udział w wyborach i ma możli-
wość kandydowania na takich samych warunkach co obywatele tego pań-

                                                             
13 Dyrektywa Rady 93/109/WE – szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kan-
dydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie Unii Europejskiej, którego nie są obywatelami. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PL#d1e570-393-1
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_pl.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l23025&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l23025&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l23025&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l23025&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l23025&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l23025&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l23025&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l23025&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l23025&from=PL
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stwa. Każdy zainteresowany obywatel, chcący wziąć udział w wyborach lokal-
nych lub regionalnych musi złożyć wiosek o dopisanie go do listy wyborców 
w państwie zamieszkania. Należy zwrócić uwagę, że nie można nakładać na 
obywateli UE zamieszkujących w innym państwie członkowskim, dodatko-
wych warunków innych niż te które posiadają obywatele tego państwa. Co 
ważne, jeżeli w danym państwie członkowskim wybory lokalne lub regionalne 
są obowiązkowe, obywatele Unii Europejskiej zamieszkujący w tym państwie, 
będą także objęci tym obowiązkiem. Państwa członkowskie Unii Europejskiej 
mogą odmówić prawa głosowania lub kandydowania w przypadku gdy: 

— obywatel Unii Europejskiej utracił prawo do głosowania lub kandydo-
wania zgodnie ze prawem kraju swojego pochodzenia należącego do 
Unii Europejskiej na mocy wydanego postanowienia lub orzeczenia na 
podstawie prawa cywilnego bądź karnego; 

— nie są w stanie przedstawić oświadczenia o obywatelstwie lub zamiesz-
kaniu, a także dokumentów poświadczających tożsamość14. 

Unia Europejska zastrzegła państwom członkowskim prawo wyłączenia 
z możliwości kandydowania w wyborach na wybieralne stanowiska, zastrze-
gając tę kompetencję wyłącznie dla obywateli tego państwa. Więcej informa-

cji znajdziesz na stronie internetowej EUR-Lex. 
Prawo dostępu do dokumentu jest kolejnym prawem przysługującym 

obywatelom Unii Europejskiej, a jednocześnie budującym zaufanie do insty-
tucji Unii Europejskiej. Dostęp do dokumentów instytucji Unii Europejskiej 
jest fundamentem realizacji zasady przejrzystości. Zgodnie z przepisami trak-

                                                             
14 Dyrektywa Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiająca szczegółowe warunki 
wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii 
mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31994L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31994L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31994L0080
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tatowymi, każdy obywatel Unii Europejskiej i wszystkie osoby zamieszkujące 
na terenie Unii Europejskiej mają prawo dostępu do dokumentów. Szczegó-
łowo tę kwestię reguluje rozporządzenie nr 1049/2001. Instytucje wychodzą 
naprzeciw obywatelom Unii Europejskiej, by korzystali z przysługującego im 
prawa. W tym celu, np. Parlament Europejski przygotował elektroniczny re-
jestr dokumentów. Jest to narzędzie ułatwiające wyszukiwanie dokumentów 
i zawiera odesłania do dokumentów powstałych w tej instytucję od 2001 r. 

Na mocy tego samego traktatu, w którym utworzono instytucję obywatel-
stwa Unii Europejskiej, utworzono także urząd Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Wraz z tym urzędem pojawiła się możliwość składania skargi 
na złe administrowanie przez instytucje i organy Unii Europejskiej. Musi jed-
nak ona spełniać łącznie następujące wymogi formalne: 

— osobą uprawnioną do złożenia skargi jest obywatel Unii Europejskiej, 
osoba mająca miejsce zamieszkania w kraju Unii Europejskiej lub organ 
(np. organizacja pozarządowa, fundacja, firma) mająca swoją siedzibę 
w kraju członkowskim Unii Europejskiej; 

— musi zostać napisana w jednym z 24 języków urzędowych Unii Europej-
skiej; 

— zakres przedmiotowy skargi może dotyczyć wyłącznie przypadków 
niewłaściwego administrowania przez instytucję lub organ Unii Euro-
pejskiej15; 

— musi zostać złożona nie później niż do dwóch lat licząc od daty stwier-
dzenia przez osobę składającą skargę stanu faktycznego; 

— skarga jest narzędziem ostatecznym, tzn. może zostać złożona po prze-
prowadzeniu odpowiednich działań administracyjnych wobec instytu-
cji, która potencjalnie dopuściła się naruszenia. 

Na wniosek skarżącego Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może 
podjąć decyzję, że skarga złożona może uzyskać charakter poufny. Może on 
także z urzędu podjąć taką decyzję, w przypadku gdy uzna, że jest to niezbęd-
ne dla ochrony interesów skarżącego lub osób trzecich. Przepisy szczegółowe 
określające zasady funkcjonowania i wykonywania urzędu Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich: 

                                                             
15 Przez niewłaściwie administrowanie rozumie się m.in. nadużycie władzy, nieprawidłowości 
administracyjne, dyskryminację, złamanie przepisów prawa, etc.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF
https://www.ombudsman.europa.eu/pl/home
https://www.ombudsman.europa.eu/pl/home
https://www.ombudsman.europa.eu/pl/make-a-complaint
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— Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie 

przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji 
Rzecznika Praw Obywatelskich; 

— Przepisy wykonawcze. 

 

Możliwość złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego, to kolejny przy-
kład prawa przysługującego obywatelom Unii Europejskiej. Z tego prawa mo-

Wykres nr 2 
Działania podejmowane przez Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich po złożeniu skargi 

 
Opracowano na podstawie EUR-Lex. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31994D0262
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31994D0262
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31994D0262
https://www.ombudsman.europa.eu/pl/legal-basis/implementing-provisions/pl
https://www.ombudsman.europa.eu/pl/legal-basis/implementing-provisions/pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=legissum:o10005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=legissum:o10005
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gą skorzystać indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami wszyscy obywate-
le Unii Europejskiej, jak również osoby fizyczne lub prawne posiadające miej-
sce zamieszkania bądź siedzibę zgodnie ze statutem zlokalizowaną w pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej. Zakresem przedmiotowym petycji mo-
gą być objęte wyłącznie te działania, które zgodnie z prawem traktatowym 
zastrzeżone są do działalności Unii Europejskiej oraz przedmiot petycji doty-

czy ściśle podmiotu składającego petycję. 
 
Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu to kolejne prawo wyni-

kające z obywatelstwa Unii Europejskiej. Pierwsze wzmianki w zakresie tego 
prawa znalazły się w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Go-
spodarczą z 1957 r. Przez kolejne lata i reformy prawa traktatowego, swobo-
da przepływu osób i przebywania znacznie się rozszerzyła. Obecnie, obywate-
le Unii Europejskiej, którzy posiadają ważny paszport lub dowód tożsamości: 

— posiadają prawo wjazdu do innego państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej bez wizy wjazdowej lub wyjazdowej, natomiast członkowie ro-

Wykres nr 3 
Procedura składania petycji 

 
Opracowano na podstawie: Parlament Europejski, „prawo do składania petycji” 

  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/147/swobodny-przeplyw-osob
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/147/swobodny-przeplyw-osob
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/147/swobodny-przeplyw-osob
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/147/swobodny-przeplyw-osob
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/147/swobodny-przeplyw-osob
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/147/swobodny-przeplyw-osob
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/147/swobodny-przeplyw-osob
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/147/swobodny-przeplyw-osob
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/147/swobodny-przeplyw-osob
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dziny nie będący obywatelami państwa członkowskiego mogą skorzy-
stać z tego prawa przy posiadaniu ważnej karty pobytowej; 

— posiadają prawo pobytu na terenie innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej do trzech miesięcy bez jakichkolwiek warunków 
i formalności; 

— posiadają prawo pobytu na terenie innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej powyżej trzech miesięcy, gdy spełnią odpowiednie 
warunki; 

— jeżeli obywatel Unii Europejskiej legalnie mieszka w innym państwie 
członkowskim nieprzerwanie przez pięć lat, przysługuje mu prawo sta-
łego pobytu w tym państwie, prawo to dotyczy także członków jego 
rodziny; 

— obywatele Unii Europejskiej mają prawo do równego traktowania 
z obywatelami państwa przyjmującego16. 

Więcej informacji na temat swobody przemieszczania się i pobytu można 
znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Euro-
pejskiego. 

Na podstawie art. 23 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
art. 46 karty praw podstawowych Unii Europejskiej każdy obywatel Unii Eu-
ropejskiej ma prawo do równego traktowania w zakresie ochrony przez orga-
ny konsularne i dyplomatyczne dowolnego państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej podczas podróżowania i mieszkania poza Unią Europejską17. Więcej 
informacji znajdziesz na stronie EUR-Lex. 

Pytania kontrolne: 
— Kto posiada status obywatela Unii Europejskiej? 
— Jakie prawa i obowiązki nadaje obywatelstwo Unii Europejskiej? 

                                                             
16 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się 
i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 
i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG. 
17 Dyrektywa Rady (UE) 2015/637z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie środków koordynacji 
i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną niereprezentowanych obywateli Unii 
w państwach trzecich oraz uchylająca decyzję 95/553/WE. 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/citizens-rights/freedom-movement-and-residence_pl
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/citizens-rights/freedom-movement-and-residence_pl
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/citizens-rights/freedom-movement-and-residence_pl
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/citizens-rights/freedom-movement-and-residence_pl
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/citizens-rights/freedom-movement-and-residence_pl
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/citizens-rights/freedom-movement-and-residence_pl
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/citizens-rights/freedom-movement-and-residence_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012E023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012P046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=legissum:230505_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0637&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0637&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0637&from=PL
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— Czy obywatele Polski posiadają obywatelstwo europejskie? 
— Kiedy zostało utworzone obywatelstwo europejskie? 
— Czy można pozbawić osobę obywatelstwa europejskiego? 

Literatura pomocnicza: 
— Komisja Europejska, „Czy wiesz, że… 10 praw, które przysługują obywa-

telom UE” 
— Parlament Europejski, „Obywatele Unii Europejskiej i ich prawa” 
— EUR-Lex, „Obywatelstwo Unii” 
 

I.2. 
WYBRANE ASPEKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 

I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Czym jest prawo międzynarodowe publiczne? Dlaczego państwa prze-

strzegają prawa międzynarodowego? W wyniku między innymi tych pytań 
zostały sformułowane teorie między innymi doktryna naturalistyczna oraz 
teoria pozytywistyczna.  

Doktryna naturalistyczna odwołuje się ściśle do prawa natury. Zdaniem 
zwolenników tej doktryny zasady prawa międzynarodowego wynikają z samej 
natury państwa. Z samego faktu istnienia państwo ma przyrodzone, podsta-
wowe lub fundamentalne prawa, do których przestrzegania są zobowiązane 
inne państwa18. 

Teoria pozytywistyczna wskazuje, że podstawą obowiązywania prawa 
międzynarodowego jest powszechna wola przestrzegania przez państwa. Jej 
podstawą są normy zwyczajowe, czyli powszechna praktyka uznana za prawo, 
czy też w normach konwencyjnych. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzyna-
rodowej w sprawie statku Lotos z 1927 roku stwierdził, że normy prawa obo-
wiązujące państwa wywodzą się z ich woli usankcjonowanej w umowa, bądź 
w praktyce19. 

                                                             
18 K. Bierzanek i J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1992, Rozdział II, s. 15–17.  
19 Ibidem.  

http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/Czy%20wiesz,%20ze___.pdf
http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/Czy%20wiesz,%20ze___.pdf
http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/Czy%20wiesz,%20ze___.pdf
http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/Czy%20wiesz,%20ze___.pdf
http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/Czy%20wiesz,%20ze___.pdf
http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/Czy%20wiesz,%20ze___.pdf
http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/Czy%20wiesz,%20ze___.pdf
http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/Czy%20wiesz,%20ze___.pdf
http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/Czy%20wiesz,%20ze___.pdf
http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/Czy%20wiesz,%20ze___.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/145/obywatele-unii-europejskiej-i-ich-prawa
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/justice_freedom_security/2305.html?root=2305&locale=pl
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Normy prawa międzynarodowego publicznego zostały uregulowane 
głównie w umowach bądź konwencjach międzynarodowych, a także w po-
wszechnie uznawanych wartościach standardach czy zasadach. Do nich oczy-
wiście umowy międzynarodowe nie muszą odnosić się wprost. Umowy, czy 
konwencje międzynarodowe, ze względu na liczbę podmiotów ją podpisujące 
możemy podzielić na dwustronne (czyli zawarte między dwoma suwerennymi 
państwami) lub wielostronne (zawarte przynajmniej z trzema państwami). 
Istnieje wiele powszechnie dostępnych źródeł informacji o prawie międzyna-
rodowym. Na szczególne podkreślenie zasługuje: 

— zbiór traktatów ONZ; 
— ONZ - prawa człowieka; 
— Rada Europy – konwencje; 
— Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO); 
— Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego (ICCS); 

Wykres nr 4 
Źródła prawa międzynarodowego publicznego 

 

Opracowano na podstawie: Adam Łazowski, Anna Zawidzka-Łojek, "Prawo międzynarodowe 
publiczne", Wydawnictwo C.H. Beck, s. 8. 

  

https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?lang=en
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
https://www.coe.int/en/web/conventions/
http://www.imo.org/en/pages/default.aspx
http://www.ciec1.org/
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— Haska Konferencja; 
— Europejski Obszar Gospodarczy (EOG); 
— Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu s (EFTA); 
— elektroniczny system informacji o prawie międzynarodowym (EISIL); 
— przewodnik po prawie międzynarodowym. 
Ściśle z pojęciem prawa międzynarodowego publicznego wiąże się pojęcie 

organizacji międzynarodowej. Za ten podmiot prawa międzynarodowego 
można uznać zrzeszenie przynajmniej trzech państw lub innych podmiotów, 
stworzone w celu podejmowana wspólnych działań mających wymiar mię-
dzynarodowy, czy to też realizowany przez działalność międzynarodową20. 

Biorąc pod uwagę różne kryteria, możemy dokonać pewnych klasyfikacji 
organizacji międzynarodowych. Najczęściej spotykanym jest podział ze 
względu na podmioty tworzące organizację międzynarodową: organizacja 
międzynarodowa rządowa oraz organizacja międzynarodowa pozarządowa. 
Pierwsza zrzesza państwa (np. Unia Europejska), druga natomiast stowarzy-
szenia, fundacje lub inne osoby prawne (np. Europejska Federacja Pracowni-
ków Transportu). Kolejny podział wynika z zakresu podmiotowego (zasięgu 
geograficznego). W ramach tego podziału możemy wyróżnić: organizacje 
międzynarodowe globalne (światowe) oraz organizacje międzynarodowe par-
tykularne. Globalne mają na celu zrzeszenie państw ze wszystkich zakątków 
świata (np. Organizacja Narodów Zjednoczonych), natomiast partykularne to 
takie, które koncentrują się na konkretnym obszarze (UA, LPA, OPA). W ra-
mach zakresu działalności organizacji międzynarodowej wyróżniamy: organi-
zację międzynarodową ogólną (np. ONZ), które mają możliwie szeroki zakres 
kompetencji i zajmują się całokształtem stosunków międzynarodowych oraz 
wyspecjalizowaną (np. NATO) posiadające wąski zakres kompetencji zajmują-
cy się ściśle określonym obszarem stosunków międzynarodowych21. 

Specyficzną organizacją międzynarodową, tworzącą własny porządek 
prawny podejmowany zarówno przez państwa członkowskie jak i jej instytu-
                                                             
20 K. Bierzanek i J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1992, Rozdział I, s. 3. 
21 Szerzej o klasyfikacjach organizacji międzynarodowych: Z. Doliwa-Klepacki, Encyklopedia 
organizacji międzynarodowych, Warszawa 1997; zob. również T. Łoś-Nowak (red.), Współcze-
sne stosunki międzynarodowe, Wrocław 1997; M. Herdegen, Völkerrecht, München 2000; 
K. Ipsen, Völkerrecht, München 1990. 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.listing
https://www.efta.int/eea
https://www.efta.int/
http://www.eisil.org/
https://www.hg.org/international-law.html
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cje jest Unia Europejska. Jest to organizacja międzynarodowa rządowa, ogól-
na, partykularna oraz półotwarta (po spełnieniu kryteriów i akceptacji pozo-
stałych członków w drodze jednomyślności jest możliwe przyjęcie nowych 
członków do tej organizacji)22. 

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Unia Europejska stworzyła jednolity 
system źródeł prawa, który może być uchwalany czy to przez państwa człon-
kowskie (np. traktaty), czy to przez jej instytucje (np. dyrektywy). Unia Euro-
pejska może wydawać akty normatywne, które obowiązują na jej terenie tyl-
ko i wyłącznie na podstawie przyznanych kompetencji uregulowanych trakta-
towo. Natomiast państwa członkowskie i jej obywatele zobowiązani są do ich 
przestrzegania zarówno w sferze stosowania (np. organy administracji pu-
blicznej muszą brać pod uwagę akty normatywne Unii Europejskiej, co więcej 
źródła prawa tej organizacji międzynarodowej mogą być samoistną podstawą 
prawa wydania rozstrzygnięcia) oraz stanowienia prawa (władza publiczna 
przy uchwalaniu aktów normatywnych musi powstrzymać się od podejmo-
wania aktów sprzecznych z porządkiem prawnym Unii Europejskiej. Dodat-
kowo, w przypadku gdy w systemie prawa znajdują się akty normatywne 
sprzeczne ze źródłami prawa tej organizacji międzynarodowej państwo człon-
kowskie zobowiązane jest do podjęcia działań mających na celu wyelimino-
wanie takiego aktu ze swojego porządku prawnego). 

                                                             
22 Więcej o historii integracji oraz ewolucji prawnej Unii Europejskiej: prof. dr hab. Maria 
M. Kenig-Witkowska, prof. dr Adam Łazowski, dr Rudolf Ostrihansky, „Prawo instytucjonalne 
Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2019.  
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Prawo pierwotne Unii Europejskiej co do zasady tworzone jest przez pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej. Uznawane jest w doktrynie za prawo 
konstytucyjne tej organizacji międzynarodowej. Reguluje ono kwestie relacji 
między państwami członkowskimi, a organizacją międzynarodową, a także: 

— nadaje kompetencje wyłączne Unii Europejskiej oraz dzielone między 
nią, a państwami członkowskimi; 

— nadaje system instytucjonalny Unii Europejskiej określając ich kompe-
tencje i podział; 

— określa system wartości na jakich opiera się ta organizacja międzyna-
rodowa; 

— stanowi procedury uchwalania aktów normatywnych; 
— reguluję procedurę wystąpienia z Unii Europejskiej; 

Wykres nr 5 
Źródła prawa Unii Europejskiej 

 
Opracowanie własne na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

  

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html
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— stanowi prawa wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej23. 
Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rozporzą-

dzenie ma zastosowanie ogólne, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowa-
ne. Zarówno państwa członkowskie, podmioty jak i osoby fizyczne zobowią-
zane są do jego przestrzegania. Rozporządzenie może być samoistną podsta-
wą prawną do wydania decyzji administracyjnej przez organ administracji 
publicznej. Obowiązuje po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej. Państwa członkowskie nie muszą go implementować do swojego po-
rządku prawnego, ponieważ z chwilą publikacji obowiązuje na terenie całej 
Unii Europejskiej. 

Dyrektywa jest aktem prawa wtórnego Unii Europejskiej i jest podejmo-
wana przez instytucje Unii Europejskiej (Parlament Europejski i Radę Unii Eu-
ropejskiej z inicjatywy Komisji Europejskiej). Zobowiązuje ona państwa człon-
kowskiego, do których jest skierowana, do osiągnięcia konkretnego celu, po-
zostawiając państwom członkowskim swobodę przy wyborze formy i środ-
ków. To ustawodawca państwa członkowskiego podejmuje decyzję w jakiej 
formie zostanie implementowana dyrektywa. Zobowiązany jest on jednak 
dokonać tego działania na podstawie powszechnie obowiązującego przepisu 
prawa. Ustawodawca europejski nakłada wymagany czas na implementowa-
nie dyrektywy. Akt ten nie wywołuje co do zasady skutku bezpośredniego. 
Jednakże Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że w wyjątko-
wych przypadkach niektóre postanowienia dyrektywy mogą wywoływać sku-
tek bezpośredni w państwie członkowskim. Muszą być łącznie spełnione na-
stępujące warunki: 

— nie dokonano implementacji do prawa krajowego lub jest ona błędna;  
— przepisy dyrektywy są bezwarunkowe i nie budzą wątpliwości interpre-

tacyjnych; 
— dyrektywa nakłada prawa lub obowiązki osobom prywatnym. 
Więcej informacji o właściwościach prawnych dyrektywy można znaleźć 

na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego. 
Zgodnie z artykułem 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej de-

cyzja jest wiążącym aktem prawa wtórnego Unii Europejskiej. Analogicznie 
                                                             
23 Więcej na temat prawa pierwotnego Unii Europejskiej można znaleźć na stronie interneto-
wej Komisji Europejskiej.  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/6/zrodla-i-zakres-prawa-unii-europejskiej
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012E288
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012E288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012E288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:12012E288
https://europa.eu/european-union/law/treaties_pl
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jak w przypadku rozporządzeń, nie można jej stosować w sposób niepełny, 
selektywny bądź częściowy. Decyzja może mieć charakter ustawodawczy, 
bądź nie ustawodawczy. Decyzje stanowią akt ustawodawczy, gdy łącznie są 
przyjęte przez: 

— Parlament Europejski i Radę zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodaw-
czą 
lub 

— przez Parlament Europejski z udziałem Rady 
lub 

— przez Radę z udziałem Parlamentu Europejskiego zgodnie ze specjalną 
procedurą ustawodawczą. 

W innych przypadkach decyzje pozostają aktami o charakterze nieusta-
wodawczym. Mogą być one przyjmowane, na przykład, przez Radę Europej-
ską, Radę lub Komisję. 

Decyzje o charakterze nieustawodawczym mogą też przyjmować formę 
aktów delegowanych i aktów wykonawczych. Więcej informacji o decyzje 
można znaleźć na stronie internetowej EUR-Lex. 

Zalecenia i opinie natomiast nie mają mocy wiążącej prawnie. Nie nakła-
dają praw i obowiązków, mogą jednak zawierać wskazówki dotyczące wy-
kładni lub treści prawa Unii Europejskiej. Mogą być wydawane przez instytu-
cje i organy Unii Europejskiej. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/ordinary-legislative-procedure.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/ordinary-legislative-procedure.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/ordinary-legislative-procedure.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/ordinary-legislative-procedure.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/ordinary-legislative-procedure.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:ai0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:ai0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0036
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/6/zrodla-i-zakres-prawa-unii-europejskiej
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/6/zrodla-i-zakres-prawa-unii-europejskiej
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/6/zrodla-i-zakres-prawa-unii-europejskiej
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/6/zrodla-i-zakres-prawa-unii-europejskiej
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Konrad Dziurdzia 

I.3. 
PROFILAKTYKA I EDUKACJA 

POLSKA — UNIA EUROPEJSKA 
 
Państwo polskie realizuje swoją politykę społeczną i działania w zakresie 

profilaktyki i edukacji poprzez krajowe i narodowe programy, których założe-
nia nawiązują w szczególności do podjętych przez Polskę deklaracji i doku-
mentów ONZ oraz dokumentów i strategii Unii Europejskiej. Jednocześnie, 
programy te odnoszą się zarówno do założeń i rekomendacji instytucji mię-
dzynarodowych, jak i wprost do zdiagnozowanych problemów i potrzeb na 
poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym. Zadania w obszarze profilak-
tyki i promocji zdrowia, jak również wykonawcy oraz źródła finansowania, 
wskazani są w kilku ustawach, m.in. (pełniejsza lista powiązanych ustaw i roz-
porządzeń znajduje się końcu artykułu) w: 

— ustawie o zdrowiu publicznym, 
— ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
— ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, 
— ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych. 
Wyznaczają one politykę na szczeblu krajowym, regionalnym oraz 

lokalnym, a zadania w nich wskazane uwzględniane są w narodowych i kra-
jowych programach profilaktyki, z których najszerszym jest Narodowy Pro-
gram Zdrowia. Polski system profilaktyki oparty jest na trzech różnych po-
ziomach zarządzania i administracji — rządowej, samorządów wojewódzkich 
oraz samorządów gminnych. Na każdym poziomie realizowany jest na pod-
stawie uzupełniających się polityk i programów: ww. Narodowego Programu 
Zdrowia i odpowiednio: wojewódzkich i gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania 
narkomanii. 
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Poziom centralny 

Realizacja krajowych i narodowych programów profilaktyki na szczeblu 
centralnym jest zadaniem administracji rządowej oraz instytucji o zasięgu 
ogólnokrajowym przez nią nadzorowanych, takich jak: Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Krajowe Biuro ds. Prze-
ciwdziałania Narkomanii (KBPN), Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Krajowe 
Centrum ds. AIDS, Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPIN), Główny Inspekto-
rat Sanitarny (GIS) i inne. Środki finansowe na realizację zadań zapisanych 
w narodowych i krajowych programach profilaktyki znajdują się w struktu-
rach budżetów ministerstw wskazanych w poszczególnych ustawach jako 
podmioty odpowiedzialne za realizację polityki społecznej państwa. 

Poziom regionalny 

Priorytety i działania zawarte w programach krajowych są uwzględniane 
w programach wojewódzkich stosownie do zadań przypisanych administracji 
samorządowej poszczególnych szczebli. Za realizację działań na tym szczeblu 
odpowiadają samorządy województw. Źródłem finansowania działań są środ-
ki własne samorządu województwa oraz środki dodatkowe uzyskane z opłat 
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Ponad-
to samorządy województw mogą ubiegać się o środki z innych źródeł — bu-
dżetu państwa, urzędów wojewódzkich czy też ze środków unijnych. 

Poziom lokalny 

Działania z zakresu profilaktyki na szczeblu lokalnym realizowane są po-
przez m.in. gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych oraz programy przeciwdziałania narkomanii. Źródłem finansowania 
działań jest budżet własny gminy oraz środki dodatkowe uzyskanie z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu (zgodnie z Ustawą 
o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. środki z zezwoleń mogą być wykorzy-
stywane także na profilaktykę narkomanii). Dodatkowo gminy mogą ubiegać 
się o środki z innych źródeł: z urzędów centralnych, urzędów marszałkow-
skich, urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, środki z projektów 
unijnych czy też w formie darowizn od prywatnych osób czy przedsiębiorców. 

Na poziomie lokalnym do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień 
w Polsce uprawnione są organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), 
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specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlice socjoterapeu-
tyczne), poradnie profilaktyki i terapii uzależnień, organizacje kościelne, gru-
py samopomocy, rodziny osób uzależnionych. 

Profilaktyka zachowań ryzykownych oraz udzielanie pomocy uczniom za-
grożonym uzależnieniem wpisane są także w zadania placówek systemu 
oświaty, w tym w szczególności w zadania szkół i poradni psychologiczno- 
pedagogicznych. Od 2002 r. na szkoły nałożono ustawowy obowiązek reali-
zacji szkolnego programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, który 
w roku 2017 połączono z programem wychowawczym szkoły w jeden do-
kument: program wychowawczo-profilaktyczny. 

Polityka unijna — cele, strategie i dokumenty 

Zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywają kształcenie, 
szkolenie i polityka na rzecz młodzieży i sportu. Czynniki wspierające wzrost 
oraz zatrudnienie poprzez sprzyjanie powstawaniu wysoce wykwalifikowane-
go i zdolnego do adaptacji kapitału ludzkiego, wspierają także spójność spo-
łeczną oraz aktywne obywatelstwo w Unii Europejskiej (UE). Unia wspiera 
oraz uzupełnia działania państw członkowskich zgodnie z art. 165 i 166 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej24. 

UE wspiera państwa członkowskie w zapewnianiu obywatelom kształcenia 
i szkolenia na jak najwyższym poziomie. Unia propaguje również wielojęzycz-
ność w Europie: pomaga w nauczaniu i uczeniu się języków obcych, zachęca 
uczniów, studentów, stażystów, nauczycieli i młodzież do mobilności, ułatwia 
wymianę informacji i doświadczeń. Unia daje krajom UE platformę do wy-
miany najlepszych praktyk i uczenia się od siebie nawzajem. Dzięki temu 
można: 

— wprowadzać w życie koncepcje uczenia się przez całe życie i mobilno-
ści; 

— poprawiać jakość i skuteczność kształcenia i szkolenia; 
— propagować równość, spójność społeczną i aktywność obywatelską; 
— zwiększać kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. 

                                                             
24 https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/education_training_youth.html?root_default 
=SUM_1_CODED%3D15,SUM_2_CODED%3D1506&locale=pl. 

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/education_training_youth.html?root_default=SUM_1_CODED%3D15,SUM_2_CODED%3D1506&locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/education_training_youth.html?root_default=SUM_1_CODED%3D15,SUM_2_CODED%3D1506&locale=pl
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Aby osiągnąć swoje cele w dziedzinie kształcenia i szkolenia, UE wdraża 
różnego rodzaju strategie w następujących sektorach: 

— placówki wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem; 
— szkoły; 
— kształcenie i szkolenie zawodowe; 
— szkolnictwo wyższe; 
— kształcenie dorosłych. 

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem 

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem odnosi się do każdego uregu-
lowanego uzgodnienia zapewniającego kształcenie i opiekę dzieciom od 
urodzenia do wieku obowiązku szkolnego, który to wiek może różnić się 
w zależności od kraju. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem obejmuje 
opiekę sprawowaną przez placówkę opieki nad dziećmi oraz opiekuna dzien-
nego, opiekę finansowaną ze środków prywatnych i publicznych oraz eduka-
cję przedszkolną i wychowanie przedszkolne. Wysokiej jakości wczesna edu-
kacja i opieka nad dzieckiem może stworzyć podstawę przyszłego życiowego 
sukcesu, jeżeli chodzi o edukację, dobrobyt, szanse na rynku pracy i integra-
cję społeczną. Ma ona szczególnie istotne znaczenie w przypadku dzieci po-
chodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Wyso-
kiej jakości wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jest zatem skuteczną 
i wydajną inwestycją w kształcenie i szkolenie. 

Jakie działania podejmuje UE? 

Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie wysokiej 
jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem25, którego celem 
jest wsparcie państw członkowskich w ich staraniach na rzecz ulepszenia do-
stępu do systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz podniesie-
nia jakości tych systemów. Wniosek ten obejmuje ramy jakości, w których 
określono pięć kluczowych elementów systemu jakościowego: 

— dostęp do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem; 

                                                             
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0271. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0271
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— szkolenie i warunki pracy personelu odpowiedzialnego za wczesną 
edukację i opiekę nad dzieckiem; 

— określenie odpowiednich programów nauczania i zarządzania; 
— finansowanie; 
— monitorowanie i ocena systemów. 
W wielu krajach ramy jakości już przyczyniły się do wprowadzenia reform 

i poprawy oferty wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. 
Ogólnie osiągnięto unijny poziom odniesienia, którego wartość to 95% 

dzieci powyżej czwartego roku życia uczestniczących we wczesnej edukacji 
i opiece nad dzieckiem, jednak nadal istnieją znaczne różnice między po-
szczególnymi krajami, regionami i obszarami. Komisja Europejska wspiera 
państwa członkowskie w określaniu wyzwań w tej dziedzinie i sposobów ra-
dzenia sobie z nimi. Komisja ułatwia również współpracę między państwami 
członkowskimi w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, przeka-
zując dane i analizy dotyczące bieżących zmian w Europie. 

Jakie będą kolejne działania? 

Przez dwa lata działać będzie grupa robocza, w której skład wchodzą 
przedstawiciele z ministerstw państw członkowskich oraz z organizacji euro-
pejskich zainteresowanych tematem. Celem jest prowadzenie dalszych roz-
mów na temat wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem ze 
szczególnym uwzględnieniem włączenia społecznego i rozwoju personelu. 

Komisja będzie w dalszym ciągu finansować projekty, które przyczyniają 
się do poprawy jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, w tym po-
przez szkolenia i doskonalenie zawodowe personelu z tego sektora. Szczegól-
nie istotną rolę odgrywa w tym zakresie program Erasmus+. 

Polityka oświatowa 

Komisja pomaga państwom członkowskim UE w rozwijaniu systemów 
edukacji szkolnej. Chociaż każde państwo odpowiada za organizację i pro-
gramy nauczania krajowych instytucji i systemów kształcenia i szkolenia, 
unijna współpraca w kwestiach istotnych dla wszystkich ma swoje zalety. 
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Wsparcie UE na rzecz polityki oświatowej 

Komisja Europejska wspiera wysiłki krajowe na dwa główne sposoby: 
— Współpracuje ściśle z krajowymi decydentami, pomagając im w opra-

cowywaniu strategii i systemów edukacji szkolnej oraz monitorowaniu 
postępów w osiąganiu celów w ramach europejskiego semestru. Komi-
sja gromadzi i rozpowszechnia informacje i analizy oraz zachęca do 
wymiany doświadczeń w zakresie kształtowania polityki. Robi to mię-
dzy innymi za pośrednictwem grup roboczych ET 2020 (Education and 
Training 2020). Od 2016 r. grupa robocza ds. szkół ma szerokie upraw-
nienia w zakresie opracowywania zasad zarządzania systemami eduka-
cji szkolnej w celu poprawy jakości przez wspieranie zrównoważonych 
innowacji i włączenia społecznego. 

— Za pośrednictwem szerokiej gamy programów, w szczególności Era-
smus+, Komisja wnosi znaczący wkład w projekty europejskiej współ-
pracy promujące mobilność nauczycieli i uczniów. 

Obszary priorytetowe26: 

Ministrowie edukacji z państw członkowskich UE określili następujące ob-
szary priorytetowe: 

— Wszyscy uczniowie powinni rozwijać kompetencje kluczowe sprzyjają-
ce uczeniu się przez całe życie. Służyć temu mogą: zmiany programów 
nauczania i sposobów oceny, zapewnianie szkoleń dla kadry szkolnej 
oraz zwiększenie dostępności i wykorzystania dobrej jakości narzędzi 
i materiałów edukacyjnych. 

— Każdy uczeń powinien móc skorzystać z wysokiej jakości doświadczeń 
edukacyjnych, a wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem powinna 
być bardziej dostępna. 

— Należy zwiększyć wsparcie dla uczniów mających specjalne potrzeby 
edukacyjne, w tym dla migrantów, oraz ograniczyć wczesne kończenie 
nauki. 

— Nauczyciele, kadra kierownicza szkół oraz edukatorzy nauczycieli po-
winni otrzymywać więcej wsparcia, w tym mieć stale zapewnione 

                                                             
26 https://ec.europa.eu/education/policies/school/about-school-policy_pl. 

https://ec.europa.eu/education/policies/school/about-school-policy_pl
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szanse rozwoju zawodowego oraz elastyczne i atrakcyjne możliwości 
dalszej kariery. 

— Należy w dalszym ciągu rozwijać zapewnianie jakości, aby zagwaran-
tować skuteczniejsze, sprawiedliwsze i efektywniejsze zarządzanie 
edukacją szkolną oraz ułatwić mobilność uczniów i nauczycieli w ra-
mach kształcenia i szkolenia. 

— Komisja ustanowiła ramy europejskiej współpracy politycznej (ET 
2020), aby wspierać współpracę w rozwijaniu najlepszych praktyk we 
wszystkich dziedzinach kształcenia i szkolenia. Regularnie prowadzi 
też badania dotyczące sytuacji w całej Europie, aby monitorować po-
stępy w zakresie rozwoju i reformy systemów kształcenia i szkolenia. 

Przyszłość polityki oświatowej w UE 

W komunikacie Komisji pt.: „Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania 
warunkiem dobrego startu życiowego”27 przedstawiono informacje i zapro-
ponowano działania na rzecz poprawy jakości i integracyjnego charakteru 
edukacji szkolnej, kompetencji nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz za-
rządzania szkołami. Dołączony do tego komunikatu dokument roboczy służb 
Komisji zawiera dowody na poparcie propozycji przedstawionych w komuni-
kacie. 

W komunikacie zatytułowanym „Budowa silniejszej Europy: rola polityki 
dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury”28 Komisja zaproponowała drugi 
pakiet inicjatyw podkreślających zasadniczą rolę edukacji, młodzieży i kultury 
w tworzeniu przyszłości Europy. 

Ponadto w komunikacie w sprawie wzmocnienia tożsamości europej-
skiej dzięki edukacji i kulturze29 określiła wizję europejskiego obszaru edu-
kacji, zgodnie z którą mobilność, wzajemne uznawanie dyplomów i okresów 
studiów za granicą, nauka języków, wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, 
zawód nauczyciela oraz innowacje i technologie cyfrowe uznaje się za klu-
czowe obszary współpracy UE w dziedzinie edukacji szkolnej. 

                                                             
27 https://eur-lex.europa.eu/summary/PL/4301065. 
28 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_18_3704. 
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0673. 

https://eur-lex.europa.eu/summary/PL/4301065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_18_3704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0673
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Wsparcie rodzin z dziećmi w krajach UE 

W zdecydowanej większości państw UE dzieci są bardziej narażone na 
ubóstwo czy wykluczenie społeczne niż reszta społeczeństwa. Rozwiązanie 
problemu marginalizacji we wczesnych latach dzieciństwa stanowi istotny 
środek zwiększania wysiłków na rzecz walki z ogólnym zjawiskiem ubóstwa 
i wykluczenia społecznego. Państwa członkowskie UE muszą stać na straży 
praw dziecka, walczyć z wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją, 
 a także wspierać sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną. Zapobiega-
nie dziedziczeniu marginalizacji jest bardzo ważną inwestycją w przyszłość 
Europy. Jest to też bezpośredni wkład w strategię „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. 20 lutego 2013 r. Komisja Europejska wydała zalece-
nie pn. „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji”. Podkreśla 
ono m.in. znaczenie wczesnej interwencji i zintegrowanego podejścia w prze-
ciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci. 17 listopada 2017 r. przyjęty 
został Europejski Filar Praw Socjalnych, który wskazuje m.in. na prawo dzieci 
do dostępu do wysokiej jakości i przystępnych cenowo usług wczesnej eduka-
cji i opieki nad dziećmi, ochrony przed ubóstwem oraz w przypadku dzieci ze 
środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji — dostępu do rozwiązań 
służących zwiększeniu równości szans. Europejska platforma inwestycji na 
rzecz dzieci (EPIC - European Platform for Investing in Children30) to platfor-
ma internetowa przedstawiająca informacje na temat prowadzonych w kra-
jach Unii Europejskiej działań na rzecz dzieci i rodzin. Jednym z elementów 
platformy są informacje na temat działań podejmowanych w poszczególnych 
krajach europejskich, mających na celu wspieranie inwestycji w dzieci. 

Strategia Rady Europy na rzecz praw dziecka (2016–2021) 

Strategia to wynik szerokich konsultacji z państwami członkowskimi, spo-
łeczeństwem obywatelskim, rzecznikami praw dziecka, innymi międzynaro-
dowymi organizacjami i z dziećmi. Proces ten przeprowadził Komitet Eksper-
tów do spraw Strategii Rady Europy na rzecz Praw Dziecka (DECS-ENF)31, 
który spotkał się trzykrotnie w latach 2014–2015. Strategia została przyjęta 
przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 2 marca 2016 r. i ogłoszona na 
                                                             
30 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1246&langId=en. 
31 https://rm.coe.int/strategia-rady-europy-na-rzecz-praw-dziecka-2016-2021-/1680931c80. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1246&langId=en
https://rm.coe.int/strategia-rady-europy-na-rzecz-praw-dziecka-2016-2021-/1680931c80
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konferencji wysokiego szczebla w Sofii, w Bułgarii, w dniach 5–6 kwietnia 
2016 r. Podmioty, które przyczyniły się do opracowania Strategii wzięły pod 
uwagę również poglądy dzieci. Powtórna analiza ponad 130 konsultacji 
z dziećmi w państwach członkowskich Rady Europy została specjalnie przygo-
towana w celu poinformowania o opracowywaniu tej Strategii. Wyniki tej 
analizy będą stanowić dokument pomocniczy w procesie wdrażania Strategii. 
Niektóre państwa członkowskie konsultowały dzieci również bezpośrednio na 
poziomie krajowym w ramach swojego wkładu do Strategii. Beneficjentami 
priorytetowych sfer i działań zakreślonych w niniejszej Strategii i Załączniku 
do niej są dzieci, tj. osoby poniżej 18 roku życia mieszkające w którymś z 47 
państw członkowskich Rady Europy. Czas obowiązywania tej Strategii to sześć 
lat. Śródokresowa ocena, która zostanie przeprowadzona po trzech latach 
pod przewodnictwem państw członkowskich i innych właściwych podmiotów, 
będzie okazją do poprawek. 

Jednocześnie, z myślą o młodzieży UE organizuje bardzo obszerną współ-
pracę między państwami członkowskimi w ramach strategii UE na rzecz mło-
dzieży, finansuje stypendia, szkolenia, wolontariat, seminaria, konferencje, 
tzw. szczyty europejskie i inne projekty umożliwiające wymianę doświadczeń 
oraz współpracę międzynarodową młodzieży. W tym miejscu przytoczyć 
można niezwykle istotne wnioski Rezolucji Rady Unii Europejskiej i przed-
stawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie ram 
europejskiej współpracy na rzecz młodzieży: Strategia Unii Europejskiej na 
rzecz młodzieży na lata 2019–2027 (2018/C 456/01)32. 

W dokumencie podniesiono, iż osoby młode odczuwają niepewność co do 
swojej przyszłości w związku globalizacją i zmianą klimatu, postępem techno-
logicznym, trendami demograficznymi i społeczno-gospodarczymi, populi-
zmem, dyskryminacją, wykluczeniem społecznym i fałszywymi informacjami. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na młodzież zagrożoną marginalizacją, któ-
ra ma podłoże w potencjalnych przyczynach dyskryminacji, a wykluczenie 
społeczno-ekonomiczne oraz wykluczenie z procesów demokratycznych idą ze 
sobą w parze. Młodzież znajdująca się w niekorzystnej sytuacji to zazwyczaj 
mniej aktywni obywatele, którzy mają mniejsze zaufanie do instytucji. Europa 
nie może pozwolić sobie na marnowanie talentów, wykluczenie społeczne czy 

                                                             
32 Pełny tekst Rezolucji dostępny na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT 
/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN
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malejące zaangażowanie wśród młodzieży. Osoby młode powinny nie tylko 
być architektami swojego życia, lecz także przyczyniać się do pozytywnych 
zmian w społeczeństwie. Aby młode osoby mogły w pełni zyskać na działa-
niach UE, działania te muszą odzwierciedlać ich aspiracje, kreatywność 
i talenty oraz odpowiadać na ich potrzeby. 

Dodatkowo, Rezolucja podejmuje szeroko tzw. europejskie cele młodzie-
żowe, które są rezultatem szóstego cyklu usystematyzowanego dialogu 
z młodzieżą, decydentami, badaczami i innymi interesariuszami zatytułowa-
nego „Młodzież w Europie: co dalej?”. Celem tego cyklu było zebranie opinii 
młodych osób i wniesienie wspólnego wkładu w formułowanie strategii UE na 
rzecz młodzieży na lata 2019–2027. Europejskie cele młodzieżowe stanowią 
wizję Europy umożliwiającej wszystkim młodym osobom pełne wykorzystanie 
własnego potencjału. Określają one dziedziny międzysektorowe mające 
wpływ na życie młodzieży i wskazują wyzwania, którym trzeba stawić czoła. 
Na podstawie wyników konsultacji młodzieżowi delegaci wraz z decydentami 
sformułowali 11 wymienionych poniżej europejskich celów młodzieżowych, 
które spotkały się z pozytywnym odzewem ministrów w czasie zorganizowa-
nej następnie w Radzie debaty orientacyjnej poświęconej młodzieży UE. Na 
ostatnim etapie cyklu skupiono się na zaplanowaniu konkretnych działań 
i zbadaniu sposobów realizacji europejskich celów młodzieżowych. Zachęca 
się państwa członkowskie i Komisję Europejską, by w ramach swoich kompe-
tencji czerpały inspirację m.in. z europejskich celów młodzieżowych oraz by 
we właściwych przypadkach uwzględniały tę wizję we wszelkich powiązanych 
politykach i programach. Europejskie cele młodzieżowe nie stanowią celów 
prawnie wiążących (cele wraz z wybranymi założeniami): 

#1 ŁĄCZENIE UE Z MŁODZIEŻĄ 

Cel: Zwiększenie wśród młodzieży poczucia przynależności do projektu 
europejskiego oraz budowanie mostów między UE a młodzieżą w celu odzy-
skania zaufania i zwiększenia uczestnictwa młodych osób. 

#2 RÓWNOŚĆ WSZYSTKICH PŁCI 

Cel: Zapewnienie równości wszystkich płci oraz podejść uwzględniających 
aspekt płci we wszystkich sferach życia młodych osób. 
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#3 WŁĄCZAJĄCE SPOŁECZEŃSTWA 

Cel: Umożliwianie i zapewnienie włączenia społecznego wszystkich mło-
dych ludzi.  

Założenia: 
— Zapewnianie ochrony prawnej i wprowadzenie w życie międzynarodo-

wych instrumentów prawnych w celu zwalczania wszelkich form dys-
kryminacji i mowy nienawiści, mając na względzie fakt, że młode oso-
by doświadczają dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie. 

— Lepsze docieranie z informacjami do marginalizowanych młodych 
osób w celu zapewnienia, by były świadome dostępnych im miejsc, 
możliwości i doświadczeń. 

— Zapewnienie wszystkim marginalizowanym młodym osobom równego 
dostępu do formalnego i pozaformalnego środowiska uczenia się, ma-
jąc na uwadze wszystkie aspekty włączania. 

— Wzmocnienie zdolności nauczycieli do pracy z młodzieżą zmarginali-
zowaną. 

— Zapewnienie większej liczby miejsc, możliwości, zasobów i progra-
mów w celu wspierania dialogu i spójności społecznej, a także zwal-
czanie dyskryminacji i segregacji. 

— Zwiększenie wsparcia społecznego poprzez wdrożenie prawa do płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie, godnych warun-
ków pracy, powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej ja-
kości oraz zapewnienie szczególnych środków dla młodzieży zmargina-
lizowanej.  

— Zapewnienie, by młodzież zmarginalizowana uczestniczyła we 
wszystkich procesach decyzyjnych i odgrywała w nich kluczową rolę, 
zwłaszcza w procesach dotyczących jej praw, dobrostanu i interesów. 

#4 INFORMOWANIE I KONSTRUKTYWNY DIALOG 

Cel: Zapewnienie młodym osobom lepszego dostępu do wiarygodnych in-
formacji oraz wspieranie ich zdolności do krytycznej oceny informacji i anga-
żowanie ich w partycypacyjny i konstruktywny dialog. 
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Założenia, m.in.: 
— Zapewnienie młodym osobom zdolności do rozpoznawania i zgłasza-

nia przypadków mowy nienawiści i dyskryminacji w internecie i poza 
nim.  

— Zapewnienie młodym osobom możliwości angażowania się w pełen 
szacunku, tolerancyjny i pozbawiony przemocy dialog w internecie 
i poza nim.  

— Zapewnienie, by rodzice, opiekunowie oraz wszelkie osoby zaangażo-
wane w kształcenie i szkolenie młodzieży byli wyposażeni w umiejęt-
ność korzystania z mediów i internetu oraz stanowili wiarygodne źró-
dło informacji dla młodych osób. 

#5 ZDROWIE PSYCHICZNE I DOBROSTAN 

Cel: Zapewnienie lepszego dobrostanu psychicznego i położenie kresu 
stygmatyzacji z uwagi na problemy dotyczące zdrowia psychicznego, a tym 
samym propagowanie włączenia społecznego wszystkich młodych osób. 

Założenia, m.in.: 
— Położenie nacisku na profilaktykę zapewniającą, by młodzi ludzie zo-

stali wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do zadbania 
o lepszy dobrostan psychiczny. 

#6 POPRAWA SYTUACJI MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ 

Cel: Stworzenie warunków umożliwiających młodym osobom wykorzysta-
nie swojego potencjału na obszarach wiejskich. 

#7 WYSOKIEJ JAKOŚCI ZATRUDNIENIE DLA WSZYSTKICH 

Cel: Zagwarantowanie dostępnego rynku pracy zapewniającego możliwo-
ści prowadzące do dobrej jakości miejsc pracy dla młodzieży. 

#8 WYSOKIEJ JAKOŚCI UCZENIE SIĘ 



 39 

Cel: Zintegrowanie i usprawnienie różnych form uczenia się, a przez to 
wyposażenie młodych osób w sposób umożliwiający stawienie czoła nieu-
stannie zmieniającym się warunkom życia w XXI w. 

Założenia: 
— Zagwarantowanie powszechnego i równego dostępu do wysokiej jako-

ści edukacji i uczenia się przez całe życie. 
— Zadbanie o to, by wszystkie młode osoby miały dostęp do finansowa-

nej w odpowiedni sposób edukacji pozaformalnej na wszystkich 
szczeblach, która jest uznawana i walidowana. 

— Promowanie otwartości i wspieranie rozwijania umiejętności inter-
personalnych i międzykulturowych. 

— Opracowanie i wdrożenie metod bardziej spersonalizowanych, party-
cypacyjnych i opartych na współpracy, skoncentrowanych na osobie 
uczącej się na każdym etapie procesu edukacji. 

— Zagwarantowanie, by edukacja wyposażała wszystkie młode osoby 
w umiejętności życiowe, takie jak umiejętność zarządzania pieniędzmi 
i w zakresie edukacji zdrowotnej, w tym zdrowia seksualnego i repro-
dukcyjnego. 

— Włączanie do systemów edukacji formalnej i pozaformalnej metod, 
które umożliwiają osobie uczącej się rozwijanie umiejętności osobi-
stych, w tym umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, krea-
tywności i uczenia się. 

— Zapewnienie dostępu młodych osób do edukacji obywatelskiej dostar-
czającej im rzetelnej wiedzy o systemach politycznych, demokracji 
i prawach człowieka, która to edukacja może się także odbywać po-
przez doświadczenia zdobywane w społeczności — w celu promowania 
aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim. 

#9 PRZESTRZEŃ I UCZESTNICTWO DLA WSZYSTKICH 

Cel: Wzmocnienie uczestnictwa młodych osób w życiu demokratycznym 
i ich autonomii, a także zapewnienie specjalnej przestrzeni dla młodzieży we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego. 

Założenia, m.in.: 
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— Zapewnienie młodzieży miejsc i infrastruktur fizycznych zwanych prze-
strzenią dla młodzieży, zdefiniowaną jako przestrzeń autonomiczna, 
otwarta i bezpieczna, dostępna dla wszystkich, oferująca profesjonalne 
wsparcie na rzecz rozwoju oraz możliwości w zakresie uczestnictwa 
młodzieży.  

— Zapewnienie każdej młodej osobie bezpiecznej przestrzeni wirtualnej, 
dającej dostęp do informacji i usług, a także możliwości w zakresie 
uczestnictwa młodzieży. 

#10 ZRÓWNOWAŻONA ZIELONA EUROPA 

Cel: Zbudowanie społeczeństwa, w którym wszystkie młode osoby aktyw-
nie działają na rzecz środowiska, są wyedukowane w tej dziedzinie i zdolne 
dokonywać zmian w swoim codziennym życiu. 

#11 ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE I EUROPEJSKIE PROGRAMY NA RZECZ 
MŁODZIEŻY 

Cel: Zapewnienie równego dostępu wszystkich młodych osób do organi-
zacji młodzieżowych i europejskich programów na rzecz młodzieży i budowa-
nie w ten sposób społeczeństwa opartego na europejskich wartościach i toż-
samości europejskiej. 

Założenia: 
— Dbanie o wyeksponowanie organizacji młodzieżowych i europejskich 

programów na rzecz młodzieży oraz zapewnienie wszystkim młodym 
osobom wysokiej jakości informacji na ich temat. 

— Zapewnienie organizacjom młodzieżowym wystarczających zasobów 
z programów UE, tak by mogły opracowywać projekty oraz mieć do-
stęp do wsparcia strukturalnego na realizację swoich zadań i na wspar-
cie swoich prac. 

— Dbanie o to, by organizacje młodzieżowe i europejskie programy na 
rzecz młodzieży były lepiej powiązane z systemami edukacji, oraz 
uznanie ich za podmioty zwiększające umiejętności życiowe i aktyw-
ność obywatelską. 

— Zwiększenie dostępności europejskich programów na rzecz młodzie-
ży, zapewnienie procedury administracyjnej przyjaznej młodzieży oraz 
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dostarczanie wsparcia i wysokiej jakości informacji wszystkim uczestni-
kom i wnioskodawcom. 

— Docieranie do marginalizowanej młodzieży, by aktywnie angażowała 
się w działalność organizacji młodzieżowych, grup młodzieżowych 
i w unijne programy na rzecz młodzieży, oraz wspieranie jej w tym celu.  

— Zwiększenie zasobów oraz poszerzenie gamy dotacji i wachlarza inicja-
tyw dostępnych organizacjom młodzieżowym i grupom młodzieżowym. 
— Zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesach zarządzania euro-
pejskimi programami na rzecz młodzieży. 

Przestępczość, profilaktyka edukacja 

Przestępczość nieletnich i młodocianych stanowi nadal jedno ze zjawisk 
wzmożonej obserwacji społeczeństw europejskich. Jest to też, od ubiegłego 
wieku, jeden z problemów kryminologicznych monitorowanych międzyna-
rodowo. Według EKES-u (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, organ 
doradczy UE), strategia walki z przestępczością nieletnich i młodocianych jest 
celem priorytetowym, szczególnie z uwagi na fakt, że: 

— dotyczy wrażliwej części ludności (a więc kategorii zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym); 

— zapobieganie i praca prowadzona obecnie z nieletnimi i młodymi 
sprawcami wykroczeń oznacza, oprócz próby ich resocjalizacji, zapo-
bieganie przestępczości dorosłych w przyszłości; 

— należy tu również podkreślić, że przestępczość „ukryta” (część lub licz-
ba czynów przestępczych, o której nie wiedzą formalne instancje kon-
troli społecznej, czyli policja i sądy) jest w znacznej mierze przestęp-
czością nieletnich; 

— dochodzi do rozpowszechnienia przestępstw za pośrednictwem no-
wych technologii komunikacyjnych, takich jak Internet itd. 

W tym miejscu można przytoczyć, uzupełniająco do ww. aktów i zale-
ceń, chociażby opinie EKES-u : 
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— w sprawie zapobiegania przestępczości nieletnich, sposobów postępo-
wania w kwestii przestępczości nieletnich oraz roli wymiaru sprawie-
dliwości wobec nieletnich w Unii Europejskiej33; 

— w sprawie przemocy wśród młodzieży na obszarach miejskich34. 
Warto wskazać również na: 
— rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie przestępczości nielet-

nich, roli kobiet, rodziny i społeczeństwa35; 
— rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające, 

w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finan-
sowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwal-
czania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego36; 

— założenia i wytyczne EUCPN (Europejskiej Sieci Prewencji Kryminal-
nej)37. 

Jak zostało wskazane, każdy kraj członkowski autonomicznie realizuje po-
szczególne cele i założenia edukacyjna, stosując różnego rodzaju formaty, 
struktury programowania oraz projekty działań. Jaskrawym przykładem róż-
norodności wdrożeniowej może być tutaj np. tzw. edukacja dla bezpieczeń-
stwa, na poziomie Polski realizowana jako obowiązkowy przedmiot szkolny, 
podczas gdy w innych krajach członkowskich UE edukacja ta ma niekiedy cha-
rakter bardziej uzupełniający do innych działań i inicjatyw czy ścieżek eduka-
cyjnych. Wybrane treści są realizowane w ramach szkoleń lub innych przed-
miotów, np. zasad bezpieczeństwa drogowego, edukacji zdrowotnej, edukacji 
obywatelskiej. W Austrii bezpieczeństwo drogowe (bez ocen) stanowi jeden 
z przedmiotów obowiązkowych realizowanych w szkole podstawowej 
(Volksschule lub Grundschule). Ramowy program nauczania, opracowywany 
przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury, powstaje na podstawie projek-
tów grupy roboczej ds. programów nauczania. Program ten jest konsultowa-
ny z organami edukacyjnymi na szczeblu okręgów i prowincji oraz z organiza-
cjami przedstawicielskimi nauczycieli. Zasady bezpieczeństwa drogowego 
                                                             
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52006IE0414. 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IE1206&from=CS. 
35 http://publications.europa.eu/resource/cellar/83ab8f79-c666-4c89-be67-cece4e2ddcf9.001 
7.01/DOC_1. 
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014R0513. 
37 https://eucpn.org/knowledge-center. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52006IE0414
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IE1206&from=CS
http://publications.europa.eu/resource/cellar/83ab8f79-c666-4c89-be67-cece4e2ddcf9.0017.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/83ab8f79-c666-4c89-be67-cece4e2ddcf9.0017.01/DOC_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014R0513
https://eucpn.org/knowledge-center
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znalazły się również w programie nauczania dla szkoły podstawowej (Primar-
schule) 
w Belgii. W grudniu 2002 r. Parlament Wspólnoty Niemieckojęzycznej za-
twierdził kluczowe kompetencje, tj. minimalne wymogi dla wszystkich 
uczniów, które muszą być włączone do programów nauczania. Same progra-
my nauczania przygotowują organy prowadzące szkoły, a zatwierdza mini-
sterstwo38. 

Na podstawie ww. dokumentów i zaleceń można wyodrębnić pewien 
set rekomendacji w zakresie skutecznego systemu prewencji i profilaktyki 
(opracowanie własne): 

— Promocja programów lokalnych na rzecz zapobiegania, edukacji i pre-
wencji, jako narzędzie wykonawcze szerszych strategii społecznych, 
z uwzględnieniem form pozaszkolnych. 

— Ograniczanie do minimum środków i kar pozbawienia wolności, stosu-
jąc je tylko w sytuacjach wyjątkowych, wprowadzać działania alterna-
tywne pozasądowe. 

— Sprawić, by oficjalne organy kontroli społecznej będące częścią syste-
mu wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich były bardziej profesjo-
nalne i wyspecjalizowane. Z tego punktu widzenia absolutnie konieczne 
jest dostosowanie kształcenia specjalistycznego). Prowadzenie cyklicz-
nych spotkań, seminariów, konferencji, w tym utworzenie międzynaro-
dowego ośrodka doskonałości. 

— Najlepsze praktyki europejskie w zakresie wymiaru sprawiedliwości 
wobec nieletnich mogą zostać podzielone na trzy główne grupy: zapo-
bieganie, działania wychowawcze we własnej społeczności lub 
w ośrodkach oraz integracja społeczno-zawodowa. 

— Władze powinny udostępniać instytucjom wystarczające zasoby na 
ochronę i integrację nieletnich, zapewniając im odpowiednie środki 
i personel, tak aby prowadzone działania miały istotny wpływ na życie 
nieletnich. 

                                                             
38 K. Cenda-Miedzińska, [w:] Zbigniew Kwiasowski, Magdalena Campion (red.), Polska w Unii 
Europejskiej. Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa w działalności edukacyjno-
wychowawczej, Działalność edukacyjno-wychowawcza w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa, 2013 Kraków. 
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— Zapewnić należy odpowiednią selekcję i dostosowane szkolenie 
— w miarę możliwości z uwzględnieniem europejskich norm odniesie-
nia — podmiotów społecznych, prawnych oraz sił policyjnych; muszą 
one być stale aktualizowane w ramach współpracy multidyscyplinarnej 
między wieloma instytucjami , w tym na płaszczyźnie wymiany ponad-
narodowej. Chodzi tu głównie o nawiązanie dialogu i stosunków mię-
dzy siłami porządkowymi a młodzieżą. 

— Konieczne jest podejście międzyinstytucjonalne i wieloaspektowe, by 
wdrożyć skuteczne środki zapobiegawcze, użyteczne dla wszystkich po-
średnio lub bezpośrednio zainteresowanych stron: policji, wymiaru 
sprawiedliwości, służb społecznych, sektora mieszkalnictwa, zatrudnie-
nia czy kształcenia. Władze lokalne mają szczególną rolę do odegrania 
w tym względzie, gdyż ich kompetencje obejmują m.in. kształtowanie 
przestrzeni miejskiej i świadczenie usług dla obywateli. 

— Zwiększenie funduszy europejskich dla wspierania działań w obszarze 
bezpieczeństwa wewnętrznego, przy uproszczeniu drogi aplikacyjnej, 
z uwzględnieniem środków na przeciwdziałanie przestępczości wśród 
nieletnich i młodych obywateli. 

— Promocja zintegrowanej i skoordynowanej współpracy publiczno- 
społecznej: administracji państwowej, regionalnej, lokalnej i wspólnot 
szkolnych, rodziny, organizacji pozarządowych w myśl zasady społe-
czeństwa obywatelskiego. 

— Podkreślenie roli placówek oświatowych w kształtowaniu osobowości 
dzieci i młodzieży, wsparcie różnorodnymi środkami placówek celem 
wypracowania stałych procedur z udziałem instancji mediacyjnej, zło-
żonej z uczniów, rodziców, nauczycieli i właściwych służb lokalnych. 

— Zapewnienie nauczycielom niezbędnego szkolenia w zakresie komple-
mentarnych działań pedagogicznych — niemoralizatorskich, zapobie-
gawczych i mediacyjnych, z uwzględnieniem aktualnych zmian w obsza-
rze wymiaru sprawiedliwości i możliwości inicjowania konkretnych wy-
darzeń. 

— Wymiana najlepszych praktyk, z uwzględnieniem aspektu współpracy 
międzynarodowej. 
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— Tworzenie sieci lokalnych, poprawa komunikacji i przepływu informacji 
międzypodmiotowej, wspólne badania, wsparte ustawicznym kształce-
niem wszystkich profesjonalistów (w tym sędziów, funkcjonariuszy, 
rzeczników, przedstawicieli oświatowych, organów nadzoru). 

Modele profilaktyczne 

Bieżącym modelem funkcjonującym w 25 krajach UE jest „Model Odpo-
wiedzialności”, oparty o m.in. IV filary: 

— raczej zapobiegać niż karać; 
— ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie tradycyjnego syste-

mu wymiaru sprawiedliwości i wdrożyć nowe, specjalnie opracowane 
systemy skupiające się na zjawisku przestępczości nieletnich, pozosta-
wiając wyspecjalizowanym instytucjom (opiekuńczym i społecznym) 
pozostałe sytuacje, w których mogą się znaleźć nieletni (porzuceni, 
ofiary znęcania się, nieprzystosowani itd.); 

— uelastycznić i zróżnicować środki karne, stosować wobec nieletnich 
sprawców wykroczeń wszystkie prawa i zabezpieczenia, z których ko-
rzystają dorośli w procesie karnym (uczciwy, bezstronny i sprawiedliwy 
proces); 

— zapewniać stały system szkoleniowy. 
Ciekawym modelem, wartym przytoczenia w przedmiotowym poradniku 

jest również, ten podkreślony w zaprezentowanym na wstępie Raporcie Nar-
kotykowym z 2019 r. w zakresie zapobiegania używaniu substancji — tzw. 
podejścia środowiskowe. „Model islandzki” profilaktyki, obejmujący spójne 
stosowanie szeregu skutecznych zasad profilaktyki na szczeblu populacji, zy-
skał w ostatnim czasie zainteresowanie na forum międzynarodowym. Podej-
ście to zakłada m.in. nadzorowany czas wolny po szkole z powszechnym do-
stępem do zajęć sportowych i kulturalnych dla młodzieży, a także monitoro-
wanie zachowań przez rodziców i godzinę policyjną dla osób niepełnoletnich. 
W Europie model islandzki wprowadzono w niektórych gminach w Hiszpanii, 
Holandii i Rumunii. Konieczna będzie dalsza ocena, by doprecyzować, czy 
istotny spadek w poziomie używania substancji obserwowany w Islandii na 
przestrzeni ostatniej dekady, który odzwierciedla spadek używania substancji 
przez młodzież w niektórych innych państwach europejskich, ma związek 
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głównie ze stosowaną przez to państwo strategią profilaktyczną i polityką 
alkoholową, czy też znaczenie mają inne czynniki. 

„Model islandzki” opiera się na podejściu środowiskowym, w którym 
promuje się koncepcję, iż możliwa jest zmiana niepożądanego zachowania 
poprzez zmianę fizycznych, gospodarczych i regulacyjnych aspektów środo-
wiska, które stwarza lub ogranicza możliwość dla wystąpienia danego zacho-
wania. To z kolei może prowadzić do zmniejszenia przyzwolenia, normalności 
i widoczności takiego zachowania. Środki mogą obejmować regulowanie do-
stępności i cen substancji, ograniczanie podawanych porcji alkoholu i ograni-
czanie zagęszczenia punktów sprzedaży. Zasady profilaktyki środowiskowej są 
również kluczowe dla gry „Dobre zachowanie” — opartego na podręczniku 
programu dla uczniów szkół podstawowych, który według niektórych badań 
przynosi pozytywne efekty. Ma on ograniczyć ryzykowne zachowania poprzez 
wykorzystywanie w tej grupie wiekowej zachęt behawioralnych do wzmoc-
nienia pozytywnych norm i zasad. Na szerszym szczeblu zmiana statusu pale-
nia i ograniczenie palenia papierosów w wielu państwach UE może stanowić 
przykład stosowania podejścia profilaktyki środowiskowej w praktyce. 

Profesjonalne szkolenie zdaje się mieć kluczowe znaczenie dla zakończo-
nego powodzeniem wprowadzenia programów profilaktycznych. Jedną 
z ostatnich inicjatyw jest uruchomienie Europejskiego Programu Profilaktyki 
Uniwersalnej, opartego na dowodach i międzynarodowych normach, z myślą 
o regionalnych i lokalnych decydentach i opiniodawcach. W 2018 r. program 
ten wdrażano na pewnym szczeblu w jednej trzeciej państw członkowskich 
UE. 

Ustawy i rozporządzenia w Polsce 
dotyczące zdrowia, edukacji i profilaktyki społecznej 

Ustawy (teksty jednolite): 

— ustawa z dnia 11 września 2015 r.o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2019, 
poz. 2365); 

— ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019, poz. 2277); 

— ustawa z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 
2019, poz. 852 ze zm.); 
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— ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następ-
stwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2019, poz. 
2182); 

— ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019, 
poz. 847 ze zm.); 

— ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz.U. 2019, poz. 688 ze zm.). 

Rozporządzenia: 

— rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. 
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach syste-
mu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015, poz. 
1249); 

— rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia 
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii (Dz.U. 2018, poz. 214); 

— rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. 
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 
(Dz.U. 2013, poz. 199); 

— rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. 2006, Nr 132, poz. 931); 

— rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. 
w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków 
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. 2017, poz. 
2029). 

Wykaz krajowych i narodowych programów profilaktyki: 

— Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020 
— Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2020 
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— Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na lata 2011–2015 

— Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011–2016 
— Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV 

(2017–2021) 
— Rządowy Program „Bezpieczna+” na lata 2015–2018 
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Dr Anna Biernacka-Rygiel 

I.4. 
PROGRAMY I DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ 

W OBSZARZE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 
 
Bezpieczeństwo to priorytet polityczny Komisji Jean-Claude'a Junckera, 

podkreślany od początku kadencji39, jak również jeden z ważnych obszarów 
działań aktualnej Przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen. Mówiąc 
o bezpieczeństwie możemy mówić zarówno o bezpieczeństwie sensu stricte, 
ale również o wszelkich działaniach z zakresu profilaktyki społecznej szeroko-
rozumianej. Stąd też można uznać, że wiele inicjatyw, działań oraz progra-
mów Unii Europejskiej jest związanych właśnie z bezpieczeństwem. Dlatego 
też rozdział ten nie traktuje o bezpieczeństwie rozumianym przez zwalczanie 
terroryzmu i przestępczości zorganizowanej oraz środków, które je wspierają, 
czy o wzmocnieniu obrony i rozwijaniu odporności wobec wymienionych za-
grożeń,40 a o wszelkich inicjatywach i działaniach Unii Europejskiej związa-
nych z profilaktyką społeczną, głównie poprzez edukację młodzieży. 

Odpowiednia edukacja społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży może bowiem 
przyczynić się pozytywnie do walki z terroryzmem i przestępczością zorgani-
zowaną m.in. poprzez zapobieganie występowania tych zjawisk wśród mło-
dzieży tolerancyjnej, otwartej na inne kultury, świadomej wartości europej-
skich. Dlatego w niniejszym rozdziale zostaną omówione te programy i inicja-
tywy Unii Europejskiej, które wpływają na wzrost bezpieczeństwa głównie 
poprzez edukację młodzieży i odpowiednie kształtowanie ich postaw. 

Unia Europejska kładzie duży nacisk na profilaktykę i zapobieganie pro-
blemom, m.in. poprzez edukację w zakresie bezpieczeństwa. Z punktu widze-
nia społeczeństwa ma to duże znaczenie, zwłaszcza pod kątem wpływania na 

                                                             
39 https://ec.europa.eu/poland/news/170907_security_union_pl. 
40 https://ec.europa.eu/poland/news/170907_security_union_pl. 

https://ec.europa.eu/poland/news/170907_security_union_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/170907_security_union_pl
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zmiany zachowania i kształtowanie pozytywnych trendów wśród młodzieży. 
Profilaktyka taka pozwolić może uniknąć w przyszłości poważnych proble-
mów społecznych, które w dłuższej perspektywie zagrażają bezpieczeństwu 
obywateli Unii Europejskiej. 

 
INICJATYWY UNII EUROPEJSKIEJ DEDYKOWANE MŁODZIEŻY 

 
Unia Europejska oferuje wiele inicjatyw dla młodzieży, zwłaszcza z zakresu 

profilaktyki społecznej i bezpieczeństwa. Unia Europejska stara się docierać 
bezpośrednio do ludzi młodych, zarówno poprzez szkoły i wsparcie nauki, ale 
również poprzez inicjatywy, do których młodzież może zgłosić się samodziel-
nie. W tym celu inicjatywy te są szeroko promowane zwłaszcza za pośrednic-
twem mediów społecznościowych. Bieżące informacje na temat takich inicja-
tyw można pozyskać ze specjalnych stron internetowych na temat Unii Euro-
pejskiej, dedykowanych młodzieży. Są to głównie Europejski Portal Młodzie-
żowy41 oraz Euroesk Polska42. 

EURODESK 

Jest to inicjatywa dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organiza-
cji młodzieżowych, wspierana finansowo i merytorycznie przez Komisję Euro-
pejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Program ten działa na poziomie europejskim, krajowym, re-
gionalnym i lokalnym. 

Konsultanci Eurodesku mają ze sobą stały kontakt online. Dzięki temu 
szybko wymieniają się informacjami. Eurodesk prowadzi również bazę pol-
skich i europejskich programów grantowych43, organizacji i instytucji, szkoleń, 
projektów, w których można wziąć udział. Zawiera ona kilkaset programów 
wspierających edukację, mobilność, współpracę międzynarodową i działal-
ność młodzieżową. Jest aktualizowana codziennie. Granty można przeszuki-
wać według tematów, alfabetycznie, fundatorów oraz terminów składania 
wniosków. 

                                                             
41 https://europa.eu/youth/EU_pl. 
42 http://www.eurodesk.pl/. 
43 http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie. 

https://europa.eu/youth/EU_pl
http://www.eurodesk.pl/
http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie
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EUROPEJSKI PORTAL MŁODZIEŻOWY 

Europejski Portal Młodzieżowy zawiera informacje, które mogą się przy-
dać młodym obywatelom Unii Europejskiej. Informacje obejmują 34 państwa 
i są dostępne w 28 językach. Są one uporządkowane wg. Tematu: 

— kształcenie i szkolenie; 
— kreatywność i kultura; 
— zdrowie i dobre samopoczucie. 
Treść portalu aktualizują Komisja Europejska oraz sieć Eurodesk. 
To właśnie na Europejskim Portalu Młodzieżowym można odnaleźć infor-

macje na temat takich programów jak Erasmus Plus, Europejski Korpus Soli-
darności oraz Discover EU, dedykowanych stricte młodzieży. 

ERASMUS+ 

Unia Europejska nie tworzy jednolitego systemu edukacji. Programy edu-
kacyjne są inicjatywą Unii Europejskiej, są formą realizacji szeroko pojętej 
edukacji europejskiej. Ich podstawowym celem jest wspieranie chęci zdoby-
wania wiedzy i podwyższania poziomu kształcenia. Programy te umożliwiają 
międzynarodową współpracę. 

Program Erasmus Plus opiera się na osiągnięciach europejskich progra-
mów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat wśród państw człon-
kowskich wspólnot europejskich. Program ma na celu wsparcie państw biorą-
cych w nim udział w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapi-
tału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Wnioski 
o dofinansowanie mogą składać tylko instytucje lub organizacje. 

Do głównych zadań programu Erasmus Plus należą: 
— wzmocnienie i usprawnienie systemów edukacji i szkoleń; 
— umożliwienie zdobycia umiejętności wymaganych przez pracodawców; 
— wsparcie uczenia się formalnego, poza formalnego i nieformalnego 

w dziedzinach kształcenia, szkolenia oraz sportu; 
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— promocja systemowych reform w państwach uczestniczących zgodnych 
z wytycznymi UE; 

— wsparcie działań z zakresu dostępności sportu; 
— promocja europejskiej współpracy politycznej w dziedzinie sportu. 
Struktura programu Erasmus Plus podzielona jest na tzw. akcje44: 
— Akcja I Mobilność edukacyjna (m.in. wydarzenia w ramach Wolontaria-

tu Europejskiego); 
— Akcja II Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

(m.in. partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji, szkoleń i mło-
dzieży); 

— Akcja III Wsparcie w reformowaniu polityk (m.in. współpraca z organi-
zacjami międzynarodowymi, spotkania z decydentami politycznymi); 

— Akcje specjalne Jean Monnet (m.in. propagowanie doskonałości w na-
uczaniu i badaniach w obszarze studiów w dziedzinie integracji euro-
pejskiej), Sport (m.in. niekomercyjne europejskie imprezy sportowe). 

 
 
 

                                                             
44 https://erasmusplus.org.pl/. 

https://erasmusplus.org.pl/
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W Polsce funkcjonuje 13 Regionalnych Punktów Informacyjnych45 dla 
programu Erasmus+. Ich zadaniem jest informowanie o programie społeczno-
                                                             
45 Rolę Regionalnych Punktów Informacyjnych pełnią: województwo kujawsko-pomorskie — 
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; województwo podlaskie — Stowarzyszenie Międzyna-

Państwa uczestniczące w programie 

 

Państwa partnerskie 

 

  



 54 

ści lokalnych. Z ich oferty mogą korzystać przedstawiciele instytucji oświato-
wych, nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych, kadry placówek 
edukacyjnych, przedstawiciele organów prowadzących, organizacji pozarzą-
dowych i uczelni wyższych. 

Opisując program Erasmus Plus warto wspomnieć również o sieci EuroPe-
ers.46 Tworzą ją byli uczestnicy programu Młodzież Erasmus Plus, którzy dzie-
lą się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami poprzez różnego rodzaju ak-
tywne działania w jej ramach. 

Mówiąc o programie Erasmus+ warto wspomnieć o wzrastającej roli spor-
tu w tym zakresie. Celami szczegółowymi realizowanymi w ramach tego pro-
gramu w obszarze sportu są min.47: 

— eliminowanie dopingu, ustawiania wyników zawodów sportowych, 
przemocy, wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji; 

— promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwu-
torowej sportowców; 

— promowanie wolontariatu oraz włączenia społecznego, równych szans; 
— podnoszenie świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiają-

cej zdrowie. 
Projekty związane ze sportem, wspierane w ramach programu Erasmus 

Plus powinny ostatecznie przyczynić się do zwiększenia poziomu uczestnictwa 
w działalności sportowej, aktywności fizycznej, a także wolontariacie. Dodat-
kowo wspierane są akcje na rzecz lepszego wykorzystania wyników badań 
w kształtowaniu polityki w celu promowania dialogu z właściwymi europej-

                                                                                                                                                  
rodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ; województwo małopolskie — Stowarzyszenie 
Europe4Youth; województwo dolnośląskie — Fundacja Learn Co; województwo zachodniopo-
morskie — Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych; województwo pomorskie — Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli; województwo świętokrzyskie — Regionalne Centrum Wolontariatu; woje-
wództwo łódzkie — Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; 
województwo śląskie — Instytut Pracy i Edukacji; województwo lubelskie — Fundacja Sempre 
a Frente; województwo wielkopolskie — Fundacja Centrum Aktywności Twórczej; wojewódz-
two opolskie — Kuratorium Oświaty w Opolu; województwo podkarpackie — Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Więcej na: http://www.eurodesk.pl/prosto-z-
polski/13-regionalnych-punktow-informacyjnych-programu-erasmus. 
46 https://erasmusplus.org.pl/inicjatywy/europeers-polska/. 
47 https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-5-sport/. 

http://www.eurodesk.pl/prosto-z-polski/13-regionalnych-punktow-informacyjnych-programu-erasmus
http://www.eurodesk.pl/prosto-z-polski/13-regionalnych-punktow-informacyjnych-programu-erasmus
https://erasmusplus.org.pl/inicjatywy/europeers-polska/
https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-5-sport/
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skimi zainteresowanymi stronami (Forum Sportu Unii Europejskiej, wydarze-
nia w ramach prezydencji UE, konferencje, spotkania, seminaria itp.)48. 

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI 

Program długoterminowego wolontariatu. Ma na celu kompleksowe 
wsparcie relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego 
świadczeń, a tym samym przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego. 

Program koncentruje się na: 
— wolontariuszach; 
— organizatorach wolontariatu; 
— koordynatorach wolontariatu; 
— otoczeniu wolontariatu. 
Organizacje realizujące projekty powinny zapewnić uczestnikom projek-

tów atmosferę szacunku i wzajemnego zaufania. Członkowie Europejskiego 
Korpusu Solidarności również muszą wykazać się szacunkiem wobec lokal-
nych społeczności i osób, do których ich działania są skierowane. Przede 
wszystkim osoby i organizacje biorące udział w programie muszą wykazywać 
się postawą poszanowania praw człowieka oraz propagować ideę społeczeń-
stwa opartego na zasadzie uczciwości i równości, w którym na pierwszym 
miejscu stawiane są pluralizm, brak dyskryminacji, tolerancja, sprawiedli-
wość, solidarność i równość szans49. 

Program skierowany jest do ludzi młodych w wieku 18–30 lat. Obejmuje 
on wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ponadto udział w nie-
których działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności jest otwarty dla or-
ganizacji z państw należących do EFTA/EOG, państw kandydujących do UE 
oraz krajów partnerskich. 

W programie najczęściej udział biorą organizacje pozarządowe, gminy, 
a także firmy różnej wielkości, od przedsiębiorstw z sektora MŚP po między-
narodowe korporacje. Najważniejsze jest, aby realizowały działania solidar-

                                                             
48 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actio 
ns/sport/actions-supported_pl. 
49 https://europa.eu/youth/solidarity/mission_pl. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/sport/actions-supported_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/sport/actions-supported_pl
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_pl
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nościowe. Taka organizacja musi posiadać również Znak Jakości50. Wyróżnia 
się dwie kategorie tego znaku: 

— organizacja wspierająca, odpowiadająca za koordynowanie całego pro-
cesu związanego z realizacją projektu wolontariatu (złożenie wniosku 
o dofinansowanie, zarządzanie projektem, koordynowanie partnerów 
projektu, zapewnienie szkoleń i niezbędnego wsparcia wolontariuszom, 
przeprowadzenie ewaluacji projektu, rozpowszechnianie rezultatów 
projektu, rozliczenie finansowe); 

— organizacja goszcząca, czyli zapewniająca pracę wolontariuszowi wraz 
z odpowiednimi warunkami i narzędziami do jej wykonania. 

Wolontariusze biorący udział w programie nie otrzymują wynagrodzenia, 
ale przysługuje im opłacenie kosztów podróży, zakwaterowania, utrzymania 
i ubezpieczenia na czas wyjazdu. Ponadto zarówno przed wyjazdem, jak 
i podczas trwania wolontariatu są odpowiednio szkoleni. Udział w programie 
trwa od 2 do 12 miesięcy. 

Jednym z filarów Europejskiego Korpusu Solidarności są również Projekty 
Solidarności51. Są to działania umożliwiające realizację projektów na poziomie 
lokalnym. Są to zatem działania krajowe i powinny dotyczyć społeczności lo-
kalnej. Mają na celu aktywizację współpracy młodych ludzi z najbliższym oto-
czeniem. 

DISCOVER EU 

Inicjatywa Unii Europejskiej, dzięki której ludzie młodzi, mający dokładnie 
18 lat, mogą odbyć podróż po Europie pociągiem52. Inicjatywa ta ma na celu 
poznanie przez najmłodszych, pełnoprawnych obywateli Unii Europejskiej 
zalet swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej, różnorodności 
Europy oraz jej bogactwa kulturowego i historii. 

                                                             
50 Jest to certyfikat przyznawany przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności, 
który potwierdza, że organizacja spełnia wszelkie standardy związane z zapewnieniem jak naj-
wyższej jakości realizowanych projektów. Więcej na; https://eks.org.pl/znak-jakosci/;  
51 https://eks.org.pl/projekty-solidarnosci-mlodziez/. 
52 Z wyjątkiem niektórych fragmentów tras, które mieszkańcy wysp lub odległych regionów UE 
mogą pokonać innymi środkami transportu. Więcej na: https://europa.eu/youth/ 
discovereu_pl.  

https://eks.org.pl/znak-jakosci/
https://eks.org.pl/projekty-solidarnosci-mlodziez/
https://europa.eu/youth/discovereu_pl
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Podróż może trwać od 1 do 30 dni i odbywać się maksymalnie w grupie 
pięciu osób, przy czym wszystkie zgłoszone osoby muszą mieć dokładnie 18 
lat i być obywatelami jednego z państw UE, ale mogą składać się z osób róż-
nej narodowości mieszkających w różnych miejscach Unii Europejskiej. Po-
szczególne osoby nie mogą jednak zgłaszać się w ramach kilku grup. Uczestni-
cy programu promują swoją podróż w mediach społecznościowych za pomo-
cą hashtagu #DiscoverEU. Bilet podróżny w ramach programu DiscoverEU jest 
finansowany ze środków UE, a koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy 
pokrywają samodzielnie. Maksymalna wartość biletu na osobę to 260 EUR.53 
Na trasie podróży musi się znaleźć co najmniej jedno państwo członkowskie 
UE, inne niż kraj zamieszkania. 

Co ciekawe o kwalifikacji do podróży decyduje quiz, składający się z pięciu 
pytań wielokrotnego wyboru dotyczących Unii Europejskiej oraz innych unij-
nych inicjatyw skierowanych do młodzieży. Kwestie dotyczące samego planu 
podróży są już drugorzędne54. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że konkurs jest otwarty dla wszystkich. 
Laureaci o ograniczonej sprawności ruchowej lub szczególnych potrzebach 
mogą bowiem ubiegać się o dodatkową pomoc, np. pokrycie kosztów podró-
ży dla osoby towarzyszącej lub psa-przewodnika dla osób słabowidzących55. 

 
PROGRAMY I DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE  

PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 
 
Należy pamiętać, że programy i działania Unii Europejskiej w obszarze 

profilaktyki społecznej i bezpieczeństwa można podzielić również na konkret-
ne programy dedykowane stricte profilaktyce społecznej. Tutaj należałoby 
wskazać Europę dla Obywateli, Horyzont 2020, czy program Zdrowia Unii Eu-
ropejskiej. Natomiast za działania stricte dotyczące bezpieczeństwa należy 

                                                             
53 http://www.eurodesk.pl/granty/discover-eu-podroze-przez-europe.  
54 Informacje podane w tej części nie są wiążące i nie będą miały żadnego wpływu na proces 
selekcji laureatów. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane do celów statystycznych oraz 
jako źródło informacji dla Komisji Europejskiej, które pomoże jej ulepszyć inicjatywę Discove-
rEU. Więcej na: https://europa.eu/youth/discovereu/rules_pl.  
55 https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180427STO02706/discovere 
u-darmowe-bilety-kolejowe-dla-18-latkow-chcacych-zwiedzic-europe.  

http://www.eurodesk.pl/granty/discover-eu-podroze-przez-europe
https://europa.eu/youth/discovereu/rules_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180427STO02706/discovereu-darmowe-bilety-kolejowe-dla-18-latkow-chcacych-zwiedzic-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180427STO02706/discovereu-darmowe-bilety-kolejowe-dla-18-latkow-chcacych-zwiedzic-europe
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uznać Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości, Program Sprawiedliwość 
oraz Fundusz na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Ciekawym przykładem 
działalności Unii Europejskiej na pograniczu bezpieczeństwa i profilaktyki spo-
łecznej jest Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, 
powiązane oczywiście z kwestiami zdrowotnymi obywateli Unii Europejskiej. 

EUROPA DLA OBYWATELI 

Program Unii Europejskiej wspierający głównie organizacje pozarządowe 
i samorządy oraz inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk56, działa-
jące w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji 
projektów związanych m.in. z tematyką: 

— obywatelstwa europejskiego; 
— inicjatyw lokalnych; 
— zaangażowania społecznego; 
— zaangażowanie demokratycznego; 
— pamięci europejskiej; 
Program składa się z następujących komponentów: 
— KOMPONENT 1: Pamięć o przeszłości Europy (działania promujące 

otwartość i tolerancję, projekty dotyczące historii europejskiej, poja-
wienia się reżimów totalitarnych); 

— KOMPONENT 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywa-
telskie (projekty współpracy między jednostkami samorządowymi, ma-
jące na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym 
do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu, oraz 
długofalowa współpraca władz miejskich i stowarzyszeń jednostek sa-
morządowych, tworzących sieć współpracy wokół zagadnień ważnych 
dla danych społeczności, a także międzynarodowe partnerstwa i sieci 
organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, bezpośrednio 
angażujące obywateli w działania związane ze strategiami UE i kształ-
towaniem polityki unijnej). 

W ramach programu organizacje pozarządowe i think tanki działające na 
poziomie europejskim mogą również otrzymać granty operacyjne. 

                                                             
56 Więcej na: https://europadlaobywateli.pl/o-programie/.  

https://europadlaobywateli.pl/o-programie/
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Program ma na celu głównie: 
— zrozumienie historii i różnorodności Unii Europejskiej; 
— wspieranie obywatelstwa europejskiego; 
— poprawę warunków dla społecznego i demokratycznego zaangażowa-

nia na poziomie Unii; 
— wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, 

wspólnej historii i wartościach; 
— demokratyczne uczestnictwo obywateli na szczeblu UE; 
— rozwijanie wiedzy obywateli UE na temat procesu kształtowania polity-

ki Unii Europejskiej; 
— promowanie możliwości społecznego zaangażowania i międzykulturo-

wego dialogu. 
Wnioski o dofinansowanie projektów są poddawane dokładnej ocenie 

pod względem zgodności z wymogami formalnymi programu, a także zdolno-
ści finansowej57 i operacyjnej58 organizacji wnioskującej. 

HORYZONT 2020 

Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i inno-
wacji. Jest on narzędziem wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy stra-
tegii wzrostu Europa 2020 (mającej na celu zwiększenie konkurencyjności 
Europy na świecie). Skupia wszystkie unijne środki finansowania badań nau-
kowych i innowacji. Instrumenty finansowe w ramach programu Horyzont 
2020 uzupełniają się z instrumentami finansowymi programu COSME. 

W programie wymieniono następujące filary59: 
— FILAR I: Doskonała baza naukowa 
— FILAR II: Wiodąca pozycja w przemyśle 

                                                             
57 Wnioskodawca ma stabilne i wystarczające źródła finansowania. Więcej na: 
https://europadlaobywateli.pl/o-programie/kryteria-przyznawania-dotacji/.  
58 Wnioskodawca posiada niezbędne kompetencje i motywację do realizacji wnioskowanego 
projektu. Więcej na: https://europadlaobywateli.pl/o-programie/kryteria-przyznawania-
dotacji/. 
59 https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-horyzont-2020/.  

https://europadlaobywateli.pl/o-programie/kryteria-przyznawania-dotacji/
https://europadlaobywateli.pl/o-programie/kryteria-przyznawania-dotacji/
https://europadlaobywateli.pl/o-programie/kryteria-przyznawania-dotacji/
https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-horyzont-2020/
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• technologie informacyjno-komunikacyjne; 
• nanotechnologia; 
• zaawansowane materiały; 
• zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania; 
• biotechnologia; 
• przemysł kosmiczny; 
• dostęp do finansowania; 
• innowacje w MŚP. 

— FILAR III: Wyzwania społeczne 
• ochrona zdrowia i zmiany demograficzne; 
• rolnictwo, zasoby wodne i biogospodarka; 
• bezpieczna, czysta i wydajna energia; 
• transport; 
• klimat, środowisko i zasoby naturalne; 
• rozwój społeczny; 
• wolność i bezpieczeństwo. 

Filary uzupełnione są o dwa dodatkowe cele szczegółowe60: 
— upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa; 
— nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa; 
 

PROGRAMY I INICJATYWY UNII EUROPEJSKIEJ 
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

EUCPN 

Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości tworzą przedstawiciele pań-
stwowi wspierani przez punkty kontaktowe i współdziałający z członkami or-
ganizacji pozarządowych i świata nauki. Jej głównym zadaniem jest rozwijanie 
programów prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań osób 
nieletnich, przestępczości miejskiej i narkotykowej, na poziomie UE oraz 

                                                             
60 https://www.kpk.gov.pl/?page_id=59.  

https://www.kpk.gov.pl/?page_id=59
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wspieranie programów i działań na szczeblu zarówno krajowym, jak i lokal-
nym. 

EUCPN zajmuje się głównie61: 
— gromadzeniem i analizą informacji dotyczącej przestępczości; 
— udostępnianiem zdobytych informacji państwom członkowskim; 
— przekazywaniem wiedzy eksperckiej Radzie i Komisji Europejskiej; 
— ułatwieniem przepływu informacji i wzajemnych kontaktów na pozio-

mie unijnym oraz między państwami; 
— promowaniem tematyki zapobiegania przestępczości, najlepsze osią-

gnięcia i wzorce w tej dziedzinie – również poprzez ustanowienie co-
rocznie przyznawanej nagrody za najlepszy program prewencyjny; 

— wspieraniem i rozwijaniem współpracy, bezpośrednich kontaktów oraz 
wymiany informacji i doświadczeń z zakresu przeciwdziałania przestęp-
czości; 

— zbieraniem i analizowaniem informacji i danych dotyczących przestęp-
czości; 

— przygotowaniem ekspertyz dla Rady i Komisji Europejskiej dotyczących 
przestępczości i jej zapobiegania; 

— wspomaganiem głównych obszarów badań i szkoleń; 
— rozpowszechnianiem doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem 

przestępczości; 
— rozwijaniem współpracy z krajami kandydującymi, krajami trzecimi 

oraz organizacjami międzynarodowymi. 
Struktura EUCPN opiera się na Zarządzie Krajowych Przedstawicieli62 i ich 

Zastępców wspieranych przez komitet wykonawczy63. EUCPN przewodniczy 
państwo sprawujące aktualnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Posie-
                                                             
61 http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/25182,Co-to-jest-EUCPN.html.  
62 Zarząd składa się z przedstawicieli krajowych, przewodniczącego oraz komitetu wykonaw-
czego. Więcej na: https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-
przestepczosci-eucpn.  
63 W komitecie wykonawczym reprezentowanych jest 6 państw członkowskich: zasiada w nim 
2 przedstawicieli krajowych wybieranych przez Radę na okres 18 miesięcy oraz przedstawiciele 
krajowi z państw sprawujących prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w ostatnim, obecnym 
i 2 kolejnych półroczach. Więcej na: https://eucpn.org/about/about-us-in-pl.  

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/25182,Co-to-jest-EUCPN.html
https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn
https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn
https://eucpn.org/about/about-us-in-pl
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dzenia Zarządu odbywają się minimum dwa razy w roku. Każde państwo 
członkowskie może wyłonić jednego przedstawiciela krajowego i jednego za-
stępcę, którzy biorą udział w posiedzeniach sieci.64 Sekretariat EUCPN ma 
swoją siedzibę w Brukseli. Każde z państw członkowskich ma natomiast moż-
liwość wyznaczenia punktów kontaktowych w ramach działania EUCPN. 

Co roku EUCPN organizuje w ramach swojej działalności konkurs na Euro-
pejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości65. Za przeprowa-
dzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialne jest pań-
stwo sprawujące w danym półroczu prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. 
Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10 tys. Euro. Zgodnie z założe-
niami każde państwo członkowskie UE może zgłosić jeden projekt do tego 
konkursu. 

PROGRAM „SPRAWIEDLIWOŚĆ” 

Celem programu jest zapewnienie przestrzegania prawa UE m.in. poprzez 
ułatwienie osobom fizycznym i prawnym dostępu do wymiaru sprawiedliwo-
ści w całej wspólnocie, zwłaszcza w sytuacjach kiedy miejscem zamieszkania, 
pracy, prowadzenia działalności lub procesu jest inne państwo Unii Europej-
skiej. 

Ma on służyć polepszeniu współpracy wymiaru sprawiedliwości w spra-
wach cywilnych i karnych, rozwoju szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości, 
propagowaniu lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz walce 
z narkotykami. 

Program ten przyczynia się do rozwoju europejskiej przestrzeni sprawie-
dliwości w oparciu o wzajemne uznawanie i zaufanie, propagowanie współ-
pracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych oraz pomaganie w szkoleniu 
sędziów i innych osób, które wykonują zawody prawnicze. 

Z programu mogą być finansowane projekty, które66: 
— przyczyniają się do skutecznej i spójnej realizacji instrumentów praw-

nych lub polityk UE; 

                                                             
64 https://eucpn.org/about/about-us-in-pl.  
65 https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-
dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci.  
66 https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm. 
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https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
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— poprawiają stan wiedzy i zrozumienia praw i polityk UE wśród obywa-
teli i prawników; 

— propagują współpracę transgraniczną i rozwijają wzajemne zaufanie 
wśród państw UE; 

— poprawiają efektywność systemów wymiaru sprawiedliwości z wyko-
rzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

— tworzą narzędzia użyteczne w rozwiązywaniu kwestii transgranicznych. 
Beneficjentami programu mogą być podmioty mające swoją siedzibę 

w państwach członkowskich UE, państwach kandydujących oraz w państwach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

Fundusz ma na celu przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego 
podróżowania dzięki jednolitej kontroli granic zewnętrznych oraz rozpatry-
waniu wniosków wizowych Schengen. 

W ramach Funduszu funkcjonują następujące instrumenty: 
— Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic ze-

wnętrznych i wiz67 — odpowiada za wspieranie wspólnej polityki wi-
zowej, legalnego podróżowania, zapewnienia usług wysokiej jakości, 
równe traktowania obywateli państw trzecich, a także przeciwdziałania 
nielegalnej imigracji oraz wspierania zintegrowanego zarządzania gra-
nicami, w tym promowania dalszej harmonizacji środków związanych 
z zarządzaniem granicami. 

— Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, za-
pobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowe-
go68 — odpowiada za zapobieganie i zwalczanie przestępczości trans-
granicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu, wzmocnie-
nie koordynacji organów ścigania państw członkowskich oraz za zwięk-
szenie zdolności państw członkowskich do skutecznego zarządzania 

                                                             
67 Więcej na: http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fbw/.  
68 http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fbw/.  
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kryzysowego i ochronę ludności, a także za przygotowanie infrastruktu-
ry krytycznej m.in. przed atakami terrorystycznymi. 

Z budżetu korzystać mogą wszystkie państwa UE, z wyjątkiem Irlandii 
i Wielkiej Brytanii oraz państwa stowarzyszone w ramach strefy Schengen 
— Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. 

Fundusz ten wspiera działania na rzecz poprawy zarządzania granicami 
państw członkowskich, usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie 
egzekwowania prawa oraz wzmocnienie zdolności państw członkowskich do 
skutecznego zarządzania ryzykiem w sferze bezpieczeństwa publicznego (ter-
roryzm, radykalizacja oparta na przemocy, przemyt narkotyków, cyberprze-
stępczość i bezpieczeństwo cybernetyczne, handel ludźmi oraz inne formy 
przestępczości zorganizowanej). 

 
PROGRAMY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWIA 

PROGRAM ZDROWIA UNII EUROPEJSKIEJ 

Polityka zdrowotna Unii Europejskiej kładzie nacisk przede wszystkim na 
ochronę i poprawę zdrowia, zapewnienie wszystkim obywatelom UE równe-
go dostępu do nowoczesnej i skutecznej opieki medycznej, a także koordyna-
cję reagowania na wszelkie poważne zagrożenia dla zdrowia dotyczące więcej 
niż jednego kraju UE. 

Unia Europejska uzupełnia narodowe polityki zdrowotne państw człon-
kowskich, poprzez wspieranie władz lokalnych m.in. w osiąganiu wspólnych 
celów, łączeniu zasobów i stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom. Poza two-
rzeniem prawodawstwa na poziomie unijnym, dotyczącego produktów i usług 
medycznych UE udostępnia również środki finansowe na projekty w dziedzi-
nie zdrowia w państwach członkowskich69. 

Mówiąc o profilaktyce, w dziedzinie zdrowia np. warto wskazać, że profi-
laktyka chorób obejmuje wiele obszarów działania, nie tylko takich jak szcze-
pienia, zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i odpowie-
dzialne znakowanie środków spożywczych, ale także informowanie społe-
czeństwa o zagrożeniach. Stąd poniższy rozdział odnosi się również do pro-

                                                             
69 https://europa.eu/european-union/topics/health_pl.  
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gramów i inicjatyw Unii Europejskiej mających na celu edukację społeczeń-
stwa również w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym również mini-
malizowaniu negatywnych wpływów m.in. narkotyków oraz innych środków 
odurzających, takich jak dopalacze. 

Program zdrowia Unii Europejskiej nakreśla strategię na rzecz zapewnie-
nia dobrego stanu zdrowia i opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. Jest on 
instrumentem finansowania służącym wspieraniu współpracy między pań-
stwami członkowskimi, a także rozwojowi działań Unii Europejskiej w zakresie 
zdrowia. 

Wyróżnia się następujące cele programu70: 
— promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i promowanie zdrowego 

stylu życia (włączenie elementu „zdrowia” do wszystkich polityk unij-
nych); 

— ochrona obywateli przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 
dla zdrowia; 

— zwiększanie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opie-
ki zdrowotnej w państwach członkowskich; 

— ułatwianie obywatelom UE dostępu do opieki zdrowotnej o wyższym 
standardzie; 

W programie mogą uczestniczyć podmioty takie jak organy administracji 
publicznej, organy sektora publicznego, zwłaszcza instytucje badawcze i insty-
tucje sektora zdrowia, uczelnie i szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe. 
Muszą być one zarejestrowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
lub w Islandii, Norwegii, Serbii, Mołdawii oraz Bośni i Hercegowinie. 

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKO-
MANII (dalej EMCDDA) 

Celem działalności centrum jest dostarczanie osobom kształtującym poli-
tykę informacji oraz realizowanie inicjatyw na rzecz walki z problemem nar-

                                                             
70 https://ec.europa.eu/health/funding/programme_pl.  
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kotyków w Unii Europejskiej. EMCDDA jest jedną ze zdecentralizowanych 
agencji UE71. Jego siedziba znajduje się w Lizbonie. 

Do głównych zadań EMCDDA należą72: 
— monitorowanie problemu narkotykowego w Europie; 
— monitorowanie rozwiązań stosowanych w państwach członkowskich 

w rozwiązywaniu problemów związanych z narkotykami; 
— dostarczanie informacji na temat najlepszych praktyk i wspieranie wy-

miany informacji; 
— ocena ryzyka związanego z nowymi substancjami psychoaktywnymi; 
— wczesne ostrzegania o pojawieniu się nowych substancji psychoaktyw-

nych; 
— opracowywanie narzędzi i instrumentów mających ułatwić państwom 

członkowskim monitorowanie i ocenę ich polityk narodowych; 
— opracowywanie narzędzi i instrumentów mających ułatwić Komisji Eu-

ropejskiej monitorowanie i ocenę polityki Unii Europejskiej. 
EMCDDA korzysta z sieci około 30 krajowych centrów monitoringu (sieć 

Reitox73) do gromadzenia i analizowania danych krajowych. Współpracuje 
także bezpośrednio z instytucjami UE oraz z organizacjami europejskimi 
i ogólnoświatowymi zajmującymi się tematyką narkotyków. Obecnie punkty 
kontaktowe obejmują wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegię i Turcję. 
Centra krajowe zbierają dane oparte na następujących wskaźnikach74: 

— zażywanie narkotyków w ogóle; 
— problemowe zażywanie narkotyków; 
— choroby zakaźne związana z zażywaniem narkotyków, m.in. HIV, HCV, 

HBV; 
— zgony i śmiertelność związana z zażywaniem narkotyków; 

                                                             
71 UE powołała te agencje do życia, aby mogły one realizować zadania naukowe i techniczne, 
które pomagają instytucjom UE we wdrażaniu polityk i podejmowaniu decyzji. Agencje znajdu-
ją się w różnych krajach UE. Więcej na: https://europa.eu/european-union/about-
eu/agencies/decentralised-agencies_pl.  
72 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/emcdda_pl.  
73 Więcej na: http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox_en.  
74 https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=473718.  
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— zgłaszalność do leczenia (TDI). 
Warto dodać w tym miejscu, że w strukturze tej agencji znajduje się spe-

cjalny Komitet Naukowy75, który pełni rolę doradczą w sprawach naukowych 
i współpracuje z partnerami przy realizacji ocen ryzyka związanych z nowymi 
narkotykami. Tworzy go około 15 wybitnych naukowców. 

Badania naukowe EMCDDA 

W czerwcu 2019 r. EMCDDA opublikował raport, w którym wskazuje, że 
handel narkotykami jest największy w historii, a jednym z najbardziej popu-
larnych narkotyków jest obecnie kokaina76. Agencja w swoim raporcie wska-
zuje na wpływ nowych technologii i mediów społecznościowych na rynek 
narkotykowy. Dostęp do narkotyków jest dużo prostszy, ale same używki są 
czystsze, pozbawione domieszek substancji pobocznych. 

W marcu 2019 r. opublikowało natomiast raport nt. sytuacji narkotykowej 
na Bałkanach Zachodnich.77 Agencja przeprowadziła badania w Albanii, Bośni 
i Hercegowinie, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii i Serbii. W raporcie tym 
zwrócono uwagę przede wszystkim na fakt, że popularne w tym regionie są 
narkotyki wymagające używania igieł, co wpływa na wzrost zachorowań na 
WZW typu C. 

PODSUMOWANIE 
 
Jak wynika z niniejszego rozdziału, Unia Europejska oferuje wiele inicja-

tyw, działań oraz programów związanych z szerokorozumianym bezpieczeń-
stwem oraz profilaktyką społeczną. Warto podkreślić w tym miejscu, że ze 
wszystkie te programy, działania i inicjatywy mogą być skierowane do szkół, 
osób zajmujących się edukacją młodzieży, a także do samej młodzieży już od 
18 roku życia. Ponadto wszystkie wymienione programy i inicjatywy Unii Eu-
ropejskiej dalej obowiązują. Prawdopodobnie będą one również dostępne 
w kolejnej perspektywie finansowej, a nawet rozszerzone, ze względu na fakt, 

                                                             
75 http://www.emcdda.europa.eu/about/sc.  
76 https://www.euractiv.pl/section/praca-i-polityka-spoleczna/news/europejski-raport-narkoty 
kowy-uberyzacja-kokainy-i-inne-wnioski/.  
77 https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/narkotyki-na-balkanach/.  
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że bezpieczeństwo Unii Europejskiej stanowi jeden z głównych priorytetów 
nowej Komisji Europejskiej. 

 
DOBRE PRAKTYKI 

 
Warto w tym miejscu wskazać najlepsze projekty ostatnich lat, dotyczące 

bezpieczeństwa oraz profilaktyki społecznej poprzez edukację. 
W tym zakresie należy wskazać kilka projektów edukacyjnych zrealizowa-

nych w ramach programu Erasmus Plus78: 
— Wyjazdy nauczycieli z cieszyńskiego liceum na kursy metodyczne i języ-

kowe w ramach projektu Pogranicze, Wielokulturowość — poznaję, ro-
zumiem, działam79. Projekt miał na celu zapoznanie młodzieży z zagad-
nieniami związanymi z różnorodnością kulturową, wspieranie naucza-
nia języków obcych oraz doskonalenie warsztatu metodycznego nau-
czycieli. W wyniku projektu nauczyciele podnieśli swoje umiejętności 
metodyczne, kompetencje językowe i poszerzyli wiedzę kulturową. 
Dzięki realizacji projektu w szkołach zmodyfikowano metody nauczania 
języków obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego), a także 
wprowadzono aktywizujące sposoby pracy z uczniem z wykorzystaniem 
m.in. nowoczesnych technologii. 

— Inni, a tacy sami80 — projekt miał na celu przekazanie szczegółowej 
wiedzy na temat Wolontariatu Europejskiego organizacjom, które pra-
cowały na rzecz młodzieży, prezentację narzędzi wspierających EVS 
i budowanie trwałych, wysokiej jakości partnerstw na rzecz osób ze 
specjalnymi potrzebami. Projekt ten wzmocnił międzynarodową 
współpracę instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz podniósł kompetencje zawodowe zarówno trenerów jak i wolon-
tariuszy. 

                                                             
78 https://erasmusplus.org.pl/dobre-praktyki/.  
79 Więcej na temat projektu: https://erasmusplus.org.pl/dobre-praktyki/inspirujace-oblicze-
wielokulturowosci/.  
80 Więcej na temat projektu: https://erasmusplus.org.pl/dobre-praktyki/inni-a-tacy-sami/.  
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— Projekt Nauka przekracza granice81 skierowany do nauczycieli przed-
szkola i szkoły podstawowej miał na celu podniesienie umiejętności 
metodycznych kadry pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystania nowych technologii w nauczaniu dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

Omawiając dobre praktyki w ramach programu Erasmus+, należy powie-
dzieć również o programie eTwinning82. Tworzy on europejską społeczność 
nauczycieli, którzy realizują różnorodne projekty edukacyjne. W programie 
uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Turcja, 
Macedonia, Islandia, Norwegia i Szwajcaria, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, 
Mołdawia i Ukraina oraz Tunezja. Do programu mogą przystąpić nauczyciele 
z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
które posiadają uprawnienia szkół publicznych i realizują podstawę progra-
mową. Jest on skierowany do uczniów w wieku 3–19 lat. Każdy nauczyciel, 
bibliotekarz, czy pedagog może przystąpić do programu i realizować między-
narodowy projekt eTwinning ze swoimi uczniami. W ramach programu 
eTwinning zorganizowano m.in. webinar dotyczący e-bezpieczeństwa w prak-
tyce szkolnej.83 Celem spotkania była prezentacja portali edukacyjnych zwią-
zanych z kwestiami e-Bezpieczeństwa oraz przedstawienie przykładowych 
działań związanych z włączaniem e-Bezpieczeństwa do szkolnego planu nau-
czania. 

Odnosząc się do dobrych praktyk w ramach programów UE, dotyczących 
profilaktyki społecznej można również wymienić kilka projektów realizowa-
nych w ramach programu Europa dla obywateli: 

— Every Button Counts84 — program zrealizowany w ramach Komponentu 
Pamięć europejska. Dotyczył m.in. upamiętnienia ofiar ludobójstwa. 
W ramach projektu uczestnicy podejmowali działania służące przeka-
zaniu historii Holocaustu i upamiętnieniu jego ofiar. W projekcie udział 
wzięły organizacje z Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch i Serbii. 

                                                             
81 Więcej na temat projektu: https://erasmusplus.org.pl/dobre-praktyki/nauka-przekracza-
granice/.  
82 https://erasmusplus.org.pl/inicjatywy/krajowe-biuro-programu-etwinning/.  
83 Więcej na temat webinarium: https://etwinning.pl/webinarium-wlaczanie-e-
bezpieczenstwa-w-praktyke-szkolna/.  
84 Więcej na temat projektu: https://europadlaobywateli.pl/project/wciaz-zjednoczona-
europa-cieniu-nowych-granic-zycie-rozdrozu-2-2-2/.  
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— To my tworzymy Europę!85 Udział w tym projekcie wzięło ponad 500 
osób z Gaszowic (Polska), Bruntal (Czechy), Litultovice (Czechy), Krom-
pach (Słowacja) oraz Calau (Niemcy). Celem projektu były warsztaty 
poświęcone tematyce Unii Europejskiej, historii jej powstania, zaanga-
żowanych partnerów oraz aktualnej sytuacji państw członkowskich. 

Mówiąc o dobrych praktykach w ramach programów i działań Unii Euro-
pejskiej, które odnoszą się stricte do bezpieczeństwa należy również powie-
dzieć o kampanii Stop włamaniom do domów,86 zorganizowanej przez Euro-
pejską Sieć Zapobiegania Przestępczości. Miała ona na celu przypomnienie 
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej zasad bezpieczeństwa 
i zachęcenie do właściwego zabezpieczenia mieszkania lub domu. 

Przy okazji omawiania dobrych praktyk warto wspomnieć również, że 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacja87 poszukuje osób, które posiadają do-
świadczenie w zakresie realizacji edukacyjnych projektów międzynarodowych 
oraz m.in. w ocenie wniosków dotyczących edukacji i kształcenia, do współ-
pracy. Należy podkreślić, że taka współpraca umożliwia edukatorom wymianę 
informacji między swoimi odpowiednikami, a także nawiązanie wzajemnych 
relacji i tym samym w przyszłości może skutkować wspólnymi projektami. 

Linki, umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy na temat wymienio-
nych programów: 

— KRAJOWY PUNK KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 
http://www.kpk.gov.pl/ 

— EUROPEJSKI PORTAL MŁODZIEŻOWY https://europa.eu/youth/EU_pl  
— EURODESK POLSKA http://www.eurodesk.pl/  
— FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI https://www.frse.org.pl/  
— ERASMUS+ https://erasmusplus.org.pl/  
— ETWINNING https://etwinning.pl/  

                                                             
85 Więcej na temat projektu: https://europadlaobywateli.pl/project/wciaz-zjednoczona-
europa-cieniu-nowych-granic-zycie-rozdrozu-2-2-2-2/.  
86 Więcej na temat kampanii na: https://www.gov.pl/web/mswia/i-europejski-dzien-
przeciwdzialania-wlamaniom-do-domow.  
87 Pełniąca rolę m.in Narodowej Agencji programu Europejski Korpus Solidarności. Więcej na: 
https://www.frse.org.pl/.  

http://www.kpk.gov.pl/
https://europa.eu/youth/EU_pl
http://www.eurodesk.pl/
https://www.frse.org.pl/
https://erasmusplus.org.pl/
https://etwinning.pl/
https://europadlaobywateli.pl/project/wciaz-zjednoczona-europa-cieniu-nowych-granic-zycie-rozdrozu-2-2-2-2/
https://europadlaobywateli.pl/project/wciaz-zjednoczona-europa-cieniu-nowych-granic-zycie-rozdrozu-2-2-2-2/
https://www.gov.pl/web/mswia/i-europejski-dzien-przeciwdzialania-wlamaniom-do-domow
https://www.gov.pl/web/mswia/i-europejski-dzien-przeciwdzialania-wlamaniom-do-domow
https://www.frse.org.pl/
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— EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI https://eks.org.pl/  
— DISCOVER EU http://www.youdiscover.eu/  
— EUROPA DLA OBYWATELI https://europadlaobywateli.pl/  
— EUCPN https://eucpn.org/about/about-us-in-pl 
— EMCDDA http://www.emcdda.europa.eu/emcdda-home-page_en  

https://eks.org.pl/
http://www.youdiscover.eu/
https://europadlaobywateli.pl/
https://eucpn.org/about/about-us-in-pl
http://www.emcdda.europa.eu/emcdda-home-page_en


MODUŁ II
BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA, PROFILAKTYKA

PORADY, NARZĘDZIA, WSKAZÓWKI I SCENARIUSZE
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Opracowanie modułu jest efektem współpracy i konsultacji szerokiej grup eksper-
tów, nauczycieli, metodyków oraz profilaktyków-edukatorów. 
 
Zespół autorski: 
 
dr Beata Rola 
dr Michał Andrzejczak 
Elżbieta Celer  
Halina Cyrulska 
Ewa Karlińska-Grzela 
Zdzisława Kałuziak  
Wiesława Kubicka 
Ewa Maciejewska 
Krzysztof Makowski 
Marek Rawski 
Ewa Sobór 
Dariusz Zawadzki 
Grażyna Źródlak. 
 
Edukatorzy-profilaktycy KWP w Łodzi oraz Komend Miejskich/Powiatowych Policji 
woj. łódzkiego 
 
podinsp. Radosław Malanowski 
podkom. Magdalena Piotrowska 
kom. Maciej Cholajda 
asp. szt. Grzegorz Mikołajczyk 
st. asp. Magdalena Bagan 
 
asp. szt. Zbigniew Kleszczyński 
asp. szt. Damian Pawlak  
asp. szt. Adam Dembiński 
st. sierż. Marta Jasińska 
asp. szt. Agnieszka Kulawiecka 
st. asp. Małgorzata Białkowska 
mł. asp. Marta Marczak 
mł. asp. Agnieszka Kropisz 
 

 



 74 

II.1. 
O PROFILAKTYCE… 

 
Profilaktyka społeczna to podejmowanie szeroko rozumianych działań 

mających na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zacho-
waniu się dzieci, młodzieży, ale również osób dorosłych. Swoim działaniem 
obejmuje szereg obszarów takich jak m.in.: bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym, przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym, narkotykom, „dopala-
czom”— nowym substancjom psychoaktywnym, szeroko rozumianemu bez-
pieczeństwu dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem jest, aby treści profilak-
tyczne, skierowane do określonej grupy odbiorców przekazywane były 
w przystępnej formie, dostosowanej do ich wieku, rozwoju emocjonalnego 
i poznawczego. Jak również aby odniosły oczekiwane efekty w postaci wyro-
bienia i przyswojenia prawidłowych postaw i zachowań. 

Niniejsza część poradnika przygotowana przez metodyków nauczania, pe-
dagogów oraz funkcjonariuszy Policji, którzy na co dzień zajmują się profilak-
tyką społeczną, ma za zadanie pomóc przygotować się do zajęć w wybranych 
obszarach profilaktyki i podpowiedzieć jak dostosować ich treści do wieku 
odbiorców. Nie zwalnia on jednak z realizacji procesu samokształcenia 
w przedstawionych obszarach.  

Poradnik nie stanowi gotowego materiału do zajęć, ale pozwala na ukie-
runkowanie zakresu tematycznego, formy zajęć oraz jest swoistym drogo-
wskazem dla osób, które po raz pierwszy zetkną się z koniecznością przepro-
wadzenia spotkania profilaktycznego. 

 
 

podkom. Magdalena Piotrowska 
 
 
 
 
 
 



 75 

 
II.2 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZAJĘĆ 
 
 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 

1. Zapoznaj się dokładnie z tematyka zajęć. 
2. Ustal grupę wiekową odbiorców. 
3. Zapoznaj się z treściami do przekazania. 
4. Dokonaj analizy, aktualizacji prezentacji. 
5. Wybierz zakres slajdów adekwatnie do wieku odbiorców. 

ZAPLANUJ i PRZYGOTUJ PLAN PRZEBIEGU ZAJĘĆ 

1. Zapoznaj się ze scenariuszem zajęć. 
2. Określ jaki typ zajęć będziesz prowadził (Wykład, zajęcia interaktywne, 

dyskusja, warsztaty, zajęcia plenerowe, inne). 
3. Określ i dobierz pomoce dydaktyczne (komputer, rzutnik, rekwizyty, 

przepisy, materiały rysunkowe , inne). 
4. Określ zadania swoje i zadania uczniów uwzględniając grupę wiekową 

słuchaczy. 
5. Określ ramy czasowe zajęć. 
6. Określ w punktach co po kolei chcesz przekazać. 
7. Realizuj scenariusz punkt po punkcie (możliwe modyfikacje w zakresie 

form, metod, środków dydaktycznych). 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Przedstaw się i przekaż informacje na temat zaplanowanych zajęć (max. 
5 min). 

2. Ustal zasady udziału w zajęciach np. zasady zgłaszania pytań. 
3. Staraj się nawiązać kontakt i aktywizuj grupę poprzez zadawanie pytań 

podczas zajęć. 
4. Kontroluj czas trwania zajęć. 
5. 5 minut przed końcem zajęć podsumuj zajęcia, pochwal 

dzieci/młodzież, możesz zadać pytania sprawdzające opanowanie przez 
uczniów przekazanych treści. 
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Objaśnienie pojęć dotyczących nieletnich i małoletnich 
Nieletni — w myśl prawa karnego jest to osoba, która w momencie po-

pełnienia czynu zabronionego nie ukończyła siedemnastego roku życia. Od-
powiada ona karnie tylko w szczególnych przypadkach, określonych w art. 10 
§ 2 Kodeksu karnego oraz w art. 13 i art. 94 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (zwanej dalej u.p.n.). 

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich kwalifikuje wiek osoby 
nieletniej: 

1. do 18. roku życia — w zakresie zapobiegania i zwalczania objawów 
demoralizacji u nieletniego; 

2. od 13. do 17. roku życia — w zakresie postępowania o czyny karalne 
(przestępstwa, przestępstwa skarbowe oraz niektóre wykroczenia); 

3. nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia — w zakresie wykonywania 
środków wychowawczych i środka poprawczego. 

Stosując wszelkie środki wychowawcze lub środek ostateczny — popraw-
czy, sąd rodzinny kieruje się dobrem nieletniego (zasada niepunitywności 
— wobec nieletniego, w celu zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz 
przestępczości nieletnich, nie stosuje się kar, lecz środki wychowawcze i jako 
ostateczny środek poprawczy, art. 5 u.p.n.). 

Nieletni odpowiada z zasady przed sądem rodzinnym (właściwym wzglę-
dem miejsca zamieszkania nieletniego), a przed sądem karnym w przypadku: 

1. określonym w art. 10 § 2 Kodeksu karnego (określone przypadki, kiedy 
nieletni po ukończeniu 15 r.ż. może odpowiadać jak dorosły); 

2. gdy nieletni popełnił czyn zagrożony karą wraz z osobą dorosłą oraz ko-
nieczne jest łączne rozpatrywanie sprawy; 

3. gdy wszczęto postępowanie po ukończeniu przez nieletniego sprawcę 
18. roku życia. 

Małoletni, osoba małoletnia — w myśl polskiego prawa cywilnego jest to 
osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa (w wyniku jednego 
z tych zdarzeń uzyskuje się pełnoletniość). 

Według polskiego prawa pełnoletnim jest ten, kto ukończył lat osiemna-
ście (art. 10 Kodeksu cywilnego). Przed osiągnięciem tego wieku małoletnia 
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może uzyskać pełnoletniość przez zawarcie małżeństwa. Zgodnie z art. 10 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to możliwe z ważnych powodów, za 
zgodą sądu rodzinnego w przypadku kobiety, która ukończyła lat szesnaście, 
gdy z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem 
założonej rodziny. Wniosek o zezwolenie musi złożyć sama zainteresowana 
(art. 561 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Nabytej w ten sposób pełnoletniości nie można utracić po unieważnieniu 
małżeństwa (art. 10 Kodeksu cywilnego), ani rozwodzie. 

Co do zasady małoletnimi nazywamy zawsze osoby do 18 r.ż., których 
dobro jest zagrożone (np. są one pokrzywdzone w wyniku działania przestęp-
czego, są zaniedbywane opiekuńczo przez prawnych opiekunów, występują 
jako świadkowie w postępowaniu karnym lub o czyny karalne itp.). 

Demoralizacja — według słownika języka polskiego jest to odrzucenie 
obowiązujących norm moralnych, prowadzące do łamania prawa, rozwiązło-
ści obyczajów itp., jak również: czyjeś działania lub zachowanie powodujące 
u innych odrzucenie takich norm. 

W myśl art. 4. § 1. u.p.n. każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świad-
czących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współ-
życia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie 
się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu 
lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie 
nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obo-
wiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiado-
mienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, 
Policji lub innego właściwego organu. 



OBSZARY TEMATYCZNE
CYBERZAGROŻENIA
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II.3. 

OBSZARY TEMATYCZNE 
 

II.3.1. 
Cyberzagrożenia 

Gwałtowanie postępująca w pierwszych dekadach XXI w. cyfryzacja do-
prowadziła do bardzo głębokich, wielopłaszczyznowych przemian społecz-
nych i gospodarczych, odciskając niewątpliwy wpływ zarówno na życiu za-
równo jednostki, jak i lokalnych społeczności oraz w skali globalnej. Szczegól-
ną rolę odgrywa na tym polu upowszechnienie dostępu do internetu. Zjawi-
sko to niewątpliwie stanowi znacząco czynnik ułatwiający funkcjonowanie we 
współczesnym świecie —szeroki i łatwy dostęp do zasobów sieci wpływa na 
sposób zdobywania informacji, zmienia metody komunikowania się, czy też 
zapewnia znacznie uproszczony dostęp do usług czy też różnorakich treści 
kulturalnych. 

Rozpatrując szeroką gamę możliwości wynikających z postępującego zja-
wiska informatyzacji, nie można jednakże zapominać o generowanych przez 
ten proces zagrożeniach. O ile niebezpieczeństwa wynikające z możliwości 
utraty danych lub kradzieży (dane osobowe, bankowość internetowa, war-
tość intelektualna) dotyczą przede wszystkim dorosłej części społeczeństwa, 
o tyle inne zagrożenia, takie jak uzależnienia lub werbalna przemoc w sieci, 
dotykają przede wszystkim młodszej grupy użytkowników technologii inter-
netowych. 

Szczególne niebezpieczeństwo zagrożenia powyższe stanowią dla mło-
dzieży szkolnej, wśród której użytkowanie różnorakich narzędzi informatycz-
nych jest zjawiskiem powszechnym. Mimo aktywnego korzystania z dobro-
dziejstw informatyzacji, poziom wiedzy o cyberzagrożeniach pozostaje w tej 
grupie społecznej niewystarczający. 
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INFORMACJE PODSTAWOWE 

Poziom edukacji Przekazywane treści 

Klasy I–III 

CEL OGÓLNY 
— Uświadomienie istoty korzystania z urządzeń elek-

tronicznych i Internetu 
— Przygotowanie do świadomego i aktywnego udzia-

łu w cyberprzestrzeni 
— Rozwijanie potrzeb i wrażliwości na właściwe za-

chowanie w sieci 
CELE SZCZEGÓŁOWE 
— Poznanie zalet i wad korzystania z Internetu 

i urządzeń elektronicznych 
— Wskazanie rodzaju zagrożeń czyhających w sieci 
— Zapamiętanie konsekwencji prawnych wynikają-

cych z niewłaściwego korzystania z Internetu (por-
tale społecznościowe, komunikatory) 

Klasy IV–VI ze wska-
zaniem na klasy IV 

CEL OGÓLNY 
— Uświadomienie istoty korzystania z urządzeń elek-

tronicznych i Internetu 
— Przygotowanie do świadomego i aktywnego udzia-

łu w cyberprzestrzeni 
— Rozwijanie potrzeb i wrażliwości na właściwe za-

chowanie w sieci 
CELE SZCZEGÓŁOWE 
— Poznanie zalet i wad korzystania z Internetu 

i urządzeń elektronicznych 
— Wskazanie rodzaju zagrożeń czyhających w sieci 
— Poznanie konsekwencji prawnych wynikających 

z niewłaściwego korzystania z Internetu (portale 
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społecznościowe, komunikatory) 

Klasy VII–VIII 

CEL OGÓLNY 
— Uświadomienie istoty korzystania urządzeń elek-

tronicznych i Internetu 
— Przygotowanie do świadomego i aktywnego udzia-

łu w cyberprzestrzeni 
— Rozwijanie potrzeb i wrażliwości na właściwe za-

chowanie w sieci 
CELE SZCZEGÓŁOWE 
— Poznanie zalet i wad korzystania z Internetu 

i urządzeń elektronicznych 
— Wskazanie rodzaju zagrożeń czyhających w sieci 
— Poznanie konsekwencji prawnych wynikających 

z niewłaściwego korzystania z Internetu (portale 
społecznościowe, komunikatory) 

Klasy I liceum, tech-
nikum, szkół o profi-

lach zawodowych 

CEL OGÓLNY 
— Uświadomienie istoty korzystania urządzeń elek-

tronicznych i Internetu 
— Przygotowanie do świadomego i aktywnego udzia-

łu w cyberprzestrzeni 
— Rozwijanie potrzeb i wrażliwości na właściwe za-

chowanie w sieci 
CELE SZCZEGÓŁOWE 
— Poznanie zalet i wad korzystania z Internetu 

i urządzeń elektronicznych 
— Wskazanie rodzaju zagrożeń czyhających w sieci 
— Poznanie konsekwencji prawnych wynikających 

z niewłaściwego korzystania z Internetu (portale 
społecznościowe, komunikatory) 

— Uświadomienie zachowań wypełniających zna-
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miona przestępstwa 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ 

Scenariusz nr 1 
KLASY I-III 

TEMAT: Zalety i wady korzystania z urządzeń elektronicznych w społeczeń-
stwie informacyjnym 
CELE OGÓLNY 

— Uświadomienie istoty korzystania urządzeń elektronicznych i Internetu 
— Przygotowanie do świadomego i aktywnego udziału w cyberprzestrzeni 
— Rozwijanie potrzeb i wrażliwości na właściwe zachowanie w sieci 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
— Poznanie zalet i wad korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych 
— Wskazanie rodzaju zagrożeń czyhających w sieci 
— Zapamiętanie konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwego 

korzystania z Internetu (portale społecznościowe, komunikatory) 
METODY: pogadanka, dyskusja, burza mózgów, praca z ulotką, gra dydaktycz-

na. 
CZAS TRWANIA: 45 minut 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: film, prezentacja multimedialna, materiały edukacyj-

ne 
PRZEBIEG ZAJĘĆ (przykładowy): 
1. Wstęp 
Spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza po zakończeniu obowiązkowych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 
— Prowadzący: zadaje pytanie: Moi drodzy — proszę o 2-3 odpowiedzi — jak 
wczoraj spędziliście popołudnie? (można też zadać pytanie ….Kto z Was nie 
jest stale online?) 
— Uczniowie: 2-3 uczniów podaje odpowiedzi. 
— Prowadzący: na podstawie udzielonych odpowiedzi płynnie przechodzi do 
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tematu właściwego. 
 
 
Przejście do tematu właściwego: 
Zalety i wady korzystania z urządzeń elektronicznych w społeczeństwie in-
formacyjnym 
2. Korzystanie z Internetu 
Prowadzący: zadaje jedno z pytań, które pozwoli mu nawiązać kontakt z gru-
pą: Do czego jest wam potrzebny Internet? 
— Co widzicie dobrego, a co złego w korzystaniu z urządzeń elektronicznych? 
— Jak spędzacie czas wolny po lekcjach – grając z kolegami np. w piłkę, czy 
grając w gry na komputerze? 
— Czy uważacie, że niezbędne jest posiadanie telefonu komórkowego? 
Uczniowie: udzielają odpowiedzi. 
Prowadzący: prezentuje slajd na którym są wypisane zalety (możliwość ko-
munikowania się; nawiązywanie znajomości; pozyskiwanie informacji; pozy-
skiwanie i przesyłanie danych; e-zakupy; praca; dokonywanie płatności) 
i wady (zdrowotne, społeczne, komunikacyjne) korzystania z Internetu. 
Wywiązuje się interakcja. 
Uczniowie: porównują swoje odpowiedzi z punktami zaprezentowanymi na 
slajdzie. 
Prowadzący: ocenia stopień świadomości uczniów jeśli chodzi o ww. zagad-
nienia. 
3. Sposoby spędzania wolnego czasu 
Prowadzący: zadaje pytanie: czy możecie zasugerować jakieś alternatywne 
formy spędzania wolnego czasu? 
Uczniowie: udzielają odpowiedzi. 
Prowadzący: projekcja filmu edukacyjnego dotyczącego zagrożeń i wad korzy-
stania z Internetu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu (np. z ro-
dziną,) 
4. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu – gra dy-
daktyczna: Zabawa z „siecią”. 
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Prowadzący: Określa warunki realizacji gry dydaktycznej.  
Uczniowie: Troje uczniów zostaje nakrytych siecią. Kolejnych czworo przy-
trzymuje rogi sieci, by ww. troje uczniów nie mogło jej swobodnie opuścić. 
Pozostali uczniowie otaczają zgrupowanych pod siecią uczniów. 
Prowadzący: prosi o sformułowanie wniosku dotyczącego zrealizowanej gry 
dydaktycznej. Może wskazówkami naprowadzać uczniów na właściwą odpo-
wiedź. 
Uczniowie: wskazują, że Internet sprawia, że łatwo się do niego wchodzi, ale 
trudno wychodzi i są też użytkownicy Internetu, którzy nie będą chcieli, by 
łatwo opuścić wirtualną rzeczywistość. 
5. Podsumowanie zajęć. 
— zebranie od uczniów wniosków wynikających z przekazanych treści 

Scenariusz nr 2 
KLASY IV-VIII 

TEMAT: Zalety i wady korzystania z urządzeń elektronicznych w społeczeń-
stwie informacyjnym 
CEL OGÓLNY 

— Uświadomienie istoty korzystania urządzeń elektronicznych i Internetu 
— Przygotowanie do świadomego i aktywnego udziału w cyberprzestrzeni 
— Rozwijanie potrzeb i wrażliwości na właściwe zachowanie w sieci 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
— Poznanie zalet i wad korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych 
— Wskazanie rodzaju zagrożeń czyhających w sieci 
— Poznanie konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwego korzy-

stania z Internetu (portale społecznościowe, komunikatory) 
METODY: Pogadanka, Dyskusja, Burza mózgów 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Film, Prezentacja multimedialna, Materiały eduka-

cyjne 
CZAS TRWANIA: 45 minut 
PRZEBIEG ZAJĘĆ 
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1. Wprowadzenie  
— przedstawienie się osoby prowadzącej 
— przedstawienie tematu i celu zajęć 

3. Nawiązanie kontaktu z grupą poprzez pytania skierowane do uczniów np.: 
a) Jakie masz korzyści z korzystania z Internetu? 
b) Czy uważacie, że niezbędne jest posiadanie telefonu komórkowego? 
c) Jakie widzicie zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu i urządzeń 

elektronicznych? 
4. Zawartość prezentacji 

a) Zalety korzystania z urządzeń z dostępem do Internetu 
— możliwość komunikowania się 
— nawiązywanie znajomości 
— pozyskiwanie informacji 
— pozyskiwanie i przesyłanie danych 
— e-zakupy 
— praca 
— dokonywanie płatności 

b) zagrożenia wynikające z korzystania 
— cyberprzemoc (nękanie, szantażowanie, wyłudzenie danych, publika-

cja wizerunku, bezprawne umieszczanie filmów, znieważanie) 
— nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów (sekty) 
— włamani a na konta i profile (wirusy i złośliwe oprogramowania) 
— problemy zdrowotne 
— uzależnienia 
— ujawnianie danych osobowych 
— oszustwa, wyłudzenia 

c) zasady bezpiecznego korzystania z Internetu 
d) odpowiedzialność karna  
e) gdzie szukać pomocy? 
f) przykładowe filmy edukacyjne (tutaj przede wszystkim musimy wpoić 
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dzieciom podstawową zasadę „Cokolwiek trafi do Internetu-nigdy już 
z niego nie wyjdzie!”) 

Scenariusz nr 3 
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

TEMAT: Zalety i wady korzystania z urządzeń elektronicznych w społeczeń-
stwie informacyjnym 
CEL OGÓLNY 

— Uświadomienie istoty korzystania z urządzeń elektronicznych i Interne-
tu 

— Przygotowanie do świadomego i aktywnego udziału w cyberprzestrzeni 
— Rozwijanie potrzeb i wrażliwości na właściwe zachowanie w sieci 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
— Poznanie zalet i wad korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych 
— Wskazanie rodzaju zagrożeń czyhających w sieci 
— Poznanie konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwego korzy-

stania z Internetu (portale społecznościowe, komunikatory) 
— Uświadomienie zachowań wypełniających znamiona przestępstwa 

METODY: Pogadanka, Dyskusja, Burza mózgów 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Film, Prezentacja multimedialna, Materiały eduka-

cyjne 
CZAS TRWANIA: 45 minut 
PRZEBIEG ZAJĘĆ 
1. Wprowadzenie  
— przedstawienie się osoby prowadzącej 
— przedstawienie tematu i celu zajęć 
2. Nawiązanie kontaktu z grupą poprzez pytania skierowane do uczniów, np.: 
a) Jakie masz korzyści z korzystania z Internetu? 
b) Czy uważacie, że niezbędne jest posiadanie telefonu komórkowego? 
c) Jakie widzicie zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu i urządzeń 
elektronicznych? 
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3. Prezentacja 
a) Zalety korzystania z urządzeń z dostępem do Internetu 
— możliwość komunikowania się 
— nawiązywanie znajomości 
— pozyskiwanie informacji 
— pozyskiwanie i przesyłanie danych 
— e-zakupy 
— praca 
— dokonywanie płatności 
b) zagrożenia wynikające z korzystania 
— cyberprzemoc (nękanie, szantażowanie, wyłudzenie danych, publikacja 
wizerunku, bezprawne umieszczanie filmów, znieważanie) 
— nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów (sekty) 
— włamania na konta i profile (wirusy i złośliwe oprogramowania) 
— problemy zdrowotne 
— uzależnienia 
— ujawnianie danych osobowych 
— oszustwa, wyłudzenia 
— nielegalny handel w sieci 
— pirackie oprogramowanie 
— oszustwa 
c) zasady bezpiecznego korzystania z Internetu 
d) odpowiedzialność karna  
e) gdzie szukać pomocy?  
f) przykładowe filmy edukacyjne  
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Scenariusz nr 4 

Temat: Bezpieczeństwo cyfrowe  
Czas:45 min 
Cele: 

— zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z Internetem oraz kon-
sekwencjami stosowania cyberprzemocy i sposobami zapobiegania jej 
oraz radzenia sobie z nią; 

— zapoznanie uczniów z korzyściami stosowania alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu; 

— poznanie przez uczniów swojego poziomu ryzyka uzależnienia od Inter-
netu; 

— rozwijanie empatii wśród uczniów; 
— zachęcanie uczniów do bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Metody: praca w grupach, praca indywidualna, burza mózgów, dyskusja, de-
bata, mini wykład. 

Materiały: duże arkusza białego papieru, papier A4, małe karteczki, długopisy, 
markery, karty pracy z historyjkami, karta pracy z niedokończonymi 
zdaniami, test dotyczący uzależnienia od Internetu wg. dr Kimberly Yo-
ung. 

Wstęp 
— Na wstępie nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami zajęć.  
— Nauczyciel przedstawia propozycje zasad, które będą obowiązywały 

podczas zajęć (kontrakt). 
Zadanie nr 1  

Zabawa wprowadzająca do lekcji - komunikacja w internecie. Celem tego 
ćwiczenia jest pokazanie w humorystyczny sposób ograniczenia związane 
z komunikacją w internecie, na portalach społecznościowych.  

Osoba prowadząca dzieli klasę na 4- osobowe grupy i prosi, by w każdej 
z nich zespół ustalił jakiś temat, o którym chcieliby porozmawiać. Kiedy temat 
zostanie ustalony, prowadzący rozdaje każdej z grupy spory plik małych karte-
czek i proponuje zasady „rozmowy”: absolutnie nie wolno rozmawiać w gru-
pie! (ani na głos, ani szeptem, pracujemy w milczeniu), każda osoba może się 
wypowiedzieć na ustalony temat, zapisując swoją wypowiedź na karteczce 
i podając ją sąsiadowi po lewej stronie, karteczka jest przekazywana kolejnej 
osobie, możemy zapisać tam również swoją odpowiedź jeśli kartka do nas do-
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trze. Po 5 minutach nauczyciel przerywa ćwiczenie i podaje dalszą instrukcję 
— teraz w każdej z grup można rozmawiać. Każdy może się wypowiedzieć na 
dany temat.  

W posumowaniu pytamy uczniów: Kiedy nasza komunikacja jest lepsza? 
Kiedy tylko piszemy i czytamy to co piszą inni, czy kiedy możemy nawiązać 
kontakt wzrokowy, zobaczyć emocje itp.? Nauczyciel prowadzi dyskusję i stara 
się dojść do wniosku, że portale są przydatne, ale nie zastąpią nam rozmowy. 
Nauczyciel omawia (miniwykład) podstawowe bariery w internetowej komu-
nikacji. 

 
Zadanie nr 2  

Uczniowie dzielą się na cztery grupy. Grupa pierwsza i druga wypisują na 
dużym arkuszu papieru korzyści wynikające z korzystania z Internetu w tym 
z portali społecznościowych (np. szybki dostęp do informacji lub ich przekaz, 
możliwość dokonania zakupów itd.), natomiast pozostałe dwie grupy wypisują 
zagrożenia związane z Internetem (np. publikowanie w Internecie zmodyfiko-
wanych ośmieszających zdjęć, nękanie, obrażanie, pornografia, oszustwa itd.). 
Rozpoczyna się dyskusja. Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów i zwraca 
szczególną uwagę na zagrożenia takie jak: cyberprzemoc, uzależnienie, barie-
ry w komunikacji wirtualnej. Nauczyciel definiuje pojęcie: cyberprzemoc.  

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: 
prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzy-
staniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: sms,e-mail, wi-
tryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe 
i inne. 
Zadanie 3  

Dzielimy klasę na cztery grupy. Każda z grup otrzymuje do przeczytania hi-
storyjkę.  

Historia Kasi 
Zbyszek nagrał kamerą w telefonie swoją koleżankę z klasy Kasię, kiedy ca-

łowała się z chłopakiem. Następnie rozesłał MMS-em film do swoich kolegów 
z klasy. Niektórzy z nich wysyłali go dalej. Jeszcze tego samego dnia ktoś opu-
blikował film w Internecie. Film cieszył się dużą popularnością. Na stronie 
z filmem zaczęły pojawiać się przykre dla dziewczyny komentarze. 

Historia Agnieszki 
Agnieszka po powrocie do domu ze szkoły usiadła przed komputerem. 
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Chciała sprawdzić pocztę, ale nie mogła zalogować się do swojego konta. Jej 
hasło nie działało. Następnego dnia w szkole okazało się, że ktoś włamał się 
na konto Agnieszki i podszywając się pod nią wysłał kilku kolegom z jej klasy 
wulgarne maile. Adresaci tych wiadomości obrazili się na Agnieszkę i nie 
chcieli z nią rozmawiać. Od kilku z nich Agnieszka dostała bardzo nieprzyjem-
ne SMS-y. Wiele osób z klasy miało do Agnieszki pretensje za jej zachowanie 
wobec kolegów. 

 
Historia Krzyśka 
Krzysiek od kilku miesięcy ma w sieci bloga, w którym często zamieszcza 

zdjęcia. W ubiegłym tygodniu dodał kilka fotek ze swoich urodzin. Kilka dni 
później dostał w mailu od nieznajomej osoby jedno ze zdjęć urodzinowych 
zmontowanych tak, że pokazywało Krzyśka w wulgarny i poniżający sposób. 
W mailu była też wiadomość, że to samo zdjęcie niedługo zawiśnie w ulubio-
nym serwisie społecznościowym Krzyśka. 

Historia Tomka 
Tomek bardzo często rozmawia na GG ze swoimi znajomymi ze szkoły 

i osobami, które zna tylko z Internetu. Od jakiegoś czasu dostaje od osoby 
ukrywającej się pod różnymi nickami nieprzyjemne, ośmieszające go wiado-
mości. Pisał do tej osoby, żeby przestała wysyłać takie wiadomości, starał się 
ustalić, kto do niego pisze, jednak bezskutecznie. W końcu Tomek sam zaczął 
odpowiadać w nieprzyjemny sposób anonimowemu nadawcy. Wiadomości 
przychodziło jednak coraz więcej, w pewnej chwili ktoś zaczął Tomkowi grozić 
śmiercią. 

Po przeczytaniu, uczniowie odpowiadają na następujące pytania: 
— Jakie mogą być formy cyberprzemocy? (np. wulgarność, zastraszanie, 

włamania na blog, profil lub konto pocztowe, podszywanie się w sieci 
pod inną osobę i działanie na jej niekorzyść, manipulacje, kradzieże). 

— Co czuje sprawca cyberprzemocy ? (np. złość, zazdrość) 
— Dlaczego ktoś stosuje cyberprzemoc ? (np. brak możliwości poradze-

nia sobie z problemami, poczucie anonimowości i bezkarności) 
— Co czuje ofiara cyberprzemocy ? (np. bezradność, smutek) 
— Jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy ? (np. zgłosić 

zdarzenia osobom dorosłym, wspieranie osoby dotkniętej cyber-
przemocą, nie przesyłanie dalej krzywdzących materiałów) 

— Co powinna zrobić ofiara przemocy ? (np. poinformować o zdarzeniu 
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nauczyciela, rodziców, nie odpowiadać na zaczepki w Internecie) 
— Do czego może doprowadzić cyberprzemoc, jakie są jej konsekwencje 

dla ofiary i sprawcy cyberprzemocy ? (np. wycofanie społeczne, sa-
mobójstwo, utrata zaufania, poczucie bezradności i niskiej warto-
ści/brak możliwości korzystania z przywilejów uczniowskich, utrata 
zaufania, w niektórych sytuacjach zawiadomienie policji, Sądu)  

Nauczyciel uzupełnia (mini wykład) wypowiedzi uczniów. 
 

Zadanie 4 
Dzielimy uczniów na cztery grupy. Grupy podają swoje sposoby dobrego 

zabezpieczenia się przed cyberprzemocą. Przykłady zapisujemy na dużym ar-
kuszu papieru. Następnie nauczyciel uzupełnia (miniwykład) wypowiedzi 
uczniów. Rozpoczyna się dyskusja na temat sposobów zapobiegania cyber-
przemocy (np. zakładanie o wysokim bezpieczeństwie haseł, dbanie o pry-
watność swoich danych osobowych, nadawanie swoim profilom w sieci bez-
pieczny prywatny status, chronienie swoich haseł i loginów, nie zamieszczanie 
w sieci swoich zdjęć i filmów, odpowiednie reagowanie na wszelkie niebez-
pieczne sygnały, sytuacje). 
Zadanie 5 

Nauczyciel prosi uczniów, aby odpowiedzieli na następujące pytania: 
— Dlaczego młodzież poświęca dużo czasu na korzystanie z Internetu? 

(np. bo się nudzi i nie potrafi nawiązywać bezpośrednich, realnych rela-
cji interpersonalnych) 

— Jakie znacie alternatywne formy spędzania wolnego czasu ? Nauczyciel 
zwraca uwagę na alternatywne formy spędzania czasu wolnego, np. 
sport, uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających uzdol-
nienia i zainteresowania, spotkania z przyjaciółmi itp., które redukują 
stres i w sposób ,,zdrowy’’ wypełniają czas wolny. Rozpoczyna się dys-
kusja. 

Zadanie 6  
Każdy uczeń otrzymuje kartę pracy z niedokończonymi zdaniami: 
1. Internet jest…………………………………………………………………………………………… 
2. W Internecie są …………………………………………………………………………………….. 
3. Cyberprzemoc to…………………………………………………………………………………… 
4. Przyczynami cyberprzemocy są:…………………………………………………………….. 
5. Skutkami dla sprawców cyberprzemocy są:…………………………………………… 
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6. Mogę uchronić się przed cyberprzemocą poprzez………………………………… 
7. Gdybym nie miał Internetu to……………………………………………………………….. 
8. W wolnym czasie lubię………………………………………………………………………….. 
9. Największą radość sprawia mi…………………………………………………………….... 
10. Cenię ludzi, którzy……………………………………………………………………………….. 

Zadanie 7 
Chętni uczniowie proszeni są o wykonanie testu określającego poziom uzależ-
nienia od Internetu. 
Instrukcja 

Sprawdź czy jesteś internetoholikiem. Zrób test dr Kimberly Young, który 
pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie - czy jesteś uzależniony/a od Internetu. 

1. Czy czujesz się zaabsorbowany Internetem do tego stopnia, że ciągle 
rozmyślasz o odbytych sesjach internetowych lub/i nie możesz doczekać 
się kolejnych? 

2. Czy odczuwałeś potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego w Inter-
necie, aby uzyskać większe zadowolenie (satysfakcję)? 

3. Czy podejmowałeś wielokrotnie nieudane próby kontrolowania, ograni-
czania lub zaprzestania korzystania z internetu? 

4. Czy odczuwałeś wewnętrzny niepokój, miałeś nastrój depresyjny albo 
byłeś rozdrażniony wówczas, kiedy próbowałeś ograniczać lub przerwać 
korzystanie z Internetu? 

5. Czy zdarza ci się spędzać więcej czasu w Internecie, niż początkowo za-
planowałeś? 

6. Czy kiedykolwiek ryzykowałeś utratę kontaktu z bliska osobą, ważnych 
relacji z innymi ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku 
ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w Internecie? 

7. Czy kiedykolwiek skłamałeś swoich bliskich, znajomych, w celu ukrycia 
własnego nadmiernego zainteresowania Internetem? 

8. Czy używasz Internetu w celu ucieczki od problemów albo uniknięcia 
nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepo-
koju lub depresji)? 

Interpretacja wyników: 
Co najmniej 5 i więcej odpowiedzi na tak 
Twój wynik wskazuje na to, że jesteś uzależniony od Internetu. Zapewne 

traktujesz Internet jako sposób na ucieczkę od rzeczywistości. Konsekwencją 
takiej Twojej postawy mogą być np. narastające problemy rodzinne, małżeń-
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skie, problemy w szkole lub w pracy oraz Twoja izolacja społeczna, gdy bę-
dziesz spędzać mniej czasu z realnymi ludźmi niż z komputerem. Powinieneś 
przerwać lub znacznie ograniczyć korzystanie z Internetu. Zachęcamy Cię do 
poszukania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i poprawienia 
jakości kontaktów z ludźmi w realnym życiu. 

4 odpowiedzi na tak 
Masz niebezpieczną skłonność traktować Internet jako sposób na ucieczkę 

od rzeczywistości, co grozi Ci uzależnieniem. Zachęcamy Cię do ograniczenia 
czasu spędzanego w Internecie. Z czasem bowiem świat realny może upo-
mnieć się o swoje prawa, co będzie przejawiać się np. narastającymi proble-
mami rodzinnymi, małżeńskimi, problemami w szkole, w pracy, bądź Twoją 
izolacją społeczną, gdy będziesz spędzać mniej czasu z realnymi ludźmi niż 
z komputerem. Twój wynik powinien być dla Ciebie ostrzeżeniem, że zbyt du-
żo czasu spędzasz w Internecie. Zachęcamy Cię do poszukania alternatywnych 
sposobów spędzania wolnego czasu i poprawienia jakości kontaktów z ludźmi 
w realnym życiu.  

3 lub mniej odpowiedzi na tak 
Nie masz wcale lub masz niewiele objawów uzależnienia od Internetu. 

Gratulacje! 
Na zakończenie zajęć nauczyciel informuje uczniów o ofercie pomocowej 

Helpline.org.pl. 
W miarę możliwości prezentuje uczniom stronę www.helpline.org.pl i po-

kazuje, jak za pomocą komunikatora, poczty elektronicznej lub telefonu zgło-
sić przypadek cyberprzemocy: komunikator na stronie www.helpline.org.pl, 
telefon 800 100 100, poczta e-mail: helpline@helpline.org.pl. 
 
 

http://www.helpline.org.pl/
mailto:helpline@helpline.org.pl


OBSZARY TEMATYCZNE
RADYKALIZACJA POSTAW I MOWA NIENAWIŚCI

(W TYM POLITYKA WŁĄCZAJĄCA)



 95 

 

II.3.2 
Prawa człowieka, 

radykalizacja postaw i mowa nienawiści (w tym polityka włączająca) 

Rozwój każdego człowieka jest w dużym stopniu zdeterminowany warun-
kami, w których żyje i ludźmi, z którymi wchodzi w interakcje. Proces ten 
przebiega zawsze w ścisłym powiązaniu ze środowiskiem i grupami społecz-
nymi, począwszy od środowiska pierwotnego, jakim jest rodzina, a skończyw-
szy na powiązaniach z ideologią, tradycją czy kulturą (H.R. Schaffer, 2006). 

Obecnie w rzeczywistości edukacyjnej często w jednej grupie spotykają się 
dzieci o zróżnicowanych zdolnościach (niepełnosprawni, utalentowani) o in-
nym kolorze skóry, pochodzeniu narodowym i/lub etnicznym, odmienną reli-
gią lub światopoglądem. Coraz bardziej zauważalne są różnice w statusie ma-
terialnym rodziny, dostępie do dóbr (także edukacyjnych, zajęć pozaszkolnych 
czy rozrywek). Niepowtarzalność i odmienność to obserwowana w szkole co-
dzienność. Takie zróżnicowanie między uczniami wymaga zapewnienia nowej 
jakości w edukacji. Skupienie się na umiejętnościach wymaganych od obywa-
tela współczesnego świata88 już nie są kompetencjami wystarczającymi do 
efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Konieczna jest praca wy-
chowawcza dotycząca kształtowania postaw i wartości, które budują osobo-
wość otwartą na inność. Dzieci na całym świecie coraz bardziej odczuwają 
napór przemocy i nasilających się poważnych problemów społecznych, a tak-
że brak szacunku ludzi wobec siebie nawzajem i wobec otaczającego ich świa-

                                                             
88 Osiem kompetencji kluczowych: Porozumiewanie się w języku ojczystym, Porozumiewanie 
się w językach obcych, Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo 
techniczne, Kompetencje informatyczne, Umiejętność uczenia się Kompetencje społeczne 
i obywatelskie, Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość, Świadomość i ekspresja kulturowa 
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). 
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ta. Kluczowym zadaniem dorosłych jest więc uwrażliwienie wszystkich będą-
cych częścią środowiska edukacyjnego, w którym zachodzą procesy dyskry-
minacyjne i wykluczające na rozpoznawanie oraz reagowanie w konstruktyw-
ny sposób wobec takich zjawisk. Konieczne jest podjęcie działań profilaktycz-
nych, które promują równe traktowanie i przeciwstawiają się krzywdzącym 
stereotypom. Prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze anty-
dyskryminacyjnym w szkole i przez szkołę jest formą realizacji jej misji zapisa-
nej w prawie oświatowym, które mówi o tym, że: „Szkoła winna zapewnić 
każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do 
wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady soli-
darności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”89. Szereg innych 
aktów prawnych polskich oraz międzynarodowych ratyfikowanych przez Pol-
skę także mogą służyć do formułowania założeń programu profilaktyczno-
wychowawczego oraz statutu każdej szkoły umożliwianych działania anty-
dyskryminacyjne90. Cele szkoły ukierunkowane na przeciwdziałanie powyż-
szym zachowaniom realizowane poprzez: 

— rozwijanie wiedzy na temat mechanizmów wykluczenia (to znaczy m.in. 
wiedzy dotyczącej tworzenia i utrzymywania się stereotypów, po-
wstawania uprzedzeń i zjawiska dyskryminacji; 

— rozwijanie wiedzy na temat grup dyskryminowanych oraz ruchów 
emancypacyjnych (to znaczy np. na temat ich sytuacji, historii, kultury, 
jak również istniejących organizacji i społecznych ruchów mniejszo-
ściowych oraz ich postulatów); 

— wskazywanie sposobów włączania i upodmiotowienia grup wykluczo-
nych (np. wzmacnia i angażuje do działania oraz podejmowania decyzji 

                                                             
89 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – Preambuła – za: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf. 
90 Lista przydatnych aktów prawnych, które mogą służyć Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 
2016 R. – Preambuła  
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : Art. 32. Pkt 1 I 2, Art. 33. Pkt 1 I 2  
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: Art. 1. I Art. 2 
• Konwencja O Prawach Dziecka ONZ: Art. 2.1 I Art. 2.2. Oraz Art. 29. 1.A.  
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych: Art. 2. Zakaz Dyskryminacji I Art. 

24. Prawa Dziecka  
• Konwencja W Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (Convention On The 

Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women, Cedaw): Art. 5 I Art.10. 
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dotyczących całej społeczności szkolnej oraz danej grupy mniejszo-
ściowej lub jej członków); 

— budowanie systemu wsparcia w sytuacji przemocy lub wykluczenia 
oraz uczenie reagowania w sytuacjach kiedy dochodzi do dyskrymina-
cji; 

— uczenie uniwersalnych wartości, które zawierają w sobie szacunek i po-
szanowanie godności każdego człowieka oraz zapewniają dobrostan 
jednostek i całych społeczeństw (mogą to być takie wartości jak dobro, 
piękno, miłość, wolność). 

Punktem wyjścia do realizacji powyższych zadań a jest przyjęcie kilku uni-
wersalnych założeń: 

— Konieczne jest rozpoznanie funkcjonujące w szkole nierówności spo-
łeczne, grupy „dominujące” (o silnej pozycji) i grupy „mniejszościowe” 
(o słabszej pozycji); siła/słabość rozumiane są jako zakres władzy i de-
cyzyjności, którymi dysponuje grupa lub pojedyncze osoby. 

— Działania profilaktyczne o charakterze antydyskryminacyjnymi warto 
kierować nie tylko do uczniów, ale do grona pedagogicznego oraz ro-
dziców i opiekunów. Jest to szczególnie ważne w przypadku koniecz-
ności współpracy przy realizacji jakiegoś pomysłu. 

— Zaangażowanie dorosłych i modelowanie zachowań uczniów własnym 
przykładem stanowi nieodłączną część sukcesu we wdrażaniu tego ty-
pu programu. 

— Nie wystarczy aby dzieci usłyszały o działaniach na rzecz równego trak-
towania. Rzeczywiste ich przyswojenie wymaga indywidualnego kreo-
wania i przeżywania. Formy działań wspierających różnorodność 
w szkole to: 
a) inicjatywy artystyczne – wystawy, przedstawienia, 
b) wydarzenia dla całej społeczności szkolnej, m.in koncerty, spotkania 

z gośćmi spoza szkoły, wywiady z pojedynczymi osobami, 
c) wizyty w instytucjach, które mogą być źródłem rzetelnych informacji 

na temat zjawisk społecznych, czy sytuacji grupy mniejszościowych 
w społeczeństwie, 

d) projekcje filmów z dyskusją na określony temat, 
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e) cykl zajęć uwrażliwiający na jakiś problem, 
f) cykl zajęć kompetencyjnych (komunikacja, asertywne sposoby rea-

gowania), 
g) wspólne projekty dla wybranej grupy w szkole lub poza nią, 
h) ekspresje artystyczne. 

Niektórzy nauczyciele/ nauczycielki prowadzą powyższe zajęcia wyłącznie 
w swoich w klasach. Korzystne jest jednak prowadzenie ich w skali całej szko-
ły. 

Należy pamiętać, że „skuteczność wprowadzania zasad równego trakto-
wania w każdej placówce zależy przede wszystkim od otwartości i gotowości 
dorosłych — kadry, dyrekcji i rodziców — do spojrzenia na szkołę oczami 
uczennic i uczniów oraz usłyszenia jej ich uszami, by dowiedzieć się, jak dzieci 
i młodzież przeżywają to, co dzieje się w szkole oraz jakie emocje temu towa-
rzyszą. Przyjęcie takiej perspektywy wymaga odwagi, otwartości i gotowości, 
by choć na chwilę (lub na dłużej) zrezygnować choćby z części władzy i przywi-
lejów, jakie dają wiek, rola w szkole oraz formalne i nieformalne uprawnie-
nia”91. 

Pojęcia dotyczące działań profilaktycznych o charakterze antydyskrymi-
nacyjnym 

Co to są prawa dziecka?  
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka w 1989 

r. po prawie dziesięciu latach negocjacji pomiędzy krajami członkowskimi 
oraz konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Uznają one na skalę świato-
wą fakt, że dzieci nie tylko podlegają ochronie, ale także posiadają prawa 
obywatelskie i polityczne, takie jak prawo do zaspakajania potrzeb i możli-
wość uczestnictwa w życiu społecznym. 

Ochrona — dotyczy zagwarantowania bezpieczeństwa dzieci oraz takich 
kwestii jak ich krzywdzenie, zaniedbywanie i wykorzystywanie;  

Zaspokojenie potrzeb — dotyczy specyficznych potrzeb dzieci, takich jak 
wykształcenie i opieka zdrowotna; 

                                                             
91 Za: A. Kozakoszczak, Czy równe traktowanie w szkole jest możliwe. Zbiór materiałów dla 
kadry szkół, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa 2016, s. 12. 
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Uczestnictwo — dotyczy rozwoju zdolności dziecka do podejmowania de-
cyzji i uczestniczenia w życiu społecznym do chwili osiągnięcia pełnoletno-
ści92. 

Wartości są tym, co pozwala ludziom dokonywać właściwych wyborów. 
W ujęciu psychologicznym wartość obejmuje przekonanie, które znajduje się 
w centralnym miejscu w systemie światopoglądowym jednostki, stanowi dla 
niej wyznacznik tego, jak należy postępować, a jak nie. Z kolei w ujęciu socjo-
logicznym wartością nazywamy ideę, która jest istotna dla danej grupy spo-
łecznej i jaka warunkuje zachowanie danej zbiorowości. Wartość z punktu 
widzenia filozofii to wzorzec, według którego należy postępować. Z kolei 
w ujęciu kulturowym jest to zasada, zgodnie z którą dokonuje się życiowych 
wyborów93.  

Program profilaktyczno – wychowawczy ukierunkowany jest na cele, któ-
re służą wspieraniu wychowanka w rozwoju oraz służą interwencji i kompen-
sacji niedostatków wychowania. Zakresy profilaktyki i wychowania mają ob-
szar wspólny, który stanowią działania budujące odporność na potencjalne 
zagrożenia. Ukierunkowane są na osiągnięcie przez uczniów pełni dojrzałości 
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane 
i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki. Program w systemowy 
sposób angażuje wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko 
szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły)94. 

Stygmatyzacja to proces naznaczania społecznego, który polega na nada-
waniu określeń osobie, w której rozpoznawany jest przedstawiciel jakiejś cha-
rakterystycznej grupy i przypisywaniu tej osobie cech, które pochodzą ze ste-
reotypu, a nie z wiedzy o niej. 

Stereotypy to schematy poznawcze, reprezentacje zewnętrznej rzeczywi-
stości. Są to wyobrażenia na temat ludzi, zaliczanych do określonej kategorii 

                                                             
92 Przemówienie wygłoszone podczas Konferencji na temat międzynarodowych organów 
sprawiedliwości dla dzieci, 17 września 2007. Action for the Rights of Children (ARC), CD by 
UNICEF & Save the Children Alliance, 2003. Por. www.ombudsnet.org. 
93 H. Świda (red), Młodzież a wartości, PZWS, Warszawa, 1979. 
94 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 
i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, (Dz.U. z dnia 
28 sierpnia 2015 r. poz. 1249), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 59). 
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(grupy). Schematy dostarczają niejako „na tacy” założeń o danej grupie i oso-
bach do niej należących. Im większą wiedzą dotyczącą danej populacji oraz 
znajomością tej grupy dysponuje jednostka, tym schematy te są bardziej zło-
żone i szczegółowe. Z kolei w przypadku niewielkiej liczby doświadczeń danej 
jednostki dotyczących populacji (lub ich zupełnego braku) i czerpania wiedzy 
o niej z przekazów społecznych, od osób, które same również do tej populacji 
nie należą, stają się one bardziej uogólnione, uproszczone i zniekształcone. 

Uprzedzenia to wroga postawa wobec osoby należącej do jakiejś grupy, 
oparta o przynależność do tej grupy i w związku z tym, w przekonaniu osoby 
uprzedzonej, posiadanie nieprzyjemnych cech, przypisywanych całej grupie 

Dyskryminacją jest — świadome lub bezwiedne — niesprawiedliwe trak-
towanie osób z powodu ich rzeczywistej lub domniemanej przynależności do 
określonej populacji (np. ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, sta-
tus materialny, wyznanie, pochodzenie, rasę/etniczność, poglądy, niepełno-
sprawność itd.). Polega ona na utrudnianiu ludziom równego i sprawiedliwe-
go dostępu do przysługujących im praw, przywilejów i zasobów społecznych 
lub na zaniechaniu działania ułatwiającego dostęp do nich. Podobnych utrud-
nień nie doświadczają osoby nie należące do grup narażonych na dyskrymina-
cję. Dyskryminacja może być poparta wewnętrznym, świadomym przekona-
niem o tym, że dana osoba lub zbiorowość jest mniej wartościowa i nie zasłu-
guje na te same prawa, z których korzystają ludzie pochodzący z populacji 
mającej uprzywilejowany status w społeczeństwie95. 

Hejt (ang. „to hate” — nienawidzić) to forma wyrazu niechęci do kogoś. 
Jest to komunikat wymierzony przeciwko komuś, mówiący o niechęci lub bra-
ku aprobaty, często niezbyt sprecyzowanej. Zazwyczaj wyrażony jest ostrymi 
słowami; bywa, że wulgarnymi. Autor hejtu (inaczej: hejter) ma na celu nie 
tyle przekazanie konstruktywnej krytyki na jakiś temat, a jedynie wyrażenie 
negatywnych uczuć związanych z kimś innym 

Mowa nienawiści to inny rodzaj wyrażenia wrogości. To wypowiadanie 
się w celu obrażania lub wzbudzenia niechęci wobec jakiejś osoby czy grupy 

                                                             
95 Bojarska K., Psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i dyskrymi-
nacji, w: Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne?, Stowarzyszenie Lambda-
Warszawa, Warszawa 2009, s. 5-28,  
www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciwdzialajdyskryminacji.pdf, data dostę-
pu 04.04.2016 r.  
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ze względu na jej tożsamość — np. etniczną, religijną, rasową, seksualną. Od 
hejtu odróżnia ją to, że u jej podstaw leży wroga postawa wobec konkretnego 
rodzaju tożsamościowej obcości oraz pragnienie jej wykluczenia. Mowa nie-
nawiści wiąże się często ze wzbudzaniem strachu w jej ofiarach. One jednak, 
nawet gdyby chciały, nie mogłyby zmienić tego, przeciwko czemu skierowany 
jest negatywny przekaz mowy nienawiści96 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ 

Ochrona Praw Człowieka 

Cele 

PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ UCZEŃ: 

• wyjaśnia, dlaczego prawa człowieka są przyrodzone i niezbywalne 

• charakteryzuje katalog praw człowieka 

• przedstawia najważniejsze dokumenty mówiące o prawach człowieka 

• przedstawia genezę praw człowieka 

• wyjaśnia zasady działania krajowego i międzynarodowego systemu ochro-
ny praw człowieka 

• wyjaśnia rolę i zakres odpowiedzialności instytucji stanowiących politykę 
na poziomie narodowym, 

 europejskim i międzynarodowym w zakresie ochrony praw człowieka 

• rozpoznaje przykłady łamania praw człowieka 

• formułuje argumenty przemawiające za uniwersalnością praw człowieka 

• analizuje zastrzeżenia wskazywane przez przeciwników zasady uniwersal-
ności 

• wskazuje przykłady łamania praw człowieka (zwłaszcza w państwach nie-
demokratycznych) 

                                                             
96 E. Keen, M. Georgescu, Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez eduka-
cję o Prawach człowieka, 2015. 
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• wyjaśnia wzorce zachowań ogólnie akceptowanych w różnych społeczeń-
stwach 

• rozpoznaje akty prawne, które odnoszą się do praw człowieka 

• analizuje materiał ikonograficzny 

• formułuje argumenty potwierdzające swoje stanowisko 

Metody i formy pracy, środki dydaktyczne, metody i techniki pracy: 

• pogadanka 

• wykład 

• praca z tekstem źródłowym 

• praca w grupie 

• praca z materiałem ikonograficznym 

• dyskusja 

Środki dydaktyczne: 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

• Międzynarodowy Pakt Praw Socjalnych, Gospodarczych i Kulturalnych 

• Europejska Konwencja Praw Człowieka 

• Konstytucja RP 

• Konwencja Praw Dziecka 

• zdjęcia przedstawiające sytuacje łamania praw człowieka (załącznik) 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjne: przywitanie się, sprawdzenie obecności. 

2. Nauczyciel przedstawia i wyjaśnia temat zajęć, omawia cele lekcji. 

3. Nauczyciel wyjaśnia, na czym polega zasadność istnienia praw człowieka, 
wskazuje cechy charakterystyczne (powszechność, niezbywalność...). 
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4. Wykorzystując wiedzę historyczną uczniów, nauczyciel omawia genezę i 
źródła moralne praw człowieka, podkreślając znaczenie idei oświeceniowych 
dla ich ukształtowania i upowszechnienia. 

5. Nauczyciel wyjaśnia i charakteryzuje dokumenty określające prawa czło-
wieka współcześnie (kiedy powstały, z inicjatywy jakiej organizacji, kiedy 
państwo polskie je ratyfikowało...), następnie dzieli uczniów na grupy czte-
roosobowe i rozdaje teksty wspomnianych dokumentów, wyjaśnia na czym 
polega zadanie: uczniowie po przeanalizowaniu dokumentów mają wypisać 
prawa człowieka, które są w nich wymienione. 

6. Po zakończeniu pracy przez uczniów, nauczyciel wyjaśnia w jaki sposób 
prawa są sklasyfikowane (kategorie, generacje), rysuje na tablicy tabelkę 
obrazującą wspomniany podział i prosi uczniów o wymienianie praw, które 
wcześniej wypisali i przyporządkowanie do odpowiedniej rubryki tabeli (nau-
czyciel wpisuje wymienione prawa), w przypadku błędów młodzieży nauczy-
ciel koryguje wypowiedzi uczniów. 

7.Nauczyciel prowokuje rozmowę na temat przestrzegania praw człowieka, 
pyta uczniów o znane im przykłady łamania wymienionych praw, przyczyny 
takich sytuacji, następnie prezentuje zdjęcia ukazujące sytuacje naruszenia 
praw i wolności człowieka (załącznik) i prosi uczniów o określenie, jakie pra-
wa zostały złamane, w razie konieczności uzupełnia ich odpowiedzi. 

8. Nauczyciel omawia polski i międzynarodowy system ochrony praw czło-
wieka, wskazuje kiedy i w jakiej sytuacji można zwrócić się do wymienionych 
instytucji (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International), 
a następnie wskazuje najważniejsze różnice między nimi, uczniowie zostają 
poproszeni o przygotowanie na następne zajęcia przykładów państw, regio-
nów, gdzie łamane są prawa człowieka (zdjęcia i ich omówienie). 

9. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że prawa człowieka nie są przez wszystkich 
postrzegane jako uniwersalne, wskazuje regiony świata, gdzie odrzuca się je 
jako niezgodne z tamtejszą tradycją, a następnie prowokuje dyskusję na te-
mat uniwersalności poznanych praw. 

PODSUMOWANIE: nauczyciel podkreśla wagę znaczenia praw człowieka we 
współczesnym świecie oraz wskazuje jak istotnym jest znajomość przysługu-
jących ludziom praw i sposobów ich egzekwowania. 
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Temat: Prawa człowieka 

Czas trwania: 45 min 
 
Cele lekcji: 
zrozumienie, że prawa człowieka są przynależne każdemu 
zrozumienie, że każde z praw człowieka jest ważne dla istoty ludzkiej do jej 
rozwoju 
Przygotowanie do lekcji: 
 przejrzyj prezentację PowerPoint oraz karty pracy i dostosuj je do 

dedykowanej grupy odbiorców 
 skseruj odpowiednią ilość kart pracy 
 wyodrębnij listę 16 praw człowieka dla każdego nabywcy oraz listę 

8 innych praw człowieka dla posiadaczy  
 przygotuj odpowiednio salę, aby mogła się stać targiem praw 

człowieka oraz z łatwością mogła stać się salą, w której uczniowie 
usiądą w kółku 

 zainstaluj w sali clipboard z poszczególnymi materiałami, co 
stanowić będzie przewodnik dla uczniów na poszczególnych etapach 
lekcji 

 zaplanuj, w jaki sposób zostaną z zespołu klasowego wyodrębnieni 
posiadacze oraz nabywcy 

 przeczytaj i przygotuj materiały nt. Praw człowieka, aby stworzyć tło 
informacyjne dla zajęć; wykorzystaj następujące linki: 
www.equalityhumanrights.com/equalrightsequalrespect/usefulinfo
rmation; 
 www.equalityhumanrights.com/equalrightsequalrespect/training; 
 http://www.justice.gov.uk/guidance/freedom-andrights/human-
rights.htm  

1. Ogólny zarys 
Poprzez zadanie związane z interaktywnym rynkiem praw człowieka, uczeń 
odkryje, że nigdy nie musimy wybierać swoich praw, należą one wszystkie 
do każdego człowieka na świecie i każde z tych praw jest niezbędne do pra-
widłowego rozwoju istoty ludzkiej. 
2. Wstęp – 1 zadanie (10 min) 
Połącz uczniów w 4-5 osobowe grupy. Wykorzystaj slajdy 3-7 i zaproponuj 
uczniom, aby wcielili się w rolę Davida Attenborough'a. Może być niezbędny 
zestaw modelowych odpowiedzi, które poprowadzą uczniów prze to zada-
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nie. Możesz wykorzystać do inspiracji krótki film o wspomnianej postaci: 
http://www.youtube.com/watch?v=YN4nzQ00B1E. W odpowiedziach 
uczniów podkreśl różnice między potrzebami a pragnieniami.  
3. Tok właściwy – 2 zadanie (30 min.) 
Uczniowie pracuję w ramach rynku praw człowieka, gdzie wcielają się posia-
daczy praw, którzy je sprzedają oraz nabywców praw, który je kupują. 
Głównym celem zadania jest uświadomienie uczniom ważności poszczegól-
nych praw, poprzez ich odpowiednia promocję. Finalną konkluzją zadania 
jest stwierdzenie, że nie musimy dokonywać wyboru spośród praw człowie-
ka, ponieważ wszystkie one są nam przypisane od chwili narodzin. 
Zdecyduj, którzy uczniowie będą nabywcami, którzy posiadaczami. Całość 
może się także odbyć na zasadzie losowania. Szczegółowe instrukcje znaj-
dują się na slajdach. Zadanie wymaga dbałości o jego czas. Przygotowanie 
trwa 5 min. Nabywcy: jest im dedykowana karta nr 3 oraz 16 praw człowie-
ka z karty nr 2. Występują dwie wersje karty nr 2 – jedna uproszczona, druga 
w pełnej wersji. 16 praw człowieka z Europejskiej Konwencji Praw Człowie-
ka, które Wielka Brytania włączyła do Aktu Praw Człowieka, które są szcze-
gólnie istotne w życiu uczniów. Poinstruuj uczniów, by 16 praw uszeregowali 
tak, by wyodrębnić z nich 4 ich zdaniem najbardziej istotne oraz 4 o naj-
mniejszym – w ich opinii 
– znaczeniu. Posiadacze: zapoznaj uczniów z każdej grupy z kartą nr 4. Niech 
wydestylują 8 praw z karty 2 i określą grupę praw na sprzedaż – w liczbie 4. 
Następnie niech wykorzystają kartę nr 5 na stworzenie plakatu z nazwą 
prawa oraz ceną początkową i ustawią go na swoim stoisku na rynku praw. 
Pozwoli to nabywcą na identyfikację stoisk oraz ułatwi późniejszą dyskusję. 
 
Przegląd stoisk – 3 zadanie (5 min) 
Zachęć nabywców, aby odwiedzili stoiska oraz rozmawiali z posiadaczami nt. 
zaproponowanych cen oraz które z praw są na sprzedaż i dlaczego, a także 
dlaczego warto kupić konkretne prawo.  
 
Wybór – 4 zadanie (2 min) 
Czas decyzji dla nabywców, które prawa kupią. 
 
Rynek – 5 zadanie (5 min) 
Zakup poszczególnych praw – całość opisana w tabelach 3 i 4. Samodzielnie 
uzupełniają tabele przed finalną dyskusją na forum klasy. 

http://www.youtube.com/watch?v=YN4nzQ00B1E
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Dyskusja – 6 zadanie (10-15 min/slajdy 16-19) 
Dyskusja na forum klasy z udziałem wszystkich uczniów. Proponowane 
ustawienie krzeseł – w kole. Wyświetl slajd ze stwierdzeniem, że nie musimy 
wybierać poszczególnych praw, wszystkie są nam przynależne i wszystkie są 
ważne dla naszego rozwoju i zachowania człowieczeństwa . 
 
Znaczenie praw człowieka – 7 zadanie (5 min/slajd 20) 
Zaproponuj rozmieszczenie krzeseł wkoło i przekaż jednemu z uczniów kartę 
praw człowieka do przekazania pozostałym. Obchodź dookoła koła i nagle 
zabierz jednemu z nich przekazaną kartę. Postaw pytanie: Jak to wpłynie na 
nasze życie – kiedy ktoś odbierze nam prawa człowieka?  
 
Praca domowa: 
Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i słyszysz w radio, że po-
wszechnie odebrano ludzkości prawa człowieka. Opisz swoje uczucia zwią-
zane z tym faktem. Określ, jakie działania podjąłbyś/podjęłabyś w związku z 
zaistniała sytuacją. Jakiej reakcji oczekiwałabyś od w tej materii od ludzi kul-
tury, nauki, najbliższych z rodziny i sąsiedztwa. Przygotuj 3 minutowe wy-
stąpienie na powyższy temat. 
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Temat: Handel ludźmi  

Czas trwania: 2 x 45 minut 
Cel zajęć: 
  

• Zapoznanie uczniów z definicjami i pojęciami: handel ludźmi, handel 
dziećmi, praca przymusowa; 

• Zapoznanie uczniów ze sposobami działania osób trudniących się 
handlem ludźmi; 

• Zaprezentowanie uczniom na co należy zwrócić uwagę aby nie stać 
się ofiarą handlu ludźmi; 

• Wskazanie możliwości uzyskania pomocy w przypadku stania się 
ofiarą handlu ludźmi; 

Metody i formy pracy:  
1. Studium przypadku; 
• Praca w grupach; 

2. „Burza mózgów”;  
• Prezentacja pracy grupy przez jej lidera; 

3. Mini wykład; 
4. Dyskusja moderowana przez nauczyciela; 

Pomoce: 
 Arkusze papieru, flamastry, 
Wstęp – 5 min. 
Nauczyciel wykonuje czynności porządkowe. Inicjuje pogawędkę z uczniami, 
w której ci określają cele lekcji. Stosuje pytania pomocnicze. Następuje pro-
jekcja filmu: What is Human Trafficing  
(https://www.youtube.com/watch?v=DWoHgIoLCPg). Uczniowie wspólnie 
z nauczycielem definiują problem handlu ludźmi. Nauczyciel prezentuje wy-
brane „prawdziwe historie z życia”, dotyczące tego zagadnienia. 
Tok lekcji właściwej – 30 min. 
Nauczyciel krótko przedstawia statystykę zjawiska handlu ludźmi w Polsce, 
Europie  
i na świecie. Wykorzystuje do tego materiały:  
 Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prosty-

tucji; 
 Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi,  

w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego konwencję Na-
rodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości 

https://www.youtube.com/watch?v=DWoHgIoLCPg
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zorganizowanej; 
 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej 

przestępczości zorganizowanej;  
 Kodeksu Karnego (art. 203, 204,253); 
 Raport na temat handlu ludźmi w 2019 r.: Polska 

(https://pl.usembassy.gov/wp-
content/uploads/sites/23/tip_2019pl.pdf) 

Nauczyciel w formie mini wykładu wyjaśnia uczniom: Co to jest proceder 
handlu dziećmi?, Dlaczego dzieci są atrakcyjnym „towarem” dla handlarzy?, 
W jaki sposób dzieci – ofiary handlu są przewożone przez granice państwo-
we?, Jakie dzieci są szczególnie narażone na proceder handlu? Co należy 
zrobić jeśli podejrzewamy, że dziecko może być ofiarą handlu; Nauczyciel 
w formie mini wykładu omawia motywy wyjazdu za granicę, mechanizmy 
handlu ludźmi, cechy charakterystyczne handlu ludźmi, typy ofiar handlu 
ludźmi; 
Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy. Każda grupa dostaje arkusze papieru 
oraz kolorowe flamastry. Uczniowie pracują w grupach i opracowują odpo-
wiedź na jedno z pytań (wskazanych wcześniej przez nauczyciela), które nau-
czyciel zapisuje na tablicy: 

• Co należy zrobić przed wyjazdem za granicę, aby nie stać się 
ofiarą handlu ludźmi? 

• Co należy zabrać ze sobą, kiedy wyjeżdżamy za granicę np. do 
pracy? 

• Co zrobić w przypadku stania się ofiarą handlu ludźmi? Gdzie 
szukać pomocy?  

 Uczniowie opracowują odpowiedź na pytanie i zapisują je na arkuszu 
papieru. Nauczyciel prosi liderów z każdej grupy o przeczytanie przydzielo-
nego pytania i odpowiedzi na pytanie. 
Nauczyciel w formie mini wykładu systematyzuje wiedzę na temat: co należy 
zrobić przed wyjazdem za granicę, aby nie stać się ofiarą handlu ludźmi, co 
należy zabrać ze sobą, kiedy wyjeżdżamy za granicę np. do pracy, co zrobić  
w przypadku stania się ofiarą handlu ludźmi, gdzie szukać pomocy; 
Nauczyciel w formie mini wykładu omawia najczęstsze błędy popełnione 
podczas wyjazdu za granicę, co zrobić, jeśli ktoś bliski wyjechał za granicę  
i nie daje znaku życia. 
 
 

https://pl.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/23/tip_2019pl.pdf
https://pl.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/23/tip_2019pl.pdf
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Rekapitulacja wtórna – 5 min. 
Podsumowanie zajęć przez nauczyciela.  

Nauczyciel przypomina, że za granicą: 

• Masz prawo do wyboru miejsca zamieszkania i swobodnego poru-
szania się po terytorium kraju, w którym przebywasz. Nikt więc nie 
ma prawa więzić Cię, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek 
– także do pracy! 

• Jeśli jednak spotkało Cię coś złego np.: stałaś/-eś się ofiarą przestęp-
stwa, lub sama/sam je popełniłaś i zostałaś/-eś zatrzymana/-y przez 
policję, pamiętaj, masz prawo do obrony swoich praw! Twoje prawa 
za granicą mają obowiązek chronić polski konsul i policja.  

• Możesz zgłosić na policji przestępstwo, którego ofiarą padłaś/-eś 
i wskazać winnych jego popełnienia. Jeśli trafiłaś/-eś na policję – czy 
to jako poszkodowana/-y czy jako podejrzana/-y, masz prawo do 
tłumacza – domagaj się tego. 

• Jeśli jesteś podejrzana/-y o dokonanie przestępstwa masz prawo do 
adwokata. Na Twoją prośbę policjant powiadomi o Twojej sytuacji polski 
konsulat.  



OBSZARY TEMATYCZNE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
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II.3.3. 
Edukacja dla bezpieczeństwa 

Edukacja dla bezpieczeństwa, jako przedmiot obowiązkowy realizowany 
w polskiej szkole stanowi niebywale istotny komponent szeroko rozumianej 
państwowej polityki bezpieczeństwa. Realizowane w ramach tego przedmio-
tu działania profilaktyczne dedykowane są dzieciom i młodzieży szkolnej. Isto-
tą realizacji przedmiotu jest przygotowanie w zakresie teoretycznym i prak-
tycznym absolwenta szkoły do właściwego zachowania oraz zoptymalizowa-
nia reakcji w sytuacjach trudnych i kryzysowych, których skutki w postaci 
bezpośredniego oddziaływania mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka. Tre-
ści przedmiotu obejmują tak istotne w codzienności zagadnienia, jak bezpie-
czeństwo państwowe, problematyka funkcjonowania organizacji ratowni-
czych, edukacja zdrowotna oraz pierwsza pomoc. Każdy z komponentów pro-
gramu edukacji dla bezpieczeństwa opiera się na implementowaniu wiedzy 
teoretycznej w praktycznych, możliwych do zaistnienia sytuacjach. Praktyka 
metodyczna w tym obszarze stanowi klucz do sukcesu w momencie zaistnie-
nia hipotetycznych sytuacji w realnych warunkach. Budowana w czasie reali-
zowanych zajęć postawa właściwej reakcji odruchowej w kryzysowej sytuacji 
zapewnia wysoką skuteczność działania mimo oddziaływania takich czynni-
ków, jak choćby stres. 

Nauczane treści z zakresu bezpieczeństwa państwa rozumianego jako ob-
szar wiedzy są niezbędne do wyjaśnienia mechanizmów zapewnienia ładu, 
porządku, stabilności społeczności ludzkich, a także towarzyszących temu 
koncepcji, metod i form postępowania. Pojawia się również element kształ-
cenia opartego na integracji wiedzy z różnych dziedzin nauki i życia. Kształce-
nie, w ramach przygotowania do działania w stanach nadzwyczajnych, ma 
charakter interdyscyplinarny, nastawiony na skuteczne działanie i radzenie 
sobie poszczególnych jednostek w sytuacjach określonych zagrożeń. Szcze-
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gólnie istotne w nauczaniu edukacji dla bezpieczeństwa stają się wszystkie 
umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Zwłaszcza ze wzglę-
du na aspekt odpowiedzialności prawnej, wiążącej się z niewywiązaniem się 
z obowiązku udzielenia pierwszej pomocy osobie tego potrzebującej. 

Istotnym w nauczaniu edukacji dla bezpieczeństwa — z punktu wiedzenia 
społecznego — jest zawarcie w przedstawianych treściach elementów eduka-
cji zdrowotnej, która zakresem obejmuje najważniejsze informacje na temat 
ochrony i poprawy zdrowia oraz modelowe rozwiązania w obszarze zachować 
prozdrowotnych. Efektywność oddziaływania na uczniów tych treści może 
być zauważalna w poprawie stanu ich zdrowia, a przez to i ogólnej kondycji 
psychofizycznej, co może przełożyć się na stopień osiąganych przez nich suk-
cesów. 

Edukacja dla bezpieczeństwa nierozerwalnie związana jest z procesem 
przygotowywania absolwenta polskiej szkoły do dorosłości oraz radzenia so-
bie z kryzysowymi sytuacjami z zakresu bezpieczeństwa państwa i zdrowia. 

INFORMACJE OGÓLNE 

Poziom edukacji Przekazywane treści 

Kl. I-III 

Uczeń rozpoznaje i potrafi prawidłowo zareagować 
na zagrożenia w: 

1. miejscach publicznych 
2. podróży 
3. podczas wypoczynku 
4. domu i poza nim 
5. przypadku kontaktu z osobą obcą 
6. przypadku ataku zwierząt 
7.ruchu drogowych 

Kl. IV-VI ze wskaza-
niem na kl. IV 

1. Uczeń posiada podstawową wiedzę dotyczącą za-
grożeń w życiu codziennym, 

2. Uczeń rozpoznaje zagrożenia 
3. Uczeń potrafi prawidłowo zareagować na zagroże-

nia w: 
a) w miejscach publicznych 
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b )w podróży 
c) podczas wypoczynku 
d) w domu i poza nim 
e) w ruchu drogowym 
f) w związku z przemocą rówieśniczą 

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ 

1. Temat: Jak żyć bezpiecznie?! 
2. Cel ogólny: poprawa bezpieczeństwa dzieci 
3. Cel szczegółowy: Uczeń rozpoznaje i potrafi prawidłowo zareagować na 

zagrożenia w: 

• miejscu publicznym 
• w podróży 
• podczas letniego i zimowego wypoczynku 
• w domu i poza nim 
• w gospodarstwie domowym 
• w kontakcie z „obcym” 
• w kontakcie ze zwierzętami 

4. Metody : pogadanka, dyskusja, scenki sytuacyjne, filmy np. Komisarz 
Błysk 

5. Czas trwania: 45 minut 
6. Przebieg zajęć: 

• przedstaw się, omów cel spotkania, 

Zagadnienia do realizacji:  

• miejsce publiczne – omów kwestie bezpiecznych zachowań np. pod-

Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. 
KLASY I-III 
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czas imprez plenerowych, aby dziecko znało swoje imię i nazwisko, 
znało albo posiadało przy sobie numer telefonu do rodziców, wiedzia-
ło co robić gdy się zgubi np. w dużym sklepie (kontakt z obsługą - ka-
sjerka, policją)  

• - (przy okazji mówimy o zachowaniu dziecka w przypadku kontaktu 
z obcą osobą, która będzie chciała zaprowadzić do rodziców- propo-
nujemy aby w takiej sytuacji, kiedy ktoś wbrew woli dziecka będzie 
chciał je wyprowadzić ze sklepu czy innego obiektu w sposób niezau-
ważony przez obsługę lub innych dorosłych-aby krzyczało „To nie mo-
ja mama…to nie mój tata” oraz aby zachowywało się tak, jak na co 
dzień, wobec innych osób jest zabronione-czyli gryźć, kopać ,wyrywać 
się) 

• numery alarmowe – uczeń powinien zostać zapoznany z numerami 
alarmowymi i potrafić je przyporządkować do konkretnych służb, 

• w podróży – dziecko musi wiedzieć, że należy być blisko rodzi-
ca/opiekuna, musi uważać i reagować na zagrożenia np. na peronie 
(wsiadanie do odpowiedniego pociągu, autobusu itp.)  

• podczas letniego i zimowego wypoczynku – omów kwestie bezpiecz-
nego wypoczynku nad wodą (dziecko nie może oddalać się od rodzi-
ców/opiekunów, nie może wchodzić samo do wody – tylko pod opie-
ką dorosłych, nie może skakać do wody w miejscach, których nikt nie 
sprawdził itp.), porozmawiaj o bezpiecznych zabawach podczas ferii 
zimowych (w przypadku tzw. bezpieczeństwa na stoku –warto przy-
pomnieć zasady wynikające z dekalogu FIS)– Ponadto przypomnij aby 
dziecko nie wchodziło na zamarznięte zbiorniki wodne, nie zjeżdżało 
na sankach np. w kierunku ulicy, nie rzucało śnieżkami, lodem ani in-
nymi przedmiotami w kierunku przejeżdżających aut. 

• domu i poza nim (dziecko do 7 roku życia) nie może pozostawać bez 
opieki dorosłych; dziecko, które jest samo w domu nie powinno ni-
komu otwierać drzwi (nawet policjantowi- wytłumacz, że może być 
przebrany); omów zagrożenia związane z niebezpiecznymi narzę-
dziami znajdującymi się w mieszkaniu (noże, prąd, wychylanie się 
przez okno, kuchenka gazowa, czajnik elektryczny)  

• w gospodarstwie rolnym – omów niebezpieczeństwa związane z pra-
cami polowymi, z wykorzystaniem maszyn rolniczych,  

• w kontakcie z „obcym” - wytłumacz aby nie reagowało na ,,zaczepki” 
osób obcych, nie wolno przyjmować od nikogo (bez zgody rodziców) 
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jedzenia i picia; nie wolno wsiadać do samochodu, lub iść do czyjegoś 
mieszkania, w sytuacji zagrożenia dziecko powinno alarmować osoby 
postronne krzykiem: „to nie moja mama…tata”  

• kontakt ze zwierzętami – omów zagrożenia związane z atakami zwie-
rząt (np. pies, dzikie zwierzęta), choroby jakie mogą przenosić (wście-
klizna), wskaż prawidłowe reakcje na agresywnego psa – wytłumacz 
pozycję ,,żółwia” - poproś dziecko i wytłumacz mu jak prawidłowo 
przyjąć tą postawę, 

• podstawy bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym, np. prawi-
dłowe przejście dla pieszych, jazda na rowerze, itp. 

W trakcie spotkania właściwym jest angażowanie dzieci na zasadzie zadawa-
nia pytań i udzielania odpowiedzi. Możesz inscenizować scenki sytuacyjne np. 
przejście dla pieszych, kontakt z obcym – ukazywanie właściwych zachowań 
i piętnowanie niewłaściwych. 
 
Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. 
KLASY IV-VI 

1. Temat: Jak żyć bezpiecznie?! 
2. Cel ogólny: poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
3. Cel szczegółowy:  

- uczeń posiada podstawową wiedzę dotyczącą zagrożeń w życiu codzien-
nym, 
- uczeń rozpoznaje zagrożenia 
- uczeń potrafi prawidłowo zareagować na zagrożenia w: 

• miejscu publicznym 
• w podróży 
• podczas letniego i zimowego wypoczynku 
• w domu i poza nim 
• w gospodarstwie domowym 
• ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności prawnej ma-

łoletnich 

1. Metody: pogadanka, dyskusja, inscenizacja 
2. Czas trwania: 45 minut. 
3.  Przebieg zajęć: 



 117 

• przedstaw się, omów cel spotkania,  
 
Zagadnienia do realizacji:  

• miejsce publiczne – omów kwestie bezpiecznych zachowań np. pod-
czas imprez plenerowych  

• w podróży – dziecko musi wiedzieć, że należy być blisko rodzi-
ca/opiekuna, musi uważać i reagować na zagrożenia np. na peronie 
(wsiadanie do odpowiedniego pociągu, autobusu itp.), na plaży, 
w sklepie, itp. 

• podczas letniego i zimowego wypoczynku – omów kwestie bezpiecz-
nego wypoczynku nad wodą (dziecko nie może oddalać się od rodzi-
ców/opiekunów, nie może wchodzić samo do wody – tylko pod opie-
ką dorosłych, nie może skakać do wody w miejscach których nikt nie 
sprawdził itp.), porozmawiaj o bezpiecznych zabawach podczas ferii 
zimowych – przypomnij aby dziecko nie wchodziło na zamarznięte 
zbiorniki wodne, nie zjeżdżało na sankach np. w kierunku ulicy, nie 
rzucało śnieżkami, lodem ani innymi przedmiotami w kierunku prze-
jeżdżających aut  

• w domu i poza nim - dziecko, które jest samo w domu nie powinno 
nikomu otwierać drzwi (nawet policjantowi- wytłumacz, że może być 
przebrany; omów zagrożenia związane z niebezpiecznymi narzędziami 
znajdującymi się w mieszkaniu (noże, prąd, wychylanie się przez okno, 
kuchenka gazowa, czajnik elektryczny), obcy w Sieci 

• w gospodarstwie rolnym – omów niebezpieczeństwa związane z pra-
cami polowymi z wykorzystaniem maszyn rolniczych  

• w kontakcie z „obcym” - wytłumacz aby nie reagowało na ,,zaczepki” 
osób obcych, nie brało od nich niczego do jedzenia i picia, nie szło 
z nimi np. do samochodu, lub mieszkania  

• w kontakcie ze zwierzętami – omów zagrożenia związane z atakami 
zwierząt np. pies, dzikie zwierzęta), choroby jakie mogą przenosić 
(wścieklizna), wskaż prawidłowe reakcje na agresywnego psa – wy-
tłumacz pozycję ,,żółwia”  

• przemoc rówieśnicza – omów pojęcie, wskaż przykłady i porozmawiaj 
o tym, co należy zrobić gdy do takiej przemocy dojdzie (kontakt z wy-
chowawcą, psychologiem, pedagogiem) – wskaż konkretne przykłady  

• odpowiedzialność prawna – omów podstawowe zagadnienia, czyny 
na konkretnych przykładach (np. kradzież, przywłaszczenie, przemoc 
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psychiczna i fizyczna, znęcanie, wykluczenie z grupy, stalking), wytłu-
macz i omów przykłady demoralizacji (zapytaj młodzież czy zna to po-
jęcie i przykłady)  

W trakcie spotkania właściwym jest angażowanie dzieci na zasadzie zadawa-
nia pytań i udzielania odpowiedzi. Możesz inscenizować scenki np. kontakt 
z obcym (szczególnie w kontekście: wsiadania do samochodu obcej osoby; 
przemieszczania się w miejsca odosobnione, czy też kontakt przez Internet 
i spotkanie w realu), formy przemocy – ukazywanie właściwych zachowań 
i piętnowanie niewłaściwych. 

Na koniec spotkania zasadnym jest podsumowanie zajęć w formie krótkich 
pytań i odpowiedzi dot. omawianych zagadnień. 
 
Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. 
KLASY VII-VIII  

1. Temat: Jak żyć bezpiecznie?! 
2. Cel ogólny: poprawa bezpieczeństwa młodzieży. 
3. Cel szczegółowy: 

- uczeń posiada podstawową wiedzę dotyczącą zagrożeń w życiu co-
dziennym, 
- uczeń rozpoznaje zagrożenia 
- uczeń potrafi prawidłowo zareagować na zagrożenia w: 
• miejscu publicznym 
• w podróży 
• podczas letniego i zimowego wypoczynku 
• w domu i poza nim 
• w gospodarstwie rolnym 
• ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności prawnej ma-

łoletnich i karnej nieletnich 

4. Metody : pogadanka, dyskusja, inscenizacja 
5. Czas trwania: 45 minut 
6.  Przebieg zajęć: 
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• przedstaw się, omów cel spotkania,  

Zagadnienia do realizacji:  

• miejsce publiczne – omów kwestie bezpiecznych zachowań np. pod-
czas imprez plenerowych, czas wolny (po szkole) spędzany z rówieśni-
kami  

• w podróży – musi uważać i reagować na zagrożenia np. na peronie 
(wsiadanie do odpowiedniego pociągu, autobusu itp.), pilnowanie 
swojego bagażu, uważanie na bezpieczeństwo podczas jazdy, itp. 

• podczas letniego i zimowego wypoczynku – omów kwestie bezpiecz-
nego wypoczynku nad wodą (nie może wchodzić samo do wody – tyl-
ko pod opieką dorosłych, nie może skakać do wody w miejscach któ-
rych nikt nie sprawdził itp.), porozmawiaj o bezpiecznych zabawach 
podczas ferii zimowych – przypomnij o dekalogu FIS, bezpieczeństwo 
na stoku i podczas wszelkich zabaw także podczas letnich wyjazdów 

• w gospodarstwie rolnym – omów niebezpieczeństwa związane z pra-
cami polowymi z wykorzystaniem maszyn rolniczych,  

• w kontakcie z „obcym” - wytłumacz jak ważne jest bezpieczeństwo 
w kontakcie z osobą po drugiej stronie komputera, w kontakcie 
z osobą na ulicy (np. niebezpieczeństwa związane z wciągnięciem do 
samochodu, napadnięciem w klatce, czy wtargnięciem do mieszkania) 

• przemoc rówieśnicza – omów pojęcie, wskaż przykłady i porozmawiaj 
o tym, co należy zrobić gdy do takiej przemocy dojdzie (kontakt z wy-
chowawcą, psychologiem, pedagogiem, telefon zaufania) – wskaż 
konkretne przykłady, omów zagadnienia dotyczące znęcania i stalkin-
gu 

• odpowiedzialność prawna – omów podstawowe zagadnienia, czyny 
na konkretnych przykładach (np. kradzież, przywłaszczenie), wytłu-
macz i omów przykłady demoralizacji (zapytaj młodzież czy zna to po-
jęcie i przykłady)- warto tu powiedzieć o wieku odpowiedzialności 
– wiek 13-17, i od 17r.ż. odpowiedzialność karna- szczególne przy-
padki dotyczące odpowiedzialności w wieku od 15 r.ż. ze względu na 
ciężkie przestępstwa. 

• subkultury – uczeń narażony jest na zagrożenia związane z przystą-
pieniem do grup, które mogą być dla niego destrukcyjne i wykorzystu-
ją jego ,,słabości” (alienacja, niezrozumienie, wykluczenie społeczne 
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– np. ze względu na ubiór, czy wygląd) 

W trakcie spotkania właściwym jest angażowanie młodzieży w dysku-
sję, na zasadzie zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Możesz 
użyć przykładów z życia, np. umawianie się przez Internet i zagrożenia 
z tym związane; formy przemocy – ukazywanie właściwych zachowań 
i piętnowanie niewłaściwych).Na koniec spotkania zasadnym jest 
podsumowanie zajęć w formie krótkich pytań i odpowiedzi dot. 
omawianych zagadnień. 

 
Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów. 
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

1. Temat: Jak żyć bezpiecznie?! 
2. Cel ogólny: poprawa bezpieczeństwa młodzieży/dorosłych  
3.Cel szczegółowy: 

- uczeń posiada podstawową wiedzę dotyczącą zagrożeń w życiu codzien-
nym, 
- uczeń rozpoznaje zagrożenia 
- uczeń potrafi prawidłowo zareagować na zagrożenia : 

• w miejscu publicznym 
• podczas letniego i zimowego wypoczynku 
• w domu i poza nim 
• w gospodarstwie rolnym 
• ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności prawnej i karnej 

1. Metody : pogadanka, dyskusja, 
2. Czas trwania: 45 minut 
3. Przebieg zajęć: 

• przedstaw się, omów cel spotkania,  

Zagadnienia do realizacji:  

• miejsce publiczne – omów kwestie bezpiecznych zachowań np. pod-
czas imprez plenerowych, czas wolny (po szkole) spędzany z rówieśni-
kami - dot. dbałości o bezpieczeństwo własne, przewidywanie zagro-
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żeń - ( tutaj można powiedzieć o zagadnieniach poruszanych przy te-
matach związanych z narkotykami i dopalaczach; wyjścia do lokali 
- przekaż informacje o pilnowaniu napoi (niebezpieczeństwo dosypa-
nia tzw. pigułki ”gwałtu”, „Rozboju”, dbanie o bezpieczeństwo osób, 
z którymi idziemy na imprezę, odpowiednie reagowanie w chwilach 
zagrożenia) 

• podczas letniego i zimowego wypoczynku – omów kwestie bezpiecz-
nego wypoczynku nad wodą (np. zakaz skakania do wody w miej-
scach, których nikt nie sprawdził itp.), – bezpieczeństwo na stoku; za-
kaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych w miejscach pu-
blicznych,  

• w gospodarstwie rolnym – wskaż niebezpieczeństwa związane z pra-
cami polowymi z wykorzystaniem maszyn rolniczych,  

• przemoc rówieśnicza – omów pojęcie, wskaż przykłady i porozmawiaj 
o tym, co należy zrobić gdy do takiej przemocy dojdzie (kontakt z wy-
chowawcą, psychologiem, pedagogiem) – wskaż konkretne przykłady, 
omów zagadnienia dotyczące znęcania i stalkingu – poinformuj o od-
powiedzialności karnej za takie czyny  

• odpowiedzialność prawna/karna – omów podstawowe zagadnienia, 
czyny, na konkretnych przykładach (np. kradzież, przywłaszczenie, 
„pigułka gwałtu”), wytłumacz i omów przykłady przestępstw  
i wykroczeń, na które najczęściej narażona jest młodzież w ich wieku 

• subkultury – uczeń narażony jest na zagrożenia związane z przystą-
pieniem do grup, które mogą być dla niego destrukcyjne i wykorzystu-
ją jego ,,słabości” (alienacja, niezrozumienie, wykluczenie społeczne 
– np. ze względu na ubiór, wygląd) ,konsekwencje łamania prawa, cel: 
uświadomienie młodego człowieka nt. odpowiedzialności za grupę 
rówieśniczą, zgłaszanie zagrożenia osobom kompetentnym  

W trakcie spotkania właściwym jest angażowanie młodzieży na zasadzie za-
dawania pytań i udzielania odpowiedzi. Możesz inscenizować scenki np. kon-
takt z obcym (szczególnie w kontekście: wsiadania do samochodu obcej oso-
by; przemieszczania się w miejsca odosobnione, czy też kontakt przez Internet 
i spotkanie w realu; formy przemocy – ukazywanie właściwych zachowań 
i piętnowanie niewłaściwych). Na koniec spotkania zasadnym jest podsumo-
wanie zajęć w formie krótkich pytań i odpowiedzi dot. omawianych zagad-
nień. 



OBSZARY TEMATYCZNE
NARKOTYKI I DOPALACZE
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II.3.4. 
Narkotyki, dopalacze i środki psychoaktywne 

Kwestia uzależnień od używek (w tym narkotyków i innych substancji psy-
choaktywnych) stanowi poważny problem społeczny w skali globalnej, doty-
kając zarówno społeczeństw z krajów rozwiniętych i rozwijających się, jak 
również tych uboższych. Nie ulega wątpliwości, że grupą szczególnie narażo-
ną na kontakt z substancjami uzależniającymi jest młodzież szkolna. Brak od-
powiedniego doświadczenia życiowego, presja rówieśnicza, czy też chęć eks-
perymentowania w poszukiwaniu nowych doznań, popychają często młodych 
ludzi na ścieżkę, na której końcu znajdować się może uzależnienie, nieszczę-
śliwy wypadek, zatrucie lub przedawkowanie. 

Poważnym problemem jest przede wszystkim ułatwiony dostęp młodzieży 
do substancji psychoaktywnych, zwłaszcza zaś dopalaczy. Wobec obliczonego 
na unikanie sankcji karnych poprzez wykorzystywanie luk w prawodawstwie 
sposobu obrotu dopalaczami, rola profilaktyki nabiera na tym polu dodatko-
wego znaczenia. Dodatkowo, w przypadku dopalaczy nie mamy do czynienia 
z barierą w postaci wysokiej ceny, która powodowałaby, iż środki te pozosta-
wałyby poza możliwościami finansowymi większej części młodzieży. 

Wobec powyższego, odpowiednio wczesne i skutecznie prowadzenie dzia-
łań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez działania edukacyjne nabiera 
niezwykle istotnego wymiaru. Tylko poprzez wczesne wyposażenie ucznia 
w wiedzę dotyczącą sposobu wytwarzania i skutków zażywania substancji 
psychoaktywnych tego typu można zagwarantować, iż uczeń ten w momen-
cie pierwszego kontaktu z dopalaczami posiadać będzie pełną świadomość 
potencjalnych konsekwencji stosowania tych środków. 
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Poziom edukacji Przekazywane treści. 

Kl. I-III Nie prowadzimy zajęć profilaktycznych w przedmioto-
wym obszarze. 

Kl. IV-VI ze wska-
zaniem na kl. IV 

Zagrożenia dla organizmu ludzkiego związane z samowol-
nym używaniem  
przez dzieci leków i innych substancji szkodliwych. 
Odpowiedzialność prawna nieletnich w zakresie przeja-
wianych objawów demoralizacji. 

Kl. VII-VIII  Zagrożenia dla organizmu ludzkiego związane z samowol-
nym używaniem 
 przez dzieci leków i innych substancji szkodliwych. 
Odpowiedzialność prawna nieletnich w zakresie demora-
lizacji 
i czynów karalnych. 
Prezentacja multimedialna. 

Kl. I liceum, tech-
nikum, szkoły o 
profilach zawo-
dowych 

Zagrożenia dla organizmu ludzkiego związane z używa-
niem 
w celach pozamedycznych  
Przez młodzież leków i innych substancji szkodliwych. 
Odpowiedzialność prawna i karna nieletnich. 
Prezentacja multimedialna. 
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SCENARIUSZE ZAJĘĆ 
 

Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. 
KLASY IV-VI  

Temat: „Narkotyki i dopalacze - życia zatruwacze” 
Czas trwania: 45 minut (należy zachować proporcje czasowe pomiędzy wstę-
pem, rozwinięciem i podsumowaniem zajęć) 
Cel spotkania: przekazanie wiedzy o zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzkie-
go związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i odurzających (nar-
kotyki, dopalacze, alkohol w kontekście odpowiedzialności prawnej) 
Metoda pracy: burza mózgów, mini wykład, dyskusja kierowana, gra dydak-
tyczna. 

Pytamy dzieci: 

1. Co możemy zjeść a czego Waszym zdaniem nie należy spożywać bez wie-
dzy dorosłych? (jeśli nie poruszą tematu leków, to sami poruszamy temat 
niemedycznego stosowania leków przez dzieci i młodzież nie wskazując na 
ich nazwy) 

2. Z czym Wam się kojarzy narkotyk, dopalacz?  
3. Czy Waszym zdaniem palenie papierosów jest zdrowe, jak się wam wyda-

je? 
4. Z czym Wam się kojarzy trucizna? 
5. Czym Waszym zdaniem jest substancja psychoaktywna? (każda substancja, 

która wpływa na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego – mó-
zgu, poprzez zmianę świadomości i postrzegania otoczenia) 

6. Czy słyszeliście w radio lub w telewizji, że ktoś po użyciu narkotyków albo 
dopalaczy zatruł się i zmarł? Czy więcej, co zawierają narkotyki i dopalacze, 
że ludzie, którzy po nie sięgają często ulegają zatruciu a w konsekwencji 
umierają?  

Przykładowy mini wykład: 

Prowadzący spotkanie podsumowuje wypowiedzi zebrane podczas zadawa-
nych pytań od uczniów (przydatne jest do tego wykorzystanie tablicy), zbiera 
informacje o dostępnych substancjach szkodliwych (papierosy, e-papierosy, 
alkohol, narkotyki dopalacze i innych konkretnych środków, nie wolno używać 
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nazw dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Następnie tłumaczy, że 
ludzie popełniają błędy i szkodzą swojemu zdrowiu, niekiedy spożywają pro-
dukty, które są niezdrowe i mogą doprowadzić do śmierci. Uświadomienie 
młodym ludziom, że to trucizna, chemia, która zabija. Na dopalaczach najczę-
ściej widnieje ostrzeżenie „NIE DO SPOŻYCIA”, a mimo tego ludzie spożywają 
takie substancje. Żaden człowiek przyjmujący takie substancje nie jest w sta-
nie przewidzieć, jaki wpływ będą miały one na jego organizm. Na substan-
cjach tych widnieją różne napisy np. chemiczne środki czyszczące, pochłaniacz 
wilgoci, nawóz do kwiatów… Czasami bywa, że jesteśmy namawiani, często-
wani, nakłaniani do spożycia nieznanych nam środków, po których nie wiemy, 
co będzie się działo z naszym organizmem. Jakbyście się w takiej sytuacji za-
chowali – (tu odpowiedzi dzieci uzupełniamy jak być asertywnym - nauka od-
mawiania rówieśnikom, którzy namawiają do użycia nieznanych substancji, 
odmawiając nie czynimy źle, tylko dbamy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo). 
Jeśli zauważymy, że dzieci nie potrafią odmawiać i nie mają wiedzy na ten te-
mat, informujemy o tym spostrzeżeniu wychowawcę klasy/pedagoga, w celu 
kontynuowania oddziaływań profilaktycznych. Należy podkreślać to, że sięga-
jąc po dopalacze możemy to zrobić pierwszy i ostatni raz w życiu. Człowiek 
uzależnia się na całe życie, jest to zaburzenie, które utrudnia człowiekowi ży-
cie: np. naukę, pracę, relacje z przyjaciółmi i rodziną. Uzależnienie powoduje 
osłabienie organizmu, który później jest podatny na różne wirusy i bakterie 
powodujące stany chorobowe. 

Przekaz pozytywny – ludzie prowadzący zdrowy tryb życia, bieganie, jazda na 
rowerze, zdrowe odżywianie inne…. 

Aspekt odpowiedzialności prawnej nieletnich przed sądami rodzinnymi.  

Pytanie – kto za Was odpowiada? (dzieci odpowiadają same za siebie, tylko ta 
odpowiedzialność zmienia się wraz z wiekiem – za przejawianą demoralizację 
do 18 roku życia, od 13 r.ż. do 17 r.ż. za popełniane czyny zabronione - na ro-
dzicach spoczywa odpowiedzialność materialna, tak samo za brak opieki 
i nadzoru nad małoletnim sąd rodzinny może ograniczyć prawa rodzicielskie 
jeśli rodzice są dysfunkcyjni. 

Środki psychoaktywne takie jak narkotyki albo „dopalacze” często wzmaga-
ją agresję i powodują, że nieletni pod ich wpływem podejmują zachowania 
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ryzykowne i niebezpieczne oraz popełniają czyny zabronione przez prawo.  

Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć: 

1. Na początku ustalamy zasady pracy na tych zajęciach (prowadzący udziela 
głosu, jak jedna osoba mówi, to reszta słucha, zgłaszamy się do odpowiedzi 
przez podniesienie ręki). 

2. Na początku zajęć przedstawiamy się, krótko mówimy o tym, czym zajmuje 
się Policja, staramy się maksymalnie zaciekawić dzieci np. poprzez mode-
rowanie głosu. 

3. Podczas zajęć odnosimy się do doświadczeń dzieci, sprawdzamy co dzieci 
na ten temat wiedzą przed mini wykładem. 

4. Nie używamy slangu policyjnego, mówimy prostym językiem dostosowa-
nym do wieku dzieci (im młodsze dzieci, tym przekaz do nich kierowany 
powinien być nacechowany jasnym i łatwym do zrozumienia językiem). 

5. Jeżeli dowiadujemy się, że w klasie, szkole istnieje konkretny problem 
w obszarze środków psychoaktywnych, omawiamy temat ogólnie i nie od-
nosimy się wprost do niego, nie stygmatyzujemy żadnych osób. 

6. Jeżeli dziecko porusza jakiś temat, zawsze się do niego odnosimy (jeśli nie 
będzie to związane z tematem zajęć tłumaczymy, że nie jest to temat dzi-
siejszych zajęć, podobnie postępujemy w przypadku pytań kłopotliwych, 
zwłaszcza takich, które mogą być instruktażem do zażywania narkotyków). 

7. Spotkania profilaktyczne powinny odbywać się w grupach klasowych – na-
leży prosić dyrektorów o zapewnienie odpowiednich warunków pracy (nie 
organizujemy spotkań profilaktycznych w dużych grupach na salach gim-
nastycznych). 

8. Staramy się przekazać rzetelną wiedzę (samokształcenie). 

Propozycja podsumowania zajęć: 

Podsumowując zajęcia przeprowadzamy grę dydaktyczną, np. przygotowuje-
my na małych, kolorowych karteczkach przykłady zachowań pozytywnych 
i zachowań mogących wskazywać na zagrożenie demoralizacją, np. picie piwa 
w parku, gra w piłkę na boisku, używanie słów wulgarnych i nieprzyzwoitych, 
palenie papierosów, plucie na chodnik itp. itd. 

W dużych grupach możemy zapisać te przykłady na tablicy. Zajęcia profilak-
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tyczne kończymy stwierdzeniem, że należy prowadzić zdrowy tryb życia, 
a sięgając po substancje szkodliwe narażamy się na utratę zdrowia i życia, 
utratę wolności od nałogu i wchodzimy w kolizję z prawem. Jednocześnie 
można wskazać pod rozwagę młodzieży czy myślą o swojej przyszłości , czy 
mają jakieś plany, co będą robili w swoim życiu i jednocześnie możemy 
wskazać im, że takie plany mogą się nigdy nie ziścić w wyniku uzależnienia 
się człowieka od narkotyków bądź „nowych substancji psychoaktywnych”. 
 
Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. 
KLASY VII-VIII 

Temat: „Narkotyki i dopalacze – naucz się mówić NIE!” 
Czas trwania: 45 minut (należy zachować proporcje czasowe pomiędzy wstę-
pem, rozwinięciem i podsumowaniem zajęć) 
Cel spotkania: pogłębienie wiedzy o zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzkie-
go związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i odurzających (nar-
kotyki, dopalacze, alkohol i nikotyna) oraz wiedzy na temat odpowiedzialności 
prawnej nieletnich w tym obszarze. 
Metoda pracy: burza mózgów, mini wykład, dyskusja kierowana. 

Pytamy młodzież (przykładowe pytania do wyboru): 

1. Waszym zdaniem co to jest uzależnienie? Czy z uzależnienia można się 
na zawsze wyleczyć? ? (odpowiedź przykładowa: uzależnienie ma zły 
wpływ na to, jak człowiek funkcjonuje w społeczeństwie, wyzwolić się 
z nałogu jest bardzo trudno, a często jest to wręcz niemożliwe do 
końca życia) 

2. Czy wiecie, ile substancji toksycznych zawiera dym z papierosów? 
(około 5000 substancji szkodliwych w tym około 70 substancji rako-
twórczych). Czy palenie papierosów jest zdrowe, jak się wam wydaje? 

3. Czy zdrowsze jest palenie e-papierosów? Czy osoby niepełnoletnie 
mogą używać e-papierosów? 

4. Z czym wam się kojarzą narkotyki, dopalacze? (odpowiedzi przykła-
dowe: uzależniające wynalazki, trucizny) 

5. Czy alkohol jest substancją szkodliwą? 
6. Czy napoje energetyzujące szkodzą zdrowiu?  
7. Z czym wam się kojarzy trucizna? 
8. Co to jest substancja psychoaktywna? – każda substancja, która 
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wpływa na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. 
9. Czy słyszeliście w radio czy w telewizji, że ktoś po narkotykach czy do-

palaczach się zatruł albo zmarł? Czy zastanawialiście się, co doprowa-
dziło do jego śmierci? Czy wiecie, jak te trucizny bezpowrotnie niszczą 
Wasze zdrowie? 

10.  

Przykładowy mini wykład: 

Prowadzący spotkanie odnosi się do wypowiedzi uczniów, zwraca uwagę 
młodzieży na to, że działanie tych środków biologicznie czynnych jest uzależ-
nione od wielu czynników indywidualnych każdego człowieka (wiek, masa 
ciała, sposób odżywiania, przebyte choroby, czynniki genetyczne). Każda 
z tych substancji może inicjować rozwój takich chorób jak schizofrenia, epi-
lepsja. Może być przyczyną amnezji – zaburzenia pamięci, psychoz, flashbac-
ków - nawroty omamów wzrokowych, które mogą pojawić się u osobnika któ-
ry miał kontakt z substancją psychoaktywną po wielu dniach, miesiącach 
a nawet latach). Nigdy nie wiadomo, w którym momencie dojdzie do uzależ-
nienia. W przypadku, jeśli młodzież wywoła przykład marihuany leczniczej 
uzasadniamy, że jest ona podawana pod kontrolą lekarzy i w dawkach dosto-
sowanych do potrzeb leczniczych, w dawkach dostosowanych do indywidual-
nych potrzeb danego człowieka, co uniemożliwia uzależnienie od tej substan-
cji. Morfina jest substancją psychoaktywną, jednak jeżeli jest dawkowana 
przez lekarzy, stanowi lekarstwo uśmierzające ból. 

Należy pamiętać, że wszystkie narkotyki szkodzą zdrowiu a szczególnie nowe 
substancje psychoaktywne- „dopalacze”. Najczęściej wytwarzane są chemicz-
nie, zawierają bardzo duże stężenie substancji szkodliwych i dlatego trudno 
jest przewidzieć negatywne skutki oddziaływania na organizm ludzki. Lekarze 
nie są w stanie pomóc osobom zatrutym dopalaczami. Leczenie ma charakter 
objawowy, czyli podawane są medykamenty mające na celu przeciwdziałanie 
konkretnym interakcjom toksyn zawartych w dopalaczach na organizm zatru-
tego człowieka np. nadmierną temperaturę ciała, nadmierne ciśnienie tętni-
cze krwi itp. Jednak nie zawsze lekarze są w stanie uratować człowieka zatru-
tego dopalaczami. 
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Czy słyszeliście o przypadkach śmierci po dopalaczach? 

Na dopalaczach najczęściej widnieje ostrzeżenie „NIE DO SPOŻYCIA”, a mimo 
tego ludzie spożywają takie substancje. Żaden człowiek przyjmujący takie 
substancje nie jest w stanie przewidzieć, jaki wpływ będą miały one na jego 
organizm. 

 

Na substancjach tych widnieją różne napisy np. chemiczne środki czyszczące, 
pochłaniacz wilgoci, nawóz do kwiatów… 

Przestępcom, którzy sprzedają narkotyki i dopalacze nie zależy na Waszym 
życiu i zdrowiu, im zależy na waszych pieniądzach, dzięki którym bardzo szyb-
ko gromadzą swoje fortuny. Pamiętajcie, że pod wpływem narkotyków i dopa-
laczy lub alkoholu nie kontrolujemy swojego zachowania i ktoś może zrobić 
nam zdjęcie, nagrać film, który udostępni w sieci – może to dla was przynieść 
przykre konsekwencje w przyszłości. 

Pamiętajcie, że używanie tabaki i palenie e-papierosów są przejawem demo-
ralizacji i może to znaleźć swój finał w sądzie rodzinnym. 

Czasami bywa, że jesteśmy namawiani, częstowani, nakłaniani do spożycia 
nieznanych nam środków, po których nie wiemy co będzie się działo z naszym 
organizmem. Jakbyście się w takiej sytuacji zachowali – (tu odpowiedzi dzieci 
uzupełniamy jak być asertywnym - nauka odmawiania zdemoralizowanym 
rówieśnikom, odmawiając nie czynimy źle, tylko dbamy o swoje zdrowie 
i bezpieczeństwo). Jeśli zauważymy, że dzieci nie potrafią odmawiać i nie mają 
wiedzy na ten temat informujemy o tym spostrzeżeniu wychowawcę kla-
sy/pedagoga, w celu kontynuowania oddziaływań profilaktycznych. 

Przekaz pozytywny – ludzie prowadzący zdrowy tryb życiu bieganie, jazda na 
rowerze, zdrowe odżywianie inne…. 

Aspekt odpowiedzialności prawnej nieletnich przed sądami rodzinnymi.  
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Pytanie – kto za was odpowiada? (dzieci odpowiadają same za siebie, tylko ta 
odpowiedzialność zmienia się wraz z wiekiem) 

Pamiętajcie, że polskie prawo min. zabrania posiadania nawet najmniejszej 
ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych.  

 Zabronione również jest: 
- udzielanie, także nieodpłatne (np. poczęstowanie kolegi podczas pry-

watki papierosem z marihuany); 
- uprawa (nawet jednej rośliny konopi indyjskich w doniczce w warunkach 

domowych); 
- handel (szczególnie wobec osoby do 18 r.ż. jest traktowany jak zbrod-

nia). 

Środki psychoaktywne często wzmagają agresję i są czynnikiem ini-
cjującym popełnianie czynów prawnie zabronionych.  

Jeżeli młody człowiek uzależni się, sąd rodzinny może skierować go 
na przymusowe leczenie. 

Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć: 

1. Na początku ustalamy zasady pracy na tych zajęciach (prowadzący udziela 
głosu, jak jedna osoba mówi, to reszta słucha, zgłaszamy się do odpowiedzi 
przez podniesienie ręki). 

2. Na początku zajęć przedstawiamy się, krótko mówimy o tym, czym zajmuje 
się Policja. 

3. Podczas zajęć odnosimy się do doświadczeń młodzieży, sprawdzamy, co na 
ten temat wiedzą przed mini wykładem. 

4. Podczas zadawania pytań należy cierpliwie wysłuchać różnych odpowiedzi 
i nie zakończyć zbyt wcześnie dyskusji. 

5. Nie używamy slangu policyjnego, mówimy prostym językiem przystosowa-
nym do wieku młodzieży. 

6. Jeżeli dowiadujemy się, że w klasie, szkole istnieje konkretny problem  
w obszarze środków psychoaktywnych omawiamy temat ogólnie i nie od-
nosimy się wprost do niego, nie stygmatyzujemy żadnych osób. 
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7. Jeżeli młodzież porusza jakiś temat, zawsze się do niego odnosimy (jeśli nie 
będzie to związane z tematem zajęć tłumaczymy, że nie jest to temat dzi-
siejszych zajęć, podobnie postępujemy w przypadku pytań kłopotliwych, 
zwłaszcza takich, które mogą być instruktażem do zażywania narkotyków). 

8. Spotkania profilaktyczne powinny odbywać się w grupach klasowych – na-
leży prosić dyrektorów o zapewnienie odpowiednich warunków pracy ( nie 
organizujemy spotkań profilaktycznych w dużych grupach na salach gim-
nastycznych). 

9. Staramy się przekazać rzetelną wiedzę. 
10. Pamiętajmy, że najważniejszym celem spotkania jest uświadomienie mło-

dzieży konsekwencji prawnych związanych z używaniem, handlem, posia-
daniem, udzielaniem substancji psychoaktywnych. 

 
Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów  
liceum, technikum, szkoły o profilach zawodowych. 

Temat: „Narkotyki i dopalacze – dziękuję, NIE biorę!” 
Czas trwania: 45 minut (należy zachować proporcje czasowe pomiędzy wstę-
pem, rozwinięciem i podsumowaniem zajęć). 
 
Cel spotkania: pogłębienie wiedzy o zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzkie-
go związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i odurzających (nar-
kotyki, dopalacze, alkohol i nikotyna) oraz wiedzy na temat odpowiedzialności 
prawnej i karnej nieletnich w tym obszarze (porównanie odpowiedzialności 
nieletniego i dorosłego w myśl przepisów ustaw szczególnych). 
 
Metoda pracy: pokaz multimedialny, mini wykład, dyskusja kierowana. 

Pokazujemy zdjęcia znanych osób ze świata muzyki filmu, artystów, 
które zmarły na skutek nadużywania środków psychoaktywnych i pytamy, czy 
wiedzą kto to jest? (prezentacja multimedialna). 

Można wykorzystać pytania (przykładowe pytania do wyboru): 

1. Waszym zdaniem, co to jest uzależnienie? Jak myślicie, czy z uzależnienia 
można się na zawsze wyleczyć?  

2. Czy wiecie, ile substancji toksycznych zawiera dym z papierosów? (około 
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5000 substancji szkodliwych, w tym około 70 substancji rakotwórczych). 
Jak myślicie, czy palenie papierosów jest zdrowe, jak się wam wydaje? 

3. Jak uważacie, czy zdrowsze jest palenie e-papierosów? Czy osoby nie-
pełnoletnie mogą używać e-papierosów? 

4. Z czym wam się kojarzą narkotyki, dopalacze?  
5. Jak sądzicie, czy alkohol jest substancją szkodliwą? 
6. Jak myślicie, czy napoje energetyzujące szkodzą zdrowiu?  
7. Z czym wam się kojarzy trucizna? 
8. Co to jest substancja psychoaktywna? – każda substancja, która wpływa 

na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. 

Odpowiedzi uczniów na wybrane pytania należy podsumować zgodnie z aktu-
alnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Przykładowy mini wykład: 

Zwracamy uwagę młodzieży na to, że działanie tych środków biologicznie 
czynnych jest uzależnione od wielu czynników indywidualnych każdego czło-
wieka (wiek, masa ciała, sposób odżywiania, przebyte choroby, czynniki gene-
tyczne). Każda z tych substancji może zapoczątkować rozwój takich chorób jak 
schizofrenia, epilepsja. Może być przyczyną amnezji – zaburzenia pamięci, 
psychoz, flashbacków - nawroty omamów wzrokowych, które mogą pojawić 
się u osobnika, który miał kontakt z substancją psychoaktywną po wielu 
dniach, miesiącach a nawet latach. Nigdy nie wiadomo, w którym momencie 
dojdzie do uzależnienia. W przypadku, jeśli młodzież wywoła przykład mari-
huany leczniczej uzasadniamy, że jest ona podawana pod kontrolą lekarzy 
i w dawkach dostosowanych do potrzeb leczniczych, w dawkach dostosowa-
nych do indywidualnych potrzeb danego człowieka, co uniemożliwia uzależ-
nienie od tej substancji. Morfina jest substancją psychoaktywną, jednak jeżeli 
jest dawkowana przez lekarzy, stanowi lekarstwo uśmierzające ból. 

Należy pamiętać, że wszystkie narkotyki szkodzą zdrowiu a szczególnie dopa-
lacze, które najczęściej wytwarzane są chemicznie, zawierają bardzo duże stę-
żenie substancji szkodliwych i dlatego trudno jest przewidzieć negatywne 
skutki oddziaływania na organizm ludzki. Lekarze nie są w stanie pomóc oso-
bom zatrutym dopalaczami. Czy słyszeliście o przypadkach śmierci po dopala-
czach? 
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Na dopalaczach najczęściej widnieje ostrzeżenie „NIE DO SPOŻYCIA”, a mimo 
to ludzie spożywają takie substancje. Żaden człowiek przyjmujący takie sub-
stancje nie jest w stanie przewidzieć, jaki wpływ będą miały one na jego orga-
nizm. Na substancjach tych widnieją różne napisy, np. chemiczne środki 
czyszczące, pochłaniacz wilgoci, nawóz do kwiatów… 

Przestępcom, którzy sprzedają narkotyki i dopalacze nie zależy na waszym 
życiu i zdrowiu, im zależy na waszych pieniądzach, dzięki którym bardzo szyb-
ko gromadzą swoje fortuny. Pamiętajcie, że pod wpływem narkotyków i dopa-
laczy lub alkoholu nie kontrolujemy swojego zachowania i ktoś może zrobić 
nam zdjęcie, nagrać film, który udostępni w sieci – może to dla was przynieść 
przykre konsekwencje w przyszłości (wybór zawodu, stanowiska społecznego 
itp. – w Internecie jest kompendium wiedzy na temat ludzi, szczególnie tych 
korzystających aktywnie z portali społecznościowych – film „Fenomen Face-
booka”). 

Nowe substancje psychoaktywne i środki zastępcze tzw. dopalacze to 
najczęściej mieszanki roślinne połączone z syntetycznymi narkotykami. Pro-
dukty tego typu charakteryzują się bardzo wysoką toksycznością, działają de-
strukcyjnie na ośrodkowy układ nerwowy i często prowadzą do nieodwracal-
nych uszkodzeń różnych narządów wewnętrznych (serca, wątroby, płuc, ne-
rek i innych). Nawet jednorazowe zażycie tych substancji może doprowadzić 
do śmierci człowieka. 

Pamiętajcie że substancje psychoaktywne mogą mieć różny stan sku-
pienia i np. pigułka gwałtu wcale nie jest pigułką – pastylką, lecz jest to bez-
wonna, bezbarwna i bez smaku ciecz, która świetnie miesza się z napojami 
i zaaplikowana nieświadomej tego osobie powoduje u niej tzw. dziurę w pa-
mięci, co często może skutkować popełnieniem przestępstwa na szkodę takiej 
osoby. Pamiętajcie, aby wchodząc do klubu, dyskoteki, pubu bądź innego 
miejsca, gdzie można spędzać czas ze znajomymi a przy tym również nawiązu-
jąc nowe znajomości, każdorazowo zwracać uwagę, jak jest przygotowywany 
dla was napój, najlepiej jest kupować napoje w zamkniętych opakowaniach, 
otwierać je osobiście i po wlaniu do szklanki nie pozostawiać ich bez dozoru  
do momentu całkowitego ich spożycia, w celu uniemożliwienia dodania do 
niego substancji niebezpiecznej, po której nie będziecie w stanie kontrolować 
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swoich poczynań. Ponadto należy zwracać uwagę, czy nasza koleżanka bądź 
kolega nie jest wyprowadzany przez nieznane osoby z lokalu w którym prze-
bywacie całą grupą. 

Jeżeli młodzież wspomni o wspomagającym działaniu amfetaminy na 
przyspieszenie procesu uczenia się, zwracamy uwagę na brak kontroli przyj-
mowanych dawek, krótkofalowe skutki uczenia się (pamięć krótkotrwała), 
nieodwracalne zmiany w mapie neuronowej mózgu człowieka, a pamięć zdo-
byta przy wspomaganiu narkotykiem jest krótkotrwała. Używanie amfetaminy 
silnie uzależnia psychicznie i może prowadzić do wystąpienia depresji, myśli 
samobójczych, ogólnego otępienia organizmu, wahań nastroju, agresji, anhe-
donii (niezdolność odczuwania przyjemności), psychoz amfetaminowych (ma-
jaki, urojenia, omamy, mania prześladowcza; stany przypominające schizofre-
nię), głębokiej depresji. 

Przekaz pozytywny – ludzie prowadzący zdrowy tryb życia, bieganie, jazda na 
rowerze, zdrowe odżywianie inne….  

Aspekt odpowiedzialności prawnej i karnej nieletnich przed sądami rodzin-
nymi i karnymi.  

Pytanie – kto za was odpowiada? (młodzież odpowiada sama za siebie, tylko 
ta odpowiedzialność zmienia się wraz z wiekiem ukończenia 17 r.ż. i 18 r.ż., to 
młody człowiek będzie odpowiadał przed sądami za swoje czyny, nie rodzic, 
którego dotyczą inne przepisy w przedmiocie sprawowania pieczy nad swoim 
małoletnim dzieckiem.  

Przypominamy, że polskie prawo min. zabrania posiadania nawet najmniejszej 
ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych.  
  
 Zabronione również jest: 

- udzielanie, także nieodpłatne (np. poczęstowanie kolegi podczas prywatki 
papierosem z marihuany); 

- uprawa (nawet jednej rośliny konopi indyjskich w doniczce w warunkach 
domowych); 

- handel (szczególnie wobec osoby do 18 r.ż. jest traktowany jak zbrodnia). 
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Środki psychoaktywne takie jak narkotyki albo „dopalacze” często 
wzmagają agresję i powodują, że ludzie pod ich wpływem podejmują za-
chowania ryzykowne i niebezpieczne oraz popełniają czyny zabronione 
przez prawo. 

Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć: 

1. Na początku zajęć przedstawiamy się i informujemy o tematyce spo-
tkania. 

2. Podczas zajęć odnosimy się do doświadczeń młodzieży, sprawdzamy 
co na ten temat wiedzą przed mini wykładem (nie informujemy młodzie-
ży o rodzajach środków psychoaktywnych, aktualnych cenach i kanałach 
dystrybucji, nie pokazujemy drastycznych zdjęć – wrażliwość jest cechą 
indywidualną każdego człowieka). 

3. Podczas zadawania pytań należy cierpliwie wysłuchać różnych odpo-
wiedzi i nie zakończyć zbyt wcześnie dyskusji. Podczas dyskusji czuwamy 
nad tym, aby nie odbiegała ona od tematu zajęć – tłumaczymy, że nie 
jest to tematem tych zajęć. 

4. Nie używamy slangu policyjnego, mówimy językiem przystosowanym 
do wieku młodzieży. 

5. Jeżeli dowiadujemy się, że w klasie, szkole istnieje konkretny problem 
w obszarze środków psychoaktywnych, omawiamy temat ogólnie i nie 
odnosimy się wprost do niego, nie stygmatyzujemy żadnych osób. 

6. Jeżeli młodzież porusza jakiś temat, zawsze się do niego odnosimy 
(jeśli nie będzie to związane z tematem zajęć tłumaczymy, że nie jest to 
temat dzisiejszych zajęć, podobnie postępujemy w przypadku pytań kło-
potliwych, zwłaszcza takich, które mogą być instruktażem do zażywania 
narkotyków). 

7. Spotkania profilaktyczne powinny odbywać się w grupach klasowych 
– należy prosić dyrektorów o zapewnienie odpowiednich warunków 
pracy (nie organizujemy spotkań profilaktycznych w dużych grupach na 
salach gimnastycznych). 

8. Staramy się przekazać rzetelną wiedzę popartą informacjami uzyska-
nymi w wyniku samokształcenia i wynikającą z przepisów prawa. 

9. Pamiętajmy, że najważniejszym celem spotkania jest uświadomienie 
młodzieży konsekwencji prawnych i karnych związanych z używaniem, 
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handlem, posiadaniem, udzielaniem substancji psychoaktywnych oraz 
skutków społecznych eksperymentowania z środkami psychoaktywnymi.  

Przekaz pozytywny – ludzie prowadzący zdrowy tryb życia, bieganie, jaz-
da na rowerze, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, ruch na świeżym 
powietrzu ….pamiętajmy o umiarze również w zachowaniach pozytyw-
nych…. 

Pamiętajcie, że zawsze możecie szukać wsparcia w swoim środowisku, zawsze 
możecie poprosić o pomoc kogoś dorosłego, rodzica lub nauczyciela, kogoś 
komu ufacie. 

Możecie również zadzwonić pod numer telefonu i opowiedzieć o swoim pro-
blemie anonimowo: 

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 

800 12 12 12 Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
 
 
Temat: Skutki kontaktu z używkami 

Czas: 45 min. 
Cele zajęć: 
 Zapoznanie uczniów z społecznymi skutkami zażywania narkotyków 

 Zapoznanie uczniów ze szkodliwością zażywania narkotyków 

 
Środki dydaktyczne: tablica, clipboard, film 
Metody pracy: pogadanka, dyskusja, debata z elementami debaty w formacie 
oksfordzkim, burza mózgów, elementy wykładu 
Formy pracy: praca w parach, praca w grupach, praca indywidualna, praca 
pod kierunkiem z materiałem źródłowym i filmem 
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Przebieg lekcji 
Wstęp – rekapitulacja wtórna 5 min (wyjaśnienie uczniom celu zajęć oraz 
ustalenie wiedzy uczniów w przedmiocie) 

Zaproponuj uczniom określenie celów lekcji. Zadawaj pytania pomocnicze, 
aby uczeń mógł stać się aktywnym czynnikiem w toku lekcji właściwej. W ra-
mach pogadanki zaproponuj pytanie wprowadzające – Jakie są wasze pierw-
sze skojarzenia ze słowem narkotyki? Uczniowie pracują 
w parach. Wykorzystaj metodę burzy mózgów, aby każda para zaproponowa-
ła skojarzenie. Wykorzystują do tego kartę pracy nr 1. Przeznacz na zadanie 
ok. 1,5 min. Następnie poszczególne pary przedstawiają po jednym zapropo-
nowanym skojarzeniu, które uważają za kluczowe. Przedyskutujcie przedsta-
wione na tablicy ustalenia.  
Przygotuj materiał filmowy dla uczniów: Krótki film o uzależnieniu… 
(https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zYY) oraz Drug education vi-
deo (https://www.youtube.com/watch?v=shtRXgefI9U) Przed projekcja po-
staw uczniom następujące pytania: 
 Jak wiele nazw narkotyków znasz? 

 Które z nich wg Ciebie są najbardziej uzależniające? 

 Które z nich są najbardziej niebezpieczne? 

W razie potrzeby dokonaj korekt odpowiedzi udzielonych przez uczniów. Od-
powiedzi umieść na clipboardzie. 
 

Tok lekcji właściwej (38 min) 

Zadanie 1 (10 min) – po obejrzeniu projekcji uczniowie w grupach (wyzna-
czony zostaje lider grupy oraz strażnik czasu) ustalają jakie są bezpośrednie 
skutki zażywania narkotyków oraz określają okoliczności, w jakich dochodzi 
do pierwszego kontaktu z narkotykami. Odpowiedzi poszerzają o wiedzę po-
zaźródłową. Wykorzystują do tego kartę pracy nr 2. 
Zadanie 2 (10 min) – wyznacz moderatora dyskusji w obszarze będącym ce-
lem zadania nr 1. Kontroluj udzielane odpowiedzi oraz kierunek dyskusji. Tym 
razem to Ty jesteś strażnikiem czasu. Karty pracy za pomocą magnesów 
umieść w tym czasie na tablicy. 
Zadanie 3 (18 minut) – Dyskusja na tematy: 
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 Czy kiedykolwiek miałeś do czynienia z lekkimi używkami (alkohol, 
papierosy)? 

 Najbardziej rozpowszechnione nielegalne narkotyki w Europie? Wy-
kres 

 Jakie znasz używki i co wiesz o efektach ich nadużywania? 

 Powszechność użycia kokainy wśród ludzi młodych. Wykres 2.3 s. 47. 

 Użytkowanie amfetaminy rozpoczynający leczenie. Polska na tle Eu-
ropy. Wykres s. 55. Tabele A3 s. 91. 

Wykorzystaj materiał Europejski raport narkotykowy. Tendencje i osiągnię-
cia. 2019  
(http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724
_TDAT19001PLN_PDF.pdf).  
 
Rekapitulacja pierwotna (3 min) 

Projekcja fragmentów filmu  
https://www.youtube.com/watch?v=FM4LQzFQb94. Na podstawie filmu za-
proponuj uczniom zadanie domowe: prezentacja multimedialna efektów 
używania wybranego narkotyku. Przedstawienie zasad debaty w formacie 
oksfordzkim w celu przeprowadzenia na kolejnych zajęciach debaty nt.: Lega-
lizacja narkotyków jako przejaw wolności człowieka. 
 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001PLN_PDF.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001PLN_PDF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FM4LQzFQb94
https://www.youtube.com/watch?v=FM4LQzFQb94
https://www.youtube.com/watch?v=FM4LQzFQb94
https://www.youtube.com/watch?v=FM4LQzFQb94


OBSZARY TEMATYCZNE
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU 
I TRANSPORCIE DROGOWYM
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II.3.5. 
Bezpieczeństwo w ruchu i transporcie drogowym 

Statystyki udziału młodzieży szkolnej w wypadkach komunikacyjnych nie-
ubłaganie pokazują, iż jest to grupa w wysokim stopniu narażona na niebez-
pieczeństwo w ruchu drogowym. 

Wcześnie rozpoczęte i regularnie kontynuowane działania edukacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest w przypadku młodzieży 
szkolnej mogą nie tylko przyczynić się do zminimalizowania ilości zdarzeń 
drogowych z udziałem najmłodszych, lecz również stanowią racjonalną inwe-
stycję w przyszłość. Nie bez znaczenia jest tu fakt, iż w okresie edukacji szkol-
nej uczeń ma możliwość miarowo nabywać kolejnych uprawnień do porusza-
nia się w ruchu drogowym (pieszy → rowerzysta → kierowca). Wypracowane 
za pomocą odpowiednio kierowanych działań edukacyjnych dobre nawyki 
mogą więc nie tylko przynieść bezpośrednie skutki w postaci zwiększenia 
świadomość (a przez to i bezpieczeństwa) uczestnika ruchu drogowego, lecz 
również procentować w latach późniejszych, gdy nawyki te zostaną przenie-
sione na zachowanie przyszłych kierowców. 
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Poziom edukacji Przekazywane treści 

Kl. I-III • uczeń rozróżnia określenia: elementy drogi, 
uczestnik ruchu, pieszy, kierujący, pasażer, 

• uczeń uczestniczy świadomie i bezpiecznie 
w ruchu jako pieszy, 

• uczeń przestrzega zasad bezpiecznego 
korzystania z komunikacji indywidualnej 
i zbiorowej. 

Kl. IV-VI ze wskaza-
niem na kl. IV 

• Uczeń rozróżnia określenia: elementy drogi, 
uczestnik ruchu, pieszy, kierujący, pasażer, 

• Uczeń wyjaśnia znaczenie grup znaków 
drogowych poziomych i pionowych, 

• Uczeń określa zasady pierwszeństwa na 
skrzyżowaniach, 

• Uczeń wskazuje przyczyny zagrożeń w ruchu 
drogowym oraz określa sposoby zapobiegania 
tym zagrożeniom 

• Uczeń wskazuje przepisy i dokumenty 
upoważniające do poruszania się rowerem 
i motorowerem  

 

Kl. VII-VIII  • uczeń rozróżnia określenia: elementy drogi, 
uczestnik ruchu, pieszy, kierujący, pasażer, 

• uczeń wyjaśnia znaczenie znaków drogowych 
poziomych i pionowych, 

• uczeń określa zasady pierwszeństwa na skrzyżo-
waniach, 

• uczeń wskazuje przyczyny zagrożeń w ruchu dro-
gowym oraz określa sposoby zapobiegania tym 
zagrożeniom 

• uczeń wskazuje przepisy i dokumenty upoważ-
niające do poruszania się rowerem i motorowe-
rem  



 143 

 

liceum, technikum, 
szkoły o profilach za-
wodowych 

• uczeń wyjaśnia znaczenie znaków drogowych 
poziomych i pionowych, 

• uczeń określa zasady pierwszeństwa na skrzyżo-
waniach, 

• uczeń wskazuje przyczyny zagrożeń w ruchu dro-
gowym oraz określa sposoby zapobiegania tym 
zagrożeniom 

• uczeń wskazuje przepisy i dokumenty upoważ-
niające do poruszania się rowerem i motorowe-
rem  

• uczeń zapoznaje się z przepisami i warunkami 
dotyczącymi zdobycia prawa jazdy. 

(warto tutaj np. wykorzystać film „wypadki” lub 
inny dostępny w Internecie – ukazujący konsekwencje 
brawurowej i nieodpowiedzialnej jazdy samochodem) 
 

 
SCENARIUSZE ZAJĘĆ 

 
 
Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. 
KLASY I-III 

Temat zajęć: Bezpieczna droga do szkoły. 
Cel główny: Kształtowanie prawidłowych zachowań ucznia w ruchu drogo-
wym. 
Cele szczegółowe:  

• uczeń rozróżnia określenia: elementy drogi, uczestnik ruchu, pieszy, 
kierujący, pasażer, 

• uczeń uczestniczy świadomie i bezpiecznie w ruchu jako pieszy, 
• uczeń przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z komunikacji 

indywidualnej i zbiorowej. 
 
Metody pracy: pogadanka dydaktyczna, elementy metod praktycznych 
i aktywizujących np. burza mózgów.  
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Środki dydaktyczne: filmy, kolorowanki, tablice znaków drogowych i inne 
pomoce do wychowania komunikacyjnego 
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna 
 
Przebieg zajęć: 
1. Rozmowa prowadzącego z dziećmi o ich drodze, do i ze szkoły: 

• W jaki sposób pokonują drogę do i ze szkoły (pieszo, środkiem komuni-
kacji publicznej, samochodem prywatnym)? 
• Czy ktoś ich odprowadza i odbiera ze szkoły; czy idą samodzielnie, 
w grupie rówieśników i kolegów itp. 
• Jaką odległość pokonują? 
• Jak wygląda droga do i ze szkoły (prosta czy skomplikowana, ruchliwa 
czy spokojna)? 
• Jakie pojazdy spotykają na drodze (samochody osobowe, autobusy, 
tramwaje, ciągniki itd.)? 
• Miejsca, po których uczniowie przechodzą przez ulicę (drogę) (oznako-
wane, nieoznakowane, z sygnalizacją świetlną, bez sygnalizacji). 

2. Uczniowie odpowiadają na pytania prowadzącego: czy czują się bezpiecz-
nie w drodze do i ze szkoły? Dlaczego? Opisują swoje zachowania. 

3. Prowadzący porusza następujące tematy: 
• Elementy składowe drogi (jezdnia, chodnik, droga dla pieszych, droga 

dla rowerzystów) 
• Podział na grupy znaków drogowych (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, 

informacyjne).  
• Prawidłowe przechodzenie przez drogę (bez i z sygnalizacją świetlną); 

rozglądanie się i przechodzenie przez jezdnię i zachowanie w obrębie 
przejść dla pieszych 

• Poruszanie się po drogach (którą stroną drogi, także kolumny pieszych 
– wycieczki piesze) 

• Obowiązek używania elementów odblaskowych 
• Zapinanie pasów bezpieczeństwa i używanie fotelików bezpieczeń-

stwa 
• Wskazanie niebezpiecznych miejsc w najbliższej okolicy szkoły 

(można wykorzystać filmy „Komisarz Błysk” oraz inne dostępne w Internecie 
obrazujące jak człowiek jest widoczny na drodze z odblaskami i bez nich) 
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Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. 
KLASY IV-VI 

Temat zajęć: Bądź bezpieczny na drodze. 
Cel główny: Kształtowanie bezpiecznych zachowań ucznia w ruchu drogowym. 
Cele szczegółowe: 

• Uczeń rozróżnia określenia: elementy drogi, uczestnik ruchu, pieszy, 
kierujący, pasażer, 

• Uczeń wyjaśnia znaczenie grup znaków drogowych poziomych 
i pionowych, 

• Uczeń określa zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach, 
• Uczeń wskazuje przyczyny zagrożeń w ruchu drogowym oraz określa 

sposoby zapobiegania tym zagrożeniom 
• Uczeń wskazuje przepisy i dokumenty upoważniające do poruszania 

się rowerem i motorowerem  
 

Metody pracy: pogadanka dydaktyczna z elementami wykładu, metody dzia-
łań praktycznych i aktywizujących.  
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna 
 
Przebieg zajęć: 
 
 Uczniowie odpowiadają na pytania prowadzącego w jaki sposób porusza-

ją się w drodze do szkoły (pieszo, rowerem, komunikacją prywatną lub 
zbiorową). 
 

 Prowadzący przypomina następujące tematy: 
 

• Obowiązkowe wyposażenie roweru (światła także odblaskowe, dzwo-
nek, przynajmniej jeden sprawny hamulec) nieobowiązkowe ale ma 
wpływ na bezpieczeństwo - lusterko 

• Bezpieczeństwo i widoczność na drodze rowerzysty (kask, kamizelka, 
opaska odblaskowa)  

• Miejsce rowerzysty na drodze – pas ruchu dla rowerów, droga dla ro-
werów, prawa strona jezdni… - wyjątkowe sytuacje kiedy rowerzysta 
może poruszać się po chodniku  
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 Prowadzący omawia następujące tematy: 

• Zachowanie się przy wyjątkowych znakach i różnice pomiędzy nimi 
(stop, ustąp pierwszeństwa przejazdu, droga z pierwszeństwem prze-
jazdu)  

• Problem telefonów komórkowych wśród pieszych i rowerzystów 
• Hierarchia znaków i sygnałów drogowych 
• Reguła prawej strony / prawej ręki 
• Identyfikowanie przyczyn zagrożeń w ruchu drogowym i zapobieganie 

im 
• Rodzaje dokumentów uprawniających do poruszania się rowerem 

i motorowerem i sposób uzyskiwania tych dokumentów 
• Niebezpieczne miejsca w otoczeniu szkoły stanowiące zagrożenie dla 

ruchu drogowego 
 

Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. 
KLASY VII-VIII 

Temat zajęć: Bądź bezpieczny na drodze. 
Cel główny: Kształtowanie bezpiecznych zachowań ucznia w ruchu drogo-
wym. 
Cele szczegółowe: 

• uczeń rozróżnia określenia: elementy drogi, uczestnik ruchu, pieszy, 
kierujący, pasażer, 

• uczeń wyjaśnia znaczenie znaków drogowych poziomych i pionowych, 
• uczeń określa zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach, 
• uczeń wskazuje przyczyny zagrożeń w ruchu drogowym oraz określa 

sposoby zapobiegania tym zagrożeniom 
• uczeń wskazuje przepisy i dokumenty upoważniające do poruszania 

się rowerem i motorowerem  
 
Metody pracy: pogadanka dydaktyczna z elementami wykładu, metody dzia-
łań praktycznych i aktywizujących.  
Środki dydaktyczne: filmy, tablice znaków drogowych i inne pomoce do wy-
chowania komunikacyjnego 
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna 
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Formy pracy: Praca zbiorowa (frontalna) – prowadzący pracuje z całym zespo-
łem klasowym 
 
Przebieg zajęć: 
 
1. Prowadzący przypomina następujące tematy: 
 

• Obowiązkowe wyposażenie roweru (światła także odblaskowe, dzwo-
nek, przynajmniej jeden sprawny hamulec) nieobowiązkowe ale ma 
wpływ na bezpieczeństwo - lusterko 

• Bezpieczeństwo i widoczność na drodze rowerzysty (kask, kamizelka, 
opaska odblaskowa) 

• Miejsce rowerzysty na drodze – pas ruchu dla rowerów, droga dla ro-
werów, prawa strona jezdni… - wyjątkowe sytuacje kiedy rowerzysta 
może poruszać się po chodniku  

Prowadzący omawia następujące tematy: 

 
• Zachowanie się przy wyjątkowych znakach i różnice pomiędzy nimi 

(stop, ustąp pierwszeństwa przejazdu, droga z pierwszeństwem prze-
jazdu)  

• Problem telefonów komórkowych wśród pieszych i rowerzystów 
• Hierarchia znaków i sygnałów drogowych 
• Reguła prawej strony / prawej ręki 
• Identyfikowanie przyczyn zagrożeń w ruchu drogowym i zapobieganie 

im 
• Rodzaje dokumentów uprawniających do poruszania się rowerem 

i motorowerem i sposób uzyskiwania tych dokumentów 
• Niebezpieczne miejsca w otoczeniu szkoły stanowiące zagrożenie dla 

ruchu drogowego 
 
Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów  
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

Temat zajęć: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
Cel główny: Kształtowanie bezpiecznych zachowań ucznia w ruchu drogo-
wym. 
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Cele szczegółowe: 
• uczeń wyjaśnia znaczenie znaków drogowych poziomych i pionowych, 
• uczeń określa zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach, 
• uczeń wskazuje przyczyny zagrożeń w ruchu drogowym oraz określa 

sposoby zapobiegania tym zagrożeniom 
• uczeń wskazuje przepisy i dokumenty upoważniające do poruszania 

się rowerem i motorowerem  
 
Metody pracy: pogadanka dydaktyczna z elementami wykładu, metody dzia-
łań praktycznych i aktywizujących.  
Środki dydaktyczne: filmy, tablice znaków drogowych i inne pomoce do wy-
chowania komunikacyjnego 
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna 
Przebieg zajęć: 
 
1. Prowadzący przypomina następujące tematy: 

 
• Obowiązkowe wyposażenie roweru (światła także odblaskowe, 

dzwonek, przynajmniej jeden sprawny hamulec) nieobowiązko-
we, ale ma wpływ na bezpieczeństwo - lusterko 

• Bezpieczeństwo i widoczność na drodze rowerzysty (kask, kami-
zelka, opaska odblaskowa) 

• Miejsce rowerzysty na drodze – pas ruchu dla rowerów, droga 
dla rowerów, prawa strona jezdni… - wyjątkowe sytuacje kiedy 
rowerzysta może poruszać się po chodniku  

 
3.   Prowadzący omawia następujące tematy: 
 

• Zachowanie się przy wyjątkowych znakach i różnice pomiędzy nimi 
(stop,  
ustąp pierwszeństwa przejazdu, droga z pierwszeństwem przejazdu)  

• Problem telefonów komórkowych wśród wszystkich uczestników ru-
chu  
drogowego 

• Hierarchia znaków i sygnałów drogowych 
• Reguła prawej strony / prawej ręki 
• Identyfikowanie przyczyn zagrożeń w ruchu drogowym i zapobieganie 
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im 
• Rodzaje dokumentów uprawniających do poruszania się rowerem 

i motorowerem i sposób uzyskiwania tych dokumentów 
• Niebezpieczne miejsca w otoczeniu szkoły stanowiące zagrożenie dla 

ruchu  
drogowego 

• Kategorie prawa jazdy  
• Wiek uzyskiwania uprawnień 
• Pierwszeństwo przejazdu 
• Zachowanie się w trudnych sytuacjach drogowych, na skrzyżowaniach 

o ruchu okrężnym 
• Odpowiedzialność karna/prawna podczas prowadzenia pojazdu pod 

wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu 
– substancje psychoaktywne, dopalacze 

• Miejsce rowerzysty na drodze – pas ruchu dla rowerów, droga dla ro-
werów, prawa strona jezdni… - wyjątkowe sytuacje kiedy rowerzysta 
może poruszać się po chodniku  

• Główne zagrożenia w ruchu drogowym (nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu, prędkość, nietrzeźwość, niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego, młodzi kierowcy) 
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II.4 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z POLICJĄ 
I ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 

 
 
W ramach długofalowej pracy, szkoła i Policja utrzymują stałą, bieżącą współ-
pracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami współpracy powinni 
być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich właściwej jed-
nostki Policji. Wyznaczone osoby do współpracy powinni wspólnie ustalić 
wzajemne zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i roz-
wiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów. 
W ramach tej współpracy organizuje się: 
• spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z za-
proszonymi specjalistami, podejmując tematykę zagrożeń przestępczością 
oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 
• spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów, 
m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, 
prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, itp. oraz z młod-
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szymi uczniami na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz 
sposobu unikania zagrożeń, 
• informowanie Policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających 
znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów 
oraz przejawu demoralizacji dzieci i młodzieży, 
• udzielanie przez Policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, 
mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie 
szkoły, 
• wspólny udział w ogólnopolskich i lokalnych programach i akcjach 
profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz 
zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 
KAŻDA DOTYCZĄCA UCZNIÓW WIZYTA POLICJANTA W SZKOLE POWINNA BYĆ 
WCZEŚNIEJ ZASYGNALIZOWANA DYREKTOROWI LUB UZGODNIONA Z INNYM 
PRACOWNIKIEM SZKOŁY. 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA 
 
Przy każdym wydarzeniu, gdzie sprawcą sytuacji kryzysowej jest uczeń, obok 
działań o charakterze sankcji powinny zostać podjęte działania edukacyjne i 
profilaktyczne. 
 
1. Zasady postępowania wobec ucznia – SPRAWCY czynu karalnego 
Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego powinno 
być następujące: 
1. O fakcie niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły; 
2. Ustalić okoliczności czynu oraz ewentualnych świadków zdarzenia; 
3. Przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, przekazać 
go pod opiekę dyrektora szkoły lub pedagoga; 
4. Powiadomić rodziców ucznia; 
5. W przypadku poważnych spraw (rozbój, kradzież, uszkodzenie ciała, itp.), 
gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest szkole 
znana, należy niezwłocznie powiadomić Policję, w innych przypadkach po-
wiadomienie Policji może nastąpić później, np. w formie pisemnej; 
6. Zabezpieczyć ewentualne dowody lub przedmioty pochodzące z przestęp-
stwa, a następnie przekazać je Policji. 
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2. Zasady postępowania wobec ucznia pokrzywdzonego czynem karal-
nym/przestępstwem 
W przypadku, gdy uczeń jest pokrzywdzony czynem karal-
nym/przestępstwem, nauczyciel powinien podjąć następujące czynności: 
1. Udzielić pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie 
(poprzez wezwanie karetki pogotowia, w przypadku jeśli uczeń doznał obra-
żeń); 
2. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły; 
3. Powiadomić rodziców ucznia; 
4. Niezwłocznie wezwać Policję (w przypadku, gdy istnieje konieczność profe-
sjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 
i ewentualnych świadków zdarzenia). 
W innych przypadkach powiadomienie Policji może nastąpić później, np. 
w formie pisemnej. 
3. Zasady postępowania w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyber-
przemocy 
W przypadku, gdy zostaje w szkole zgłoszony przypadek cyberprzemocy nale-
ży podjąć następujące działania: 
a) Ustalić okoliczności zdarzenia. 
1. Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem 
mediów elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane 
i udokumentowane. 
2. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel, który nie jest wychowawcą, po-
winien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pe-
dagoga szkolnego i dyrektora. 
3. Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać ana-
lizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie. 
4. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentual-
nych świadków. 
5. Na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyber-
przemocy w procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki. 
b) Zabezpieczyć dowody. 
1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zareje-
strowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiado-
mości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-
mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www, na 
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której pojawiły się szkodliwe treści czy profil. 
2. Sprawdzić, czy pokrzywdzony potrafi wskazać sprawcę bądź przynajmniej 
ma przypuszczenie, kto może nim być. 
3. Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostaw-
cą usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących mate-
riałów. 
4. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało 
się ustalić należy bezwzględnie skontaktować się z Policją. 
c) Podjąć działania wobec sprawcy cyberprzemocy. 
Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog 
szkolny pełniący w szkole rolę koordynatora działań wychowawczych wobec 
uczniów wymagających szczególnej uwagi powinien podjąć dalsze działania: 
1. Przeprowadzić rozmowę z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu. 
2. Powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nimi zachowanie dziecka. 
3. Objąć sprawcę opieką psychologiczno-pedagogiczną, w uzasadnionym 
przypadku można w toku interwencji zaproponować uczniowi (za zgodą ro-
dziców) skierowanie specjalistycznej placówki i udział w programie terapeu-
tycznym. 
d) Podjąć działania wobec pokrzywdzonego cyberprzemocą. Umożliwić 
wsparcie psychiczne. 
1. Uczeń będący pokrzywdzonym cyberprzemocą powinien otrzymać poradę, 
jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie do-
prowadzić do eskalacji prześladowania. 
2. Po zakończeniu interwencji należy monitorować sytuację ucznia sprawdza-
jąc, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe, bądź 
odwetowe ze strony sprawcy. 
3. Rodzice dziecka będącego pokrzywdzonym cyberprzemocą powinni być 
poinformowani o problemie i otrzymać wsparcie i pomoc ze strony szkoły. 
W rozmowie z nimi pedagog lub wychowawca przedstawiają kroki, jakie zo-
stały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to wskazane, zaproponować 
rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psychologa, pedagoga). 
e) Sporządzić dokumentację z zajścia. 
1. Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej 
z rozmów ze sprawcą, pokrzywdzonym, ich rodzicami oraz świadkami zdarze-
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nia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób 
biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń. 
2. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powi-
nien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu. 
3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włą-
czyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.). 
 
Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny o sprawie w sytuacji, 
zawsze gdy: 
1) rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się 
do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania lub gdy do 
szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka; 
2) szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z 
rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedago-
giem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów. 
Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. 
groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści, itp.) 
zostają przez dyrektora szkoły bezwzględnie zgłoszone na Policję lub/i do są-
du rodzinnego. 
 
4. Zasady postępowania w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się 
uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:  
1. Osoba powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 
2. Osoba dorosła odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpie-
czeństwa nie pozostawia go samego. Stwarza warunki, w których nie będzie 
zagrożone jego życie lub zdrowie; 
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia, 
ewentualnie udzielenia pomocy medycznej; 
4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opie-
kunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły; 
5. Gdy rodzice/prawni opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozosta-
niu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo prze-
kazanie go do dyspozycji funkcjonariuszom Policji decyduje lekarz, po ustale-
niu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szko-
ły/placówki; 
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6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma możliwość prze-
wiezienia ucznia do izby wytrzeźwień – na czas niezbędny do wytrzeźwienia 
(maksymalnie do 24 godzin). 
O fakcie umieszczenia zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów oraz sąd 
rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat; 
7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 r. 
ż.) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to 
dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym Policji lub sądu rodzin-
nego; 
8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia stanowi wykroczenie 
z art. Art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powia-
domić Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 
9. Podjęcie przez szkołę interwencji służącej udzieleniu pomocy uczniowi 
używającemu substancje psychoaktywne oraz jego rodzinie; 
10. W ramach podjętej interwencji szkoła powinna stosować zasadę poufno-
ści i ochrony danych osobowych. 
 
5. Zasady postępowania nauczyciela w sytuacjach zachowania agresywnego 
ze strony uczniów (uczeń – uczeń) 
1. Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwa-
nie 
negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary; 
2. Rozdzielenie stron; 
3. Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako 
osoby interweniującej; 
4. Wezwanie wychowawcy lub pedagoga; 
5. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o interwencji: powiadomienie dyrekcji, 
rodziców i/lub Policji; 
6. Próba mediacji między stronami konfliktu – w sytuacji wyjątkowo trudnej 
rolę mediatora przyjmuje pedagog lub psycholog szkolny; 
7. Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły prze-
prowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu; 
8. W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły 
postępowania dyscyplinarnego wobec ucznia – powiadomienia odpowiednich 
organów. 
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6. Zasady postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolo-
nych na terenie szkoły 
1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu; 
2. Jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poin-
formować, że ma taki obowiązek, w przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi 
konsekwencje za złamanie regulaminu szkoły; 
3. W przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagro-
żenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły, 
która zawiadamia Policję. 
4. W każdym przypadku powiadomienie rodziców, wychowawcy i dyrekcji 
szkoły, także kuratora sądowego (jeżeli uczeń posiada takowy nadzór). 
 
7. Zasady postępowania, gdy na terenie szkoły znajduje się substancja przy-
pominająca narkotyk 
1. Zachowując środki ostrożności, uniemożliwić dostęp osób niepowołanych 
do substancji; 
2. Podjąć próbę ustalenia (w miarę możliwości i działań pedagogicznych), do 
kogo należy znaleziona substancja; 
3. Powiadomić dyrektora szkoły i wezwać Policję; 
4. Po przyjeździe Policji niezwłocznie wskazać ujawnioną substancję oraz 
przekazać wszelkie, szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia. 
 
8. Sposób działania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 
substancję przypominającą narkotyk: 
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora, 
itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawar-
tość plecaka szkolnego oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przed-
miotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. 
Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania 
odzieży ani plecaka ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla Policji. 
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodzi-
ców/opiekunów prawnych wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa – 
rodziców po ustaleniu z Policją; 
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczy-
cielowi substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa Poli-
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cję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpie-
cza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 
4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie do przekazać ją Policji. Wcze-
śniej próbuje ustalić, w jaki sposób uczeń wszedł w posiadanie substancji. 
Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną no-
tatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 
 
9. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia 
szkolnego i/lub cudzej własności: 
1. Interwencja świadka zdarzenia – powstrzymanie sprawców. 
2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa 
z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie 
czynności mających na celu ustalenie sprawcy. 
3. Wezwanie rodziców. 
4. Wezwanie Policji – ustalenie czy pokrzywdzony będzie składał zawiado-
mienie i wniosek o ściganie. Uwaga! Wniosek o ściganie może złożyć osoba 
pełnoletnia – w przypadku małoletnich wniosek taki składa rodzic/opiekun 
prawny. 
5. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji 
materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowania szkody. 
 
10. Zasady postępowania dyrektora szkoły po otrzymaniu informacji o po-
dejrzeniu podłożenia ładunku wybuchowego lub innego środka rażenia 
zbiorowego. 
1. Dyrektor szkoły bądź osoba zastępująca go, dokonuje analizy otrzymanej 
informacji, a następnie podejmuje następujące działania: 
- powiadamia Policję o zagrożeniu; 
- podejmuje decyzję o przerwaniu pracy szkoły, w tym prowadzeniu lekcji; 
- podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji pracowników i uczniów 
z obiektu zagrożonego w trybie alarmowym. 
2. Do czasu przybycia Policji, dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważ-
niona kieruje działaniami. 
3. Pomieszczenia ogólnodostępne, tj. korytarze, klatki schodowe, hole, windy, 
toalety, piwnice, strychy oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, po-
winny być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej obiektu. 
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4. Przedmiotów, urządzeń i rzeczy, których (w ocenie użytkowników obiektu) 
wcześniej nie było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki wybucho-
we, nie wolno dotykać. O ich lokalizacji należy natychmiast powiadomić kie-
rującego akcją i inne osoby z bezpośredniego otoczenia. Miejsce to należy 
odizolować przed dostępem innych. 
5. Należy zachować spokój, aby nie dopuścić do przejawów paniki. 
6. Należy wyznaczyć zewnętrzne miejsce bezpieczne do koncentracji uczniów 
(poza terenem szkoły), a następnie policzyć osoby ewakuowane celem 
sprawdzenia, czy nikt nie pozostał w budynku szkoły. 
 
 
UWAGA! Powiadomienia Policji dokonuje dyrektor szkoły lub osoba zastę-
pująca go – dokonanie tego przez ucznia jest niedopuszczalne. Uczeń uzy-
skaną informację ma niezwłocznie przekazać pracownikom szkoły. 
W przypadku ujawnienia na terenie szkoły broni, materialno wybuchowych, 
innych niebezpiecznych substancji, bądź przedmiotów, należy zapewnić bez-
pieczeństwo osobom tam przebywającym, wezwać Policję oraz uniemożliwić 
innym osobom dostęp do tych przedmiotów. 
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II.5. 
GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

 
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE 
 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 30/32 
tel. (22) 583-66-00 
www.brpd.gov.pl 
 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11, 
tel. (22) 556-44-40 
www.hfhr.pl 
 
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii 
ul. Dereniowa 52/54 
02-776 Warszawa 
(+48) (22) 641-15-01; 855 -54-58; 855-54-69 
www.kbpn.gov.pl 
www.narkomania.gov.pl 
 
Fundacja Dzieci Niczyje 
00-932 Warszawa, ul. Katowicka 31 
tel. (22) 616-02-68 
www.fdn.pl 
 
Komitet Ochrony Praw Dziecka 
00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 6 
tel. (22) 626-94-19 
www.kopd.pl 
 
 
 
 
 
 

http://www.kopd.pl/
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POMOC interwencyjna 
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” 
tel. 801 120 002 
czynny: pon.- sob. godz. 8.00 – 22.00 
niedziela i święta: godz. 8.00 – 16.00 
 
Pomarańczowa Linia – Ogólnopolska Linia Telefoniczna 
tel. 801 140 068 
informacja, i konsultacje w sprawach spożywania alkoholu i środków psycho-
aktywnych. 
czynny: pon. – pt. godz. 14.00 – 20.00 
www.prom.org.pl 
 
Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 
tel. 116 111 
czynny: codziennie godz. 12.00 – 20.00 
www.116111.pl 
 
Ogólnopolski Telefon Zaufania – Narkotyki 
tel. 801 199 990 
czynny codziennie w godz. 16.00-21.00 
 
Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego 
tel. 800-060-800 
 
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 
tel. 800-100-100 
 
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  
tel. 800-121-212 
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SERWISY INTERNETOWE 
 
www.narkomania.org.pl  
Antynarkotykowa poradnia internetowa 
 
http://pokrzywdzeni.gov.pl/  
Serwis internetowy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w którym 
znajdują się informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
utworzonych w Polsce Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Prze-
stępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego” oraz baza danych o instytu-
cjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw 
wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na wojewódz-
twa. 
 
http://www.niebieskalinia.info/  
Serwis internetowy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie „Niebieska Linia”.  
 
Działania: 

• Pomoc psychologiczna 
• Pomoc prawna 
• Ogólnopolska poradnia mailowa 
• Ogólnopolska poradnia telefoniczna 
• Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
• Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. 

Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych 
• Coroczny, ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł", prowa-

dzony od 2008 roku 
• Wydawanie pisma „Niebieska Linia” 

 
http://www.ore.edu.pl/  
Serwis internetowy Ośrodka Rozwoju Edukacji – publicznej placówki dosko-
nalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim prowadzonej prze Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 
 
http://www.lekarzureagujnaprzemoc.pl/  

http://www.narkomania.org.pl/
http://pokrzywdzeni.gov.pl/
http://www.niebieskalinia.info/
http://www.ore.edu.pl/
http://www.lekarzureagujnaprzemoc.pl/
http://www.lekarzureagujnaprzemoc.pl/
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Portal informacyjno-edukacyjny adresowany do pracowników ochrony zdro-
wia prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia 
 
http://www.trr.zgora.pl/pliki/proceduryBezpieczenstwa/niebieskaKartaFDN.
pdf  
Opracowanie Fundacji Dzieci Niczyje „Uwaga dziecko! Realizacja procedury 
„Niebieska Karta” w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dziecka”, przewod-
nik dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych 
 
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobec-
dzieci/informatory-i-poradniki/  
Informatory i poradniki umieszczone w serwisie internetowym Ministerstwa 
Sprawiedliwości dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec dzieci 
 
http://www.ore.edu.pl/phocadownload/pracownie/wychowania_i_profilakty
ki/poradnik_przemoc%20wobec%20dziecka_2.pdf  
Opracowanie Ośrodka Rozwoju Edukacji Przemoc w rodzinie wobec dziecka. 
Procedury interwencyjne w szkole pod redakcją Jolanty Zmarzlik 
 
http://www.koalicja.org/wp-content/uploads/kodeks_bezpiecznej_opieki.pdf  
Opracowanie Rzecznika Praw Dziecka, Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Za-
stępczej i Fundacji Dzieci Niczyje Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie 
zastępczym 
 
 
https://fdds.pl/  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - Platforma edukacyjna dla 
profesjonalistów na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą – pro-
jekt realizowany przez FDN 

 

https://akademia.nask.pl/  Akademia NASK (Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa)  
 

https://www.saferinternet.pl/menu/projekty.html - Projekt saferinternet.pl   

https://dyzurnet.pl/ - Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej i Akademic-
kiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nie-

http://www.trr.zgora.pl/pliki/proceduryBezpieczenstwa/niebieskaKartaFDN.pdf
http://www.trr.zgora.pl/pliki/proceduryBezpieczenstwa/niebieskaKartaFDN.pdf
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dzieci/informatory-i-poradniki/
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dzieci/informatory-i-poradniki/
http://www.ore.edu.pl/phocadownload/pracownie/wychowania_i_profilaktyki/poradnik_przemoc%20wobec%20dziecka_2.pdf
http://www.ore.edu.pl/phocadownload/pracownie/wychowania_i_profilaktyki/poradnik_przemoc%20wobec%20dziecka_2.pdf
http://www.koalicja.org/wp-content/uploads/kodeks_bezpiecznej_opieki.pdf
https://fdds.pl/
https://akademia.nask.pl/
https://www.saferinternet.pl/menu/projekty.html
https://www.saferinternet.pl/menu/projekty.html
https://dyzurnet.pl/
https://dyzurnet.pl/
https://dyzurnet.pl/
https://dyzurnet.pl/
https://dyzurnet.pl/
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legalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzy-
stywaniem dzieci. 

Filmy edukacyjne: https://akademia.nask.pl/materialy-edukacyjne/plik-i-
folder-odkrywcy-internetu.html - filmy „Plik i Folder” 

Projekt „Kursor”: https://akademia.nask.pl/projekt-39/o-nas.html  

Filmy „Komisarz Błysk” - www.lodzka.policja.gov.pl   
(http://www.lodzka.policja.gov.pl/el2/policyjna-akademia-bezp/komisarz-
bly/filmy ) 
 
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl    
 
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl -  Bezpieczna szkoła +, 
 
http://wychowaniekomunikacyjne.org 
 
 
 
 

https://akademia.nask.pl/materialy-edukacyjne/plik-i-folder-odkrywcy-internetu.html
https://akademia.nask.pl/materialy-edukacyjne/plik-i-folder-odkrywcy-internetu.html
https://akademia.nask.pl/projekt-39/o-nas.html
http://www.lodzka.policja.gov.pl/
http://www.lodzka.policja.gov.pl/el2/policyjna-akademia-bezp/komisarz-bly/filmy
http://www.lodzka.policja.gov.pl/el2/policyjna-akademia-bezp/komisarz-bly/filmy
http://www.lodzka.policja.gov.pl/el2/policyjna-akademia-bezp/komisarz-bly/filmy
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/
http://wychowaniekomunikacyjne.org/
http://wychowaniekomunikacyjne.org/


 
PODSUMOWANIE 

 
Zmiany cywilizacyjne generujące przeobrażenia w obszarze funkcjonowa-

nia szkół powszechnych dla dzieci i młodzieży wymuszają na nauczycielach 
modyfikację dotychczas ukształtowanego warsztatu pracy w obszarze bazy 
dydaktycznej oraz stosowanych metod pracy. Pedagog XXI wieku winien po-
chylić się nad strukturalnymi przemianami szkoły oraz zmianami w prawie 
oświatowym, które stwarzają nowe warunki do pełnej partycypacji w proce-
sie nauczania dzieci o różnym potencjale. W tym obszarze wyzwaniem staje 
się edukacja włączając, dla której sukcesu istotnym jest zrozumienie przez 
nauczycieli jej istoty. 

Wspomniane antecedencje wymagają doskonalenia form przekazu 
w tematyce edukacyjnej bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Edukacja ta 
nie obejmowała w pełni dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zre-
formowana szkoła zauważa potrzeby wszystkich uczniów, zarówno tych 
z niepełno sprawnościami jak i z tzw. środowisk dysfunkcyjnych. Edukacja 
włączająca – w ramach której będzie realizowane także brd – stanowi kom-
ponent polityki unijnej wyrażony w dokumencie traktującym o długookreso-
wej strategii rozwoju UE na lata 2010-2020 Europa 2020 – strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecz-
nemu. 

Przed pedagogami z zakresu edukacji komunikacyjnej stoją poważne wy-
zwania również ze względu na grupę docelową ich działań, którą stanowią 
nastolatki – grupa, w której główną przyczyną śmierci są wypadki na drogach. 
Są to wyraźne przesłanki, aby stwierdzić że szkoła XXI w. wymaga zmian 
w strategii nauczania, wykorzystując m.in. strategię uczenia się we współpra-
cujących grupach, strategię samoregulowanego uczenia się, wykorzystywanie 
budującego oceniania i informacji zwrotnej, strategii wspomaganej i alterna-
tywnej komunikacji. W tym procesie wyraźnie rośnie rola nauczyciela m.in. 
w zakresie tworzenia optymalnego klimatu dla uczenia się oraz elastyczności 
w doborze metod i środków dydaktycznych. Wzrasta również znaczenie edu-
kacji peer-to-peer oraz tutoringu. Wszystkie te komponenty stanowiące 
o obliczu dzisiejszej szkoły należy uwzględnić w edukacji brd. 
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