Wydawca:
Stowarzyszenie Amnesty I nternational
ul. Piękna 66A lok. 2
00-672 Warszawa
tel./faks (022) 827 6000
e-mail: amnesty@amnesty.org.pl
www.amnesty.org.pl
Autorzy/autorki:
Jacek Białas
I zabela Podsiadło-Dacewicz
Małgorzata Łojkowska
Urszula Małek
Piotr Skrzypczak
Redakcja:
Katarzyna Koszewska
Opracowanie graficzne i skład:
Rafał Panecki
Nakład 1 000 egzemplarzy
Warszawa 201 0
I SBN 83-922757-1 -3
Druk:
Studio reklamy i poligrafii
Lucyna Zawadzka
ul. Godebskiego 53
05-090 Janki
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Fundusz I nicjatyw Obywatelskich 201 0

Szanowni Państwo,
Oddaję w Wasze ręce publikację, będącą częścią projektu „ Odkryj siłę
praw człowieka ” . Projekt ten jest naturalną kontynuacją działań
edukacyjnych prowadzonych w sposób systematyczny przez Amnesty
I nternational w Polsce od 2002 roku. Działania te były nastawione na
budowanie świadomości w zakresie praw człowieka oraz kształtowanie
postaw tolerancji, szacunku i zrozumienia. Poprzez projekt „Odkryj siłę
praw człowieka” zachęcamy młodych ludzi do poczynienia kolejnego
kroku - do korzystania z przynależnych im praw człowieka i nabywania
umiejętności reagowania na przypadki ich łamania.
Amnesty I nternational uznaje edukację praw człowieka za jedno
z priorytetowych działań, widząc w niej skuteczne narzędzie budowania
kultury poszanowania praw człowieka i środowiska im przyjaznego.
Kluczowe wartości i postawy, które promujemy to odpowiedzialność,
odwaga cywilna, współpraca i osobiste zaangażowanie. Wierzymy, że są
one warunkiem mobilizacji społeczeństwa do walki o sprawy im bliskie
i ważne.
Mam nadzieję, że prezentowany materiał ułatwi młodym ludziom
świadomy udział w życiu publicznym, a przez to będzie stanowił ważny
element budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Serdeczne podziękowania kieruję do współpracujących z nami od lat
nauczycieli i nauczycielek, opiekunów i opiekunek szkolnych grup
Amnesty I nternational, którzy poprzez swoje działania mobilizują
i skupiają wokół idei praw człowieka społeczności szkolne i lokalne
w całej Polsce, a dla nas stali się inspiracją do realizacji projektu „Odkryj
siłę praw człowieka”.
Draginja Nadaždin
Dyrektorka Amnesty I nternational Polska
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Odkryj Siłę Praw Człowieka

Wprowadzenie

Podręcznik jest przeznaczony dla nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia lekcyjne
w szkołach ponadpodstawowych oraz dla osób prowadzących zajęcia w ramach nieformalnego
kształcenia młodzieży i dorosłych.
Scenariusze zajęć zostały przygotowane przez zespół osób posiadających wieloletnie
doświadczenie w zakresie edukacji praw człowieka i kształcenia obywatelskiego.
Do niniejszego podręcznika dołączona jest płyta CD zawierająca elektroniczną wersję
podręcznika oraz materiały multimedialne i pomocnicze stanowiące uzupełnienie scenariuszy
zajęć.

I

WSKAZÓWKI DLA OSOBY PROWADZĄCEJ

-

scenariusze zajęć należy dostosowywać do potrzeb i dojrzałości grupy docelowej, czasu,
który posiadamy i celów, jakie chcemy osiągnąć

-

podczas pracy z grupą warto przedstawić najpierw tematy najbliższe osobom
uczestniczącym, związane z życiem szkolnym, tolerancją i dyskryminacją we własnym
otoczeniu

-

prezentowane scenariusze zajęć mogą być wykorzystane w grupie co najwyżej 30osobowej, optymalna wielkość grupy to 1 5-20 osób

-

stosuj metody aktywne, zwracaj uwagę na zaangażowanie każdej osoby uczestniczącej

-

osoby uczestniczące powinny same decydować o swojej aktywności – jeżeli nie chcą brać
udziału w jakimś ćwiczeniu, mają do tego prawo

-

ważniejsze od znajomości przepisów są dla nas praktyczne umiejętności ich
wykorzystywania

-

podkreślaj znaczenie odwagi cywilnej, reagowania na przypadki łamania praw człowieka
i aktywnego udziału w życiu publicznym

-

na zakończenie zajęć warto zachęcić osoby uczestniczące do podjęcia działania w ważnej
dla nich sprawie

II METODY AKTYWIZUJĄCE 1
Metody, które są wykorzystywane w edukacji praw człowieka to metody aktywizujące. Są one
sposobem na pełne włączenie osób uczestniczących w proces poznawczy. Dzięki nim, stają
się
aktywnymi
uczestnikami/uczestniczkami
zajęć,
a
nie
tylko
biernymi
1
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Wprowadzenie

odbiorcami/odbiorczyniami słów osoby prowadzącej. Ten sposób nauczania jest najwłaściwszy,
gdy mówimy o prawach człowieka, gdzie często patrzymy na problem z różnych punktów
widzenia, nie dajemy jednej „właściwej” i „słusznej” odpowiedzi.
Metody aktywizujące są postrzegane jako trudne. Czasem, wydawać by się mogło, że
pozbawiają osobę prowadzącą władzy. Ale właśnie dzięki korzystaniu z tych metod, uczestnicy
i uczestniczki czują się swobodniej i zwiększają swój udział w zajęciach. Tak naprawdę
najważniejszy jest szacunek i zaufanie do osób uczestniczących.
Poniżej znajdziecie opis kilku
w prezentowanych scenariuszach.

aktywizujących

metod,

które

są

wykorzystywane

1. Praca w grupach
Co to jest?
Podział na grupy może dać osobom uczestniczącym więcej okazji do aktywnego udziału
w zajęciach oraz współpracy. Praca w grupach może być przydatna w wymyślaniu wielu
pomysłów w krótkim czasie. Może też pomóc osobom uczestniczącym w refleksji nad
tematami abstrakcyjnymi bądź kontrowersyjnymi w oparciu o ich własne doświadczenia.
Jak?
-

-

Podziału można dokonać w różny sposób. Kiedy organizujesz grupy zadaj sobie pytania:
Czy chcę podzielić grupę według zdolności? Czy grupy mają być koedukacyjne? Czy chcę,
aby przyjaciele/przyjaciółki pracowali/ły razem?
Czasem grupy mogą być dzielone w sposób przypadkowy, np. według daty urodzenia,
inicjałów lub innych dowolnie wybranych kryteriów.
W celu podziału na grupy można użyć też kolorowych karteczek, cukierków
w różnokolorowych papierkach, a także różnych gier aktywizujących.
Jeśli grupa będzie pracować ze sobą dłużej niż kilka minut, zaproponuj wybranie osoby
prowadzącej i notującej. Grupa zadecyduje, kto będzie wykonywał te czynności.
Jasno wytłumacz zadania, najlepiej zanim dokonasz podziału. Osoby uczestniczące
powinny usiąść w grupach w ten sposób, żeby widzieć się nawzajem. Powiedz im, ile
czasu mają na swoje zadanie.
Podczas, gdy grupy pracują:
Stój z boku, nie ingeruj w pracę grupy, ale bądź osiągalny w razie gdy grupa poprosi Cię
o pomoc
Nie przerywaj, chyba, że grupa nie zrozumiała, co należy robić.
Obserwuj jak grupy pracują.
Pozwól toczyć się dyskusjom w grupach, interweniuj tylko gdy zostaniesz o to
poproszona/poproszony.
Grupy często potrzebują zachęty do pracy.
Jeśli grupa ma relacjonować coś po zakończeniu pracy, powinna wybrać sprawozdawcę.
Grupie należy dostarczyć duży arkusz papieru i markery.
Na zakończenie pracy z grupą, zapytaj osoby uczestniczące o przydatność danego
ćwiczenia, o jego wady i zalety. Uważnie wysłuchaj tych uwag.
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2. Burza mózgów
Co to jest?
Burza mózgów jest techniką ułatwiającą zbieranie pomysłów i zachętą do twórczego myślenia
w krótkim czasie. Może być stosowana do rozwiązania konkretnego problemu lub udzielenia
odpowiedzi na jakieś pytanie. Tę formę zajęć można stosować w bardzo wielu przypadkach, np.:
- Chcąc znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu, np. po kłótni, do której doszło pomiędzy
osobami uczestniczącymi.
- Aby wprowadzić w nowy temat. Przeprowadź burzę mózgów, aby ustalić, co osoby
uczestniczące wiedzą na dany temat. Jest to dobry pomysł na zainteresowanie tematem
i szybkie sprawdzenie wiedzy.
- Jako kreatywne ćwiczenie, np. burza mózgów dotycząca wszystkich możliwych zakończeń
urwanego przed kulminacją opowiadania.
Jak?
-

Wybierz temat na burzę mózgów. Sformułuj go jako pytanie, na które jest wiele
odpowiedzi. Zapisz je w takim miejscu, aby było widoczne.
Poinformuj osoby uczestniczące, że podczas burzy mózgów nie mogą komentować
pomysłów zgłaszanych przez innych ani powtarzać tych, które już padły. Ty także nie
możesz ich komentować, nawet, gdy wydają się głupie lub nie na temat.
Poproś osoby uczestniczące, aby podzieliły się swoimi pomysłami. Notuj je w formie
pojedynczych słów lub krótkich zwrotów.
Zachęć wszystkich do mówienia, ale nie rób tego prosząc o wypowiedzi kolejne osoby.
Jeśli to możliwe, poproś aby osoby uczestniczące same zapisywały swoje pomysły. Włącz
się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, aby zachęcić uczestników i uczestniczki.
Jeśli pomysł jest niejasny, poproś o sprecyzowanie go lub zasugeruj to i sprawdź czy inni
się z tobą zgadzają.
Zapisuj każdą nową sugestię. Często zaskakujące i absurdalne pomysły są najbardziej
przydatne i interesujące.
Przerwij burzę mózgów, kiedy pomysły się kończą. Po zakończeniu możesz przejrzeć
sugestie, prosząc o komentarze.

3. Pytania
Co to jest?
Podczas dyskusji, ważne jest to, aby pytania zadawane przez Ciebie zachęcały do myślenia,
analizowania i udziału w dyskusji. Ważne jest, aby zadawać pytania otwarte, to znaczy takie,
na które istnieje więcej odpowiedzi niż tylko „tak”, „nie” i „nie wiem”. Tylko pytania otwarte
gwarantują ciekawą dyskusję. Ważne jest by słuchać odpowiedzi z uwagą i nie przerywać
wypowiedzi osób uczestniczących.
Jak?
-
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Pytanie hipotetyczne, np. „Co byś zrobił/pomyślał, gdyby...?”. Tego rodzaju pytania
pomagają wyobrazić sobie sytuację.
Pytanie spekulatywne, np. „W jaki sposób możemy pomóc w rozwiązaniu tego problemu?”
Pytanie zachęcające/wspierające, np. „Opowiedz, co zdarzyło się potem?”. Tego rodzaju

Wprowadzenie

-

-

pytania pozwalają poznać przeżycia i poglądy osób uczestniczących.
Pytanie o opinie, np. „Co myślisz/czujesz na temat...?”. Daje osobom uczestniczącym
poczucie, że ich własne opinie są ważne.
Pytanie sondujące, np. „Dlaczego sądzisz, że...?”. Pytania tego rodzaju mogą pomóc
w głębszym zastanowieniu się i uzasadnieniu własnych opinii.
Pytanie wyjaśniające/streszczające, np. „Czy dobrze zrozumiałem, że myślisz...?”.
Streszczenie wypowiedzi osoby uczestniczącej oraz sprawdzenie czy dobrze się
zrozumieliście, pomoże innym w zastanowieniu się, czy zgadzają się z tym, co zostało
powiedziane. Tego typu pytanie może rozładować też emocje, które powstały w związku
z poprzedzającą wypowiedzią.
Pytanie ustalające porozumienie, np. „Czy większość z nas zgadza się, że...?”. Takie
pytanie może sprowokować dyskusję lub być jej zakończeniem.

Uwaga:
Staraj się unikać podchwytliwych pytań w rodzaju „X ma rację, czyż nie?”, gdyż zniechęcają
one do uczestnictwa w zajęciach. Powinno się również unikać zadawania pytań niejasnych lub
kilku pytań na raz. Zwróć uwagę, czy twoje reakcje niewerbalne zmieniają pozytywnie reakcje
osób uczestniczących.

4. Projekty:
Co to jest?
Projekty są pracą nad realizacją zadań z konkretnymi zagadnieniami zaplanowaną na dłuższy
okres czasu. Prowadzą one do określonego rezultatu, jakim może być np. zorganizowanie akcji
publicznej. Do zalet projektów należy to, że:
- Dają osobom uczestniczącym możliwość zorganizowania się w działaniu, planowania czasu
i pracy według ustalonego planu.
- Pozwalają osobom uczestniczącym przejąć odpowiedzialność za swoje działanie (pod
kierunkiem osoby prowadzącej).
- Uczą nowych umiejętności społecznych, choćby takich jak pisanie wniosków i pism do
urzędu, ewaluacja działań, czy kontaktowanie się z mediami.
- Dają możliwość nawiązania nowych kontaktów w obrębie społeczności szkolnej i lokalnej.
Jak?
Cały projekt dzieli się na odrębne fazy:
- Wybór tematu lub problemu
Może być wybrany przez osobę prowadzącą
i zaprezentowany uczestnikom
i uczestniczkom lub wybrany samodzielnie przez grupę, np. techniką burzy mózgów. Temat
projektu musi być jasno doprecyzowany, aby osoby uczestniczące nie czuły się zagubione.
Punktem wyjścia może stać się jeden ze scenariuszy zajęć prezentowanych w naszym
podręczniku.
- Planowanie
Osoba prowadząca i osoby uczestniczące muszą zdecydować, kiedy projekt powinien się
zacząć, ile czasu zajmie jego realizacja, jakie materiały i środki są potrzebne do jego
przeprowadzenia. Osoby uczestniczące muszą ustalić, czy będą pracować indywidualnie,
czy w grupach; nad tymi samymi czy różnymi problemami. Mogą czuć się lepiej pracując
w grupach. Warto rozpisać realizację projektu na kolejne etapy, co pomoże uświadomić im,
jakie konkretne zadania stoją przed nimi i ułatwi rozdział tych zadań (dokonują tego sami
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-

-

według własnej oceny swoich możliwości i zainteresowania). Ważne jest także, aby określić
sposób ewaluacji projektu.
Realizacja
Praca nad projektem bardzo szybko pomaga w nabyciu wielu nowych umiejętności.
Najlepszy projekt łączy umiejętności naukowe (np.: analiza danych statystycznych),
społeczne (np.: prowadzenie wywiadów) i twórcze (np.: realizacja filmu wideo), tak aby
wykorzystać wszystkie zdolności osób uczestniczących. Na tym etapie osoba prowadząca
może pomóc odpowiadając na pytania lub służąc radą, ale to osoby uczestniczące są
odpowiedzialne za pracę.
Efekt końcowy
Może nim być sprawozdanie, film, wystawa, nagranie, wykład czy obraz. Dobrze jest, gdy
efekt nie zawiera tylko suchych wyników, ale także informacje o kolejnych etapach
projektu oraz o odczuciach uczniów, związanych z jego realizacją. Efekty powinny być
zaprezentowane klasie, całej społeczności szkolnej lub lokalnej, a także przedstawione
np.: dyrektorowi/dyrektorce szkoły lub radzie gminy. Projektem można zainteresować także
lokalne media. Prezentacja jest niezbędnym i koniecznym elementem projektu.

Uwaga:
Przy ocenie projektu należy brać pod uwagę zaangażowanie w jego realizację, a nie tylko
kryteria naukowe.

5. Praca z tekstem
Co to jest?
Celem tej metody jest umiejętność analizy i interpretacji tekstów źródłowych. Mogą to być
dokumenty międzynarodowe dotyczące praw człowieka, a także wycinki z gazet dotyczące
naruszeń praw człowieka, czy Pilne Akcje Amnesty I nternational. Należy zadbać, by teksty
były dopasowane do wieku osób uczestniczących.
Jak?
-

Podziel osoby uczestniczące, jeśli praca odbywa się w grupach.
Przygotuj kopię tekstu dla każdej osoby w grupie.
Przedstaw ogólną informację dotyczącą tekstu, np. tło historyczne. Wyjaśnij trudniejsze
słowa występujące w danym tekście.
Poproś osoby uczestniczące o zapoznanie się z tekstem indywidualnie lub w grupach.
Przedstaw pytania, na które mają odpowiedzieć lub zadanie do wykonania związane z daną
informacją.
Po zakończeniu pracy w grupach sprawozdawca zaprezentuje wyniki pracy grupy na forum
klasy; gdy osoby uczestniczące pracowały indywidualnie, można w tym momencie
rozpocząć dyskusję.

6. Mapa mentalna
Co to jest?
Mapa mentalna pozwala przedstawić omawiane zagadnienie za pomocą schematu, w który
wpisane są rysunki, hasła i symbole, powiązane ze sobą przy użyciu strzałek, linii, itp. Metoda
ta może służyć do sporządzania notatek, ale przede wszystkim do jasnego przedstawienia
złożonych zagadnień. Mapa pozwala uporządkować wiedzę dotyczącą danej dziedziny. Zaletą
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mapy mentalnej jest to, że poprzez dorysowywanie nowych terminów i haseł, umożliwia
przedstawienie bardzo szerokiego kontekstu zagadnienia. Mapę mentalną można rysować
w podgrupach, albo wspólnie z całą klasą.
Jak?
-

Przygotuj duże arkusze papieru, pisaki i markery.
Przedstaw osobom uczestniczącym zagadnienie, którego będzie dotyczyła praca, np. może
być to dyskryminacja, tolerancja, wolność słowa.
Krótko wyjaśnij jak wygląda praca z mapą mentalną, wypisz pierwsze kluczowe terminy.
Pozwól uczestnikom i uczestniczkom dopisywać kolejne hasła, rysunki, symbole
i powiązania. Proś o wyjaśnienie, gdy wydaje Ci się, że dane powiązanie nie istnieje.
Gdy wyczerpią się pomysły, przedyskutujcie wspólnie stworzoną przez Was mapę.
Stworzenie mapy może być początkiem dyskusji o danym problemie.

KONTRAKT
Sposobem na utworzenie w grupie „przyjaznej atmosfery” jest zawarcie kontraktu pomiędzy
osobą prowadzącą a uczestnikami i uczestniczkami zajęć. Kontrakt to zapisany zestaw
wspólnie przyjętych zasad i reguł dotyczących współpracy w grupie, a zwłaszcza sposobu
odnoszenia się do siebie i dyskutowania. Tworzenie kontraktu zajmuje 1 5- 30 minut.
Kontrakt jest dokumentem otwartym, zawsze może pojawić się w grupie sytuacja, której nie
przewidzieliśmy. Wówczas warto wrócić do kontraktu i uzupełnić zapis o nową zasadę.
Jak?
-

-

Zapytaj osoby uczestniczące czy chcą, aby miejscem zajęć było miejsce, w którym będą
się czuli dobrze i bezpiecznie, gdzie swobodnie mogą wyrażać swoje poglądy.
Poproś wszystkie osoby uczestniczące, aby pomyślały o pewnych zasadach, które według
nich powinny być przestrzegane przez wszystkich. Zbierz od wszystkich sugestie i zapisz je
w widocznym dla każdego miejscu (wykorzystaj do tego „burzę mózgów”).
Po „burzy mózgów” sprawdź, czy pojawiły się jakieś możliwe do połączenia sugestie.
Poproś osoby uczestniczące o przedyskutowanie ich oraz komentarze. Jeśli nie podano
żadnych z poniższych reguł, możesz kilka z nich zasugerować:
wszyscy słuchamy osoby, która się wypowiada bez przerywania jej
w danej chwili może się wypowiadać tylko jedna osoba
podnieś rękę, jeśli chcesz zabrać głos
mówimy o problemach, a nie osobach
nie wyśmiewamy się z kogoś kto mówi (chyba, że żartuje!)
każdy sam decyduje o swojej aktywności
nie używamy telefonów komórkowych w czasie zajęć
wypowiadając się, nie obrażamy nikogo.
Zapytaj, czy wszyscy zgadzają się z regułami kontraktu i czy go przyjmują. Niech wszyscy
podpiszą go własnoręcznie. W takim wypadku każda osoba czuje się osobiście
odpowiedzialna za przestrzeganie go przez siebie i całą grupę. Jeśli zdarzą się przypadki
poważnego naruszania reguł, zadecyduj wraz z osobami uczestniczącymi, jakie powinny
być konsekwencje ich łamania. To również można uwzględnić w zapisie.
Stworzony wspólnie kontrakt zawieś w widocznym miejscu na dużym arkuszu papieru.
Dzięki temu można się do niego odwoływać, dopisywać nowe reguły lub zmieniać, gdy
będzie to konieczne. Gdy zasady kontraktu są łamane, warto przypominać o nich
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uczestnikom i uczestniczkom.

PODSUMOWANIE I OCENA ZAJĘĆ
Kończąc zajęcia zawsze warto spróbować ocenić ich przebieg i wpływ, jaki wywarły na osobach
uczestniczących. Dzięki temu uzyskamy informacje, co w danych zajęciach podobało się, co
nie, jaką wiedzę i umiejętności z danych zajęć wyniosły osoby w nich uczestniczące. Taka
ocena pomoże przygotować się do kolejnych zajęć z daną grupą, a także ulepszyć wspólną
pracę. Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe metody podsumowania zajęć.

Gra końcowa
Osoby uczestniczące siedzą w kręgu. Przypomnij w skrócie przebieg zajęć. Poproś, aby każda
osoba po kolei dokończyła wybraną przez Ciebie parę zdań. Jedna runda trwa około 3-4 minut,
w tym czasie nie powinno się komentować wypowiedzi. Jeśli czas na to pozwoli, można
przeprowadzić kolejną rundę pytań. Przykładowe zdania:
-

Najlepsze w tym ćwiczeniu było... Natomiast najgorsze...
Najciekawszą rzeczą było... Najnudniejsze było...
Najzabawniejszą rzeczą było... Najpoważniejszą rzeczą było...
Chciałbym/chciałabym więcej... a mniej...
Największą przyjemność sprawiło mi... a najmniejszą...
Walizka i kosz

Na zakończenie zajęć przygotuj karteczki (po kilka dla każdej osoby), a na dużym arkuszu
narysuj podróżną walizkę i kosz na śmieci (jeśli masz możliwość, użyj prawdziwej walizki
i kosza). Poproś osoby uczestniczące o zapisanie na karteczkach tego, co chciałyby zabrać ze
sobą z tych zajęć, czego się nauczyły, co zajęcia wniosły do ich życia. Te karteczki powinny
znaleźć się w walizce. Karteczki z tym, co lepiej wyrzucić, i z tym, co nie było udane lub
przeszkadzało powinny znaleźć się w koszu na śmieci.
Oczywiście, podsumowując zajęcia można użyć także ankiety, która w sposób anonimowy
pozwoli ocenić plusy i minusy zrealizowanego warsztatu.

Powodzenia!
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Scenariusz 1
Temat:
Co to są prawa człowieka?
Cele:
- nabycie podstawowej wiedzy związanej z pojęciami: godność, prawo i wolność, prawa
proceduralne i prawa materialne, granice praw, prawa ograniczone
- kształtowanie umiejętności pracy w małych grupach
- kształtowanie umiejętności analizy tekstu i selekcji informacji
- kształtowanie umiejętności wypowiadania i prezentowania wyników pracy grupy
Czas:
I część – 1 godzina dydaktyczna
II część – 1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- burza mózgów
- praca w małych grupach
- wykład interaktywny
Materiały pomocnicze:
1. artykuł Marka Nowickiego: Co to są prawa człowieka? (na CD, wersja w PDF – całość bez
podziału na części)
2. quiz
3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (na CD)
Pojęcia kluczowe:
godność, prawo, wolność, prawo proceduralne, prawo materialne, granice praw, ograniczenia
praw i wolności
Przebieg zajęć
I część
1. Przedstaw się. Poproś o przedstawienie się uczestniczki/uczestników zajęć.
Zaprezentuj temat zajęć i plan wspólnej pracy.
2. Zaproponuj „burzę mózgów”, podczas której zbierzecie skojarzenia do hasła: PRAWA
CZŁOWIEKA. Podaj zasady „burzy mózgów”. Zbierzcie wszystkie pojawiające się skojarzenia
i zapiszcie w widocznym miejscu. Nie należy ich oceniać ani wartościować. Jeżeli pojawią się
takie pojęcia, jak: godność, wolność, równość, prawo, granice zaznacz je i poinformuj, że są
one związane z tematem waszych zajęć.
Poinformuj, że do tych zapisów będziecie mogli wracać, analizując poszczególne prawa
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zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka, podczas zajęć na temat praw dziecka i praw ucznia.
Umieść w widocznym miejscu cytat i odczytaj jego treść:
„Prawa człowieka są jak zbroja – stanowią twoją ochronę; są jak kodeks, ponieważ mówią ci
jak się masz zachować; są też jak sędziowie, bo możesz się do nich odwoływać. Są
abstrakcyjne – jak emocje; i jak emocje należą do każdego i istnieją bez względu na
okoliczności.
Są jak natura, bo mogą być pogwałcone; i jak duch, bo są niezniszczalne. Jak czas, traktują
nas wszystkich jednakowo – biednych i bogatych, starych i młodych, białych i czarnoskórych,
wysokich i niskich. Zapewniają nam szacunek i wymagają od nas szacunku dla innych. Jest
z nimi tak jak z dobrem, prawdą i sprawiedliwością – nie zawsze zgadzamy się co do ich
definicji, ale zawsze potrafimy je rozpoznać, gdy je widzimy.”1
Zaproponuj krótką dyskusję na temat znaczenia i funkcji praw człowieka w naszym życiu.
3. Rozdaj osobom uczestniczącym kartony (lub kartki) formatu A3 lub A4, kolorowe flamastry
(lub kredki), nożyczki. Poproś ich o indywidualne przygotowanie własnych tarcz. Zaproponuj,
żeby umieścili na nich, używając haseł i symboli, wszystkie – ważne dla nich – prawa
człowieka.
Możesz rozdać kilka kopii Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (materiał pomocniczy nr 3;
na CD), która zawiera katalog podstawowych praw i wolności. Podkreśl jednak, że na tym
etapie pracy najważniejsze są odczucia i wiedza uczestniczek i uczestników, a nie poprawność
zapisów.
Następnie zaproś uczennice/uczniów do zaprezentowania swoich tarcz (możecie umieścić je
na ścianie). Zwróćcie uwagę na elementy, które się powtarzają na różnych tarczach oraz te,
które są jedyne i podkreślają indywidualność poszczególnych osób.
Zadaj pytanie: Co ważnego dla nich osobiście, jakie wartości chronią zawierające ich prawa
człowieka tarcze?
Zapisz podawane odpowiedzi i umieść w widocznym miejscu.
Jeśli II część zajęć będziesz realizować w innym terminie, zbierz od uczestniczek
i uczestników wykonane przez nich tarcze i przechowaj do następnego spotkania.
II część
Podziel osoby uczestniczące na 4-6 osobowe zespoły (w idealnym przypadku liczebność
każdego zespołu powinna odpowiadać ogólnej liczbie zespołów, a więc np. 6 zespołów po
6 osób). Poinformuj, że będą pracować w zespołach eksperckich.
Uwaga: Jeśli grup będzie mniej lub więcej podziel tekst na tyle części, ile jest grup.
za „Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Centralny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2005, wydanie w języku polskim. Wszystkie prawa do tej publikacji należą do Rady
Europy. Cytat wykorzystany do celów edukacyjnych w ramach niedochodowej działalności.
1
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Każdemu zespołowi przydziel losowo, do analizy, jedną część tekstu (materiał pomocniczy
nr 1: wykład Marka Nowickiego Co to są prawa człowieka?). Poinformuj grupę, kim był Marek
Nowicki, korzystając z notki biograficznej zamieszczonej pod tekstem wykładu.
Przygotuj kilka kopii dla każdego zespołu. W przypadku pracy w grupach eksperckich, ważne
jest aby wszystkie części przydzielonych materiałów były na tym samym poziomie trudności.
Poproś zespoły o zapoznanie się z otrzymanym tekstem, wybór informacji i wybranie
najważniejszych treści (3-5 zdań) do zaprezentowania w nowych grupach. Każda osoba
w zespole powinna tak opanować przygotowany w zespole materiał, żeby móc przedstawić go
w grupie o innym składzie. Wyznacz czas pracy (ok. 10-15 min).
Poszczególne prezentacje będą stanowić puzzle, z których podczas kolejnego etapu pracy
zostanie stworzona cała układanka.
Po zakończeniu tej części pracy podziel osoby uczestniczące na nowe zespoły. W skład
każdego nowego zespołu powinna wejść jedna osoba z każdego z poprzednich (,,eksperckich”)
zespołów. Poproś, żeby przedstawicielki/przedstawiciele poszczególnych zespołów eksperckich
kolejno zaprezentowali najważniejsze wybrane treści. Wyznacz czas pracy (ok. 15 min).
5. Następnie zaproponuj, aby eksperci wrócili do swoich pierwotnych zespołów
i skonfrontowali zdobytą całościową wiedzę. W ten sposób sprawdzą, czy wszyscy opanowali
podobne treści i nauczyli się wszystkiego.
System ten zachęca do współpracy i odpowiedzialności. Każda osoba uczestnicząca
w zajęciach, aby uzyskać więcej informacji korzysta z pomocy (wiedzy) koleżanek i kolegów,
sama również aktywnie uczestniczy w tym procesie. Obowiązuje zasada: Czego nie nauczysz
się sam, nie nauczysz innych, ktoś inny nie nauczy ciebie.2
6. Zapytaj osoby uczestniczące, czego nowego nauczyły się podczas zajęć, do czego może im
się przydać wiedza na temat praw i wolności człowieka.
Poproś wszystkich, żeby spojrzeli na swoje tarcze i sprawdzili, czy chcą coś na nich zmienić,
dopisać lub dorysować.
Podsumuj zajęcia, robiąc krótki grupowy quiz związany z tematyką zajęć (materiał pomocniczy
nr 2: quiz).
Zaproponuj grupie krótką dyskusję, poświęconą pomysłom przyszłych działań, np.: Jak
w naszej szkole, środowisku lokalnym można działać na rzecz przestrzegania praw człowieka
(kampanie informacyjne, akcje edukacyjne, wolontariat, itp.)

Technika oparta na układance eksperckiej (jigsaw technique) została stworzona na początku lat siedemdziesiątych przez Elliota
Aronsona oraz jego studentów z Uniwersytetu Teksańskiego i Uniwersytetu Kalifornijskiego.
2
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Materiał pomocniczy nr 1: Tekst wykładu Marka Nowickiego Co to są prawa człowieka?3
I część
Wiedza o prawach człowieka jest dyscypliną lokującą się gdzieś pomiędzy filozofią, a
zwłaszcza etyką, licznymi gałęziami prawa i naukami politycznymi. W swym współczesnym
kształcie powstała ona po II wojnie światowej, choć korzeni jej można poszukiwać w
starożytności, średniowieczu, a zwłaszcza w myśli Oświecenia. Prawa człowieka nie były
przedmiotem badań ani nauczania w świecie komunistycznym, choć sama ta zbitka słów,
opatrzona przymiotnikiem ,,socjalistyczne”, zaczęła pojawiać się w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych, zaciemniając i celowo rozmywając nośne, napływające z Zachodu idee,
określane u nas mianem, burżuazyjnych praw człowieka”.
W latach dziewięćdziesiątych nastąpiło w Polsce szybkie upowszechnienie koncepcji praw
człowieka, nie sposób jednak w kilka lat odrobić półwiekowego opóźnienia w rozwoju
świadomości społecznej, zwłaszcza, że i inne pośrednio tylko z prawami człowieka związane
terminy, jak demokracja, lewica, prawica itp., których sens wypaczyła najpierw PRL-owska
ideologia, a później politycy okresu transformacji ustrojowej, budzą liczne nieporozumienia.
Nie sposób dyskutować o czymś bez ustalenia sensu podstawowych pojęć. Spróbujmy więc,
nie siląc się na znalezienie powszechnie akceptowanych definicji (takie zresztą nie istnieją),
określić podstawowe pojęcia, którymi posługiwać się będziemy podczas naszej dyskusji o
prawach człowieka.
Pierwszym obiektem nieporozumień jest słowo demokracja. Dziennikarze pytają często o sens
zajmowania się prawami człowieka, skoro mamy już przecież demokrację. Demokrację
utożsamiają oni z rządami większości, a dowodem jej istnienia jest dla nich przeprowadzenie
uczciwych, wolnych wyborów. Istotnie mamy dziś w Polsce rządy większości. Rządy takie mogą
być jednak niesłychanie okrutne dla pojedynczych ludzi i dla wszelkiego typu mniejszości, a
ilustrację tej tezy znaleźć można w historii. Choćby przykład skazanego na śmierć przez
większość Sokratesa, nie przysparzającego chwały systemowi politycznemu Aten. Jeśli
poprosić dowolną grupę ludzi o wypisanie na kartce 10 lub 20 cech charakteryzujących ich i
sytuację, w której się znajdują, okaże się, że większość wymienionych cech to cechy
mniejszościowe. Większość zaś skłonna jest zapominać o problemach mniejszości, a niekiedy
pozostaje wobec niektórych z nich wręcz wroga. Nieograniczone rządy większości stanowią,
więc zagrożenie dla osób i grup. Stąd za demokrację uważać będziemy w naszych rozmowach
ograniczone rządy większości, ograniczone zbiorem praw i wolności przysługujących
pojedynczym ludziom, których to wolności jednostki ograniczają wolę większości.
Zasada władzy ograniczonej nazywana bywa często zasadą konstytucjonalizmu. Najczęściej
przejawia się ona obecnie w formie rozdziałów w spisanych konstytucjach. Są to rozdziały
tyczące praw i wolności człowieka. Ograniczają one w szczególności władzę ustawodawcy,
mówią, że parlamentarzyści nie mogą podnieść rąk i głosować, że jutro powiesimy wszystkich
złodziei, wypędzimy z kraju Cyganów lub odbierzemy ziemię tym, którzy ją posiadają. Tak więc
prawa i wolności człowieka wytyczają granice władzy większości w społeczeństwie
demokratycznym.
Tekst artykułu opublikowany za zgodą Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, za:
http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/MNowicki_CoToSa.pdf
Na stronie internetowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dostępny jest również film z wykładem „Co to są prawa człowieka?”
wygłoszony przez Marka Nowickiego
3
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Bardzo ważnym dla praw człowieka pojęciem jest państwo prawa (państwo prawne).
,,Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym” – tak zapisano w art. 2
Konstytucji z 1997 r. Państwo prawne to państwo, w którym reguły gry między jednostką i
władzą są jasne, stabilne i powszechnie znane. To państwo, w którym obywatel z bardzo
dużym prawdopodobieństwem może przewidzieć, jaka będzie reakcja władz na jego
postępowanie, gdyż w państwie tym rządzi przejrzyste prawo, a nie arbitralna wola urzędnika
czy funkcjonariusza.
Oczywiście państwo prawne nie musi być państwem demokratycznym, demokratyczne zaś nie
musi być prawnym.
II część
Prawa i wolności człowieka występują wyłącznie w relacjach jednostki z państwem. Jest to tzw.
wertykalne działanie tych praw. Próby opisu stosunków pomiędzy ludźmi, opierające się na
metodyce i terminologii praw człowieka (tzw. horyzontalne działanie tych praw) nie powiodły
się i dziś, gdy mówimy o prawach człowieka, ograniczamy się do stosunków między
człowiekiem a państwem. Oczywiście życie rodzinne, miłość, przyjaźń, stosunki sąsiedzkie są
źródłem licznych uprawnień i zobowiązań, nie jest to jednak domena praw człowieka.
Prawa człowieka to prawa indywidualne, nie zaś zbiorowe (kolektywne). Ich podmiotem jest
pojedynczy człowiek. Nie można więc mówić w obrębie praw człowieka o prawach mniejszości
narodowych – to język i domena polityka (takim zbiorowym prawem byłoby np. prawo do
autonomii) – lecz o prawach osób należących do mniejszości narodowych. Nie o prawach
inwalidów jako grupy, lecz o prawach każdego z nich z osobna. Jedyną niekonsekwencją przy
rozróżnianiu praw indywidualnych i grupowych jest wprowadzenie w latach sześćdziesiątych do
obu ONZ-owskich Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka art. 1, głoszącego, iż narody
mają prawo do samostanowienia”. Praw narodów nie da się wyprowadzić z praw
indywidualnych, są to typowe prawa kolektywne. Przyczyny wprowadzenia tego zapisu miały
polityczny charakter, dziś w każdego razie, mówiąc o prawach człowieka mówimy o prawach
jednostek, nie zaś narodów, klas społecznych czy stanów.
Rozróżnia się dwie zasadnicze grupy tzw. praw człowieka: prawa materialne i prawa
proceduralne.
Prawa materialne to konkretne wolności i prawa przysługujące człowiekowi: wolność słowa,
sumienia, wyznania, wyboru miejsca pobytu, prawo do nauki itp. Prawa proceduralne są to
dostępne człowiekowi sposoby działania i związane z nimi instytucje, pozwalające jednostce
wyegzekwować od rządzących przestrzeganie wolności i realizację praw.
Czasami podział ten nie jest ostry, np. prawo do sądu uznane może być w niektórych
sytuacjach za materialne (gdy korzystamy z sądu jako arbitra rozsądzającego nasz spór z
innym człowiekiem), w innych zaś za proceduralne (gdy występujemy do sądu przeciw
instytucji, która naruszyła nasze prawa).
Prawa materialne dzielą się na prawa i wolności.
Prawo (niekiedy mówi się: prawo pozytywne) to obowiązek rządzących zrobienia czegoś
czynnie dla każdego z nas. Na przykład prawo do nauki nakłada na rządzących
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odpowiedzialność za spowodowanie istnienia sieci szkół, umożliwiającej każdemu dziecku
pobieranie nauki. Jak rozwiązana jest kwestia płatności, czy opłaty za szkołę wnoszone są do
niej bezpośrednio, czy w formie podatku do budżetu, który pośredniczy w przekazaniu
pieniędzy szkole, to sprawa wtórna, ale jeśli dziecko nie będzie miało możliwości kształcenia
się (choćby ze względu na brak skutecznego systemu stypendialnego w pierwszym z tych
rozwiązań), będziemy mieć do czynienia z naruszeniem prawa do nauki. Podobnie prawo do
sądu i obowiązek zbudowania sieci sądów, co umożliwi każdemu oddanie sądowi do osądzenia
ważnej dla niego sprawy.
Wolność (niekiedy nazywa się ją prawem negatywnym) to nałożone na rządzących zakazy
ingerowania w określone obszary naszego życia. Wolność słowa, wyznania itp. to zakazy
wtrącania się władz państwowych w te dziedziny ludzkiej aktywności. Krótko mówiąc, jeśli
mam prawo, to obowiązkiem władzy jest coś dla mnie czynnie zrobić, jeśli przysługuje mi
wolność, państwo ma się od działania wstrzymać.
Tradycja języka polskiego niekiedy jest sprzeczna z tą systematyką – literalnie rozumiane
prawo do życia oznaczałoby, iż państwo ma mnie uczynić nieśmiertelnym, tymczasem chodzi
tu bardziej o wolność życia, a prawo do zgromadzeń to zakaz ingerowania w to, gdzie i pod
jakimi hasłami gromadzą się pokojowo ludzie, a więc wolność zgromadzeń. Walka z normą
językową jest trudna i niezbyt celowa, niemniej rozróżnianie praw pozytywnych i negatywnych
jest istotne.
III część
Niektóre z praw określa się jako niezbywalne. Są to przysługujące jednostce prawa, z których
nie może ona zrezygnować. Podpisany przez kogoś dokument, iż zrzeka się on wolności
osobistej i oddanej się komuś w niewolę, nie będzie miał żadnych skutków prawnych – jest od
początku bez znaczenia. Skutecznie natomiast możemy dysponować majątkiem i ograniczyć
swoje prawo własności – własność nie jest prawem niezbywalnym.
Skoro prawa i wolności człowieka rozgrywają się pomiędzy jednostką i władzą, należy wskazać,
iż istnieją trzy zasadniczo różne podejścia do natury tych stosunków.
Pierwsze zakłada, iż pierwotna jest władza i to ona w łaskawości i dobroci swojej nadaje
ludziom pewne prawa. Ludzie mają, więc ich tyle, ile władza zechciała im udzielić. Podejście
to znajdujemy we wszystkich konstytucjach komunistycznych, można też znaleźć je w
niektórych dziewiętnastowiecznych konstytucjach europejskich.
Drugie oparte jest na modelu umowy społecznej: władza, a z drugiej strony lud, rozumiany
jako zbiór jednostek (nie zaś jako marksistowskie społeczeństwo, które stanowiąc,,nową
jakość”, może mieć swoje własne, niezależne od woli i interesu jego członków, cele), zawiera
umowę. Rządzeni godzą się świadczyć coś na rzecz władcy (np. płacić podatki), władza zaś
zobowiązuje się robić coś dla ludzi (realizować ich prawa) i wstrzymać się od ingerencji w
niektóre obszary ich życia (uznawać wolności). Umowa taka, bardziej lub mniej korzystna dla
poszczególnych stron, uzupełniona opisem struktury aparatu władzy, nosi często nazwę
konstytucji.
Trzecie podejście typowe jest dla myślenia amerykańskiego. Ludzie, wyposażeni w naturalne,
wynikające z istoty ich człowieczeństwa wolności i prawa, postanawiają utworzyć państwo i
powołać władzę, by lepiej i wygodniej im się żyło. Aby państwo mogło działać, ograniczają
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dobrowolnie niektóre ze swych praw i przekazują je do dyspozycji państwa, np. ograniczają
swą własność i godzą się płacić podatki, ograniczają swą wolność i zobowiązują się w miarę
potrzeby służyć w armii.
Ten model jest zasadniczo różny od pierwszego. W pierwszym ludzie mieli tyle praw, ile nadała
im władza, w trzecim władza ma tyle uprawnień, ile przekazali jej ludzie. Te różnice w
myśleniu mają poważne konsekwencje praktyczne. Jeśli wybrać normę prawną i poprosić o
zastosowanie jej do konkretnego, zręcznie wybranego przypadku, to kierując się pierwszym i
trzecim rozumowaniem relacji jednostka – władza, otrzymuje się różne rozstrzygnięcia, a więc
nawet te same przepisy kształtować mogą inną rzeczywistość społeczną. Trzecie z tych
podejść, mówiące, że rządzącym wolno tylko to, na co im prawo zezwala, ludziom zaś
wszystko, czego prawo nie zakazuje, jest jedną z podstaw koncepcji praw człowieka. Należy
przy tym pamiętać, iż rozważamy jedynie problem stosunków jednostka – władza i że
stwierdzenie, że człowiekowi wolno wszystko, czego prawo nie zabrania, ogranicza jedynie
możliwość opartej na przymusie ingerencji państwa w liczne dziedziny naszego życia, nie
zmniejszając w niczym naszych zobowiązań moralnych wobec bliskich, sąsiadów czy po prostu
innych ludzi.
IV część
Podstawowym pojęciem w koncepcji praw człowieka jest niezbywalna godność osobowa
człowieka czy też w języku nauki społecznej Kościoła katolickiego godność osoby ludzkiej.
Godność osobowa związana jest z samą istotą człowieczeństwa, wynika z faktu bycia
człowiekiem, posiada ją i niemowlę, które niczego dobrego ani złego w życiu jeszcze nie
dokonało, i największy zbrodniarz. Godność osobową należy odróżnić od godności osobistej,
która jest pojęciem bliskim honorowi – na tę godność należy zapracować, rośnie, gdy
postępujemy szlachetnie i prawo, można ją stracić, gdy postąpimy podle. Dla praw człowieka
ważna jest ta pierwsza – godność osoby ludzkiej. Uzasadnienia jej można szukać w religiach i
filozofiach. Dla chrześcijanina wynika ona z tego, że człowiek stworzony na obraz i
podobieństwo Boga nosi w sobie cząstkę godności swego Stwórcy. Okazuje się jednak, że dla
dalszego rozumowania nie jest szczególnie istotne, jak uzasadnimy istnienie godności
osobowej człowieka, w jakiej religii czy filozofii będziemy go poszukiwać, gdyż i tak,
rozważając konsekwencje istnienia tej godności, dostawiamy w końcowym efekcie bardzo
zbliżone katalogi wolności i praw przysługujących człowiekowi w jego relacjach z władzą
państwową, praw chroniących człowieka przed poniżeniem, upokorzeniem, nieludzkim
traktowaniem przez potężne, wyposażone w środki przymusu państwo.
Te prawa i wolności stanowią otoczkę, tarczę chroniącą godność każdego człowieka przed
zamachem ze strony władzy. Prawa człowieka nie gwarantują więc tego, że będziemy kochani,
szczęśliwi, że dobrze się nam będzie wiodło, nie gwarantują nawet sprawiedliwości ani
minimum dobrobytu – chronią nas jedynie przed upokorzeniem, zamachem na naszą godność
i to tylko ze strony jednego, ale najpotężniejszego z potencjalnych naruszycieli – władzą
państwową, co w demokracji wykłada się na wolę większości.
Prawa człowieka pozwalają zachować jednostce indywidualizm, przetrwać jako osoba
niepowtarzalna, nigdy bowiem dotąd nie było i nigdy nie będzie już kogoś takiego jak każdy z
nas, z naszym indywidualnym bagażem wspomnień, uczuć, myśli. Przeciwieństwem systemów
szanujących niepowtarzalność i indywidualizm każdego z nas są totalitaryzmy
budujące,,nowego człowieka”, który ma być ze standaryzowany, wymyślony przez dyktatorów.
Tacy idealni obywatele mówią to samo, myślą tak samo, a w skrajnym wariancie ubrani w
północnokoreańskie czy chińskie mundurki lub brunatne koszule maszerują w krok lub
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układają się na stadionach w żywe obrazy ku czci Wodza-Ojca lub organizującej ich życie Idei.
Z godności osobowej człowieka wyprowadza się dwa podstawowe pojęcia: wolność i równość.
Wolność po dziś dzień ma inne nieco znaczenie w Ameryce Północnej i w Europie. Wynika to z
historycznych uwarunkowań i innej sytuacji ludzi na tych kontynentach u schyłku XVIII w., gdy
kształtowała się współczesna koncepcja praw człowieka. W Ameryce osadnicy szli na Zachód,
było do woli urodzajnych ziem, a państwo, które tworzyli, potrzebne im było jedynie do obrony
przed wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym. Miało stworzyć instytucję szeryfa i wymiar
sprawiedliwości, które chroniły przed tym pierwszym, oraz armię, która broniłaby przed drugim
z nich. Indianie traktowani byli jako wróg zewnętrzny. Każda dalsza ingerencja państwa w
życie osadników byłaby nie tylko zbędna, ale wręcz niepożądana – zmniejszałaby ich szanse
na sukces. Stąd powstała koncepcja wolności od państwa, które – ograniczone do roli stróża
nocnego – pełnić miało wyłącznie funkcje obronne. Jednocześnie w preambule Deklaracji
Niepodległości pojawił się zapis o prawie dążenia do szczęścia, prawie rozumianym jako prawo
negatywne: Amerykanin jest wolny w swym dążeniu do szczęścia, a państwo ma mu w tym nie
przeszkadzać.
W tym samym czasie w Europie nie było wolnej ziemi do wzięcia, większość ludzi pracowała
na cudzej i poddana była władzy ekonomicznej, niekiedy i sądowniczej wielkich właścicieli
ziemskich. Ludzie ci oczekiwali, że państwo, które władne jest zrobić porządek z ich
bezpośrednimi ciemiężycielami, da im wolność. Stąd powstała koncepcja wolności przez
państwo. Towarzyszyło jej oczekiwanie, iż państwo uszczęśliwi każdego z obywateli, zapisane
w tym sensie prawo do szczęścia znalazło swe odbicie w dokumentach Rewolucji Francuskiej.
Roszczeniowość europejskiej koncepcji wolności znalazła z czasem odbicie w historii, to tu
pojawiły się rządy, które wierzyły, iż wiedzą, co dobre jest dla ludzi i jak ich można
uszczęśliwić i, o zgrozo, niektóre próbowały nawet to realizować.
V część
Słowo ,,równość”, gdy pada z ust polityków, ma rozmaite znaczenie. Gdy posługuje się nim
ktoś o, upraszczając nieco, komunistycznym rodowodzie ideologicznym, ma na myśli równość
należnych świadczeń, warunków życia. Uosobieniem tego myślenia było hasło ,,wszyscy mamy
takie same żołądki”, a więc wszystkim należy się to samo.
Równość w ustach socjalisty oznacza równość szans. Ludzie, wchodząc w życie, powinni mieć
te same szanse, później zdolny i pracowity zrobi karierę, inny nie, ale punkt startu powinien
być równy. Ten sposób myślenia pojawia się w koncepcji praw człowieka przy zagadnieniach
praw osób należących do mniejszości narodowych i społecznych.
Wreszcie dla liberała równość oznacza równość praw i równość przed prawem. Równość praw
to pojęcie bardzo bliskie zakazowi dyskryminacji. Dyskryminacją zaś jest każde nie
uzasadnione racjonalnie, wręcz fizycznie czy biologicznie, zróżnicowanie praw lub uprawnień.
Tak, więc przepis zabraniający niewidomemu prowadzenia samochodu nie byłby
dyskryminacją, jest bowiem racjonalnie uzasadniony, natomiast zakaz wydawania prawa jazdy
blondynkom lub Cyganom byłby z pewnością przejawem dyskryminacji. Można w praktyce
tworzyć systemy prawne wolne od dyskryminujących przepisów, nie udało się jednak, jak
dokąd, zbudować systemu spełniającego drugi z liberalnych czynników równości: równości
przed prawem. Wszędzie człowiek bogaty czy znany lepiej jest traktowany przez
funkcjonariuszy państwa, niż członek stygmatyzowanych, spotykających się ze społeczną
pogardą grup. Wymyśla się rozmaite systemy mające niwelować tę różnicę, nigdzie nie udało
się jednak w pełni tego osiągnąć i być może postulat równego traktowania jest celem

21

Odkryj Siłę Praw Człowieka

praktycznie nieosiągalnym, co nie znaczy, iż należy przestać dążyć do jego realizacji.
Oczywiście w stosunkach społecznych czy międzyludzkich mogą pojawiać się elementy
nieracjonalnego różnicowania, jest to jednak zagadnienie odrębne od relacji jednostka –
państwo, do którego to się ograniczamy.
Rozważania nad równością i wolnością są punktem wyjścia do formułowania katalogów praw
materialnych i budowania instytucji i procedur gwarantujących przestrzeganie przez państwo
treści tych katalogów.
Większość praw materialnych to prawa ograniczone. Spośród ujętych w Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka jedynie wolność od tortur i wolność od niewolnictwa nie może być ograniczona
w żadnych okolicznościach. Pozostałe, gdy realizacja ich pozostaje w konflikcie z prawami i
wolnościami innych ludzi lub dobrami, takimi jak na przykład bezpieczeństwo państwa, można
je ograniczyć. Ograniczenia te dopuszczalne są jednak tylko ze względu na konkretnie
wskazane cele, można to robić jedynie ustawą – sam rząd nie może wprowadzić takich
ograniczeń; dopuszczalne jest jedynie najmniejsze ograniczenie wystarczające do ochrony
dobra, z którym realizacja prawa znalazła się w kolizji; wreszcie forma ograniczenia musi być
dopuszczalna w demokratycznym społeczeństwie wolnych ludzi. To, czy ograniczając prawa nie
naruszono tych czterech warunków, bada Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nie jest więc
na gruncie prawa europejskiego zasadna obawa, typowa dla nas, wychowanych w komunizmie
– że jeżeli władza będzie mogła ograniczać prawo, to w praktyce je zlikwiduje. Ograniczenia są
i muszą być dopuszczalne, ale ich zakres i forma są bardzo restrykcyjnie badane. Tak więc
możliwość ograniczenia praw człowieka nie likwiduje w żadnych wypadku ich istoty.
Poszukiwanie granicy praw i wolności człowieka bywa trudne, jest źródłem konfliktów, a rozwój
nauki i technologii wywołuje coraz to nowe problemy.
VI część
Samo uznanie praw i wolności człowieka nie ma większego znaczenia, jeśli nie istnieją
procedury pozwalające każdemu skutecznie obronić się przed ich naruszeniem. Rządzący
zawsze mają bowiem skłonność do naruszenia praw poddanych, gdyż naruszając je rządzić
można skuteczniej i szybciej, niekiedy zmierzać ku chwalebnym i szczytnym celom. Ta
skłonność władzy jest ponadustrojowa, stąd fundamentalny problem zbudowania
zapobiegających temu procedur, które uniemożliwią rządzącym pójście ,,na skróty”.
Szczególnie wyraźnie widoczne to było w PRL, w którym w konstytucji zapisano pewne prawa
człowieka i które ratyfikował w 1976 r. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych, ale którego obywatele nie dysponowali prawami proceduralnymi – nie było
drogi pozwalającej oskarżyć urzędnika w gminie, policjanta czy ministra o łamanie
przysługujących nam praw, a powoływanie się na konstytucję lub międzynarodowe prawo
mogło się spotkać w najlepszym razie z łagodną kpiną. W rozwiniętych państwach
demokratycznych ochronie praw i wolności człowieka służą sądy, w tym administracyjne i
konstytucyjne, parlamentarni rzecznicy praw (ombudsmani), instytucje obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej i obywatelskiego referendum, obywatelskie prawo skargi do
trybunału konstytucji i międzynarodowych traktów tyczących praw człowieka, działające w
oparciu o dobrą legislację organizacje pozarządowe, prawo do petycji itd. Niektóre prawa
materialne, jak wolność słowa, prawo do informacji o działaniu władz państwowych, wolność
zgromadzeń i stowarzyszania się, są nie tylko wartościami chronionymi, ale i instrumentami
ułatwiającymi ochronę innych praw. Wreszcie dobry system polityczny państwa z wyraźnie
rozdzielonymi, kontrolującymi się wzajemnie i równoważącymi się władzami: ustawodawczą i
sądowniczą ułatwia ochronę praw człowieka.
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Prawa człowieka rozwijają się z czasem i katalog ich poszerza się tak w wewnętrznych
systemach prawnych państw, jak i w prawie międzynarodowym (warto przy tym pamiętać, że
prawo międzynarodowe określa minimalny standard ochrony praw człowieka wspólny dla
państw o różnych tradycjach i kulturach, dalsze zaś prawa i wolności dołączone są do tych
powszechnie uznanych katalogów przez prawo krajowe). Obok dyskusji o dalszych prawach
pojawiają się nowe problemy i zagrożenia – jak choćby zagrożenie prawa do prywatności ze
strony rozwijającej informatyki czy nowe problemy związane z granicami wolności badań
naukowych. Formułuje się więc nowe prawa i wolności, poszukuje procedur skuteczniej
gwarantujących ich przestrzeganie oraz za pomocą rozmaitych technik przeciwdziała się
naruszeniu przez rządzących formalnie uznanych dziś praw człowieka. Ponieważ skłonność do
ograniczeń praw jednostek jest immanentną cechą władzy, w tym władzy większości, wydaje
się, że społeczne działania na rzecz praw człowieka potrzebne będą zawsze. Dziś widać, że im
bardziej dojrzała jest demokracja, tym silniejsze i liczniejsze są organizacje chroniące
indywidualizm i niepowtarzalność osoby ludzkiej przed zakusami rządzących.
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Marek Nowicki (1947 – 2003)
Z wykształcenia fizyk jądrowy, w latach 1972-1981 pracował na Wydziale Matematyki i Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego. W latach sześćdziesiątych współtworzył studencki ruch
alpinistyczny w Polsce, a w następnej dekadzie był Prezesem Federacji Akademickich Klubów
Alpinistycznych i członkiem Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu.
W latach 1980 – 1981 działał w Regionie Mazowsze NSZZ Solidarność – przewodniczył
Komisji Mediacji, a następnie był Szefem Zespołu do spraw Technicznej Organizacji Akcji
Protestacyjnych Regionu. Kierował demonstracjami ulicznymi, zajmował się ich organizacją
oraz przygotowywaniem planów strajkowych. W stanie wojennym był internowany w Białołęce,
Załężu i w Kielcach-Piaskach.
Po wyjściu na wolność w latach osiemdziesiątych założył podziemną oficynę wydawniczą
Neutrino, pełnił również funkcję redaktora naczelnego podziemnego kwartalnika
„Praworządność. Pisma o prawie i bezprawiu”, gdzie występował pod pseudonimem „Man”.
W grudniu 1982 r. współtworzył podziemny Komitet Helsiński w Polsce. Był współautorem
jego pierwszych raportów na temat naruszeń praw i wolności człowieka w PRL,
przekazywanych Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Po upadku komunizmu
w Polsce członkowie Komitetu Helsińskiego założyli Helsińską Fundację Praw Człowieka.
Marek Nowicki stał na jej czele od 1990 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest obecnie
jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych
w Europie.
Marek Nowicki był wielokrotnie powoływany w charakterze eksperta w dziedzinie praw
człowieka – przez organizacje międzynarodowe, takie jak OBWE czy ONZ, oraz przez komisje
obu izb polskiego parlamentu. Współtworzył projekt „Karty Praw i Wolności”, który wpłynął na
kształt polskiej Konstytucji. Był autorem licznych publikacji i scenariuszy filmów na temat
historii i filozofii praw człowieka, współtwórcą programów edukacyjnych, a nade wszystko
wspaniałym wykładowcą. Zainicjował szeroko zakrojoną działalność edukacyjną w zakresie
praw człowieka, powołując między innymi Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji.
Inspirował i wspierał ruch ochrony praw człowieka w państwach autorytarnych oraz w nowych
demokracjach – zwłaszcza w Polsce i krajach byłego Związku Radzieckiego. Niemal do końca
życia nieustannie podróżował z wykładami do Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu. Szczególnie
tam też, dzięki swojej sile i charyzmie stał się symbolem pokojowej walki o godność i prawa
jednostki.
Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w latach 1990-2003.
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Materiał pomocniczy nr 2: Quiz
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Prawa Dziecka

Izabela Podsiadło-Dacewicz
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Scenariusz 1

Temat:
Czy znasz swoje prawa? Abecadło praw dziecka, czyli o Konwencji o Prawach Dziecka
Cele:
- nabycie przez osoby uczestniczące wiedzy na temat Konwencji o Prawach Dziecka oraz
zapisanych w niej praw
- rozwinięcie umiejętności interpretowania zapisów prawnych w Konwencji o Prawach
Dziecka w odniesieniu do praktyki społecznej i życia codziennego
- kształtowanie umiejętności pracy w małych grupach
- kształtowanie umiejętności wypowiadania i prezentowania wyników pracy grupy na forum
- kształtowanie umiejętności dyskusji, formułowania trafnych argumentów oraz
podejmowania decyzji
Czas:
I część – 1 godzina dydaktyczna
I I część – 1 godzina dydaktyczna
Jeśli będzie to możliwe, wskazane jest, aby zajęcia odbyły się w całości, bez podziału na dwie części.
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- praca w małych grupach
- dyskusja z wykorzystaniem techniki pokera kryterialnego
Materiały pomocnicze:
1 . co należy wiedzieć, zanim zacznie mówić się o prawach dziecka? (na CD)
2. karty z prawami
3. plansza do pokera kryterialnego na kartce formatu A3
4. Konwencja o Prawach Dziecka (na CD)
5. ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka (na CD)
Pojęcia kluczowe:
prawa dziecka, Konwencja o Prawach Dziecka, Rzecznik Praw Dziecka
Przebieg zajęć
I część
1 . Przedstaw się. Poproś o przedstawienie się osoby uczestniczące.
Zaprezentuj temat zajęć i plan wspólnej pracy.

28

Rozdział II – Prawa dziecka

2. Zrób krótkie wprowadzenie w oparciu o materiał pomocniczy nr 1: co należy wiedzieć,
zanim zacznie mówić się o prawach dziecka? (na CD)
3. Podziel osoby uczestniczące na 5-6 osobowe zespoły. Zaproponuj im grę w Pokera
kryterialnego. Technika ta służy rozwijaniu umiejętności prowadzenia dyskusji przez uczniów.
Każdy zespół otrzymuje komplet kart z prawami – jedno prawo na jednej karcie (materiał
pomocniczy nr 2: karty z prawami) oraz planszę – arkusz (materiał pomocniczy nr 3: plansza
do pokera kryterialnego), na którym znajdują się trzy prostokąty: w zewnętrznym polu
umieszcza się karty z prawami, które zespół uzna za najmniej istotne, w środkowym – prawa
uznane za dość ważne, ale w ograniczonej liczbie (np. nie więcej niż pięć), w centralnym –
najważniejsze (nie więcej niż trzy).
Poproś, żeby w każdym zespole rozdano otrzymane karty zgodnie z zasadami gry w karty oraz
ustalono w grupie kolejność odkrywania kart. Osoby grające układają je niezapisaną stroną do
góry, po czym kolejno odkrywają i układają w wybranych przez siebie polach na planszy.
Zadaniem członków/członkiń grupy jest ułożenie kart na planszy według ich ważności. Każda
zmiana w układzie kart wymaga przekonywującej argumentacji, którą zaakceptują pozostałe
osoby w zespole. Gra kończy się, kiedy wszyscy jej uczestnicy rozłożyli swoje karty w trzech
polach planszy i zgadzają się na określony układ kart (wtedy karty można przykleić). Każdy
zespół może zdecydować o innym układzie praw na planszy.
Wyznacz czas pracy zespołów (20-25 min.). Czuwaj nad tym, aby dyskusje w zespołach nie
wzbudzały negatywnych emocji i były podejmowane pod wpływem argumentów merytorycznych.
Jeśli nie będziesz mógł/mogła zrealizować zajęć w cyklu 2 godzinnym zakończ pracę na tym
etapie. Poinformuj grupę o kontynuacji zajęć podczas kolejnego spotkania.

Uwaga: Zadbaj o to, aby zabezpieczyć plakaty wykonane przez zespoły, jeśli nie będziesz
mógł/mogła kontynuować zajęć na drugiej godzinie lekcyjnej.
II część
4. Zaproś zespoły do zaprezentowania efektów wspólnej pracy.
Poproś każdy z zespołów o krótkie sprawozdanie z przebiegu pracy (jak podejmowano decyzje, z czym
były problemy, które prawa wzbudziły najwięcej kontrowersji i dlaczego) oraz przedstawienie trzech
najważniejszych kart, które znalazły się w centralnym prostokącie, z uzasadnieniem ich wyboru.
Zapisuj na tablicy lub papierze flipchart wszystkie wymieniane przez zespoły prawa, zwracając
uwagę na to, które z nich powtarzają się i z jaką częstotliwością.
Pozwoli to zilustrować, które prawa uznano za najważniejsze z perspektywy całej grupy.
5. Rozdaj zespołom po 2-3 kopie Konwencji o Prawach Dziecka (materiał pomocniczy nr 4;
na CD) i zapytaj czy na kartach, które otrzymały były zapisane wszystkie najważniejsze prawa,
czy jest to kompletny katalog praw, czy też brakuje w nim jeszcze jakichś ważnych zapisów
dotyczących praw dziecka. Jeśli jakiegoś prawa zabrakło, zaproponuj zapisanie go na czystej
karcie i porozmawiajcie o nim na forum grupy.
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Pojawiające się propozycje przeanalizujcie w odniesieniu do artykułów Konwencji o Prawach
Dziecka i jeśli nie znajdą one odzwierciedlenia w zapisanych w niej prawach, zapiszcie je jako
postulaty na osobnym arkuszu papieru lub tablicy.
6. Zachęć uczniów/uczennice do wspólnej refleksji nad zapisanymi najważniejszymi
prawami – zapytaj, jakie potrzeby dziecka zabezpieczają wymienione prawa?
7.
-

Podsumuj zajęcia zadając następujące pytania:
Co sądzicie o tej grze?
Czy nauczyłyście się/nauczyliście się czegoś nowego o prawach dziecka?
Czy nauczyłyście się/nauczyliście się czegoś nowego o świecie wokół was?
Czy znajomość praw dziecka pomaga nam w codziennym życiu? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Co się dzieje z całym społeczeństwem, jeśli ludzie nie znają przysługujących im praw
człowieka? Co zaś, kiedy większość je zna?
Czy prawa, które analizowaliście przysługują wszystkim dzieciom?
Czy wszystkie dzieci mają stworzone warunki do korzystania z tych praw?
Z jakich praw wy korzystacie?
Jakie wasze prawa podlegają ograniczeniom, są łamane lub nierespektowane?
Co można zrobić, żeby zagwarantować ochronę praw wszystkich dzieci?
Kto jest odpowiedzialny za ich realizację i ochronę?

Zachęć osoby uczestniczące do wspólnej refleksji nad postawionymi pytaniami. Zwróćcie
szczególną uwagę na naruszenia praw i ich ochronę oraz możliwości dochodzenia tych praw.
Możesz poinformować uczniów o roli i zadaniach Rzecznika Praw Dziecka (materiał
pomocniczy nr 5: ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka; na CD).

Źródła:
- Konwencja o prawach dziecka, ONZ, 1 989.
- Prawa dziecka, Elżbieta Czyż, Zeszyt 5. HFPC. Warszawa 1 998.
- Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi, Centralny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Warszawa 2009.
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Materiał pomocniczy nr 1: Karty z prawami 1

1

Źródło: Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1 989 r.
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Materiał pomocniczy nr 3: Plansza do pokera kryterialnego
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Scenariusz 2

Temat:
Na straży praw i wolności człowieka – udział w życiu społecznym i podejmowanie działań
Cele:
- nabycie wiedzy na temat zasady partycypacji jako zasady praw człowieka
- rozwinięcie umiejętności interpretowania zapisów prawnych w Konwencji o Prawach
Dziecka w odniesieniu do praktyki społecznej i życia codziennego
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole
- kształtowanie umiejętności wypowiadania i prezentowania wyników pracy grupy na forum
- kształtowanie umiejętności dyskusji, formułowania trafnych argumentów oraz
podejmowania decyzji i działań
Czas:
I część – 1 godzina dydaktyczna
I I część – 1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- mini-wykład
- praca w małych grupach
- dyskusja z wykorzystaniem techniki metaplanu
Materiały pomocnicze:
1 . Konwencja o Prawach Dziecka (na CD)
2. schemat metaplanu
3. schemat: wspólna droga
4. lista wybranych organizacji pozarządowych działających na rzecz praw dziecka (na CD)
Pojęcia kluczowe:
partycypacja, prawa dziecka, Konwencja o Prawach Dziecka
Przebieg zajęć
I Część
1 . Przedstaw się. Poproś o przedstawienie się osoby uczestniczące.
Zaprezentuj temat zajęć i plan wspólnej pracy.
Zrób krótkie wprowadzenie do tematu zajęć.
Wyjaśnij, na czym polega partycypacja:
Partycypacja to uczestnictwo, udział jednostek w większej grupie, formacji, projekcie czy
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instytucji, to udział w procedurach decyzyjnych, to współpraca między różnymi podmiotami
społecznymi, między instytucjami a społeczeństwem.
Zasada partycypacji (zasada uczestnictwa) to kluczowa zasada praw człowieka, a zarazem
praktyka bycia obywatelem/obywatelką. Potwierdzenie przysługującego dzieciom prawa do
uczestnictwa jest jedną z idei przewodnich Konwencji o Prawach Dziecka. Najważniejszym
warunkiem rzeczywistego uczestnictwa jest traktowanie dziecka przez dorosłych jako partnera,
wyrażające się w szacunku dla jego zdolności partycypacji w podejmowaniu decyzji.
„Dzieci otwierają się, kiedy czują, że to, co mówią ma pewne znaczenie, oraz gdy rozumieją
cel i sens angażowania się. Autentyczna i rzeczywista partycypacja pociąga za sobą rozwój
szerokiego zakresu umiejętności i kompetencji. Dzieci zdobywają nowe informacje, uczą się
o swoich prawach i za sprawą aktywnego słuchania poznają punkty widzenia przyjmowane
przez innych. Formułując i wypowiadając swoje poglądy rozwijają zdolność do krytycznego
myślenia oraz umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i społeczne. Doświadczają tego,
że naprawdę mogą coś zmienić.” 1
2. Podziel osoby uczestniczące na sześć zespołów (4-6 osobowych) i rozdaj w każdym
zespole po dwa egzemplarze Konwencji o Prawach Dziecka (materiał pomocniczy nr 1; na
CD). Poproś osoby uczestniczące, żeby w grupach przeanalizowały artykuły zapisane
w Konwencji o Prawach Dziecka i odnalazły zapisy dotyczące różnych aspektów prawa dzieci
do partycypacji.
Zbierz na forum, zapisując na tablicy lub papierze flipchart, wymieniane przez osoby
uczestniczące prawa. Jeśli będzie potrzeba, uzupełnij listę i wyjaśnij wszelkie wątpliwości.
Lista powinna zawierać m.in. następujące prawa:²
- (… ) prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach
dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości
dziecka (… ) (art. 1 2);
- (… ) prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania,
otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice,
w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem
każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka (… ) (art. 1 3);
- (… ) prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania (… ) (art. 1 4);
- (… ) prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń (… )
(art. 1 5);
- (… ) dostęp do informacji oraz materiałów pochodzących z różnorodnych źródeł krajowych
i międzynarodowych, szczególnie do tych, które mają na uwadze jego dobro w wymiarze
społecznym, duchowym i moralnym oraz jego zdrowie fizyczne
i (… ) (art. 1 7);
- (… ) prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach
i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego
uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym (… ) (art. 31 ).
3. Poproś osoby uczestniczące, aby pozostały w tych samych zespołach i korzystając
z techniki metaplanu dokonali analizy stanu przestrzegania poszczególnych praw. Każdemu
z sześciu zespołów przydziel losowo po jednym prawie zapisanym na wyżej wymienionej liście.
1 Za Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie
dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Warszawa 2009.
² KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1 989 r.
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Rozdaj zespołom przygotowane wcześniej materiały:
- materiał pomocniczy nr 2: schemat metaplanu
- jeden arkusz szarego papieru lub papieru flipchart
- kolorowe karteczki w pięciu kolorach (ok. 1 0 z każdego koloru) lub w jednym kolorze
w pięciu różnych kształtach
- jedną kartkę papieru kolorowego - do zapisania problemu - tematu dyskusji:
- „Przestrzeganie prawa… (w tym miejscu zespoły wpisują wylosowane prawo)”
- taśmę lub klej do przylepiania, kolorowe flamastry.
Ustal limit czasu na wykonanie zadania (ok. 20 min.).
Poproś zespoły, aby sformułowały i zapisały problem na otrzymanej kartce:
„ Przestrzeganie prawa … (w tym miejscu zespoły wpisują wylosowane prawo)”
Osoby uczestniczące dyskutując tworzą plakat wg wzoru (materiał pomocniczy nr 2: schemat
metaplan). Wszystkie elementy tj. problem, odpowiedzi, wnioski mają określone miejsce na
plakacie oraz przydzielony kolor lub kształt karteczek. Zapisywane na karteczkach treści
powinny być zaakceptowane przez cały zespół.
Poproś zespoły, żeby zwróciły uwagę na przestrzeganie poszczególnych praw w różnych
środowiskach: w rodzinie, w szkole, w społeczeństwie.

Uwaga: Zadbaj o to, aby zabezpieczyć plakaty wykonane przez zespoły, jeśli nie będziesz
mógł/mogła kontynuować zajęć na drugiej godzinie lekcyjnej.
II Część
4. Ustal kolejność prezentacji plakatów. Zaproś osoby reprezentujące grupy do
zaprezentowania stworzonych metaplanów. Osoby te przedstawiają efekty pracy swojego
zespołu, odpowiadają na pytania pozostałych osób uczestniczących, udzielają wyjaśnień.
W trakcie omawiania mogą nastąpić zmiany, niektóre zapisy mogą zostać wymienione,
wycofane, bądź przesunięte do innego obszaru.
Podczas prezentacji osoba prowadząca jedynie obserwuje.
Po zakończeniu prezentacji wspólnie z całą grupą zbierz wnioski ze wszystkich plakatów
i omów efekty pracy zespołów (szczególnie te, które są zaznaczone jako „zależne od nas”)
z uwzględnieniem materiału pomocniczego nr 3: schemat: wspólna droga, zaczynając od
obszaru „Ja i moja rodzina”, a kończąc na obszarze „Moje państwo”.
Poszczególne obszary symbolizują stopnie, które mają wpływ na rozwój młodego człowieka
i jego świadome uczestnictwo w życiu społecznym, zaczynając od najbliższych mu osób, po
przez działania w środowisku rówieśniczym, aż do aktywności na poziomie ogólnokrajowym
i międzynarodowym.
5. Podsumuj zajęcia, zapytaj osoby uczestniczące w zajęciach:
Dlaczego partycypacja dzieci i młodzieży jest tak ważna?
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Jak przygotowywać dzieci i młodzież do uczestnictwa?
Czego dzieci i młodzież potrzebują, żeby realizować zasadę partycypacji?
Zwróć uwagę na to, że nieustanne upowszechnianie partycypacji dzieci i młodzieży to misja
służąca ukształtowaniu kultury praw człowieka.
Podkreśl rolę organizacji pozarządowych i wolontariatu w budowaniu kultury praw człowieka
( materiał pomocniczy nr 4: lista wybranych organizacji działających na rzecz praw dziecka).
6. Zachęć osoby uczestniczące do zaplanowania i realizacji działania związanego
z rozwiązaniem wybranego, ważnego dla waszego środowiska lokalnego - problemu,
związanego z przestrzeganiem i realizacją praw dziecka. Zaproponuj zapoznanie się
i skorzystanie z listy wybranych organizacji pozarządowych działających na rzecz praw
dziecka/praw człowieka (materiał pomocniczy nr 4; na CD) które mogą być ważnym źródłem
wsparcia i partnerami w realizacji przedsięwzięcia.

Źródła:
- Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą, Stowarzyszenie dla Dzieci
i Młodzieży SZANSA, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2005.
- Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi, Centralny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Warszawa
2009.
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Materiał pomocniczy nr 2: Schemat metaplanu
Metaplan jest plastycznym zapisem rozmowy prowadzonej przez osoby uczestniczące
w zajęciach, które dyskutują na określony temat. Podczas dyskusji prowadzonej w zespołach
powstaje jednocześnie plakat, który jest jej skróconym, graficznym przedstawieniem. Technika
metaplanu jest stosowana przy omawianiu kontrowersyjnych, trudnych spraw oraz przy
rozwiązywaniu konfliktów. Polega ona jednak nie na wskazaniu, kto ma rację, a na
przedstawieniu wielu aspektów danego problemu.
„Prawda często leży pośrodku” i celem użycia metaplanu jest spokojne rozważenie
zagadnienia i skoncentrowanie się przede wszystkim na poszukiwaniu (bez konieczności
znalezienia) wspólnego rozwiązania. Osoby uczestniczące zastanawiają się, analizują problem,
próbują go ocenić, formułują opinie i sądy, proponują różne rozwiązania.
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Materiał pomocniczy nr 3: Schemat wspólna droga
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Scenariusz 3

Temat:
Droga do spotkania z „I nnymi” – Czym jest dla mnie tolerancja?
Cele:
- poszerzenie wiedzy na temat tolerancji jako postawy opartej na poszanowaniu praw
człowieka
- rozwinięcie umiejętności analizy postawy tolerancji ze względu na jej aspekty
deklaratywne, emocjonalne i działaniowe
- poszerzenie świadomości własnej postawy w stosunku do grup objętych uprzedzeniami
społecznymi
- kształtowanie umiejętności pracy w małych grupach
- kształtowanie umiejętności wypowiadania i prezentowania wyników pracy grupy na forum
Czas:
I część – 1 godzina dydaktyczna
I I część – 1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- dyskusja
- analiza danych
Materiały pomocnicze:
1 . rozsypanka: Tolerancja
2. tolerancja jako postawa
3. ogólne zasady prowadzenia dyskusji
4. skala dystansu wobec Czeczenów (zainspirowana skalą dystansu społecznego Bogardusa)
5. tekst Barbary Weigl Coś więcej niż tolerancja
6. słowniczek podstawowych pojęć
Pojęcia kluczowe:
stereotyp społeczny, uprzedzenie społeczne, tolerancja, dyskryminacja
Przebieg zajęć
I część
1 . Przedstaw się. Poproś o przedstawienie się osoby uczestniczące.
Zaprezentuj temat zajęć i plan wspólnej pracy.
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Zaproś osoby uczestniczące do krótkiej rozmowy w parach (5 min.) na temat: „Czy jestem
tolerancyjna/tolerancyjny? Co dla mnie znaczy słowo: tolerancja?
Zaproponuj grupie wspólne tworzenie definicji tolerancji. Wykorzystaj do tego ćwiczenia
materiały przygotowane przed zajęciami. Będą ci potrzebne papierowe paski z następującymi
hasłami (materiał pomocniczy nr 1: rozsypanka: Tolerancja):
TOLERANCJA, ksenofobia, rasizm, antysemityzm, dyskryminacja, zrozumienie, wiedza, lęk,
obawa, otwartość, szowinizm, izolacja, współistnienie, współpraca, płeć, narodowość,
orientacja seksualna, niepełnosprawność, religia, wiek, pochodzenie etniczne, odwaga,
szacunek, życzliwość, nieingerencja, akceptacja, wyrozumiałość, pluralizm, dezaprobata,
despotyzm, fanatyzm, pobłażliwość, autokratyzm, przemoc, aprobata, liberalizm, relatywizm,
potępienie, przymus, uprzedzenia, obiektywizm, kontakt, doświadczenie.
Każde hasło powinno być umieszczone na oddzielnym papierowym pasku. Możesz przygotować
kilka niezapisanych pasków, gdyby osoby uczestniczące chciały zapisać jeszcze jakieś hasła,
kojarzące im się z pojęciem: tolerancja.
Na dwóch zsuniętych ławkach lub na podłodze (jeśli będzie miejsce) połóż w centrum hasło
„TOLERANCJA”. Pozostałe słowa ułóż dookoła „TOLERANCJI ” w różnej odległości.
Poproś osoby uczestniczące, aby się im przyjrzały. Zaproponuj żeby hasła, które kojarzą im się
ze słowem „tolerancja” – są jej elementem bądź odzwierciedleniem, znalazły się jak najbliżej
kartki z napisem „TOLERANCJA”.
Hasła, które są według nich, zaprzeczeniem pojęcia: „tolerancja” lub przejawem braku
tolerancji powinny znaleźć się jak najdalej od kartki z napisem „TOLERANCJA”.
Stwórzcie na podstawie tej pracy definicję tolerancji.
2. Wyjaśnij pojęcie tolerancji jako postawy – możesz skorzystać z informacji zawartych
w materiałach pomocniczych nr 2: tolerancja jako postawa, nr 5: tekst Barbary Weigl Coś
więcej niż tolerancja, nr 6: słowniczek podstawowych pojęć.
3. Zaproponuj osobom uczestniczącym zajęcie się konkretną kwestią społeczną. Zapisz na
tablicy pytanie: „Jaki jest mój stosunek do Czeczenów?”
Wyjaśnij dlaczego wybrałeś/wybrałaś osoby tej narodowości: w polskich szkołach coraz częściej
pojawiają się uczniowie i uczennice pochodzący/pochodzące z Czeczenii, zazwyczaj mieszkają
wraz z rodzinami w ośrodkach dla uchodźców położonych w pobliżu szkoły. Mają problemy
z adaptacją w nowym środowisku, napotykają na bariery językowe, kulturowe oraz niechęć,
a nawet odrzucenie społeczne.
Możesz wybrać inną narodowość lub grupę społeczną, która spotyka się z brakiem akceptacji
w waszym środowisku szkolnym lub lokalnym (osoby niepełnosprawne, innego wyznania,
o orientacji homoseksualnej).
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Poproś osoby uczestniczące, żeby zadeklarowali swoje stanowiska, przypinając sobie karteczki
z odpowiednim znakiem:¹
++
: zdecydowanie pozytywny,
+
: raczej pozytywny,
?
: nie mam zdania,
–
: raczej negatywny,
––
: zdecydowanie negatywny.
Możesz wcześniej przygotować karteczki z takimi zapisami i przydzielić je losowo osobom
uczestniczącym w zajęciach. Takie rozwiązanie można wykorzystać w przypadku, gdy nie
znamy grupy i nie wiemy, jakie są wzajemne stosunki, czy nie ma konfliktów lub gdy istnieje
prawdopodobieństwo, że nikt nie wybierze opcji z minusami.
Przydzielenie losowo karteczek jest związane z odgrywaniem roli osoby o określonych
poglądach, wymaga empatii i poszukiwania argumentów uzasadniających stanowisko, które
może być sprzeczne z osobistymi preferencjami.
Podkreśl, że jeśli ktoś uważa, że nie będzie w stanie odnaleźć się w przydzielonej roli, może
zmienić przydzieloną na czas ćwiczenia rolę. Zachęć jednak do zmierzenia się z takim
wyzwaniem, gdyż postawienie się w sytuacji osoby o odmiennych niż własne poglądach może
być początkiem drogi do zrozumienia i porozumienia.
Proponując taką wersję ćwiczenia należy zadbać na koniec o to, żeby uczestniczki i uczestnicy
mieli możliwość ujawnienia swojego osobistego zdania.
4. Zapoznaj osoby uczestniczące z ogólnymi zasadami prowadzenia dyskusji (materiał
pomocniczy nr 3: Ogólne zasady prowadzenia dyskusji). Wybierz z grupy (w zależności od jej
liczebności) po 1 lub po 2 osoby z każdej zadeklarowanej opcji (+ +, +, ?, –, – –) oraz osobę
prowadzącą dyskusję, która będzie czuwała nad jej przebiegiem. Będą one stanowić grono
dyskutantów, a reszta - obserwatorów dyskusji, na temat:
„Czy możliwa jest przyjaźń pomiędzy Polakiem i Czeczenem?”

Uwaga: Analogicznie do wybranej grupy dyskryminowanej, wykluczonej społecznie itp. należy
dostosować treść pytania.
Daj czas na przygotowanie się do dyskusji przedstawicielom/przedstawicielkom grup. Poproś
osoby obserwujące, aby zwracały uwagę nie tylko na jakość argumentów, które będą pojawiać
się w dyskusji, ale również na jej przebieg – co sprzyjało dyskusji, a co utrudniało wymianę
argumentów.
Przygotuj miejsce na środku sali dla osób dyskutujących. Wokół nich zajmą miejsca osoby
obserwujące. Daj znak do rozpoczęcia dyskusji, która powinna trwać ok. 1 5 min.
Zapisuj na tablicy lub papierze flipchart najważniejsze argumenty „za” i „przeciw”, które
pojawią się podczas dyskusji.
5. Po dyskusji zapytaj, czy ktoś spośród osób w niej uczestniczących zmienił zdanie, a jeśli
tak, to w jakim kierunku nastąpiła zmiana i pod wpływem jakich argumentów. Następnie to
samo pytanie skieruj do osób obserwujących.

Społeczeństwo bez uprzedzeń

¹
– materiały szkoleniowe do programu, opracowanie: Tomasz Garstka, Centralny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, 2000.
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Zapytaj osoby uczestniczące i osoby obserwujące dyskusję o to, jak oceniają jej formalny
przebieg – co sprzyjało, a co przeszkadzało wymianie argumentów.
6. Przypomnij, że ważnym aspektem postawy tolerancyjnej jest społeczny dystans dzielący
nas od grupy „innych” i gotowość do podejmowania kontaktów z nimi. Powiedz, że ludzie,
nazywający siebie tolerancyjnymi, różnią się gotowością w tym zakresie.
Skala Bogardusa² pozwala określić, w jakim stopniu członkowie społeczności są uprzedzeni
wobec przedstawicieli innej grupy społecznej (narodowej, rasowej, religijnej itp.). Pytanie na
skali Bogardusa może wyglądać następująco:
Czy jesteś skłonny/a zgodzić się, aby osoba narodowości czeczeńskiej:
1 . została obywatelem Twojego kraju?
2. zamieszkała w Twojej miejscowości?
3. zamieszkała w Twojej dzielnicy?
4. została Twoim sąsiadem?
5. została Twoim przyjacielem?
6. poślubiła Twojego syna lub córkę?
I m wcześniej padnie odpowiedź negatywna, tym większy dystans społeczny i uprzedzenia.
Rozdaj materiał pomocniczy nr 4: Skala dystansu wobec Czeczenów. Po samodzielnym
wypełnieniu skali przez osoby uczestniczące zapytaj, jak daleko sięga ich tolerancja wobec
Czeczenów i gdzie znajdują się jej granice.
Zaproś do krótkiej wymiany informacji na temat indywidualnych wyborów, różnic i podobieństw
w dokonanych wyborach.
7. Na zakończenie zaproponuj wspólną dyskusję wokół następujących pytań:
Co możemy zrobić, żeby zmienić swój negatywny stosunek do określonych grup społecznych?
Co może zrobić osoba należąca do określonej grupy społecznej, żeby zmienić negatywny
stosunek innych ludzi do siebie?
Jaka jest rola i zadania władzy (szkoły) w kształtowaniu postaw tolerancji?
8. Zaproponuj osobom uczestniczącym zaplanowanie wspólnego działania na rzecz wybranej
grupy społecznej, która narażona jest na brak tolerancji.
Zastanówcie się, co możecie zrobić, żeby wybrana grupa mniejszościowa czuła się szanowana
i akceptowana przez grupę większościową.

Źródła:
- POLIS. Pismo o sztuce życia publicznego, nr 1 2/1 3 (4-5/1 995), str. 1 01 .
- Społeczeństwo bez uprzedzeń – materiały szkoleniowe do programu, Tomasz Garstka,
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, 2000.
- Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
Warszawa, 2005.
² (ur. 1 882 – zm. 1 973) amerykański psycholog i socjolog, był wynalazcą popularnej skali do pomiaru tzw. dystansu
społecznego, nazywanej, od jego nazwiska, skalą Bogardusa. Bogardus wyszedł z założenia, że im więcej w nas tolerancji i
akceptacji dla danej osoby, tym bliżej siebie jesteśmy skłonni ją widzieć. Natomiast im większa nieprzychylność wobec danej
grupy etnicznej, tym większe dystansowanie się względem niej. Kolejne stopnie skali wyznaczone są poprzez konkretne sfery życia
i role, jakie w nich pełnią jednostki. Bogardus ponadto zakładał, że kolejne stopnie skali są niejako kumulatywne, tzn. jeśli ktoś
akceptuje Koreańczyka co najwyżej jako sąsiada, to automatycznie dopuszcza go także do kręgu pracowniczego i jako obywatela
kraju; jeśli dla respondenta Polak może być współmałżonkiem, to na pozostałe pytania skali odpowie on również twierdząco.
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Materiał pomocniczy nr 1: Rozsypanka

TOLERANCJA
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Materiał pomocniczy nr 2: Tolerancja jako postawa³
Tolerancja jest pewną postawą w stosunku do ludzi różniących się od nas w jakiś sposób. Jak
każda postawa, tolerancja zawiera trzy elementy: „abc” – afektywny (ang. affect – afekt,
emocja), behawioralny (czyli zachowaniowy, ang. behaviour – zachowanie) i poznawczy (ang.
cognition – poznanie).
Elementy postawy:

Ludzie mogą różnić się w nasileniu postawy tolerancji (intensywności tej postawy). Przejawiać
się to może w dystansie społecznym, czyli różnicach w bliskości kontaktów, jakie podejmują
z członkami grup, będących przedmiotem tolerancyjnej postawy.
Dla niektórych osób tolerancja to przede wszystkim poziom deklaracji, a dla innych to już
konkretne działania.
Postawa tolerancji może być zatem zróżnicowana, ze względu na rozwinięcie poszczególnych
jej elementów: emocjonalnego, poznawczego i działaniowego.
Ludzie mogą też różnić się zakresem treściowym swojej postawy. Jedni są tolerancyjni dla
wszystkich grup mniejszościowych (narodowych, wyznaniowych), inni nie tolerują – na
przykład – odmienności wyznaniowej, pozostając bojownikami o prawa mniejszości
narodowych.
Zdarza się też, że postawa tolerancji może być wewnętrznie niespójna pod względem
zgodności jej elementów. Na przykład, ktoś może być tolerancyjny wobec Czeczenów na
poziomie deklaracji, a mieć kłopoty z uwolnieniem się od niechęci wobec tej grupy w sytuacji
bliskich kontaktów. Może się to przejawiać w przekonaniach dotyczących moralności,
zdolności, odpowiedzialności, uczciwości członków tej grupy społecznej.
Każdy człowiek, który uważa się za tolerancyjnego, może nieco inaczej określać swoje miejsce
w trzech wymiarach związanych z postawą tolerancji:
- ustosunkowania emocjonalnego (akceptacja - niechęć),
- dystansu społecznego (bliski kontakt - izolacja),
- podejmowanych działań (integracja - dyskryminacja).

Źródła:
- Mika S. (1 984) Psychologia społeczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Fiske S.T., Taylor S.E. (1 984) Social cognition, New York: Random House.

Psychologia społeczna

Social

³ Mika S. (1 984)
, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Fiske S.T., Taylor S.E. (1 984)
, New York: Random House oraz
– materiały szkoleniowe do programu, opracowanie:
Tomasz Garstka, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, 2000.

cognition
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Materiał pomocniczy nr 3: Ogólne zasady prowadzenia dyskusji
Przed rozpoczęciem dyskusji:
1 ) Nazwijcie problem, którego będzie dotyczyć dyskusja.
2) Wybierzcie prowadzącego dyskusję. Jego zadaniem będzie udzielanie głosu uczestnikom
dyskusji, czuwanie, by wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się i żeby dyskusja przebiegała
zgodnie z (poniższymi) zasadami.

W trakcie dyskusji:
3) Słuchajcie się wzajemnie i okazujcie to sobie.
4) Mówcie za siebie i bierzcie odpowiedzialność za treść Waszych wypowiedzi. Używajcie
zwrotów typu: według mnie...; moim zdaniem...; w mojej opinii...; moje wyobrażenie
(przypuszczenie) na ten temat, jest następujące..., itp.
5) Nie przerywajcie, nie przekrzykujcie się wzajemnie, nie mówcie jednocześnie.
6) Uzgadniajcie znaczenia terminów, których używacie.
7) Wypowiadajcie się tylko na temat, którego dotyczy dyskusja.
8) Zadawajcie pytania otwarte (na które odpowiedź nie ogranicza się do „tak” lub „nie”).
9) Stosujcie parafrazy, w celu upewnienia się, czy dobrze rozumiecie uczestników dyskusji,
np.: O ile dobrze cię zrozumiałem(łam), to...; Z tego co mówisz, rozumiem, że..., itp.
1 0) Stosujcie rekapitulacje, czyli zwięzłe podsumowania najważniejszych informacji i ustaleń.
1 1 ) Rzeczowo argumentujcie na rzecz swojego stanowiska. Uzasadniajcie wypowiadane sądy
i opinie.
1 2) Wysłuchajcie argumentów drugiej strony.
1 3) Nazywajcie obszary, co do których zgadzacie się ze sobą i te, w których różnicie się
opiniami.
1 4) Nie dyskutujcie o wartościach z zamiarem przekonania kogoś.
1 5) Nigdy nie atakujcie osób, a jedynie obalajcie argumenty oponentów. Atakujcie problem –
nie ludzi. Nie obrażajcie, nie ośmieszajcie uczestników dyskusji, a jedynie obalajcie
argumenty oponentów.
1 6) Nie poddawajcie się, jeśli nie zostaliście przekonani- wartościowe jest samo poznanie
stanowisk, opinii i racji oponentów.
1 7) Na zakończenie podsumujcie dyskusję. Możecie pozostać przy różnicy zdań.
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Materiał pomocniczy nr 4: Skala dystansu wobec Czeczenów*
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Wybierz właściwą odpowiedź (zgodnie z własnymi odczuciami), zaznaczając wybraną kratkę.
Postaraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Czy zgodziłbyś się (gdyby zależało to wyłącznie od ciebie), aby osoba narodowości czeczeńskiej:
1 . mieszkał(-a) na stałe w Polsce?...................................................................................... TAK
2. zamieszkał(-a) w twojej miejscowości?............................................................................. TAK
3. zamieszkał(-a) w twojej dzielnicy?................................................................................... TAK
4. zamieszkał(-a) w sąsiednim domu, była Twoim sąsiadem/sąsiadką?.................................... TAK
5. chodził(-a) do szkoły razem z tobą?................................................................................. TAK
6. został(-a) twoim dobrym znajomym/znajomą?................................................................... TAK
7. został(-a) twoim przyjacielem/przyjaciółką?...................................................................... TAK
8. został(-a) członkiem twojej dalszej rodziny?......................................................................TAK
9. został(-a) członkiem twojej bliższej rodziny?..................................................................... TAK
1 0. został(-a) twoim chłopakiem / dziewczyną (mężem/żoną)?.................................................. TAK

 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Wybierz właściwą odpowiedź (zgodnie z własnymi odczuciami), zaznaczając wybraną kratkę.
Postaraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Czy zgodziłbyś się (gdyby zależało to wyłącznie od ciebie), aby osoba narodowości czeczeńskiej:
1 . mieszkał(-a) na stałe w Polsce?...................................................................................... TAK
2. zamieszkał(-a) w twojej miejscowości?............................................................................. TAK
3. zamieszkał(-a) w twojej dzielnicy?................................................................................... TAK
4. zamieszkał(-a) w sąsiednim domu, była Twoim sąsiadem/sąsiadką?.................................... TAK
5. chodził(-a) do szkoły razem z tobą?................................................................................. TAK
6. został(-a) twoim dobrym znajomym/znajomą?................................................................... TAK
7. został(-a) twoim przyjacielem/przyjaciółką?...................................................................... TAK
8. został(-a) członkiem twojej dalszej rodziny?......................................................................TAK
9. został(-a) członkiem twojej bliższej rodziny?..................................................................... TAK
1 0. został(-a) twoim chłopakiem / dziewczyną (mężem/żoną)?.................................................. TAK

 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Wybierz właściwą odpowiedź (zgodnie z własnymi odczuciami), zaznaczając wybraną kratkę.
Postaraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Czy zgodziłbyś się (gdyby zależało to wyłącznie od ciebie), aby osoba narodowości czeczeńskiej:
1 . mieszkał(-a) na stałe w Polsce?...................................................................................... TAK
2. zamieszkał(-a) w twojej miejscowości?............................................................................. TAK
3. zamieszkał(-a) w twojej dzielnicy?................................................................................... TAK
4. zamieszkał(-a) w sąsiednim domu, była Twoim sąsiadem/sąsiadką?.................................... TAK
5. chodził(-a) do szkoły razem z tobą?................................................................................. TAK
6. został(-a) twoim dobrym znajomym/znajomą?................................................................... TAK
7. został(-a) twoim przyjacielem/przyjaciółką?...................................................................... TAK
8. został(-a) członkiem twojej dalszej rodziny?......................................................................TAK
9. został(-a) członkiem twojej bliższej rodziny?..................................................................... TAK
1 0. został(-a) twoim chłopakiem / dziewczyną (mężem/żoną)?.................................................. TAK

 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 
 NI E 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Metodologia badań społecznych

* Skala zainspirowana skalą dystansu społecznego Bogardusa za: Nowak S.,
, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007 oraz
– materiały szkoleniowe do programu, opracowanie: Tomasz
Garstka, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, 2000.

Społeczeństwo bez uprzedzeń
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Materiał pomocniczy nr 5: Tekst Barbary Weigl Coś więcej niż tolerancja
Coś więcej niż tolerancja
Zdarza się, że tolerancja to zdolność do powstrzymywania swoich negatywnych emocji, swojej
złości, swojej wrogości wobec innych.
Zdarza się, że tolerancja to dobrotliwa zgoda większości na obecność innych, którzy są
w mniejszości.
Zdarza się, że tolerancja to zgoda na to, aby inni byli, ale nie tutaj.
Zdarza się, że tolerancja to bierność.
Myślę, że to nie ten rodzaj tolerancji, który należałoby upowszechniać! Jest to bowiem
tolerancja z natury rzeczy nietrwała, a nawet pozorna.
Zatem tolerancja:
to zapewnienie każdemu, kto szanuje prawo, poczucia bezpieczeństwa,
to szacunek dla każdej formy samookreślenia się,
to respektowanie prawa każdego człowieka do decydowania o własnej tożsamości narodowej,
własnym wyznaniu, własnych preferencjach, własnych wartościach,
to rezygnacja z przekonania, że wiemy lepiej, co dla nich jest dobre,
to zdolność dostrzegania podobieństw między ludźmi należącymi do różnych grup
i dostrzegania różnorodności wewnątrz każdej z tych grup,
to rezygnacja z przekonania, że o prawdzie i słuszności decyduje większość głosów.
W Polsce, jak pewnie wszędzie na świecie, spotyka się przejawy nietolerancji, dyskryminacji
wobec różnych grup: wobec kobiet i wobec niepełnosprawnych, wobec ludzi starych i wobec
ludzi innych wyznań, wobec biednych i wobec brzydkich, wobec mniejszości narodowych
i wobec mniejszości seksualnych. Można się na to godzić, ale można się temu przeciwstawiać.
Przeciwstawienie się, to coś więcej niż tolerancja:
to spotkanie i dialog,
to uczenie się od siebie,
to docenianie bogactwa płynącego z różnorodności,
to przekonanie, że każdy ma dobre i mocne strony,
to umiejętność dostrzegania podobieństwa i bliskości.

Wychodźmy sobie naprzeciw. Uczmy się siebie nawzajem.
Szukajmy wspólnego języka.
Barbara Weigl

Źródło:
POLIS. Pismo o sztuce życia publicznego, nr 1 2/1 3 (4-5/1 995), str. 1 01 .

51

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Materiał pomocniczy nr 6: Słowniczek podstawowych pojęć
Stereotyp - przyjęte z góry wyobrażenia, nierzadko tendencyjne, na temat wyglądu, zachowań i
cech przedstawicieli określonej grupy lub kategorii społecznej (np. osób należących do
mniejszości narodowej, osób o orientacji homoseksualnej, itp.), a utworzone w wyniku
uogólnień opartych na fałszywych, niekompletnych lub niesprawdzonych informacjach. Gdy to
wyobrażenie jest powszechnie podzielane przez większą grupę ludzi, mówimy o stereotypie
społecznym . 3
Tolerancja - postawa w stosunku do ludzi różniących się w jakiś sposób od nas, uznająca
prawo do tej odmienności. Tolerancja przejawia się w nienarzucaniu mniejszości perspektywy
grupy dominującej oraz w szacunku dla różnych form samookreślenia się i posiadania różnych
od naszych preferencji i wartości.
Uprzedzenie społeczne - niechętne lub wrogie nastawienia wobec danej osoby wynikające
tylko z jej przynależności do określonej grupy objętej stereotypem (np. osób należących do
mniejszości narodowej, wyznaniowej lub seksualnej, nosicieli wirusa HI V, chorych psychicznie,
itp.) i wnioskowanie o cechach tej osoby na podstawie cech przypisanych tej grupie. 4
Dyskryminacja oznacza nierówne, gorsze traktowanie kogoś na przykład z powodu jego
odmiennej rasy lub pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, płci, niepełnosprawności lub
orientacji seksualnej gdy takiego traktowania nie można ani usprawiedliwić ani obiektywnie
wytłumaczyć.
a) dyskryminacja bezpośrednia oznacza, że ktoś jest traktowany mniej korzystnie niż inna
osoba znajdująca się w porównywalnej sytuacji jest, była kiedyś lub byłaby traktowana
w przyszłości, np. odmawia się przyjęcia kogoś do pracy, awansowania czy podwyżki
z przyczyny np. jego rasy lub pochodzenia etnicznego, wieku lub orientacji seksualnej.
b) dyskryminacja pośrednia oznacza, że postanowienie, kryterium lub praktyka, które
pozornie dla wszystkich powodują takie same skutki, niektóre osoby lub grupy stawiają
jednak w gorszej sytuacji, chyba że takie postanowienie, kryterium lub praktyka są
usprawiedliwione słusznym celem, oraz że środki do osiągnięcia takiego celu są właściwe i
konieczne, np. zabrania się komuś wstępu do restauracji czy dyskoteki, bo nie ma karty
członkowskiej - jednak kiedy chce ją nabyć okazuje się, że z przyczyny np. swojej rasy lub
pochodzenia etnicznego, wieku lub orientacji seksualnej nie może tego zrobić.

Za dyskryminację uznaje się również polecenie dyskryminacji wobec osób ze względu na
ich pochodzenie rasowe lub etniczne. 5

3

Stereotypyiuprzedzenia
Stereotypyiuprzedzenia

w Chlewiński Z., Kurcz I. (red.) (1 992)
, Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
w Chlewiński Z., Kurcz I. (red.) (1 992)
, Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
5
Na podstawie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2000/43/WE oraz Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2000/78/WE.

4
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Prawa Ucznia

Izabela Podsiadło-Dacewicz

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Scenariusz 1

Temat:
Kanon praw i wolności człowieka w szkole, czyli o prawach ucznia w szkole1
Cele:
- rozwinięcie umiejętności interpretowania zapisów prawnych zawartych w Konwencji
o Prawach Dziecka w odniesieniu do szkoły (prawa dziecka – prawa ucznia)
- rozwinięcie umiejętności rozróżniania praw, uprawnień i obowiązków ucznia w szkole
- rozwijanie umiejętności diagnozowania stanu przestrzegania praw dziecka w szkole
- wskazanie na możliwości dochodzenia swoich praw w szkole w przypadkach ich naruszeń
- kształtowanie umiejętności pracy w małych grupach
- kształtowanie umiejętności wypowiadania i prezentowania wyników pracy grupy na forum
- kształtowanie umiejętności prezentowania własnego zdania i argumentacji
Czas:
I część – 1 godzina dydaktyczna
I I część – 1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- burza mózgów
- ranking diamentowy
- praca w małych grupach
- dyskusja
Materiały pomocnicze:
1 . ranking praw ucznia
2. Konwencja o Prawach Dziecka (na CD)
3. część statutu szkoły, w której zapisane są prawa ucznia (powinien to być statut szkoły, do
której uczniowie uczęszczają)
Pojęcia kluczowe:
prawa ucznia, uprawnienia, obowiązki, granice praw i wolności.
Przebieg zajęć
I część
1 . Przedstaw się. Poproś o przedstawienie się uczestniczki/uczestników zajęć.
Zaprezentuj temat zajęć i plan wspólnej pracy.
Poproś osoby uczestniczące, aby podały wszystkie znane im „prawa ucznia”. Zapisuj
wszystkie na tablicy lub papierze flipchart.
1

Uwaga: W tej części publikacji używamy sformułowania katalog praw ucznia, mając na myśli prawa ucznia i uczennicy. Pamiętaj
jednak o używaniu zarówno formy męskiej, jak i żeńskiej podczas prowadzenia i omawiania zajęć.
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Następnie dokonaj analizy zapisanych praw. Zwróć uwagę na to, czy wszystkie zapisy dotyczą
praw zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, czy też są to zapisy, które dotyczą
uprawnień lub obowiązków ucznia.
Wyjaśnij różnicę między prawem a uprawnieniem.

Prawa – obowiązujące normy i przepisy prawne funkcjonujące w systemie edukacji, np.
poszanowanie godności, prawo do prywatności, prawo do informacji.
Uprawnienie – to normy prawne obowiązujące tylko w danej szkole np. prawo do dwóch
sprawdzianów w tygodniu, prawo do nieprzygotowań – zależą one głównie od zrozumienia
i dobrej woli nauczycieli, dlatego często rodzą sytuacje sporne.
Zwróć uwagę na fakt, że o ile ucznia czy uczennicę możemy zawiesić w uprawnieniach, to nikt
nie jest władny w zawiesić go lub ją w podstawowych prawach.
Prawa ucznia nie zależą od wykonywanych obowiązków. Nie można pozbawić jednostki praw,
nie można zawiesić istnienia praw z powodu niewywiązywania się z obowiązków. Jeżeli
uczeń/uczennica nie wywiązuje się z obowiązków, można jego/ją ukarać, na przykład nie dając
nagrody czy pozbawiając przywilejów, ale nie praw.
2. Zaproponuj uczniom/uczennicom pracę w kilku 5-7 osobowych zespołach. Rozdaj grupom
zestawy kart z prawami (materiał pomocniczy nr 1: Ranking praw ucznia) i poproś, aby
uszeregowali/ły posiadane karty praw w następującej kolejności: od prawa uznanego przez
wszystkich w grupie za najważniejsze, do najmniej ważnego. Zaproponuj przygotowanie takiej
hierarchii za pomocą rankingu diamentowego. Wyjaśnij na czym polega technika rankingu
diamentowego i wyznacz czas pracy (1 5 min.).
Ranking diamentowy opiera się na założeniu, że zawsze najmniej jest poglądów skrajnych,
czyli w tym wypadku przez wszystkich akceptowanych lub przez wszystkich uznawanych za
mało istotne, a najwięcej takich, co do których nie mamy zdecydowanej opinii. Zależnie od
liczby elementów do uszeregowania ranking może wyglądać różnie, ale pamiętać trzeba
o zachowaniu właściwych proporcji.
Na miejscu 1 układamy karteczkę z najważniejszym dla tej grupy prawem, na miejscach 2 –
następne pod względem ważności prawa itp., aż do najmniej cenionego przez tę grupę prawa 5.
Ważne jest zachowanie proporcji i takie ułożenie kartek, aby na górze znalazło się jedno –
najważniejsze prawo, po środku kilka mniej ważnych, a na końcu jedno - najmniej ważne dla
danej grupy.
Zaproponuj następujący układ:
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Grupy mogą nakleić ułożone w ranking argumenty na kartce A4 – utrwalając w ten sposób
wypracowany hierarchiczny układ.
Wspólne ustalenie hierarchii praw jest bardzo korzystne, ponieważ zmusza grupę do
zastanowienia się nad konkretnymi prawami i do wymiany poglądów podczas grupowej
dyskusji.
3. Zaproś grupy do prezentacji na forum ustalonej hierarchii praw wraz z krótkim
uzasadnieniem. Ustal kolejność prezentacji, określ maksymalny czas na prezentację (3 min)
dla każdej grupy.
Na tablicy lub papierze flipchart przy poszczególnych prawach (możesz je przykleić
wykorzystując karty z materiału pomocniczego nr 1: Ranking praw ucznia lub zapisać)
zaznaczaj, które miejsce grupy przyznały poszczególnym prawom.
W ten sposób zilustrujesz, które prawa zostały uznane za najważniejsze na poziomie całej
klasy.
4. Podsumuj wspólną pracę. Podkreśl, że prawa dziecka w szkole – prawa ucznia są tematem
wzbudzającym wiele emocji i kontrowersji. Wspólna refleksja nad tym, jak realizowane są
zapisy z Konwencji o Prawach Dziecka w codziennym życiu szkoły może pomóc w rozwiązaniu
wielu szkolnych problemów.
Poinformuj osoby uczestniczące, że podczas drugiej części zajęć będą zajmować się analizą
praw z rankingu pod kątem ich przestrzegania w szkole.

II Część
1 . Zadbaj o to, aby do tej części zajęć przygotować po kilka egzemplarzy Konwencji
o Prawach Dziecka (materiał pomocniczy nr 2; na CD) oraz części statutu szkoły, w której
zapisane są prawa ucznia. Osoby uczestniczące powinny podczas pracy w zespołach mieć
swobodny dostęp do tych dokumentów.
2. Podziel grupę na 9 zespołów. Każdemu zespołowi przydziel poprzez losowanie jedno prawo
z materiału pomocniczego nr 1: Ranking praw ucznia. Określ czas pracy w zespołach (1 0-1 5
min.). Zaproś zespoły do refleksji na temat sposobów realizacji określonego prawa w ich szkole
oraz trudności i zagrożeń związanych z jego realizacją. Poinformuj osoby uczestniczące, że do
analizy mogą również wykorzystać teksty Konwencji o Prawach Dziecka oraz części statutu
szkoły, w której zapisane są prawa ucznia.
Poproś o spisanie wniosków na arkuszach papieru według wzoru:
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Zaproponuj zespołom wywieszenie plakatów i omówienie ich przez przedstawicieli/
przedstawicielki zespołów. W trakcie omawiania zwróć uwagę na granice realizacji tych praw,
które są również zapisane w Konwencji (patrz: Rozdział I I ).
Zachęcaj osoby uczestniczące, aby dostrzegając zagrożenia w realizacji poszczególnych praw,
starały się wskazać ich przyczyny.
3. W podsumowaniu zachęć uczestniczki/uczestników do krótkiej dyskusji dotyczącej tego,
co można zrobić w sytuacjach trudności i zagrożeń realizacji konkretnych praw w szkole.
Zapytaj, do kogo zwróciliby/zwróciłyby się w swojej szkole w pierwszej kolejności w przypadku
naruszenia prawa. Wypisz wymieniane osoby i sposoby radzenia sobie w przypadku zagrożeń
realizacji praw na dużym arkuszu papieru flipchart, np.:
- wychowawca klasy
- pedagog szkolny
- samorząd uczniowski
- dyrektor szkoły
- rada pedagogiczna
- wizytator, kurator oświaty
- Rzecznik Praw Dziecka (powołany na mocy Konstytucji RP. Do jego obowiązków należy
również rozpatrywanie spornych kwestii dotyczących naruszeń praw ucznia)
Przypomnij, że prawa są jedynie deklaracją, jeśli nie towarzyszą im procedury gwarantujące
ich realizację. Procedury te powinny być proste, dostępne i skuteczne – ma to ogromne
znaczenie w szkole i placówkach oświatowych. Korzystanie z nich nie powinno pociągać za
sobą przykrych konsekwencji dla tych, którzy się do nich odwołali. System ochrony praw
ucznia i procedury gwarantujące ich realizację powinny być zapisane w statucie szkoły.
Tworzenie i przestrzeganie zasad i procedur jest bardzo istotnym elementem budowania
w szkole kultury przestrzegania praw człowieka, uczy szacunku, wyznacza granice i pokazuje
konsekwencje związane z ich naruszaniem.

Źródła:
- Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela, Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Koszewskiej,
CODN, Warszawa 2002.
- Konwencja o prawach dziecka, ONZ, 1 989.
- Prawa dziecka, Elżbieta Czyż, Zeszyt 5. HFPC. Warszawa 1 998.
- Raport: Prawa ucznia w statutach szkolnych. Analiza wybranych statutów publicznych
sześcioletnich szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, Elżbieta Czyż, Jolanta
Szymańczak, Magdalena Wardyńska.
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Materiał pomocniczy nr 1: Ranking praw ucznia 1

1

Opracowane na podstawie:
- Raport: Prawa ucznia w statutach szkolnych. Analiza wybranych statutów publicznych sześcioletnich szkół podstawowych
i publicznych gimnazjów, Elżbieta Czyż, Jolanta Szymańczak, Magdalena Wardyńska
- Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela, Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Koszewskiej, CODN, Warszawa 2002
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Scenariusz 2

Temat:
Samorządność w szkole
Cele:
- uświadomienie uczniom/uczennicom przynależności do społeczności uczniowskiej
- wskazanie obszarów działania samorządu uczniowskiego ze szczególnych zwróceniem
uwagi na ochronę praw ucznia
- rozwój umiejętności związanych z działaniami samorządnymi uczniów/uczennic
- kształtowanie aktywnej postawy uczestnika/uczestniczki samorządu uczniowskiego
- kształtowanie umiejętności pracy w małych grupach
- kształtowanie umiejętności wypowiadania i prezentowania wyników pracy grupy na forum
- kształtowanie umiejętności prezentowania własnego zdania i argumentacji
Czas:
I część – 1 godzina dydaktyczna
I I część – 1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- praca w małych grupach
- dyskusja
- technika mapy myśli
Materiały pomocnicze:
1 . mapa myśli 1
2. mapa myśli 2
3. Konwencja o Prawach Dziecka (na CD)
4. regulamin samorządu uczniowskiego (powinien to być regulamin pracy szkoły, do której
uczniowie uczęszczają)
Pojęcia kluczowe:
prawa ucznia, samorząd uczniowski, samorządność uczniowska
Przebieg zajęć
I Część
1 . Przedstaw się. Poproś o przedstawienie się uczestniczki/uczestników zajęć.
Zaprezentuj temat zajęć i plan wspólnej pracy.
Zapytaj uczniów/uczennice, czy wiedzą, czym zajmuje się samorząd uczniowski w ich szkole.
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Wszystkie wypowiedzi zbierz na tablicy lub papierze flipchart.
Wśród wymienionych zadań samorządu mogą pojawić się, np.:
- organizacja dyskotek i bali,
- prowadzenie sklepiku szkolnego,
- konkursy,
- akcje charytatywne,
- wydawanie gazetki szkolnej, itp.
Uczniowie/uczennice mogą również wymienić kompetencje samorządu uczniowskiego,
zapisane w prawie, w tym m. in. (jeśli nie pojawią się, uzupełnij listę w formie mini-wykładu):
- opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
- opiniowanie pracy nauczyciela podczas oceny jego pracy (na wniosek dyrektora szkoły),
- wnioskowanie wraz z innymi organami szkoły do organu prowadzącego (gmina) o nadanie
imienia szkole,
- uchwalanie statutu szkoły,
- opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- wypowiadanie się w sprawach organizacji zajęć dodatkowych.
Podkreśl, że fakt funkcjonowania w szkole samorządu uczniowskiego pozwala przypuszczać, że
jest w niej przestrzegane prawo do organizacji życia szkolnego oraz prawo do rozwijania
własnych zainteresowań uczniów/uczenic. Zaznacz, że samorząd uczniowski to również strażnik
przestrzegania praw ucznia. Może on opiniować przestrzeganie takich praw ucznia, jak:
- prawo do informacji - prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny szkolnej,
- prawo do wyrażania własnych poglądów,
- prawo do rozwijania własnych zainteresowań, odpoczynku i rozrywki - organizowanie
działalności kulturalnej, sportowej na terenie szkoły,
- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
2. Podziel uczniów/uczennice na kilka zespołów i zaproś do analizy zapisów regulaminu
samorządu uczniowskiego w ich szkole. Poproś, aby spróbowali odnaleźć zapisy, o których
rozmawialiście. Wyznacz czas pracy (1 0-1 5 min.).
3. Zaproponuj krótką dyskusję na forum, podsumowującą pracę w zespołach. Zapytaj grupy o
wnioski, zwracając szczególną uwagę na to, czego ich zdaniem zabrakło, co należy zmienić lub
poprawić. Może to być początek pracy nad wypracowaniem planu działania w kierunku
poprawy funkcjonowania samorządu w szkole.
Podkreśl, że samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie/uczennice w szkole. Zadaniem
szkoły jest stwarzanie warunków do rozwoju samorządności, czyli dawanie uczniom przestrzeni
do przejawiania samodzielnej aktywności w wielu obszarach.
W Polsce obowiązuje takie prawo, które pozwala wszystkim uczniom/uczennicom szkoły
samodzielnie podejmować niektóre decyzje oraz zajmować się wieloma sprawami dotyczącymi
życia szkoły, które dotyczą wszystkich uczniów/uczennic. Nawet jeżeli w szkole samorząd
uczniowski postrzegany jest jako grupa najbardziej aktywnych uczniów/uczennic, nie znaczy
to, że tylko oni podejmują decyzje, a przynajmniej nie powinno tak być.
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II Część
4. Podziel uczniów/uczennice na kilkuosobowe zespoły, które będą zajmować się dyskusją
z wykorzystaniem mapy myśli na temat: Jakie umiejętności i postawy można kształtować
poprzez działalność w samorządzie uczniowskim?
Wyjaśnij zasady pracy w zespołach, wykorzystując materiał pomocniczy nr 1: mapa myśli 1.
Zaprezentuj przykład budowania mapy myśli (materiał pomocniczy nr 2: mapa myśli 2).
Rozdaj grupom po dużym arkuszu papieru i kolorowe flamastry.
Wyznacz czas pracy (1 5 min.)
5. Zaproś zespoły do prezentacji map myśli. Powieś je w widocznym miejscu na ścianach.
Na arkuszach z pewnością znajdzie się wielka różnorodność umiejętności i postaw, na
przykład: umiejętności komunikacyjne, współpracy w zespole, podejmowania decyzji,
rozwiązywania konfliktów, umiejętności organizacyjne, postawa prospołeczna, itp.
6. Podsumujcie zajęcia dyskusją, w której uczniowie/uczennice będą poszukiwać odpowiedzi
na pytanie, jakie działania powinna podejmować szkoła, chcąc tworzyć jak najlepsze warunki
do rozwoju samorządności.
Sporządź listę takich działań na tablicy lub papierze flipchart.
Zwróć uwagę, aby na wspólnej liście pojawiły się następujące elementy:
- edukacja obywatelska (nauczanie i praktykowanie),
- realny wpływ uczniów/uczennic na życie szkoły,
- sposób tworzenia, zawartość i funkcjonowanie wewnętrznego prawa szkolnego,
- osadzona w programie wychowawczym szkoły koncepcja funkcjonowania i rozwoju
samorządności uczniowskiej,
- motywowanie nauczycieli do animowania i wspierania samorządności uczniowskiej.
7. Zaproś uczniów/uczennice do zaplanowania działania, które byłoby formą promocji
samorządności uczniowskiej, aktywizowało uczniów/uczennice i motywowało nauczycieli/
nauczycielki do wspierania działań samorządowych.

Źródła:
- Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela, Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Koszewskiej,
CODN, Warszawa 2002.
- Raport: Prawa ucznia w statutach szkolnych. Analiza wybranych statutów publicznych
sześcioletnich szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, Elżbieta Czyż, Jolanta
Szymańczak, Magdalena Wardyńska.
- Rusz głową, T. Buzan, Wydawnictwo „Ravi”, Łódź 2005.
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Materiał pomocniczy nr 1: Mapa myśli 1 1
Mapy myśli (z j.ang. mental maps lub mind-maps) - technika uczenia się opracowana przez
T. Buzana. Technika pracy zwana mapą mentalną to szczególny rodzaj notowania, mający
zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania. Polega na wizualnym opracowaniu danego
zagadnienia przy wykorzystaniu rysunków, haseł, symboli, obrazków.
Podczas sporządzania notatek w sposób tradycyjny, aktywna jest jedynie lewa półkula mózgu,
odpowiedzialna za myślenie logiczne, linearność, analizę, słowa i liczby. Dzięki użyciu oprócz
słów i symboli także kolorów, rysunków oraz efektu trójwymiarowości uaktywnia się prawa
półkula mózgu odpowiedzialna za wyobraźnię, rytm, postrzeganie przestrzenie, kolory i obraz
całości, a obie półkule synergicznie ze sobą współpracują.
Celem mind mappingu jest podniesienie efektywności pracy, uczynienie procesu nauki
i zapamiętywania prostszym, szybszym, przyjemniejszym. Sprzyja myśleniu twórczemu,
wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu.
Map mentalnych można używać wszędzie tam, gdzie niezbędne jest myślenie,
zapamiętywanie, planowanie, twórcza aktywność i analiza. Pomagają w powtórkach i
przeglądzie materiału.
Notatka z wykorzystaniem mapy mentalnej eliminuje wady zwykłego notowania, eksponuje
precyzyjnie to co najważniejsze: informacje kluczowe znajdują się bliżej centrum, a informacje
mniej istotne dalej. Bardzo ważne są też związki między poszczególnymi hasłami, są one
blisko siebie, wyraźnie połączone. Każda mapa jest inna, niepowtarzalna, autorska, co również
sprzyja twórczemu myśleniu i zapamiętywaniu.
Zasady sporządzania mapy myśli:
1 . Piszemy wyraźnie drukowanymi literami.
2. Tworząc mapę myśli, używamy kolorów, które stymulują prawą półkulę.
3. Używamy rysunków, obrazów, które zachęcają do twórczego myślenia i znacząco
poprawiają wydajność pamięci.
4. Arkusz papieru układamy lub wieszamy na płaskiej powierzchni.
5. W centrum umieszczamy główne hasło, pytanie, kolorowy rysunek.
6. Od głównego hasła umieszczonego w centrum odprowadzamy promieniście linie
z rysunkami, słowami-kluczami.
7. Od każdej linii ze słowami-kluczami odprowadzamy rozgałęzienia, umieszczając nad nimi
kolejne kojarzące się z danym słowem-kluczem wyrazy, hasła.
8. Przy każdej linii piszemy tylko jedno słowo.
9. Słowa powinny być zapisywane wzdłuż linii, a te z kolei muszą się ze sobą łączyć, żeby
zagwarantować zachowanie struktury mapy.
1 0. Nie ma znaczenia, jak będą rozmieszczone poszczególne elementy. Najważniejsze jest,
aby zapisać wszystkie skojarzenia, które przychodzą nam do głowy.
1 1 . Mapa myśli nie jest tworem skończonym. Struktura mapy pozwala na uzupełnianie jej
o nowe informacje.

1

Opracowane na podstawie:

Rusz głową, T. Buzan, Wydawnictwo „Ravi”, Łódź 2005.
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Materiał pomocniczy nr 2: Mapa myśli 2
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Scenariusz 3

Temat:
Demokracja w szkole?
Cele:
- poszerzenie wiedzy na temat praw i wolności człowieka w szkole
- rozwinięcie umiejętności interpretowania zapisów prawnych w Konwencji o Prawach
Dziecka w odniesieniu do szkoły (prawa dziecka – prawa ucznia)
- rozwijanie umiejętności diagnozowania stanu przestrzegania praw dziecka w szkole
- rozwój świadomości związanej z zasadą równości w godności i prawach człowieka
- kształtowanie umiejętności dochodzenia swoich praw w szkole w przypadkach naruszeń
- kształtowanie umiejętności prezentowania własnego zdania i argumentacji
- budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku między uczniami/uczennicami
i nauczycielami/nauczycielkami w szkole
Czas:
2 godziny dydaktyczne
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- praca w grupach
- dyskusja - debata
Materiały pomocnicze:
1 . tekst „Historia Maćka”
2. Konwencja o Prawach Dziecka (na CD)
3. ogólne zasady prowadzenia dyskusji (materiał pomocniczy nr 3 w scenariuszu 3: Czym jest
dla mnie tolerancja? – Droga do spotkania z „Innym”, w rozdziale I I : Prawa Dziecka).
4. ranking praw ucznia (materiał pomocniczy nr 1 w scenariuszu 1 : Kanon praw i wolności
człowieka w szkole, czyli o prawach ucznia w szkole, w rozdziale I I I : Prawa Ucznia)
Pojęcia kluczowe:
prawa ucznia, granice praw i wolności człowieka, demokracja
Przebieg zajęć
Uwaga: Przed przystąpieniem do realizacji zajęć należy przygotować salę, dzieląc ją wyraźnie
na dwie części z miejscami siedzącymi, tak aby wszystkie osoby uczestniczące w dyskusji
mogły mieć ze sobą kontakt wzrokowy (można ustawić krzesła w półokręgach naprzeciw siebie,
przodem do środka sali).
1 . Przedstaw się. Poproś o przedstawienie się uczestniczki/uczestników zajęć. Zaprezentuj
temat zajęć i plan wspólnej pracy.
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2. Zrób krótkie wprowadzenie do tematu zajęć. Poinformuj osoby uczestniczące o tym, że
prawa i wolności człowieka często wzbudzają wiele emocji i kontrowersji, ponieważ dotyczą
sfery wartości. Często bywają źródłem konfliktów, również w szkole. Zdarza się, że ludzie nie
respektują praw człowieka z powodu zagrożenia praw własnych. Zdarza się również, że prawa
poszczególnych osób lub grup ludzi stoją w sprzeczności. W takich sytuacjach, aby uniknąć
eskalacji konfliktu, ważne jest dokładne poznanie poglądów stron konfliktu, argumentów
uzasadniających konkretne stanowisko oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.
3. Rozdaj osobom uczestniczącym w zajęciach materiał pomocniczy nr 1: „Historia Maćka”.
Poproś o zapoznanie się z tekstem.
4. Następnie poinformuj osoby uczestniczące, że w dalszej części zajęć będą uczestniczyć
w debacie. Podziel grupę losowo na 2 równoliczne zespoły.
Przedstaw temat debaty: „Czy Maciek powinien odejść ze szkoły?”.
Zapoznaj uczestników z ogólnymi zasadami dyskusji (materiał pomocniczy nr 3: Ogólne zasady
prowadzenia dyskusji, znajdujący się w scenariuszu 3: Czym jest dla mnie tolerancja? – Droga
do spotkania z „Innym”, w rozdziale I I : Prawa Dziecka).
Przydziel losowo zespołom dwa stanowiska, które będą reprezentowane w debacie: „za”
i „przeciw”.
Podkreśl, że przydzielenie losowo stanowisko może wymagać od osób uczestniczących
poszukiwania argumentów, które mogą być sprzeczne z ich osobistymi preferencjami.
Poinformuj, że na zakończenie będzie możliwość przedstawienia własnego zdania.
Powiedz, że jeśli ktoś uważa, że nie będzie w stanie odnaleźć się z przydzielonym
stanowiskiem, może je zmienić. Zachęć jednak do zmierzenia się z takim wyzwaniem, gdyż
postawienie się w sytuacji osoby o odmiennych niż własne poglądach, może być wartościowym
doświadczeniem.
Wyznacz zespołom czas (20 min.) na przygotowanie argumentów uzasadniających ich
stanowisko. Powiedz, że każdy z członków zespołu powinien brać aktywny udział
w przedstawianiu argumentów. Poinformuj, że każdy zespół będzie miał maksymalnie 1 5
minut na przedstawienie swoich argumentów. Zasugeruj, że warto, aby w zespołach
zastanowili się, od którego argumentu chcą zacząć i na którym skończyć. Poproś, żeby
przygotowali się do prezentacji argumentów w taki sposób, aby ich nie czytać z kartek, ale
przekonywająco przedstawić.
Poproś, aby przygotowując argumenty zwrócili uwagę na to, jakie prawa dziecka, ucznia
zostały naruszone w przestawionej historii Maćka.
Rozdaj zespołom egzemplarze Konwencji o Prawach Dziecka (na CD), materiał pomocniczy
nr 1: ranking praw ucznia znajdujący się w scenariuszu 1 : Kanon praw i wolności człowieka
w szkole, czyli o prawach ucznia w szkole, w rozdziale I I I : Prawa Ucznia), które mogą być
pomocne w przygotowaniu argumentów do debaty.
5. Ustal reguły zachowania się: zespoły po kolei prezentują przygotowane argumenty,
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„przeciwnicy” nie powinni przerywać wypowiedzi ani ich komentować, cierpliwie czekają na
swój czas.
Po zaprezentowaniu argumentów przez oba zespoły zaproponuj krótkie odniesienie się do
argumentów przedstawionych przez „przeciwników”. Poinformuj, że każdy zespół ma na to 5
minut.
6. „Odczaruj” osoby uczestniczące w debacie, mówiąc, że już nie reprezentują
przydzielonych stanowisk i mogą przedstawić swoje autentyczne poglądy.
7. Przejdź do posumowania. Przeanalizujcie argumenty, które pojawiły się w dyskusji.
Zwróćcie szczególną uwagę na argumenty, które prezentują naruszenie konkretnych praw
ucznia. Jeśli takich argumentów zabrakło, to omówcie w grupie te prawa wykorzystując
materiały pomocnicze: Konwencję o Prawach Dziecka (na CD), materiał pomocniczy nr 1:
ranking praw ucznia znajdujący się w scenariuszu 1 : Kanon praw i wolności człowieka
w szkole, czyli o prawach ucznia w szkole, w rozdziale I I I : Prawa Ucznia) .
8. Zastanówcie się, co można zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji, jaki wpływ mają władze
szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice na budowanie demokracji szkolnej i kultury szacunku
dla praw człowieka oraz kształtowanie postaw obywatelskich.
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Materiał pomocniczy nr 1: „Historia Maćka” 1
Maciek był uczniem drugiej klasy najlepszego liceum ogólnokształcącego w mieście.
Uczniowie tej szkoły są laureatami olimpiad, od kilkunastu lat osiągają bardzo wysokie wyniki
z matury, bez problemów dostają się na wymarzone studia. Szkoła słynie ze skutecznych
metod nauczania i systemu przygotowującego do matury i studiów. Pierwszy rok ma charakter
kształcenia ogólnego, dwa kolejne lata uczennice i uczniowie skupiają się wyłącznie na
przedmiotach maturalnych, ważnych w rekrutacji na studia. Na bardzo wysokim poziomie są
tu języki obce, polski, historia, WOS.
Nauczyciele mobilizują uczniów do ciężkiej pracy.
Na początku roku szkolnego uczniowie na historii i WOS podpisują zgodę na to, że nauczyciel
będzie wystawiał ocenę semestralną według własnego uznania, a nie wynikającą ze średniej.
Za trzy nieobecności (nieważne czy ktoś był chory, czy zaspał) ocena z przedmiotu na semestr
jest obniżana o jeden stopień.
Zdarza się, że uczennice i uczniowie, aby uniknąć minusów i obniżenia oceny, przychodzili do
szkoły chorzy, z wysoka temperaturą.
Uczennice i uczniowie oraz rodzice z pokorą respektują te zasady, chociaż nie są one zgodne
z prawem oświatowym, zakładając, że ten wysiłek zapewni w przyszłości sukces – miejsce na
prestiżowej uczelni.
Maciek zaczął buntować się i protestować, ma już dosyć takiego niesprawiedliwego
traktowania. Właśnie wrócił po 2-tygodniowej nieobecności ze zwolnienia i dostał 2 minusy
z historii, jeszcze jeden i może mieć obniżoną ocenę z przedmiotu. Jego koledzy i koleżanki
też bardzo narzekają w kuluarowych rozmowach podczas przerw. Wprawdzie wszyscy podpisali
zgodę, jednak Maciek zdecydował się poruszyć sprawę oceniania na historii i WOS na forum
klasy. Zapytał nauczycielkę, która jest legendą tej szkoły, a także wychowawcę i dyrektora
szkoły, czy nie można zmienić tego systemu. Otrzymał jednak odpowiedź, że nauczyciel ma
prawo do własnego systemu oceniania. Napisał więc petycję, pod którą podpisali się prawie
wszyscy uczniowie z klasy. Treść petycji brzmiała następująco:
„Szanowna pani profesor,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od systemu oceniania z przedmiotów: historii
i WOS. Skutkuje on tym, że nieobecność na lekcjach powoduje obniżenie oceny semestralnej
i końcoworocznej. Zgodnie z prawem oświatowym nieobecności mają wpływ na ocenę, ale tylko
z zachowania lub w sytuacji, gdy uczeń opuści ponad połowę zajęć – wtedy może być nie
klasyfikowany.
W naszym odczuciu takie rozwiązanie jest dyskryminacją uczniów chorych lub nieobecnych
z innych obiektywnych przyczyn. Jesteśmy świadomi, że niektórzy celowo opuszczają lekcje, ale
uważamy, iż przyjęty system krzywdzi wszystkich pozostałych. Naszą prośbę uważamy za
przejaw postawy obywatelskiej, której wykształcenie jest elementem wychowania
obywatelskiego, czyli jednej z podstaw przedmiotu WOS, którego Pani uczy w naszej szkole”. 2

1
2
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Opracowanie na podstawie artykułu Niewychowanie obywatelskie, 2009-03-24; http://www.gazeta.pl/.
Cytat za www.gazeta.pl; artykuł Niewychowanie obywatelskie, 2009-03-2.4

Rozdział III – Prawa ucznia

Dyrektor szkoły był poruszony tą sprawą – była to pierwsza petycja, wystosowana przez
uczniów, w kilkunastoletniej historii szkoły. Dotyczyła pracy najlepszego, bardzo skutecznego
i doświadczonego nauczyciela w szkole.
Nauczycielka historii i WOS obraziła się na uczniów. Powiedziała, że skoro jej metody
wzbudzają tyle kontrowersji, to w każdej chwili może zrezygnować z pracy w szkole, ponieważ
posiada już prawa emerytalne i nie będzie pracować z kimś, kto podważa jej autorytet,
profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie.
Odmówiła prowadzenia lekcji w klasie, do której uczęszczał Maciek. Zadaniem uczniów
podczas lekcji historii i WOS było czytanie podręczników.
Po kilku tygodniach takiej pracy podczas lekcji historii i WOS, koleżanki i koledzy Maćka
przestraszyli się, przed nimi przecież matura z tych przedmiotów, kto ich przygotuje, jeśli pani
profesor nie zechce z nimi pracować na lekcjach.
Napisali więc kolejną petycję, w której zwrócili się do nauczycielki historii i WOS, żeby wróciła
do „starych” metod nauczania, bo tylko ten system jest już sprawdzony i gwarantuje im
najlepsze wyniki na maturze. Całą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację zrzucili na Maćka,
twierdząc, że pierwszą petycję podpisali pod presją i za jego namową. Teraz wycofują się
z tego, wiedzą, że popełnili błąd i przepraszają.
Pani profesor pozostawała jednak nieugięta w swej decyzji i konsekwentnie odmawiała pracy
z klasą. Sprawa ciągnęła się przez kilka tygodni. Do akcji włączyli się rodzice, którym również
zależało na wynikach maturalnych i uznali petycję Maćka za niepotrzebną fanaberię.
Jedynymi osobami, które wspierały Maćka, pozostali jego rodzice. Uważali, że ich syn postąpił
słusznie i został bardzo źle potraktowany, interweniowali w kuratorium.
W szkole niebawem pojawiła się kontrola z kuratorium. Wizytator nakazał zmianę systemu
oceniania na historii i WOS.
Pani profesor ponownie zagroziła natychmiastowym odejściem ze szkoły. Dyrektor obawiał się,
że nikt nie będzie w stanie zastąpić nauczycielki historii i WOS, która jest filarem tej szkoły
i zapewnić takich wyników nauczania. Poinformował uczniów, że rodzice Maćka złożyli donos
do kuratorium.
Konflikt w szkole coraz bardziej eskalował.
Maciek na historii i WOS dostawał inne sprawdziany niż pozostała część klasy, był pomijany
podczas odpytywania, ignorowany przez panią profesor oraz koleżanki i kolegów.
Nauczycielka, po wielu prośbach dyrektora, uczniów i rodziców, podjęła decyzję, że nie
odejdzie ze szkoły, ale postawiła jeden warunek - nie będzie uczyć w kasie, do której chodzi
Maciek. Dyrektor zatrudnił więc nową nauczycielkę, która podjęła się nauczania w klasie
Maćka. Jego koleżanki i koledzy masowo zaczęli składać podania o przeniesienie do klas
równoległych, w których uczy pani profesor, obawiając się, że nowa nauczycielka nie
przygotuje ich tak dobrze do matury.
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Koledzy i koleżanki odsunęli się od Maćka, bali się narazić pani profesor, nie rozmawiali
z nim, nie chcieli pożyczać mu notatek, nie zapraszali go na imprezy.
Maciek bardzo przeżywał to, co działo się w szkole, czuł się odrzucony, szykanowany. Stał się
przysłowiową „czarną owcą”.
Zdecydował o odejściu ze szkoły. W środku semestru uciekł z liceum. Przeniósł się do szkoły
społecznej. Nie mógł już słuchać, że to z jego winy najlepsi nauczyciele nie będą uczyć jego
klasy. Po odejściu Maćka sytuacja w szkole wróciła do poprzedniego stanu, Pani Profesor
zaczęła z powrotem uczyć w jego byłej klasie.
Dyrektor stwierdził, że to nawet dobrze, że Maciek odszedł, ponieważ każdy uczeń powinien
chodzić do szkoły, która mu odpowiada. Może gdzie indziej będzie Maćkowi lepiej.
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Formy i działania obywatelskie

Piotr Skrzypczak

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Scenariusz 1

Temat:
Flaga, czyli robimy akcję!
Cele:
- praktyczne sprawdzenie wyzwań związanych z przeprowadzaniem akcji publicznych
- wypracowanie zasad pomagających skutecznie zaplanować i przeprowadzić akcję
publiczną
Czas:
1 lub 2 godziny dydaktyczne
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- ogrywanie ról
- burza mózgów
- dyskusja
Materiały pomocnicze:
1 . duża flaga niepodległej Białorusi (biało-czerwono-biała) lub inna, reprezentująca grupę
narodową walczącą o swoje prawa (np. flaga Tybetu, Czeczenii). Ważne, żeby nie była to
flaga powszechnie znana
2. opis akcji organizowanej przez Amnesty I nternational (na CD)
Pojęcia kluczowe:
niepodległość, akcja
Przebieg zajęć
Wariant 45 min.
1 . Zapytaj osoby uczestniczące, czy zależy im na wolności Białorusi. Poproś, by te osoby,
które są gotowe podjąć działania na rzecz Białorusi podniosły ręce. Wybierz jedną z osób,
która wydaje ci się najbardziej zmotywowana do działania.
2. Wyjmij wcześniej przygotowaną flagę Białorusi. Koniecznie niepodległościową: białoczerwono-białą.

Uwaga: Zamiennie można zapytać o inną grupę narodową walczącą o swoje prawa i użyć innej
flagi. Ważne, żeby flaga ta nie była zbyt znana, a jednocześnie reprezentowała grupę walczącą
o swoje prawa.
3. Wręcz flagę wybranej osobie i powiedz, że za chwilę wyjdziecie na ulicę. Wybrana osoba
ma za zadanie sama, przez 1 0 minut, chodzić po ulicach wymachując flagą.
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Reszta grupy ma zadanie z daleka, dyskretnie obserwować, co się będzie działo.
Dobrze jest wyznaczyć taką trasę, by grupa mogła obserwować osobę niosącą flagę, ale
jednocześnie, by nie było między nimi kontaktu – by grupa nie wspierała tej osoby.
4. Po 1 0 minutach wróćcie razem do sali i usiądźcie w kręgu.
5. Poproś, by osoba, która nosiła flagę, powiedziała, jak się czuła, jakie myśli i uczucia jej
towarzyszyły podczas spaceru po ulicy.
Zapytaj pozostałe osoby z grupy o ich refleksje, o to, czy zdecydowaliby się na taki spacer.
Zapytaj, co pomogłoby osobie z flagą. Wypiszcie na karcie papieru flipchart, w dwóch
kolumnach, to, co przeszkadzało oraz to, co mogłoby pomóc .
Powinny znaleźć się tam kwestie związane z poczuciem braku sensu, stresem, zakłopotaniem,
a w drugiej kolumnie wsparcie grupy, wiedza przechodniów o celu akcji, materiały
informacyjne, narzędzia nagłaśniające np. tuba itp.
Na zakończenie zajęć zapytaj, czy przeprowadzony przed chwilą przez was „spacer z flagą”
miał sens? Czy dzięki niemu udało się cokolwiek zmienić?

Uwaga: Podczas dyskusji na temat tego, co przed chwilą miało miejsce, postaraj się
doprowadzić do wspólnej refleksji, że nie każda, nawet mocno porywająca i efektowna
aktywność ma głębszy sens. Z samej wiary w nasze dobre intencje i chęci zmiany świata nie
zawsze wynika jakakolwiek korzyść. Dużo emocji i trudu włożonego w działanie nie zawsze
przynosi pozytywne rezultaty. Czasem może skończyć się rozczarowaniem i zniechęceniem do
podejmowania kolejnych wyzwań.
Spacer z flagą, którego przechodzący obok na ulicy ludzie, nie rozumieją, był tego dobitnym
przykładem.
6. Spróbuj wspólnie z uczniami/uczennicami, wypisać na papierze flipchart najważniejsze
elementy dobrej akcji (demonstracji).
Powinny się tam znaleźć:
- cel akcji znany i zaakceptowany przez wszystkie osoby zaangażowane w akcję
- plan akcji – jej scenariusz
- podział zadań miedzy organizatorami
- przygotowane materiały np. flagi, transparenty, ulotki
- informacje prasowe rozesłane przed demonstracją
- wyznaczona i przygotowana osoba do kontaktów z mediami
7. Rozdaj uczestnikom/uczestniczkom zajęć materiał pomocniczy nr 2: opis akcji
organizowanej przez Amnesty International (na CD) i poproś o przeczytanie po zajęciach.
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Wariant 90 min.
1 . Podziel osoby uczestniczące w zajęciach na cztery grupy i poproś o dokładne
zaplanowanie akcji.
2. Poproś o przedstawienie wyników prac.
3. Zachęć osoby uczestniczące do działania na rzecz przestrzegania praw człowieka narodów
walczących o niepodległość.
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Scenariusz 2

Temat:
Wychodzimy na ulicę, czyli jak zrobić demonstrację
Cele:
- poznanie przepisów prawnych regulujących kwestię wolności zgromadzeń
- doskonalenie umiejętności związanych z zalegalizowaniem zgromadzenia publicznego
Czas:
1 lub 2 godziny dydaktyczne
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- burza mózgów
- praca w grupach
Materiały pomocnicze:
1 . fragmenty Konstytucji RP i ustawy Prawo o zgromadzeniach (na CD)
2. zagadnienia do pracy w grupach
3. wzór zawiadomienia o demonstracji
4. przykładowe zawiadomienie o zgromadzeniu
5. przygotowana wcześniej informacja, gdzie w danej miejscowości znajduje się urząd,
w którym można złożyć zawiadomienie o planowanej demonstracji
Pojęcia kluczowe:
wolność zgromadzeń, ustawa o zgromadzeniach
Przebieg zajęć
1 . Zapytaj uczestników/uczestniczki zajęć, co to jest wolność zgromadzeń.
Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
Z jakiego powodu ludzie wychodzą na ulicę?
W jaki sposób demonstrują?
Czy uczestniczyli kiedykolwiek w jakiejś demonstracji? Jeżeli tak, to jaki był jej powód?
Czy ich rodzice uczestniczyli w demonstracjach? Jeżeli tak, to w jakich?
2. Zapytaj, czy wiedzą, w jakich dokumentach mogą znaleźć się zapisy dotyczące wolności
zgromadzeń.
Następnie podziel osoby uczestniczące na 4 grupy i rozdaj każdej z grup fragmenty
Kon stytu cj i RP (h ttp: //sej m. gov. pl /prawo/kon st/pol ski /kon 1 . h tm) oraz U stawy Prawo
o zgromadzeniach (materiał pomocniczy nr 1; na CD).
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Poproś o zastanowienie się nad następującymi zagadnieniami (materiał pomocniczy nr 2):
Grupa I :
Kto może demonstrować (jakie są wyjątki)?
Grupa I I :
Czy władza może wpływać na treści głoszone przez demonstrantów, czy może je oceniać?
Grupa I I I :
Jakie warunki trzeba spełnić, by zorganizować demonstrację?
Grupa I V:
Kiedy władza może zabronić organizacji zgromadzenia?

Uwaga: Pytania zapisz na kartkach i rozdaj członkom/członkiniom grup, by podczas pracy
wszyscy mogli je widzieć.
3. Poproś przedstawicieli/przedstawicielki grup o prezentację wniosków z dyskusji na forum.
Zapisz odpowiedzi na tablicy lub kartach papieru flipchart.
4. Na zakończenie zajęć, wspólnie wypiszcie na tablicy praktyczne informacje – pytania
i odpowiedzi:
I le musi być osób, by daną grupę można uznać za zgromadzenie?
Odpowiedź: 15 osób.

Kto może organizować zgromadzenie?
Odpowiedź: każda osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne,
grupy osób.

Kto nie może uczestniczyć w zgromadzeniu?
Odpowiedź: osoby posiadające broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.

Gdzie można demonstrować?
Odpowiedź: wszędzie w „przestrzeni publicznej”. Władza może określić takie miejsca, wtedy
nie trzeba nawet składać zawiadomienia o zgromadzeniu.

Czy trzeba pytać władzę o pozwolenie, żeby zrobić demonstrację?
Odpowiedź: nie trzeba pytać o zgodę, jednak w przypadku zgromadzeń w „przestrzeni
publicznej”, otwartej dla nieokreślonych imiennie osób, należy zgłosić zawiadomienie o takim
zamiarze.

W jakim terminie trzeba złożyć zawiadomienie?
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Odpowiedź: nie później niż trzy dni przed planowanym zgromadzeniem, ale nie wcześniej niż
30 dni przed.

Gdzie należy złożyć zawiadomienie w naszej miejscowości?
Odpowiedź: w odpowiednim organie gminy – osoba prowadząca powinna sprawdzić to przed
zajęciami.

I le czasu ma władza na przesłanie nam informacji?
Odpowiedź: trzy dni, ale nie później niż 24 godziny przed planowanym zgromadzeniem.

Do kogo możemy się odwołać, jeśli władza wyda decyzje, z którą się nie zgadzamy?
Odpowiedź: do wojewody.

Jak wygląda przebieg demonstracji (kiedy się zaczyna, a kiedy kończy, jakie są obowiązki
organizatorów/organizatorek)?
Odpowiedź: zgromadzenie musi mieć przewodniczącego/przewodniczącą, który/która jest
zazwyczaj organizatorem/organizatorką. Jego/jej zadaniem jest otwarcie zgromadzenia,
kierowanie jego przebiegiem i zamknięcie go.
Przewodniczący/przewodnicząca może zażądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która
narusza przepisy. Może także zwrócić się o pomoc lub z prośbą o zapewnienie ochrony do
policji czy straży miejskiej.

Kto może rozwiązać zgromadzenie i w jakich przypadkach?
Odpowiedź: Przede wszystkim przewodniczący/przewodnicząca. W wyjątkowych przypadkach,
kiedy zgromadzenie zagraża zdrowiu czy życiu osób uczestniczących w nim, może ono zostać
rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy.

Wariant 90 – minutowy.
5. Podziel osoby uczestniczące w zajęciach na 4 grupy. Każdej z nich rozdaj zadanie:
„Przygotujcie zawiadomienie w sprawie planowanej przez was demonstracji. Zwróćcie uwagę na
wszelkie fragmenty do uzupełnienia według załączonego wzoru.” (materiały pomocnicze nr 3:
wzór zawiadomienia o demonstracji i 4: przykładowe zawiadomienie o zgromadzeniu)
6. Na forum grupy przeczytajcie i wspólnie omówcie każde pismo:
- wybrane fragmenty Konstytucji RP i ustawy Prawo o zgromadzeniach (materiał pomocniczy
nr 1; na CD)
- elementy zawiadomienia, które należy określić, składając zawiadomienie o demonstracji
(materiał pomocniczy nr 3)
- przykładowe zawiadomienie o zgromadzeniu (materiał pomocniczy nr 4)
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Materiał pomocniczy nr 2: Zagadnienia do pracy w grupach
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Grupa I: Kto może demonstrować (jakie są wyjątki)?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Grupa II: Czy władza może wpływać na treści głoszone przez demonstrantów, czy może je oceniać?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Grupa III: Jakie warunki trzeba spełnić, by zorganizować demonstrację?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Grupa IV: Kiedy władza może zabronić organizacji zgromadzenia?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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Materiał pomocniczy nr 3: Wzór zawiadomienia o demonstracji

I mię, nazwisko organizatora/ki
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt (telefon, email)
Ewnetualnie nazwa i adres
organizacji

Miejscowość, data

Nazwa organu gminy, na terenie której
planujemy zgromadzenie

ZAWI ADOMI ENI E

Treść zawiadomienia.
Muszą się w nim znaleźć:
- cel zgromadzenia
- program
- język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy/czki zgromadzenia
- miejsce i data, godzina rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywana liczba
uczestników/uczestniczek oraz projektowana trasa przejścia, jeżeli przewiduje się
zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
- określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu
pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca
się do organu gminy.

Podpis
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Materiał pomocniczy nr 4: Przykładowe zawiadomienie o zgromadzeniu
Magdalena Kawa
ur. 00.00.0000
Zam. w Lublinie, ul. Legionowa Y/XX
Tel. 000 000 000

Lublin, 05.03.2009

Stowarzyszenie Homo Faber
20-076 Lublin,
ul. Krakowskie Przedmieście 39
Do Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Lublin

ZAWI ADOMI ENI E

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 8 marca 2009 roku w godzinach 1 5:40 – 1 7:00 w Lublinie,
na Deptaku od strony placu Litewskiego odbędzie się happening zorganizowany z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Akcja będzie polegała na stworzeniu prowizorycznej wystawy portretów kobiet mieszkających w
Lublinie, opatrzonych ich wypowiedziami na temat postrzegania swojej kobiecości.
Podczas zgromadzenia osoby uczestniczące będą posługiwać się językiem polskim.
Przewiduję, że w w/w działaniu weźmie udział około 20 osób.
Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zgromadzenia będzie pani Magdalena Kawa, ur.
00.00.0000, zamieszkała w Lublinie, ul. Legionowa Y/XX, legitymująca się dowodem
osobistym XYZ 1 234567.
Zwracamy się z prośbą o powiadomienie policji i straży miejskiej o planowanym wydarzeniu
i ich obecność, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zgromadzenia.

Podpis
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Scenariusz 3

Temat:
Robimy petycję
Cel:
doskonalenie umiejętności przeprowadzenia akcji zbierania podpisów pod petycją
Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- burza mózgów
- dyskusja
- praca w grupach
Materiały pomocnicze:
1 . zadania do pracy w grupach
Pojęcia kluczowe:
petycja
Przebieg zajęć
1 . Przedstaw grupie poniższą sytuację:
„Do waszego miasta za dwa tygodnie ma przyjechać przedstawiciel Republiki I mperii, państwa
słynącego z łamania praw człowieka. Ma on wygłosić na miejscowym uniwersytecie wykład na
temat niezwykłego wzrostu gospodarczego jego państwa. W programie spotkania nie
przewidziano żadnej dyskusji, nie przewidziano też możliwości zadawania pytań.”
Powiedz uczestnikom/uczestniczkom zajęć, że jako osoby związane z ideą praw człowieka
postanowili zaprotestować przeciwko tej wizycie. Chcą przygotować petycję.
2. Przeprowadź burzę mózgów. Zapytaj, co kojarzy się im ze słowem petycja. Odpowiedzi
zapisz na tablicy lub papierze flipchart.
3. Podziel osoby uczestniczące na 4 mniejsze grupy. Rozdaj zadania (materiał pomocniczy nr 1):
Grupa I :
Określcie cel waszych działań. Zapiszcie, co chcecie osiągnąć dzięki petycji.

81

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Grupa I I :
Zastanówcie się, do kogo można zaadresować taką petycję. Spróbujcie zastanowić się kto lub
co (jaka osoba, urząd, instytucja) ma największy wpływ na planowaną wizytę.
Grupa I I I :
Zastanówcie się jakie żądania mogłyby znaleźć się w petycji. Czego konkretnie się domagacie.
Postarajcie się, aby wasze żądania były możliwe do spełnienia.
Grupa I V:
Zastanówcie się, w jaki sposób namówić ludzi do podpisywania się pod waszą petycją.
4. Poproś grupy o zaprezentowanie swojej pracy.
Zadbaj o to, żeby odpowiedzieć na poniższe pytania:
- Czy cel, który chcecie osiągnąć za pomocą petycji jest realny do osiągnięcia?
- Czy będzie on zrozumiały dla odbiorców?
- Czy wasza petycja nie jest napisana w sposób agresywny?
- Czy zawiera merytoryczne argumenty, najlepiej z podaniem źródeł?
- Czy kanały dystrybucji petycji są efektywne?
- Czy pomyśleliście/pomyślałyście o wykorzystaniu mediów, I nternetu (w tym np. portali
społecznościowych)?
- Czy podzieliście się pracą tak, by każdy/a wiedział/a co ma robić?
Na koniec możesz rozdać najnowszą
(http://www.amnesty.org.pl/) bądź poszukaj
http://www.petycje.pl/.

Pilną
jakiejś

Akcję Amnesty
aktualnej petycji

I nternational
na stronie

Wersja rozszerzona/zadanie domowe
Poproś osoby uczestniczące, żeby w kilkuosobowych grupach przygotowały dopracowany tekst
petycji zawierający wszelkie dane oraz dokładny opis postępowania mający doprowadzić do
osiągnięcia celu. Możesz przed każdą z grup postawić inny problem lub pozwolić, by to grupy
zareagowały na jakieś wydarzenie, które pragną zmienić.
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Materiał pomocniczy nr 1: Zagadnienia do pracy w grupach
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Grupa I: Określcie cel waszych działań. Zapiszcie, co chcecie osiągnąć dzięki petycji.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Grupa II: Zastanówcie się, do kogo można zaadresować taką petycję. Spróbujcie zastanowić się kto
lub co (jaka osoba, urząd, instytucja) ma największy wpływ na planowaną wizytę.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Grupa III: Zastanówcie się jakie żądania mogłyby znaleźć się w petycji. Czego konkretnie się
domagacie. Postarajcie się, aby wasze żądania były możliwe do spełnienia.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Grupa IV: Zastanówcie się, w jaki sposób namówić ludzi do podpisywania się pod waszą petycją.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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Scenariusz 4

Temat:
Wolność zgromadzeń, czyli co wolno obywatelowi/obywatelce
Cele:
- poznanie i przedyskutowanie wyzwań związanych z wolnością zgromadzeń
- nabycie podstawowej wiedzy związanej z wolnością zgromadzeń
- doskonalenie umiejętności dyskusji na tematy kontrowersyjne
Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- praca w grupach
- dyskusja
Materiały pomocnicze:
1 . karty z zadaniami
Pojęcia kluczowe:
wolność zgromadzeń
Przebieg zajęć
Uwaga: Wskazane jest, aby te zajęcia odbyły się po przeprowadzeniu zajęć Wychodzimy na
ulicę, czyli jak zrobić demonstrację.
1 . Przeczytaj osobom uczestniczącym w zajęciach następującą historię:
„W średniej wielkości mieście, w sobotę, na głównym placu, o godzinie 1 2:00, ma odbyć się
demonstracja przygotowana przez grupę X. Ponieważ głoszone przez nią hasła są
kontrowersyjne, grupa Y również postanowiła zebrać się na tym samym placu, by wyrazić swój
sprzeciw. Władza boi się zamieszek, w związku z tym zastanawia się, czy pozwolić na
planowane demonstracje.”
2. Zastanówcie się nad możliwymi rozwiązaniami tej sytuacji.
Powinny paść minimum trzy odpowiedzi:
- władza powinna pozwolić demonstrować tylko zwolennikom X,
- władza powinna wyznaczyć rożne miejsca i godziny demonstracji dla X i Y,
- władza powinna zabronić demonstrować obydwu grupom.
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3. Podziel uczestników/uczestniczki na 3 grupy i każdej grupie rozdaj jedno zadanie (materiał
pomocniczy nr 1):
Grupa I
Jesteście grupą Y. Władza zabroniła wam się zgromadzać, ponieważ grupa X zgłosiła się
wcześniej. Wypiszcie jak najwięcej argumentów krytykujących decyzję władzy.
Grupa I I
Jesteście grupą Y. Władza zgodziła się na waszą demonstracje pod warunkiem, że odbędzie się
ona o godzinie 1 6:00 w parku oddalonym od głównego placu miasta o 3 kilometry.
Wypiszcie jak najwięcej argumentów krytykujących decyzję władzy.
Grupa I I I
Jesteście grupą X. Władza zakazała wam organizacji zgromadzenia, ponieważ w tym samym
czasie chciała zorganizować swoją demonstrację grupa Y, co mogłoby się skończyć wzajemnym
przekrzykiwaniem się i, w najgorszym wypadku, bójkami.
Wypiszcie jak najwięcej argumentów krytykujących decyzję władzy.
4. Przedstawcie na forum wyniki swojej pracy.
5. Wspólnie zastanówcie się, czy istnieje lepsze rozwiązanie problemu, inne od trzech
zaproponowanych wcześniej.
Najlepszym rozwiązaniem, zgodnym ze standardami praw człowieka i orzeczeniami m.in.
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której obie
grupy mogą się spotkać w jednym miejscu, by wspólnie demonstrować. Obowiązkiem władzy
jest przygotowanie miejsca w taki sposób, by obie grupy bezpiecznie mogły wyrazić swój
sprzeciw – jedna przeciw poglądom drugiej.
Technicznie rozwiązuje się to w taki sposób, że oddziela się za pomocą barierek i szpalerów
policji, obydwa zgromadzenia tak, by obie grupy mogły się widzieć i słyszeć, ale jednocześnie,
by nie doszło do bezpośredniego starcia.
Zaznacz, że ludzie bardzo rzadko wychodzą na ulicę by demonstrować, Robią to jedynie
w przypadkach, kiedy dotyka ich jakiś bardzo istotny problem, z którym nie mogą sobie w inny
sposób poradzić. Dlatego tak ważne jest, by władza nie blokowała możliwości demonstrowania
i wyrażania opinii i zrobiła wszystko co możliwe, by zapewnić społeczeństwu prawo do
bezpiecznego i maksymalnie pełnego korzystania z tej wolności.
W podsumowaniu zaznacz, że polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nawet
niebezpieczeństwo zorganizowania kontrmanifestacji przy użyciu siły nie może pozbawiać
obywateli prawa do manifestacji (nie można wydać zakazu zgromadzenia), a prawo do
kontrmanifestacji nie może sięgać dalej, niż prawo do zgromadzenia. Państwo ma chronić
każdego, kto w legalny sposób korzysta ze swojej wolności zgromadzeń, a zakaz zgromadzenia
nie może być wydany z powodu niepodzielania przez rządzących poglądów jego uczestników
lub organizatorów.
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Materiał pomocniczy nr 1: Karty z zadaniami
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Grupa I
Jesteście grupą Y. Władza zabroniła wam się zgromadzać, ponieważ grupa X zgłosiła się wcześniej.
Wypiszcie jak najwięcej argumentów krytykujących decyzję władzy.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Grupa II
Jesteście grupą Y. Władza zgodziła się na waszą demonstracje pod warunkiem, że odbędzie się ona
o godzinie 1 6:00 w parku oddalonym od głównego placu miasta o 3 kilometry.
Wypiszcie jak najwięcej argumentów krytykujących decyzję władzy.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Grupa III
Jesteście grupą X. Władza zakazała wam organizacji zgromadzenia, ponieważ w tym samym czasie
chciała zorganizować swoją demonstrację grupa Y, co mogłoby się skończyć wzajemnym
przekrzykiwaniem się i, w najgorszym wypadku, bójkami.
Wypiszcie jak najwięcej argumentów krytykujących decyzję władzy.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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Scenariusz 1

Temat:
Co to jest stowarzyszenie i po co je zakładamy?
Cele zajęć:
- przekazanie wiedzy na temat działalności jaką mogą prowadzić członkowie i członkinie
stowarzyszenia i informacji o tym, kto może założyć stowarzyszenie
- poznanie możliwości, jakie daje działanie w stowarzyszeniu
Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- dyskusja
- praca w grupach
Materiały pomocnicze:
1 . przykłady stowarzyszeń (na CD)
2. ustawa o stowarzyszeniach (tekst jednolity dostępny na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/)
3. strona: http://www.ngo.pl/
Pojęcia kluczowe:
stowarzyszenie
Przygotowanie do zajęć
Zaproś na zajęcia osobę reprezentującą lokalną organizację pozarządową, aby opowiedziała
o swoim stowarzyszeniu, o tym jakie zrealizowała działania i co jej dało bycie
członkiem/członkinią stowarzyszenia.
Przy samorządach terytorialnych działają też pełnomocnicy/pełnomocniczki ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi – również te osoby możesz poprosić o udział w zajęciach
i o opowiedzenie o cennych inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarządowe.
Jeśli nie możesz zaprosić takich osób, to postaraj się znaleźć przykłady lokalnych lub
krajowych organizacji, które przeprowadziły ciekawe działania i dokonały konkretnych zmian
w rzeczywistości, a jednocześnie takich, z którymi mogły zetknąć się osoby uczestniczące
w zajęciach.
Zapoznaj się również z poradami dotyczącymi zakładania i prowadzenia stowarzyszenia,
dostępnymi na stronie: http://poradnik.ngo.pl/.
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Wskazane jest, aby po przeprowadzeniu niniejszych zajęć, z tą samą grupą przeprowadzić
również zajęcia Jak założyć stowarzyszenie? oraz Działalność i organizacje pożytku
publicznego.

Przebieg zajęć
1 . Przywitaj osoby uczestniczące w zajęciach i przedstaw cele zajęć.
2. Poproś osoby uczestniczące o podanie kilku ważnych problemów lokalnych (takich, które
można rozwiązać za pomocą działań lokalnych, czyli np. brak oferty kulturalnej dla młodzieży
z danej miejscowości, a nie np. wysoki poziom bezrobocia na terenie gminy). Z podanych
problemów wybierz cztery, które według grupy mogłyby zostać rozwiązane przez młodych ludzi.
3. Podziel grupę na 4 mniejsze zespoły. Każdemu zespołowi przydziel jeden problem i poproś
o wypisanie na papierze flipchart propozycji – sposobów rozwiązania przydzielonego problemu.
Zachęć do prezentacji efektów pracy na forum całej grupy.
4. Poproś grupę o krótką dyskusję – które z zaprezentowanych sposobów rozwiązania
problemów łatwiej osiągnąć w grupie nieformalnej, a do rozwiązania których może być
przydatne posiadanie zarejestrowanego stowarzyszenia?
Wskaż jakie są plusy i minusy działania nieformalnego i działania sformalizowanego w ramach
stowarzyszenia (np. plusy: posiadanie pewnej formy powoduje, że jesteśmy poważniej brani
pod uwagę przez lokalne media czy władze, minusy: konieczność wcześniejszego
zarejestrowania się, posiadania władz i inne „biurokratyczne przeszkody” itp.).
Zapytaj osoby uczestniczące jakie znają stowarzyszenia i czy znają jakieś działania
zrealizowane przez nie w ich lokalnej społeczności, na poziomie kraju i międzynarodowe.
Poproś zaproszoną na zajęcia osobę o to, aby opowiedziała o swojej organizacji oraz
o przykładach, w jaki sposób udało im się dokonać zmian w środowisku, w którym działają
(najlepiej, gdyby były to zmiany lokalne, które osoby uczestniczące mogły same zauważyć).
Na zakończenie poinformuj osoby uczestniczące, że więcej informacji na temat działań
organizacji pozarządowych można znaleźć na stronie http://www.ngo.pl/.
Zaprezentuj kilka organizacji pozarządowych, których misją jest działalność na rzecz praw
człowieka ( materiał pomocniczy nr 1: przykłady stowarzyszeń; na CD).
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Scenariusz 2

Temat:
Jak założyć stowarzyszenie?
Cele zajęć:
- przekazanie wiedzy w zakresie procedury zakładania i rejestracji stowarzyszenia
- doskonalenie umiejętności związanych z zakładaniem i rejestracją stowarzyszenia
- przygotowanie statutu stowarzyszenia
Czas:
2 godziny dydaktyczne
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- praca w grupach
- prezentacja
- praca z tekstem
Materiały pomocnicze:
1 . prezentacja multimedialna na temat poszczególnych etapów zakładania stowarzyszenia
(na CD)
2. generator statutu stowarzyszenia (na CD)
3. ustawa o stowarzyszeniach (tekst jednolity dostępny na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/)
4. wzory dokumentów do pobrania ze strony: http://poradnik.ngo.pl/x/342823/ (oraz na CD)
- lista członków założycieli stowarzyszenia
- protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia
- uchwała o powołaniu stowarzyszenia
- uchwała o przyjęciu statutu
- uchwała o wyborze komitetu założycielskiego
- uchwała o wyborze zarządu
- uchwała o wyborze komisji rewizyjnej
5. przykładowy statut:
- statut Amnesty I nternational – dostępny na stronie: http://www.amnesty.org.pl/,
6. strona Krajowego Rejestru Sądowego zawierająca informacje dotyczące m.in. rejestracji
stowarzyszeń: http://bip.ms.gov.pl/krs/krs.php/
7. formularze potrzebne do rejestracji stowarzyszenia (KRS-20, KRS-WF, KRS-WK):
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/ (oraz na CD)
8. przykładowo wypełnione formularze: http://poradnik.ngo.pl/x/50401 5/ (oraz na CD)
9. porady dotyczące zakładania i prowadzenia stowarzyszeń: http://poradnik.ngo.pl/
Pojęcia kluczowe:
stowarzyszenie, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), statut
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Przygotowanie do zajęć
Zajęcia powinny zostać przeprowadzone po zrealizowaniu tematu Co to jest stowarzyszenie i po

co je zakładamy?

Jeśli osoba prowadząca zajęcia nie ma doświadczenia w zakładaniu stowarzyszeń, wówczas
powinna zaprosić na zajęcia:
- osobę pracującą w Krajowym Rejestrze Sądowym, zatrudnioną w wydziale zajmującym się
rejestracją stowarzyszeń,
- osobę z wydziału zajmującego się nadzorem nad stowarzyszeniami pracującą w Starostwie
Powiatowym (a w miastach na prawach powiatu osobę z Urzędu Miasta),
- prawnika/prawniczkę zajmującego/zajmującą się obsługą stowarzyszeń lub mającego/
mającą doświadczenie w rejestrowaniu organizacji w KRS,
- osobę z lokalnej organizacji wspierającej organizacje pozarządowe (adresy takich
organizacji można znaleźć np. na stronie Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych
SPLOT http://siecsplot.pl/strony/osrodki/) lub osobę z innej organizacji pozarządowej, która
ma doświadczenie w rejestracji stowarzyszeń.
Należy dowiedzieć się przed zajęciami, gdzie znajduje się właściwy dla danej miejscowości
Krajowy Rejestr Sądowy (adresy KRS można znaleźć na stronie http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestryi-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/adresy/).

Przebieg zajęć
1 . Przywitaj wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach i przedstaw cel zajęć.
2. Poinformuj osoby uczestniczące, kto może założyć stowarzyszenie:
- zasadniczo stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, którzy ukończyli 1 8 lat, osoby
młodsze również mogą należeć do stowarzyszeń
- osoby w wieku poniżej 1 6 lat mogą należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę ich
przedstawiciele ustawowi (np. rodzice), osoby te nie mogą jednak korzystać z biernego
i czynnego prawa wyborczego, chyba, że dane stowarzyszenie składa się wyłącznie z osób
w tym wieku
- osoby w wieku 1 6–1 8 lat mogą należeć do stowarzyszenia oraz korzystać z biernego
i czynnego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia, ale w składzie zarządu danego
stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych
(chyba, że stowarzyszenie składa się wyłącznie z osób w wieku poniżej 1 8 lat)
3. Zaprezentuj całej grupie kolejne etapy zakładania stowarzyszenia:
a. Przygotowanie statutu stowarzyszenia.
b.
-

Zebranie założycielskie, podczas którego:
podejmuje się uchwałę o powołaniu organizacji i uchwaleniu statutu,
sporządza się listę założycieli (co najmniej 1 5 osób),
wybiera się komitet założycielski i sporządza protokół z jego wyboru (można też wybrać
zarząd i komisję rewizyjną).

c. Przygotowanie wszelkich dokumentów, które mają zostać złożone do Krajowego Rejestru
Sądowego (uchwała o powołaniu organizacji i uchwaleniu statutu, lista założycieli, protokół
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z wyboru komitetu założycielskiego, protokół z wyboru władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia, formularze potrzebne do rejestracji
stowarzyszenia).
d. Komitet założycielski składa do KRS wszystkie dokumenty (poza formularzami, dokumenty
te powinny zostać złożone w 2 egzemplarzach). Poinformuj osoby uczestniczące, co to jest
Krajowy Rejestr Sądowy – jest to wydział sądu, w którym dokonuje się rejestracji stowarzyszeń.
Poinformuj, gdzie znajduje się KRS, w którym rejestruje się organizacje mające siedzibę
w miejscowości, w której zamieszkują osoby uczestniczące w zajęciach.
4. Podziel grupę na 4-osobowe zespoły i poproś, aby każdy z nich zajął się przygotowaniem
rejestracji wymyślonego przez siebie stowarzyszenia. Poleć zespołom, aby określiły temat albo
problem, jakim zajmie się zakładane przez nich stowarzyszenie (mogą to być problemy, nad
którymi dyskutowano podczas poprzednich zajęć o stowarzyszeniach).
Pozostaw na ścianie slajd z prezentacji multimedialnej o poszczególnych etapach zakładania
stowarzyszenia i o dokumentach, które mają zostać złożone do KRS i poproś każdą grupę
o samodzielne przeprowadzenie wszystkich czynności mających na celu założenie
stowarzyszenia. Rozdaj dokumenty z zebrania założycielskiego, przykładowy statut, formularze
dokumentów, które mają zostać złożone do KRS oraz przykładowe wypełnione formularze
( materiały pomocniczne nr 4, 5, 7 i 8).
Podczas pracy zespołów udzielaj konsultacji, wskazówek, wspieraj pracę zespołów.
Poradź, że podczas przygotowywania statutu członkowie/członkinie mniejszych grup mogą
ograniczyć się do wypisania celów i metod działania. Wskaż, gdzie w Twojej okolicy znajdują
się organizacje/miejsca/osoby, które mogą udzielić pomocy przy przygotowywaniu statutu
stowarzyszenia lub sprawdzić gotowy już statut.
5. Poproś przedstawicieli/przedstawicielki zespołów o przedstawienie krótkiej prezentacji
efektów prac. Nagradzaj wszystkich występujących.
Na zakończenie poinformuj, że stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć
działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (o czym KRS poinformuje
komitet założycielski na piśmie).
Zachęć do założenia prawdziwego stowarzyszenia, którego celem będzie wprowadzenie
pozytywnej społecznie zmiany w środowisku lokalnym.
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Scenariusz 3

Temat:
Działalność na rzecz pożytku publicznego i organizacje pożytku publicznego
Cel zajęć:
przekazanie osobom uczestniczącym wiedzy na temat tego, czym jest działalność pożytku
publicznego, czym są organizacje pożytku publicznego, jakie organizacje pożytku publicznego
działają w lokalnym środowisku oraz na temat możliwości ich wsparcia przy pomocy
„mechanizmu 1 %”
Czas trwania:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- wykład,
- dyskusja kierowana
Materiały pomocnicze:
1 . co to jest działalność pożytku publicznego?
2. ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie (tekst jednolity dostępny na stronie:
http://isap.sejm.gov.pl/)
Pojęcia kluczowe:
działalność pożytku publicznego, mechanizm 1 %
Przygotowanie do zajęć
Niniejsze zajęcia powinny zostać przeprowadzone po zajęciach Co to jest stowarzyszenie i Jak
założyć stowarzyszenie.
Zaproś osobę z lokalnej organizacji wspierającej działalność organizacji pozarządowych lub
osobę reprezentującą samorząd zajmującą się współpracą z organizacjami pozarządowymi
ewentualnie osobę, która wchodzi w skład lokalnej Rady ds. Pożytku Publicznego.
Zapoznaj się ze stronami internetowymi: http://pozytek.gov.pl/ oraz http://pozytek.ngo.pl/.

Przebieg zajęć
1 . Przywitaj osoby uczestniczące, przedstaw zaproszoną osobę oraz cel zajęć.
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2. Zadaj pytanie: Z czym kojarzy wam się hasło „pożytek publiczny”?
Słuchaj odpowiedzi, nie komentuj i nie oceniaj.
3. Wyjaśnij, że działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna,
prowadzona przez organizacje pozarządowe w konkretnie określonych obszarach.
4. Przedstaw, jaka konkretnie działalność może być uznana za działalność pożytku
publicznego ( materiał pomocniczy nr 1 )
5. Zapytaj osoby uczestniczące, czy znają działające w ich środowisku organizacje pożytku
publicznego i jaką prowadzą działalność. Następnie poproś zaproszoną przez ciebie osobę
o pokazanie pełniejszego obrazu organizacji pozarządowych i ich działalności pożytku
publicznego w waszej miejscowości.
Zapytaj osoby uczestniczące, jakie problemy uważają za ważne w ich środowisku.
6. Następnie skorzystaj z I nternetu i wyszukaj w bazie http://bopp.pozytek.gov.pl/ lokalne
organizacje pożytku publicznego (lub przygotuj wcześniej wydrukowaną listę organizacji)
zajmujące się konkretnymi zadaniami pożytku publicznego.
7. Zapytaj osoby uczestniczące, czy słyszały o „mechanizmie 1 %”?
Wyjaśnij (lub poproś o to zaproszoną osobę), że mechanizm ten polega na możliwości
przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Wyjaśnij, że ten 1 % można przekazywać na rzecz wszystkich organizacji pożytku publicznego.
Co prawda największe i najbogatsze organizacje są w stanie organizować akcje promujące ich
działalność i zachęcające do wpłacania 1 % na ich konto, jednak nie oznacza to, że tylko one
prowadzą taką działalność. Często mamy też do czynienia z małymi, ale aktywnymi
i skutecznymi organizacjami, działającymi lokalnie i na ich rzecz również można przekazywać
1 % podatku dochodowego.
8. Podziękuj osobom uczestniczącym za udział w zajęciach. Zwróć się do nich z prośbą, aby
namówili swoich rodziców do wpłacania 1 % podatku na rzecz wybranych organizacji, których
pole działania uznają za ważne.
Wyjaśnij, że 1 % wpłaca się poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu
podatkowym (PI T) i nie trzeba nic więcej robić. Pokaż osobom uczestniczącym przykładowy
formularz rocznego zeznania podatkowego. Wskaż odpowiednią rubrykę związaną z 1 % odpisem.
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Materiał pomocniczy nr 1: Co to jest działalność pożytku publicznego?
Działalność pożytku publicznego obejmuje zadania na rzecz:
1 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3) działalności charytatywnej,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
1 0) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
1 1 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
1 2) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
1 3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
1 4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
1 5) wypoczynku dzieci i młodzieży,
1 6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
1 7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
1 8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
1 9) turystyki i krajoznawstwa,
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
21 ) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji,
23) ratownictwa i ochrony ludności,
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą,
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
27) promocji i organizacji wolontariatu,
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
31 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
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Prawa pracownicze
i konsumenckie

Urszula Małek
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Scenariusz 1

Temat:
Umowy – co daje mi umowa o pracę, a co umowy cywilnoprawne?
Cele:
- wskazanie różnic między umowami cywilnoprawnymi a umowami o pracę
- kształcenie umiejętności pracy z aktami prawnymi
- kształtowanie świadomości prawnej
Czas:
2 godziny dydaktyczne
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice szkoły ponadgimnazjalnej
Metody i techniki:
- burza mózgów
- układanka – uczące się pary
- praca z teksem
- praca w grupie
Materiały pomocnicze:
1 . wady oświadczenia woli
2. kodeks cywilny (fragmenty) – umowa o dzieło (na CD)
3. kodeks cywilny (fragmenty) – umowa zlecenia (na CD)
4. jaka umowa?
5. rozsypanka – umowa zlecenia
6. rozsypanka – umowa o dzieło
7. umowa o pracę na czas określony
8. umowa na czas wykonania określonej pracy
9. umowa na zastępstwo
1 0. umowa o pracę na czas nieokreślony
1 1 . umowa o pracę (na CD)
Pojęcia kluczowe:
umowa, forma umowy, umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia
Przebieg zajęć
1 . Rozpocznij zajęcia od wprowadzenia, w którym zwrócisz uwagę na to czym jest umowa.
Umowa jest to najczęściej czynność dwustronna (chociaż umowy mogą być również zawierane
między większą liczbą osób), w której umawiające się strony składają zgodne oświadczenia
woli. Umowy mogą być zawierane m.in. w formie ustnej, pisemnej lub aktu notarialnego.
W niektórych przypadkach oświadczenia woli mogą być dotknięte wadą, co w konsekwencji
może powodować np. nieważność umowy.
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Wariant nr 1
Podziel osoby uczestniczące na pary, a następnie każdej z par rozdaj materiał pomocniczy nr
1: wady oświadczenia woli i poproś o wykonanie zadania. Po zakończeniu pracy w parach
podsumuj ćwiczenie i poproś wybrane osoby o udzielenie odpowiedzi.

Uwaga: Wprowadzenie do zajęć opisane w punkcie 1 ma służyć ćwiczeniu pracy z aktem
prawnym (praca ze źródłem) w prostych sytuacjach i wiąże się bezpośrednio z celem zajęć.
Dlatego nie ma potrzeby na dłuższe omawianie poszczególnych przypadków, a jedynie warto
zwrócić uwagę osób uczestniczących, że w niektórych sytuacjach może dojść do unieważnienia
umowy (oświadczeń woli stron) z powodu braku odpowiedniej formy.
Wariant nr 2
Zapisz na papierze flipchart „umowa pisemna”, „umowa ustna” i „umowa w formie aktu
notarialnego” oraz poproś osoby uczestniczące o podanie przykładów do podanych form.
Zbierz odpowiedzi i dokonaj podsumowania, w którym zwróć uwagę, że forma pisemna chroni
strony umowy i ma np. znaczenie dowodowe w postępowaniu sądowym.

Uwaga: Przykłady umowy ustnej: kupno bułki w sklepie, kupno butów; przykład umowy w formie
pisemnej: umowa o pracę, umowa poręczenia (brak wymaganej formy powoduje nieważność
umowy) lub umowa pożyczki powyżej 500 zł (jeżeli nie ma takiej formy może być ograniczona
egzekwowalność umowy, co oznacza, że możemy nie odzyskać całej pożyczonej kwoty);
przykłady umów w formie aktu notarialnego kupno – sprzedaż gruntu, mieszkania, umowa spółki
z o.o. (brak umowy w formie aktu notarialnego powoduje nieważność czynności prawnej).
2. Zadaj osobom uczestniczącym pytanie: Jakie umowy zawierane są przez osoby, które pracują
lub świadczą usługi na rynku pracy? Najprawdopodobniej pojawią się umowy o pracę, umowa o
dzieło i umowa zlecenia. Odpowiedzi zapisz na tablicy lub papierze flipchart. Następnie zwróć
uwagę, że umowa o pracę jest regulowana w kodeksie pracy, a umowy o dzieło i zlecenia
w kodeksie cywilnym. Podkreśl, że w pierwszej części zajęć zajmiemy się umowami
cywilnoprawnymi (umowa zlecenia i umowa o dzieło), a w drugiej części – umowami o pracę.
Podziel osoby uczestniczące na osoby A i osoby B. Osobom A rozdaj materiał pomocniczy
nr 2: kodeks cywilny – umowa o dzieło (na CD), natomiast osobom B materiał pomocniczy nr
3: kodeks cywilny (fragmenty) – umowa zlecenia (na CD). Następnie z osób A utwórz dwie
oddzielne grupy i zrób to samo z osobami B. Poproś, aby każda z grup przeczytała odpowiedni
fragment kodeksu cywilnego zawarty w materiale pomocniczym i zwróciła uwagę na to, na
czym polega dana umowa. Zadaniem grup będzie również wspólne przedyskutowanie, w jaki
sposób przekażą informacje na temat danej umowy innym osobom. Zapisz na tablicy lub
papierze flipchart polecenia (pytania) oraz czas pracy np. 1 0 min.

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy w grupach zwróć uwagę, że podczas czytania fragmentu
kodeksu cywilnego zadaniem osób uczestniczących będzie zrozumienie istoty umowy, a nie
dokładne poznanie każdej z umów i każdego artykułu kodeksu.
Po zakończeniu pracy w grupach podziel osoby uczestniczące na pary (osoba A z osobą B) lub
grupy czteroosobowe (2 osoby A i dwie osoby B) i wyznacz zespołom czas na wspólną naukę np.
5 min. Po upływie wyznaczonego czasu rozdaj każdej parze lub grupie materiał pomocniczy nr
4: jaka umowa? z prośbą o wykonanie zadania. Możesz również zapisać poszczególne umowy
z materiału pomocniczego nr 4 na papierze flipchart z prośbą o określenie rodzaju umowy do
każdego przypadku. Po zakończeniu pracy zapytaj osoby uczestniczące co było łatwe, a co było
trudne podczas pracy w grupach. Rozmowę możesz przeprowadzić techniką rundki bez
przymusu, czyli odpowiedzi na pytanie udzielają tylko te osoby, które się zgłoszą.
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3. Przed rozpoczęciem pracy poinformuj osoby uczestniczące, że teraz będą w praktyczny
sposób stosować zdobytą wiedzę na temat umów zlecenia i o dzieło. Następnie poproś
o utworzenie czteroosobowych zespołów i rozdaj każdej grupie kartkę papieru, klej lub taśmę
oraz jeden z materiałów pomocniczych 5: rozsypanka – umowa zlecenia lub 6: rozsypanka –
umowa o dzieło. Dokonaj podziału materiałów w ten sposób, aby połowa grup miała
rozsypankę dotyczącą umowy zlecenia, a połowa – umowy o dzieło. Zapisz czas pracy na
tablicy lub papierze flipchart i poproś zespoły o uporządkowanie treści umów. Po zakończeniu
pracy poproś, aby poszczególne grupy powiesiły umowy na ścianie, a jeden
z przedstawicieli/przedstawicielek zespołu zaprezentował/zaprezentowała w kilku zdaniach
przygotowaną pracę. Warto, aby w podsumowaniu każda z grup wskazała na jej zdaniem
najważniejsze elementy umowy.

Uwaga: Przed rozdaniem

materiału pomocniczego 5 i 6 przetnij poszczególne fragmenty umów.

Analizując treści umów ułożonych przez osoby uczestniczące zwróć uwagę, aby znalazły się
w nich na początku paragrafy dotyczące: przedmiotu umowy, ceny za wykonanie usługi lub
dzieła, a następnie uregulowania szczegółowe. Umowa powinna zakończyć się zapisami
dotyczącymi liczby sporządzonych egzemplarzy i podpisami stron.
4. Podczas wprowadzenia do ćwiczenia zwróć uwagę, że kolejna część zajęć będzie dotyczyła
umów o pracę. Następnie podziel osoby uczestniczące na pracowników1 i pracodawców i z każdej
kategorii osób utwórz po cztery zespoły, tak aby po podziale na grupy powstały cztery zespoły
pracowników i cztery pracodawców. Każdej z grup rozdaj po jednym materiale pomocniczym nr 7:
umowa o pracę na czas określony, 8: umowa na czas wykonywania określonej pracy, 9: umowa na
zastępstwo i 10: umowa o pracę na czas nieokreślony oraz papier flipchart. Na tablicy napisz
polecenie: Jakie korzyści i jakie wady ma dana umowa dla pracownika/dla pracodawcy? Możesz
wskazać, aby osoby uczestniczące zwróciły uwagę na to, czy czas wypowiedzenia jest krótki, czy
długi, jaka jest stabilność zatrudnienia, jakie dodatkowe prawa mają strony (pracownik lub
pracodawca). Napisz czas pracy grup na tablicy lub papierze flipchart. Po zakończeniu pracy
poproś grupy o wywieszenie swoich plakatów. Zadbaj o to, aby plakaty dotyczące tego samego
rodzaju umowy były zawieszone obok siebie. Następnie wskaż daną umowę i zachęć pracowników
i pracodawców, aby wskazali wady oraz zalety każdej z umów dla swojej grupy zawodowej. Poproś
osoby uczestniczące, aby po przeczytaniu przez Ciebie odpowiedniej sytuacji, przykleiły kartki do
tego rodzaju umowy, którą uważają za najbardziej korzystną dla danej osoby.
Sytuacje:
- Jesteś pracodawcą, którego pracownica korzysta z urlopu macierzyńskiego i chcesz na jej
stanowisko zatrudnić inną osobę.
- Jesteś pracodawcą, który zatrudnia absolwenta/absolwentkę szkoły. Jest to jego/jej
pierwsza praca.
- Jesteś pracownikiem, który miał już u tego samego pracodawcy dwie umowy na czas
określony.
- Jesteś pracownicą, która ma dwuletnie dziecko.
5. Podziel osoby uczestniczące na pary i poproś o wypełnienie przykładowej umowy o pracę do
podanych wcześniej sytuacji ( materiał pomocniczy nr 11: umowa o pracę). Zadaniem osób
uczestniczących jest wpisanie swoich danych i w zależności od wybranej sytuacji określenie
etatu (pełny, ½ etatu), stanowiska, wynagrodzenia.

Uwaga: Wyjaśnij uczniom/uczennicom pojęcie najniższego wynagrodzenia.
1

Uwaga: W tej części publikacji używamy określeń wprost z kodeksu pracy. Osoby takie jak pracodawca czy pracownik w treści
ustawy występują tylko w formie męskiej. Pamiętaj jednak o używaniu zarówno formy męskiej, jak i żeńskiej podczas prowadzenia
i omawiania zajęć.
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Materiał pomocniczy nr 1: Wady oświadczenia woli
Przeczytaj zamieszczony poniżej fragment kodeksu cywilnego, a następnie uzupełnij tabelę
pod tekstem.
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1 964 r. (Dz.U. Nr 1 6, poz. 93 z późn. zm.) fragmenty
Dział I V. Wady oświadczenia woli
Art. 82. [Brak świadomości lub swobody]
Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów
znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie
woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego,
chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.
Art. 83. [Pozorność]
§ 1 . Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli
oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia
ocenia się według właściwości tej czynności.
§ 2. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej,
dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia
nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze.
Art. 84. [Błąd]
§ 1 . W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych
swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie
się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę
osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd
zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.
§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający
oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby
oświadczenia tej treści (błąd istotny).
Art. 85. [Posłaniec]
Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie same skutki,
jak błąd przy złożeniu oświadczenia.
Art. 86. [Podstęp]
§ 1 . Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych
oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był
istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.
§ 2. Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o podstępie
wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej strony albo jeżeli czynność prawna była nieodpłatna.
Art. 87. [Groźba]
Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej,
ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika,
że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo
osobiste lub majątkowe.
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Art. 88. [Uchylenie skutków oświadczenia]
§ 1 . Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie
pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.
§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia,
a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

Czy w danej sytuacji mamy do czynienia z wadą oświadczenia woli?

.

,
,
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Odpowiedzi
Czy w danej sytuacji mamy do czynienia z wadą oświadczenia woli?

.

,
,
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Materiał pomocniczy nr 4: Jaka umowa?
Jaka umowa będzie właściwa w poniższych przypadkach?
Wpisz w miejsce kropek odpowiednią umowę – umowa zlecenia lub umowa o dzieło.
1 . obrona oskarżonego w procesie...........................................
2. ochrona imprezy masowej..................................................
3. naprawa samochodu..........................................................
4. wymalowanie mieszkania...................................................
5. opieka nad chorym............................................................
6. opieka nad dzieckiem........................................................

Odpowiedzi
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1 . obrona oskarżonego w procesie

umowa zlecenia

2. ochrona imprezy masowej

umowa zlecenia

3. naprawa samochodu

umowa o dzieło

4. wymalowanie mieszkania

umowa o dzieło

5. opieka nad chorym

umowa zlecenia

6. opieka nad dzieckiem

umowa zlecenia
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Materiał pomocniczy nr 5: Rozsypanka – umowa zlecenia
Uporządkuj treść umowy (numerując kolejno paragrafy) lub wpisz informacje w miejsce
kropek. Możesz również zaproponować zmiany w treści umowy.
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Materiał pomocniczy nr 6: Rozsypanka – umowa o dzieło
Uporządkuj treść umowy (numerując kolejno paragrafy) lub wpisz informacje w miejsce
kropek. Możesz również zaproponować zmiany w treści umowy.
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Materiał pomocniczy nr 7: Umowa o pracę na czas określony
Czas trwania umowy powinien być w sposób konkretny określony w umowie, czyli wymagane
jest podanie daty rozpoczęcia i daty zakończenia umowy. Ponadto umowa powinna być
sporządzona na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z określeniem: rodzaju
pracy, miejsca wykonywania pracy, wysokości wynagrodzenia, czasu trwania umowy
(od... do… ), daty zawarcia umowy (może to być ta sama data, co rozpoczęcie pracy), wymiaru
czasu pracy (całego etat, ½ etatu). Umowę muszą podpisać pracodawca i pracownik. Po
zakończeniu czasu na jaki umowa została zawarta następuje jej rozwiązanie. Warto jednak
pamiętać, że jeżeli pracodawca zawarł dwie kolejne umowy na czas określony i przerwy między
tymi umowami nieprzekraczają miesiąca, to trzecia umowa zawarta na czas określony może się
automatycznie przekształcić w umowę na czas nieokreślony. Przy tego typu umowach nie
uwzględnia się umowy na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy lub tzw. umowy na
zastępstwo.
Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą wcześniej rozwiązać tego typu umowę. I tak mogą
to zrobić m.in. za dwutygodniowym wypowiedzeniem (warunek: w umowie przewidziano taką
możliwość i umowa trwa dłużej niż 6 miesięcy), na mocy porozumienia stron, bez
wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.). Na pewno zawieranie tego typu umowy jest
korzystne dla pracodawcy, ponieważ jest krótki okres jej wypowiedzenia bez względu na to na
jaki okres czasu została zawarta umowa. Należy jednak pamiętać, że gdyby umowa na czas
określony uległa rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy, to pracodawca
musi ją przedłużyć do dnia porodu.
Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1 998 r. Nr 21 poz. 94
z późn. zm.)
Tekst ustawy dostępny na CD i na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/.

Materiał pomocniczy nr 8: Umowa na czas wykonania określonej pracy
Umowa powinna być sporządzona na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
z określeniem: rodzaju pracy, miejsca wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia, czasu
wykonania określonej pracy, daty zawarcia umowy (może to być ta sama data, co rozpoczęcie
pracy), wymiaru czasu pracy (cały etat, ½ etatu). Umowę muszą podpisać pracodawca
i pracownik.
Pracodawca może zatrudnić pracownika na podstawie umowy na czas wykonywania określonej
pracy, czyli umowa ta będzie trwała tak długo, aż zostanie wykonana konkretna praca
(np. murarz będzie zatrudniony do czasu, aż zakończy się budowa osiedla). Zawieranie takich
umów jest szczególnie korzystne dla pracodawcy, kiedy np. nasilają się pewnego rodzaju prace
i pracodawca musi zatrudnić większą liczbę np. murarzy, czy kierowców. Dlatego zatrudnia ich
dodatkowo, ponieważ przez cały rok nie musi mieć aż tak dużej załogi. Dla pracodawcy ta
umowa ma z pewnością zasadniczą wadę, ponieważ nie może zostać rozwiązana za
wypowiedzeniem. Umowa rozwiązuje się sama dopiero wówczas, gdy zostanie wykonana
określona praca, ale rozwiązuje się także na mocy porozumienia stron i na podstawie art. 52
k.p., czyli bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ponadto jeżeli umowa ta uległaby
rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy, zostaje automatycznie
przedłużona do dnia porodu.
Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1 998 r. Nr 21 poz. 94
z późn. zm.)
Tekst ustawy dostępny na CD i na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/.
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Materiał pomocniczy nr 9: Umowa o pracę na zastępstwo
Umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy na czas określony i jest zawierana na czas
usprawiedliwionej nieobecności w przedsiębiorstwie pracownika, który będzie zastępowany
(np. przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym). Umowa ta rozwiązuje się sama
w momencie powrotu zastępowanego pracownika lub gdy jego nieobecność przestaje być
usprawiedliwiona. Nie przedłuża się automatycznie, gdy przykładowo zatrudniona na jej
podstawie pracownica zachodzi w ciążę. Można ją rozwiązać za 3 – dniowym wypowiedzeniem
przez pracownika lub przez pracodawcę, ale także na mocy porozumienia stron.
Umowa o pracę na zastępstwo powinna być sporządzona na piśmie w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach z określeniem: rodzaju pracy, miejsca wykonywania pracy, wysokości
wynagrodzenia, czasu trwania umowy ze wskazaniem jaki pracownik będzie zastępowany, daty
zawarcia umowy (może to być ta sama data co rozpoczęcie pracy), wymiaru czasu pracy
(całego etat, ½ etatu). Umowę muszą podpisać pracodawca i pracownik.
Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1 998 r. Nr 21 poz. 94
z późn. zm.)
Tekst ustawy dostępny na CD i na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/.

Materiał pomocniczy nr 10: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Strony określają w tego typu umowie wyłącznie moment rozpoczęcia pracy, natomiast nie
podają, do kiedy umowa będzie trwała. Dlatego czas trwania umowa nie zawiera terminu
zakończenia umowy. Umowa tego typu może zostać rozwiązana przez pracownika lub
pracodawcę albo na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron (pracownika
lub pracodawcy) z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu
wypowiedzenia (np. z art. 52 k.p.). W umowie na czas nieokreślony terminy wypowiedzenia
wynoszą gdy pracownik pracował:
a) do 6 miesięcy – 2 tygodnie,
b) 6 miesięcy i więcej – 1 miesiąc,
c) 3 lata i więcej – 3 miesiące.
Tego typu mowa musi zostać zawarta na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
i określać: strony umowy, rodzaj umowy, miejsce wykonywania, wysokość wynagrodzenia, datę
rozpoczęcia pracy, datę zawarcia umowy, wymiar czasu pracy (np. cały etat, ¼ etatu) oraz
podpisy stron (pracownika i pracodawcy). Tego typu umowa daje pracownikowi stabilność
zatrudnienia, co jest także korzystne dla przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala pracodawcy
uniknąć częstego przyuczania do pracy nowych pracowników. Z pewnością najtrudniej jest
zwolnić pracodawcy pracownika zatrudnionego na podstawie tej umowy, ponieważ pracodawca
musi podać przyczynę wypowiedzenia oraz zachować okres wypowiedzenia, o którym pisano
powyżej.
Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1 998 r. Nr 21 poz. 94
z późn. zm.)
Tekst ustawy dostępny na CD i na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/.
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Scenariusz 2

Temat:
Pracownik i pracodawca – jakie mamy prawa?
Cele:
- kształtowanie świadomości prawnej w zakresie praw pracownika i pracodawcy
- doskonalenie umiejętności pracy z aktami prawnymi
- rozwijanie zainteresowań związanych z prawem pracy
Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody i techniki:
dyskusja, burza mózgów, praca z teksem, praca w grupie, praca w parach
Materiały pomocnicze:
1 . obowiązki pracodawcy i pracownika (na CD)
2. podstawowe zasady prawa pracy (na CD)
3. studium przypadku
Pojęcia kluczowe:
pracodawca, pracownik, prawa, kodeks pracy, urlop.
Przebieg zajęć
1 . Zapisz na papierze flipchart słowo „pracodawca”. Rozdaj każdej osobie po dwie kartki
i poproś o zapisanie na nich cech pracodawcy, jakie przychodzą im na myśl. Następnie poproś
osoby uczestniczące, aby każda z nich wymieniła cechy jakie napisała i ułożyła je wokół słowa
„pracodawca”, tak aby utworzyć słońce. Jeżeli jakieś określenie już się pojawiło, przedłużamy
promień dodając kartkę do już ułożonego pojęcia. Kiedy wszystkie osoby uczestniczące udzielą
odpowiedzi, rozdaj im znowu po dwie kartki, tym razem innego koloru i poproś, aby zapisały
na nich cechy „idealnego pracodawcy”. Dalszą część ćwiczenia przeprowadź podobnie jak
wcześniej. Po zebraniu wszystkich skojarzeń zastanów się wspólnie z uczestnikami, dlaczego
wasze słońce ma, takie a nie inne promienie, które z nich są dłuższe i dlaczego tak jest,
a które krótsze i z jakiego powodu. Poprowadź, krótką dyskusję na ten temat. Zwróć uwagę na
to, że często stereotypowo oceniamy pracownika i pracodawcę, a przecież zawsze każdy z nas
może znaleźć się zarówno w jednej, jak i w drugiej roli. Dlatego tak ważna jest znajomość
swoich praw.

Uwaga: Powyższe ćwiczenie możesz również wykonać ze słowem: „pracownik”.
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2. Zapisz na dwóch papierach flipchart dwa sformułowania – na jednym: „Najważniejsze
prawa pracownika”, a na drugim: „Najważniejsze prawa pracodawcy”. Następnie rozdaj
osobom uczestniczącym kolorowe samoprzylepne kartki i poproś o zapisanie na nich
najważniejszych praw – zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Osoby uczestniczące na jednej
kartce zapisują jedno prawo. Każda z osób powinna zapisać jedno prawo dla pracodawcy
i jedno dla pracownika. Uporządkuj odpowiedzi na papierach flipchart, tak aby wskazać jakie
prawo/prawa są dla uczestników najważniejsze. Zadaj pytanie podsumowujące: dlaczego te, a
nie inne prawa są waszym zdaniem ważne? Zbierz odpowiedzi uczestników/uczestniczek zajęć
stosując metodę rundki bez przymusu.
3. Rozdaj osobom uczestniczącym materiał pomocniczy nr 1: obowiązki pracodawcy i pracownika
(na CD) i poproś o zapoznanie się z nim. Zwróć uwagę, że jeżeli dany zapis jest prawem
pracownika to będzie on także obowiązkiem pracodawcy i na odwrót. Po przeczytaniu tekstu zadaj
pytanie: o jakich prawach zapomnieliście/zapomniałyście w poprzedniej części zajęć (jakie prawa
pracownika/ pracodawcy nie wymieniliście/nie wymieniłyście), a po przeczytaniu fragmentu
kodeksu pracy wydają wam się one ważne? Wypisz podane prawa na papierze flipchart.
4. Poproś osoby uczestniczące o dobranie się w pary tak, aby jedna osoba była pracodawcą
a druga pracownikiem. Następnie poproś, aby porozmawiali w parach na temat: jakie prawa są
najczęściej łamane. Przy czym, pracownik wypowiada się na temat praw pracowniczych,
a pracodawca na temat praw pracodawców. Ponadto zasada rozmowy w parach będzie taka, że
przez pierwsze 2 minuty mówi pracownik, a przez następne 2 minuty – pracodawca (zaznacz,
że dasz sygnał do zmiany rozmówcy). W czasie, kiedy jedna osoba mówi, druga słucha i tylko
zadaje pytania. Po zakończeniu rozmowy w parach, połącz osoby w czwórki i poproś
o ponowną wymianę poglądów. Rozdaj grupom papiery flipchart i poproś, aby zapisały na nich
przykłady łamania praw pracownika i pracodawcy. Zapisz w widocznym miejscu czas pracy
grup. Po zakończeniu pracy poproś grupy o rozwieszenie arkuszy w widocznym dla wszystkich
miejscu i krótko podsumuj ich pracę. Zwróć uwagę na prawa, które są najczęściej łamane.
5. W kolejnej części zajęć osoby uczestniczące będą pracować w tych samych zespołach,
a ich zadaniem będzie tym razem przygotowanie plakatów, które będą uświadamiać młodym
ludziom, po raz pierwszy rozpoczynającym pracę, jakie mają prawa. Wyznacz czas pracy grup
i rozdaj osobom uczestniczącym odpowiednie materiały piśmiennicze oraz materiał
pomocniczy nr 2: podstawowe zasady prawa pracy (na CD). Poproś o wyznaczenie do
prezentacji plakatu jedną osobę z utworzonej grupy. Po prezentacji prac grup rozdaj każdej
osobie uczestniczącej małą samoprzylepną kartkę i poproś, aby przykleiła ją na plakacie
najlepiej jej zdaniem promującym prawa pracownicze. Zaznacz jednak, że osoby z danej grupy
nie mogą głosować na swój plakat. Przeprowadź głosowanie i ogłoś zwycięzców.
W podsumowaniu tej części zajęć poproś poszczególne osoby uczestniczące o odpowiedź na
pytanie: Czego nauczyły się dotychczas na zajęciach?
6. Powiedz uczestnikom i uczestniczkom zajęć, że sprawdzicie zdobytą wiedzę, analizując
prawo pracownika do urlopu. Podziel osoby uczestniczące na grupy, a następnie każdej z nich
rozdaj materiał pomocniczy nr 3: studium przypadku z prośbą o wykonanie zdania. Wyznacz
czas pracy grup, a po jego upływie poproś grupy o prezentację rozwiązania. W podsumowaniu
ćwiczenia zwróć uwagę, że takie prawa jak prawo do urlopu i prawo do wynagrodzenia należą
do podstawowych praw, których pracownik nie może zostać pozbawiony.
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Materiał pomocniczy nr 3: Studium przypadku
Jan Nowak ukończył liceum ogólnokształcące i rozpoczął pracę w dniu 1 lipca 201 1 roku.
1 ) Kiedy otrzyma pierwszy urlop i w jakim wymiarze?
2) Jaka wielkość urlopu mu przysługuje po roku?
3) Po ilu latach otrzyma wyższy wymiar urlopu?
Zastanówcie się, jak zmieniłaby się sytuacja Jana, kiedy ukończyłby studia wyższe.
Do rozwiązania zadania zastosuj zamieszczone poniżej przepisy kodeksu pracy.
Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1 998 r. Nr 21 poz. 94
z późn. zm.). Tekst ustawy dostępny na CD oraz stronie: http://isap.sejm.gov.pl/.
DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE
Rozdział I Urlopy wypoczynkowe
Art. 1 52. [Prawo do urlopu] § 1 . Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu
wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”.
§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 1 53. [Nabycie prawa do urlopu] § 1 . Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął
pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1 /1 2 wymiaru urlopu przysługującego mu po
przepracowaniu roku.
§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
Art. 1 54. [Wymiar urlopu] § 1 . Wymiar urlopu wynosi:
1 ) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 1 0 lat,
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 1 0 lat.
§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1 ; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do
pełnego dnia.
§ 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.
Art. 1 541 . [Okres poprzedniego zatrudnienia] § 1 . Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu,
wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.
§ 2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego
niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.
Art. 1542. [Udzielanie urlopu] § 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem
czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.
§ 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1 , jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych
przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
§ 4. Udzielenie pracownikowi urlopu, w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu
pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar
czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.
Art. 1 55. [Nauka w szkole] § 1 . Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
5) szkoły policealnej - 6 lat,
6) szkoły wyższej - 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1 -6, nie podlegają sumowaniu.
§ 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź
okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.
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Scenariusz 3

Temat:
Pracownik – jak dochodzić swoich praw?
Cele:
- nabycie wiedzy związanej z dochodzeniem swoich praw
- rozwijanie aktywnych postaw obywatelskich
- kształtowanie świadomości prawnej
Czas:
2 godziny dydaktyczne
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody i techniki:
burza mózgów, praca w grupach, praca w parach, drzewo decyzyjne, dyskusja, metoda
argumentów za i przeciw
Materiały pomocnicze:
1 . pozew
2. kodeks pracy (fragmenty) – stosunek pracy (na CD)
3. drzewko decyzyjne
4. sądowa kontrola legalności działań pracodawcy
5. kodeks pracy (fragmenty) – rozwiązanie umowy o pracę (na CD)
6. kodeks pracy (fragmenty; na CD)
7. studium przypadku
8. wzory pism (na CD)
Pojęcia kluczowe:
pracownik, pracodawca, pozew, sąd pracy, rozwiązanie umowy o pracę
Przebieg zajęć
1 . Rozpocznij zajęcia od burzy mózgów, w której przypomnisz wspólnie z osobami
uczestniczącymi podstawowe prawa pracownicze. Zebrane odpowiedzi spisz na papierze
flipchart, a w podsumowaniu przeczytaj najważniejsze, według ciebie, prawa.
2. Podziel osoby uczestniczące na czteroosobowe grupy, a następnie każdej z grup rozdaj
materiał pomocniczy nr 1: pozew i materiał pomocniczy nr 2: kodeks pracy (fragmenty) –
stosunek pracy (na CD) z prośbą o ułożenie pozwu z poszczególnych części tekstu zawartego
w materiale pomocniczym nr 1 . Ponadto zwróć uwagę na to, że osoby uczestniczące mogą
dopisać do pozwu treści, odwołując się do zapisów kodeksu pracy z materiału pomocniczego
nr 2, ponieważ „rozsypanka” nie stanowi opisu idealnego pisma procesowego. Wyznacz czas
pracy grupom i zapisz go w widocznym miejscu. Po zakończeniu pracy poproś o wywieszenie
przygotowanych przez grupy pozwów i o refleksje. Zadaj pytanie: co sprawiało trudność
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poszczególnym osobom w tym ćwiczeniu? Porównaj zapisy poszczególnych grup. Zwróć uwagę
na to, co musi być zawarte w pozwie.

Uwaga: Nie zapomnij przed rozdaniem
elementy.

materiału pomocniczego nr 1 porozcinać poszczególne

3. Poproś osoby uczestniczące, aby pracując tym razem w parach, zapoznały się jeszcze raz
z materiałem pomocniczym nr 2: kodeks pracy (fragmenty) – stosunek pracy (na CD)
i wskazały, w jaki sposób pracownik może dochodzić swoich praw. Po wyznaczonym czasie
pracy (pamiętaj o jego zapisaniu) zbierz informacje od osób uczestniczących (rundka bez
przymusu), a następnie wypisz na tablicy lub papierze flipchart sposoby dochodzenia praw
przez pracownika. Dodatkowo podczas podsumowania możesz zapytać o mocne i słabe strony
każdego z rozwiązań. Zwróć uwagę, że postępowanie sądowe, kiedy powodem jest pracownik,
nie wiąże się dla niego z opłatą wpisową, przy składanie składa pozew.
4. Następnie poproś, aby poszczególne pary połączyły się w czwórki i tym razem zastanowiły
się, nad konkretnym przypadkiem, czy pracownik powinien, czy nie powinien złożyć pozwu
przeciwko pracodawcy. Wyjaśnij, że ćwiczenie które będą wykonywać będzie odbywało się
techniką drzewa decyzyjnego. Rozdaj poszczególnym grupom materiały pomocnicze nr 3:
drzewko decyzyjne, 4: sądowa kontrola legalności działań pracodawcy i 5: kodeks pracy
(fragmenty) – rozwiązanie umowy o pracę (na CD) oraz wyznacz czas pracy grup. Po
zakończeniu pracy w grupach poproś osoby uczestniczące o prezentację swoich drzew
decyzyjnych. Podsumuj pracę, wskazując na najczęściej wybierane przez nie rozwiązania,
a także argumenty jakich używali na poparcie swoich wyborów. Na zakończenie możesz
poprosić, aby po jednej stronie usiadły te osoby, które uważają, że w tej konkretnej sytuacji
dochodziłyby swoich praw na drodze sądowej, a po drugiej – te osoby, które są przeciwnego
zdania.

Uwaga: Drzewko decyzyjne jest to technika graficznego przedstawienia analizowanego
problemu, która składa się z następujących elementów: sytuacji problemowej (sytuacji
wymagającej podjęcia decyzji); możliwych rozwiązań; skutków przyjętych rozwiązań (zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych); określonych celów i wartości, które kierują człowiekiem,
jeżeli wybiera jedno lub drugie rozwiązanie. W ostatnim etapie drzewa decyzyjnego może
znaleźć się podjęcie decyzji, czyli wybór konkretnego rozwiązania. Technikę drzewa
decyzyjnego możemy stosować do pracy indywidualnej, a także grupowej.
5. W kolejnej części zajęć odwołaj się do doświadczeń z ćwiczenia związanego z drzewem
decyzyjnym i poproś osoby uczestniczące, aby wypowiedziały się na temat: Dlaczego
pracownik nie dochodzi swoich praw? Zapytaj, czy znają takie przypadki ze swojego
najbliższego otoczenia? A może z filmów lub z książek? Co było powodem niepodejmowania
decyzji o wystąpieniu na drogę prawną?
Dodaj, jeżeli nie pojawiła się ta opinia w toku dyskusji, że ludzie bardzo często nie wiedzą, że
mogą to zrobić, nie mają pieniędzy, nie umieją itp. Zapytaj, kto mógłby im pomóc? Gdzie
mogliby szukać pomocy w tej sprawie?
6. Przeczytaj fragmenty kodeksu pracy ( materiał pomocniczy nr 5: kodeks pracy (fragmenty)
– rozwiązanie umowy o pracę; na CD) i wskaż sposoby rozwiązania umowy o pracę np. umowa
o pracę może być rozwiązana na podstawie porozumienia stron, przez wypowiedzenie jednej ze
stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia.
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8. Przedstaw następującą sytuację:
Jan Kowalski jest zatrudniony na stanowisku kierowcy w Biurze turystycznym „Bezpieczny
świat” w MI EJSOWOŚCI X. Podczas kontroli drogowej, gdy wracał z imienin siostry okazało
się, że Jan Kowalski znajdował się pod wpływem alkoholu, co w konsekwencji spowodowało
utratę prawa jazdy przez kierowcę. Pracodawca chce rozwiązać umowę z pracownikiem – który
sposób rozwiązania umowy wybierze i dlaczego? Wykorzystaj jeden ze wzorów ( materiał
pomocniczy nr 8: wzory pism; na CD), a następnie podaj argumenty za i przeciw temu
rozwiązaniu.
Poproś osoby uczestniczące o omówienie zadania w parach lub czwórkach i dokonanie wyboru.
Rozdaj materiał pomocniczy nr 6: kodeks pracy (fragmenty; na CD) i 7: studium przypadku. Po
zakończeniu pracy poproś o zabranie głosu po jednym zwolenniku/zwolenniczce każdego
z proponowanych rozwiązań. W podsumowaniu można przeprowadzić dyskusję nad tym, który
sposób rozwiązania umowy o prace jest lepszy dla pracownika, a który dla pracodawcy? Poproś
o uzasadnienie stanowisk w tej sprawie.
9. Poproś osoby uczestniczące o wskazanie, ich zdaniem, najważniejszych fragmentów zajęć.
Zapytaj, dlaczego tak sądzą? Podsumuj odpowiedzi hasłem ignorantia iuris nocet
(nieznajomość prawa szkodzi).
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Materiał pomocniczy nr 1: Pozew
Proszę poprzecinać wzdłuż przerywanych linii.
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Materiał pomocniczy nr 3: Drzewo decyzyjne
Twoja decyzja
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Materiał pomocniczy nr 4: Sądowa kontrola legalności działań pracodawcy
Podstawową ochronę praw pracowniczych zapewnia prawo do sądowej kontroli legalności
działań pracodawcy.
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia
doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. W razie ustalenia, że wypowiedzenie
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy
o wypowiadaniu, sąd orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia. Jeżeli umowa uległa już
rozwiązaniu, sąd może orzec o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach lub
o odszkodowaniu.
W razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez
wypowiedzenia pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich
warunkach albo o odszkodowanie. Żądanie w tym zakresie wnosi się do sądu pracy w ciągu 1 4
dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub
od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. O bezskuteczności wypowiedzenia, przywróceniu do
pracy lub o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Źródło:
http://www.codziennikprawny.pl/pytanie/1 69/924/co_zrobic_w_przypadku_niezgodnego_z_pra
wem_wypowiedzenia_lub_rozwiazania_umowy_o_prace z dnia 1 2 października 201 0 r.

Materiał pomocniczy nr 7: Studium przypadku
Jan Kowalski jest zatrudniony na stanowisku kierowcy w Biurze turystycznym „Bezpieczny
świat” w MI EJSOWOŚCI X. Podczas kontroli drogowej, gdy wracał z imienin siostry okazała
się, że Jan Kowalski znajdował się pod wpływem alkoholu, co w konsekwencji spowodowało
utratę prawa jazdy przez kierowcę. Pracodawca chce rozwiązać umowę z pracownikiem – który
rodzaj umowy wybierzesz i dlaczego? Wykorzystaj jeden ze wzorów a następnie podaj
argumenty za i przeciw temu rozwiązaniu.
Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1 998 r. Nr 21 poz. 94
z późn. zm.). Tekst ustawy dostępny na CD oraz na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Art. 52. [Rozwiązanie z winy pracownika] § 1 . Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
w razie:
1 ) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na
zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania
przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
§ 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej
organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności
rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.
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Scenariusz 4

Temat:
Prawa konsumenta – zawieramy umowy i co dalej?
Cele:
- kształtowanie aktywnych postaw konsumenckich
- doskonalenie umiejętności pracy z aktami prawnymi
- rozwijanie świadomości prawnej
Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody i techniki:
burza mózgów, mapa mentalna, praca w grupach, praca w parach
Materiały pomocnicze:
1 . kodeks cywilny (fragmenty; na CD)
2. gwarancja, reklamacja
3. umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy
Pojęcia kluczowe:
osoba fizyczna, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, konsument, niezgodność
towaru z umową, gwarancja, sprzedaż na odległość, sprzedaż poza siedzibą przedsiębiorcy
Przebieg zajęć
1. Rozpocznij zajęcia od krótkiego wprowadzenia na temat prawa cywilnego, powiedz, co oznacza
termin: osoba fizyczna, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych. Wykorzystaj do tego
materiał pomocniczy nr 1: kodeks cywilny (fragmenty; na CD). Następnie poproś osoby
uczestniczące, aby przypomniały sobie, jakich zakupów dokonywały w wieku 7 lat. Zadaj im
ponadto pytania: czy mogły kupować wszystko? Czego na pewno nie? A co na pewno tak?
Ćwiczenie możesz również przeprowadzić w taki sposób, że rozdasz wszystkim osobom dwa
kolory kartek i poprosisz o zapisanie, co mogły, a czego nie mogły kupować w wieku 7 lat..
Następnie połóż na podłodze dwa arkusze papieru, na jednym napisz – „7-latek/tka może
kupować”, a na drugim „7-latek/tka nie może kupować”. Zachęć osoby uczestniczące, aby
umieściły poszczególne kartki wokół napisów. Podobne napisy na poszczególnych kartkach
należy umieścić obok siebie, tak aby tworzyły tzw. promień słońca”. W ten sposób ułożą się
krótsze lub dłuższe promienie. Te informacje możesz wykorzystać w podsumowaniu, zwracając
uwagę na najczęściej pojawiające się odpowiedzi.
Zachęć osoby uczestniczące do uzasadnienia swoich opinii.
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2. Podziel osoby uczestniczące na grupy i każdej z nich rozdaj materiał pomocniczy nr 1:
kodeks cywilny (fragmenty; na CD) oraz duży arkusz papieru. Poproś, aby każda z grup
odpowiedziała na poniższe pytania i uzasadniła swoje odpowiedzi, powołując się na przepisy
kodeksu cywilnego.
1 ) Czy 6 latek może kupić węża w sklepie zoologicznym?
2) Czy 6 latek może kupić rybkę w sklepie zoologicznym?
3) Czy 1 2 latek może kupić rower?
4) Czy 1 6 latek może kupić spodnie?
5) Czy 7 latek może kupić bułkę w sklepiku szkolnym?
6) Czy 1 2 latek może kupić aparat fotograficzny?
Odpowiedzi:
1 ) Nie, ponieważ nie ma zdolności do czynności prawnych; art. 1 2 i 1 4 k.c.
2) Nie, ponieważ nie ma zdolności do czynności prawnych; art. 1 2 i 1 4 k.c.
3) Nie, ponieważ nie ma zdolności do czynności prawnych; art. 1 2 i 1 4 k.c.
4) Może, ale rodzice muszą potwierdzić umowę. W pełni może dysponować tylko zarobionymi
przez siebie pieniędzmi; art. 1 5, 1 7, 1 8 i 21 k.c.
5) Tak, ponieważ umowa należy do zwykłych czynności dnia codziennego; art. 1 2, 1 4 § 2.
6) Nie, ponieważ nie ma zdolności do czynności prawnych; art. 1 2 i 1 4 k.c.
Poproś osoby uczestniczące o odpowiedzi na forum. W podsumowaniu jeszcze raz zwróć uwagę
na różne rodzaje zdolności do czynności prawnej oraz na to, kim według prawa cywilnego jest
konsument. Wszystkie informacje znajdziesz w materiale pomocniczym nr 1 (na CD).

Uwaga: Pytania możesz zapisać na arkuszu papieru flipchart.
3. Każdej z grup, które pracowały razem w poprzedniej części zajęć, rozdaj jeden arkusz
papieru z zapisanym na nim zadaniem: „Anna Kowalska kupiła za 250 zł buty w sklepie
obuwniczym. Po pierwszym tygodniu używania, okazało się, że pękła podeszwa. Sporządźcie
listę działań, jakie może podjąć Anna Kowalska.”
Pamiętaj o wyznaczeniu czasu pracy grup, a po jego zakończeniu rozwieś przygotowane listy
działań. Wraz z osobami uczestniczącymi ustal punkty wspólne poszczególnych prac i określ,
jakie możliwości działania ma Anna Kowalska. Następnie rozdaj grupom materiał pomocniczy
nr 2: gwarancja, reklamacja i poproś o zapoznanie się z nim. Po zakończeniu tej części
ćwiczenia, poszczególne grupy wracają do swoich plakatów, podejmują decyzję oraz piszą jej
mocne i słabe strony. Poproś zespoły o prezentację efektów swojej pracy. W podsumowaniu
zwróć uwagę na różnice między niezgodnością towaru z umową i gwarancją.
4. Wprowadź uczestników i uczestniczki zajęć do następnego ćwiczenia, zadając im pytanie,
co wiedzą na temat sprzedaży w I nternecie i jakie są ich dotychczasowe doświadczenia w tym
temacie. Postaraj się, aby wypowiedziała się większość osób. Następnie podziel poszczególne
osoby uczestniczące na pary i każdej z nich rozdaj materiał pomocniczy nr 3: umowa
zawierana poza lokalem przedsiębiorcy oraz poproś o zapoznanie się z nim. Zachęć grupy, aby
wypisały prawa jakie mają konsumenci w obu przypadkach. Poproś zespoły o przygotowanie
odpowiedzi w formie plakatów. Wyznacz czas pracy poszczególnym grupom, a po jego
zakończeniu poproś przedstawicieli/ki grup o prezentację efektów prac. W podsumowaniu
zwróć uwagę na znaczenie znajomości praw konsumenckich.
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5. W kolejnej części zajęć poproś, aby osoby uczestniczące (praca odbywa się w tych samych
grupach co poprzednio) przygotowały „Dekalog konsumenta”. I tak np. grupa nr 1 przygotuje
„Dekalog konsumenta – dziecka”, grupa nr 2 – „Dekalog konsumenta w I nternecie”, grupa nr
– 3 „Dekalog konsumenta, który kupuje buty”, grupa nr 4 – „Dekalog pełnoletniego
konsumenta”, grupa nr 5 – „Dekalog konsumenta towarów spożywczych”.
6. Ostatnią część zajęć poprowadź również w grupach, ale innych niż w poprzednich
ćwiczeniach. Rozdaj każdemu z zespołów konturową mapę Polski i poproś osoby
uczestniczące, aby korzystając z I nternetu sporządziły mapę instytucji, które zajmują się
ochroną praw konsumentów.

Źródła:
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1 964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1 964 r. Nr 1 6, poz. 93 ze
zm.) - jednakże należy pamiętać, że przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji
i rękojmi przy sprzedaży nie stosuje się w sprzedaży konsumenckiej, tekst ustawy dostępny
na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/
- Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 41 , poz. 1 1 76, ze zm.) - ustawa ta
reguluje m.in. prawa konsumenta, który kupuje towar od firmy, tekst ustawy dostępny na
stronie: http://isap.sejm.gov.pl/
- Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z 2000 r.
Nr 22, poz. 271 , ze zm.) - ustawa ta reguluje m.in. prawa konsumenta przy umowach
zawieranych poza lokalem firmy sprzedającej towar oraz przy umowach zawieranych przez
I nternet, tekst ustawy dostępny na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/
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Materiał pomocniczy nr 2: Gwarancja, reklamacja
Wady kupowanych towarów zdarzają się bardzo często. Zawsze jednak musimy pamiętać
o naszych uprawnieniach, wynikających zarówno z gwarancji, jak i z niezgodności towaru
z umową.
Gwarancja jest to przede wszystkim pisemne zobowiązanie producenta, sprzedawcy lub
importera, co do jakości towaru, a to co zaoferował nam gwarant zostało zapisane w karcie
gwarancyjnej lub instrukcji obsługi. Dlatego przed skorzystaniem z gwarancji należy dokładnie
zapoznać się z jej warunkami, czyli:
1 ) czasem obowiązywania,
2) rodzajem odpowiedzialności gwaranta,
3) możliwością wymiany towaru na nowy,
4) lokalizacją punktów serwisowych,
5) przechowywaniem opakowań po towarze, ponieważ często jest to warunek skorzystania
z gwarancji,
6) terminem rozpatrzenia sprawy z tytułu gwarancji.
Kolejne uprawnienie to reklamowanie towaru z powodu jego niezgodności z umową, które
przysługuje nam wówczas, kiedy zakupiony przez nas towar:
- nie nadaje się do celu, do jakiego ma być zwykle używany,
- jego właściwości nie odpowiadają właściwościom tego rodzaju towarów,
- nie ma cech deklarowanych przez sprzedawcę lub producenta,
- nie jest kompletny lub jest uszkodzony.
Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową składamy do sprzedawcy, który odpowiada
prawnie wobec kupującego. W tym przypadku możemy żądać nieodpłatnej naprawy rzeczy albo
wymiany na nową, wolną od wad. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy np. naprawa jest
niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, mamy prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu
pieniędzy, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Z prawa do złożenia reklamacji
w związku z niezgodnością towaru z umową możemy skorzystać przez dwa lata od dnia
wydania towaru, przy czym mamy obowiązek powiadomić sprzedawcę w ciągu dwóch miesięcy
od ujawnienia się tej niezgodności. Do naszych roszczeń sprzedawca powinien ustosunkować
się „niezwłocznie”, jednak jeśli tego nie zrobi w ciągu 1 4 dni, to zgodnie z przepisami prawa
uważa się, że nasza reklamacja została uznana. W przypadku towarów spożywczych termin na
złożenie reklamacji wynosi 3 dni od dnia zakupu lub od dnia otwarcia firmowego opakowania.

Pamiętaj: Udzielenie gwarancji nie pozbawia nas praw możliwości dochodzenia swoich praw
w związku z niezgodnością towaru z umową. To konsument może zadecydować, czy korzysta
z jednego, czy z drugiego prawa.
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Materiał pomocniczy nr 3: Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy
Na czym polega umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy?
Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa ma miejsce wtedy, gdy przedsiębiorca
zawiera umowy (na podstawie których dostarcza konsumentowi towary lub świadczy usługi)
w trakcie zorganizowanego przez przedsiębiorcę wyjazdu poza lokal przedsiębiorstwa (miejsce
przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności
gospodarczej), lub jeśli przedsiębiorca odwiedza konsumenta np. w domu lub w miejscu pracy.
Należy zaznaczyć, że w każdym z wymienionych przypadków odwiedziny te nie mogą odbywać
się na życzenie konsumenta. Do zawarcia umowy poza lokalem dochodzi, gdy przedsiębiorca
niespodziewanie przedstawi swoją ofertę w miejscu, gdzie nie prowadzi stale swojej
działalności.
Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od
zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony
z wszelkich zobowiązań. Przedmiot świadczenia, np. nabytą rzecz należy zwrócić sprzedawcy
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.
Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki od daty
dokonania przedpłaty.

Źródło:
http://www.codziennikprawny.pl/pytanie/286/1 027/na_czym_polega_umowa_zawierana_poza_l
okalem_przedsiebiorcy z dnia 21 .09.201 0 r.
Na czym polega umowa zawierana na odległość oraz drogą elektroniczną?
Umowa zawierana na odległość jest to umowa między konsumentem a przedsiębiorcą, zawarta
za pomocą środka porozumiewania się na odległość – np. telefonu. Najpóźniej z chwilą
odebrania towaru przez konsumenta, umowa musi zostać potwierdzona na piśmie.
Przedsiębiorca musi jednak zaznaczyć w ofercie, iż umowa może zostać zawarta na odległość
– może to nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta i na koszt przedsiębiorcy.
Konsument ma prawo odstąpić od zawartej w ten sposób umowy bez podania przyczyny
w ciągu 1 0 dni od otrzymania towaru.
Przez umowę zawartą drogą elektroniczną należy rozumieć takie umowy, gdy konsument
składa zamówienie przez I nternet, a towar otrzymuje bądź pocztą, bądź też bezpośrednio
drogą elektroniczną. Również i w tym przypadku konsument może odstąpić od takiej umowy
w terminie 1 0 dni od otrzymania zamówionego produktu.

Źródło:
http://www.codziennikprawny.pl/pytanie/285/1 027/na_czym_polega_umowa_zawierana_na_odl
eglosc_oraz_droga_elektroniczna z dnia 21 .09.201 0 r.
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Sc e n a ri u sz 1

Temat:
Co to jest przemoc w rodzinie?
Cel:
przekazanie wiedzy dotyczącej przemocy w rodzinie, form w jakich występuje oraz
mechanizmów psychologicznych z nią związanych
Czas trwania:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- burza mózgów
- mini wykład
- wykład interaktywny
- praca w grupach
Materiały pomocnicze:
1 . definicja przemocy
2. rodzaj przemocy a zachowania
3. psychologiczne mechanizmy przemocy (na CD)
Kluczowe pojęcia:
Przemoc w rodzinie – zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw
członkowi/członkini rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.
Przygotowanie do zajęć
Scenariusz jest podzielony na trzy części – definicja przemocy, formy przemocy i mechanizmy
przemocy w rodzinie.
Osoba prowadząca powinna być przygotowana na to, że wśród osób uczestniczących mogą być
osoby, które zostały dotknięte przemocą lub były świadkami przemocy w rodzinie i poruszane
zagadnienia mogą budzić w nich silne emocje. Musi być przygotowana, by w razie trudności
odpowiednio zareagować i zaproponować pomoc.
Na zajęcia można zaprosić psychologa/psycholożkę, zajmującego/zajmującą się pomocą ofiarom
przemocy w rodzinie.
Warsztat może być prowadzony samodzielnie lub jako kontynuacja zajęć dotyczących mitów
i stereotypów na temat przemocy. Może być też wstępem do zajęć Prawo a przemoc w rodzinie.
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Przebieg zajęć
1 . Przedstaw osobom uczestniczącym cele zajęć. Poinformuj, że podczas zajęć dowiedzą się,
co to jest przemoc w rodzinie, jakie są jej formy oraz jakie mechanizmy możemy
zaobserwować w trakcie jej występowania.
2. Odtwórz wypowiedź ekspertki, którą znajdziesz na płycie CD. Zapytaj osoby uczestniczące
o odczucia, po czym podaj definicję przemocy w rodzinie. Powieś w widocznym miejscu
w klasie planszę – materiał pomocniczy nr 1: definicja przemocy.
3. Opowiedz o zachowaniach, w jakich może wyrażać się przemoc. Zaznacz, że wyróżniono
różne rodzaje przemocy - przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną i przemoc
przez zaniedbanie.
4. Podziel osoby uczestniczące na pięć grup. Każdej z grup daj kartkę z inną formą przemocy
– materiał pomocniczy nr 2: rodzaj przemocy a zachowania. Zadaniem grup jest dopisanie do
rodzaju przemocy przykładów zachowań sprawcy/sprawczyni.
5. Poproś grupy o prezentację wyników swojej pracy, podsumuj zajęcia. Dodaj, że
zaprezentowany podział jest umowny, często bowiem wszystkie rodzaje przemocy występują
jednocześnie.
6. Opowiedz o podstawowych mechanizmach przemocy w rodzinie. I stnieją koncepcje, które
tłumaczą psychologiczne mechanizmy przemocy (materiał pomocniczy nr 3; na CD). Dzięki
nim można zrozumieć istotę tego zjawiska, zrozumieć dlaczego ofiary „godzą się” na przemoc
i dlaczego tak trudno jest przerwać spiralę przemocy. Zadaj osobom uczestniczącym pytanie,
co sprawia, że ofiary przemocy w rodzinie nie szukają pomocy. Odpowiedzi zapisuj na tablicy
lub papierze flipchart.
Przykładowe odpowiedzi:
- brak pieniędzy, brak realnych możliwości
- przekonania religijne
- przekonanie, że to jest dobre dla dzieci
- nadzieja na zmianę
- niskie poczucie własnej wartości
- przyzwyczajenie.
7. Podkreśl, że przemoc domowa jest problemem wielu rodzin w Polsce, także tych najbliżej
nas. Ponieważ ofiarom przemocy trudno jest samym poradzić sobie z przemocą, bardzo ważne
jest reagowanie na przemoc w rodzinie.

Źródła:
- I rena Pospiszyl, Razem przeciwko przemocy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa
1 999 r.
- Anna Lipowska-Teutsch, Wychować, wyzwolić, wyleczyć, Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Warszawa 1 998.
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Linki:
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie
http://www.niebieskalinia.pl/, http://www.niebieskalinia.info/
- Centrum Praw Kobiet: http://www.cpk.org.pl/
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Materiał pomocniczy nr 1: Definicja przemocy
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw
członkowi/członkini rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie
i szkody.
Intencjonalność działania
Działanie sprawcy/sprawczyni ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie drugiej osoby. Nie
oznacza to oczywiście, że sprawca musi mieć pełną świadomość dotyczącą swoich powodów
i precyzyjny, przemyślany „na chłodno” plan.
Wyraźna asymetria sił
Musi istnieć przewaga jednej osoby nad drugą. Nie zawsze jest ona jednak oczywista dla
zewnętrznego obserwatora/obserwatorki. O przewadze może decydować różnica sił fizycznych,
sytuacja materialna każdej z osób, ale także osobista relacja pomiędzy dwiema osobami.
Narusza prawa i dobra osobiste ofiary
Sprawca/sprawczyni narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby – np. prawo do godności lub
nietykalności cielesnej.
Powoduje cierpienie i szkody
Skutkiem przemocy jest cierpienie i szkody, które mogą dotyczyć zdrowia psychicznego lub
fizycznego drugiej osoby.
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Materiał pomocniczy nr 2: Rodzaj przemocy a zachowania
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Podpowiedź dla osoby prowadzącej

są to zachowania takie, jak:

Ta forma przemocy dotyczy głównie dzieci.

że

1 31

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Sc e n a ri u sz 2

Temat:
Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie
Cele:
- nabycie wiedzy związanej z mitami i stereotypami dotyczącymi przemocy w rodzinie
- kształtowanie umiejętności dokonywania analizy informacji
W społecznej świadomości od dawna funkcjonuje wiele stereotypowych przekonań dotyczących
zjawiska przemocy domowej. Stereotypy wpływają na akceptację przemocy zarówno przez
osoby nią dotknięte, jak i przez ich otoczenie. Sprzyjają one sprawcy/sprawczyni, dając mu/jej
sygnał o społecznym przyzwoleniu na przemoc. Dlatego tak ważne jest pokazywanie, że
stereotypowe myślenie jest szkodliwe.

Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- dyskusja
- mini wykład
Materiały pomocnicze:
1 . twierdzenia do dyskusji
Kluczowe pojęcia:
Przemoc w rodzinie – zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw
członkowi/członkini rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.
Stereotyp – pojęcie, które oznacza generalizację dotyczącą pewnej grupy, a także różnych
zjawisk, gdzie określonym cechom i sytuacjom zostaje przypisane znaczenie, które jest często
fałszywym przeświadczeniem.
Mity – pojęcie oznaczające fałszywy pogląd na jakiś temat, wymysł, bajkę.
Przygotowanie zajęć
Dla niektórych osób uczestniczących przemoc w rodzinie może być trudnym osobistym
tematem. Należy przygotować się na to, żeby odpowiednio zareagować, jeżeli
uczniowie/uczennice zaczną mówić o swoich własnych doświadczeniach związanych
z przemocą. Warto przygotować sobie adresy i telefony do placówek, które udzielają pomocy
w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.
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Na warsztaty można zaprosić, w charakterze gościa, psychologa/psycholożkę,
specjalistę/specjalistkę w zakresie pracy z ofiarami przemocy w rodzinie.
Z materiału pomocniczego nr 1: twierdzenia do dyskusji należy wybrać te twierdzenia, które,
według osoby prowadzącej, mogą być użyte w określonej grupie wiekowej.

Przebieg zajęć
1 . Powiedz osobom uczestniczącym, że dziś porozmawiacie o problematyce przemocy
w rodzinie. Nie wyjaśniaj im, że rozmowa będzie dotyczyła mitów i stereotypów. Ważne jest
bowiem to, aby w trakcie lekcji same zauważyły, że na temat przemocy w rodzinie istnieje
wiele stereotypowych przekonań.
2. Podziel klasę na trzy grupy. Grupa A będzie miała za zadanie bronić zaprezentowanych
twierdzeń. Grupa B będzie miała za zadanie szukać argumentów przeciwko zaprezentowanym
twierdzeniom. Grupa C będzie miała za zadanie obserwować osoby dyskutujące i robić notatki
dotyczące swoich obserwacji.
Grupie A i grupie B dajemy kartkę z różnymi twierdzeniami dotyczącymi przemocy w rodzinie
(materiał pomocniczy nr 1: twierdzenia do dyskusji). Poinformuj osoby uczestniczące, że
zadaniem grupy A jest przygotowanie trzech argumentów na obronę każdego twierdzenia,
zadaniem grupy B jest przygotowanie trzech argumentów przeciwko każdemu twierdzeniu.
Żeby było sprawiedliwie możemy podzielić kartkę na dwie części, tak żeby najpierw jedna
grupa była przeciwna zaproponowanym twierdzeniom, a druga zgadzała się z nimi, a potem
nastąpiła zamiana. Po każdej wymianie argumentów przez grupy na temat twierdzenia, pytamy
osoby obserwujące, czy ich zdaniem, jest ono prawdziwe czy fałszywe. W trakcie dyskusji
osoby uczestniczące same powinny dojść do wniosku, które twierdzenia są prawdziwe, a które
fałszywe. Jeżeli tak nie jest, naszą rolą jest zadanie dodatkowych pytań lub sugestii. Osoba
prowadząca moderuje dyskusję i jednocześnie pilnuje czasu.
3. Zapytaj osoby obserwujące o ich spostrzeżenia i wnioski. Zadaj to samo pytanie członkom i
członkiniom obu grup. Podsumuj dyskusję.
Uświadom osobom uczestniczącym jak stereotypowe myślenie wpływa na sytuację ofiar
i sprawców przemocy w rodzinie.

Źródła:
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Poradnik dla konsultantów, IPZ PTP, Warszawa 2003.
- Poradnik dla osób dyżurujących przy telefonie „Niebieska Linia”, IPZ PTP, Warszawa 2003.
- Wyprawa PoMoc. Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie, Stowarzyszenie na
Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Warszawa 2005.
- Sharon D. Herzberger, Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, PARPA,
Warszawa 2002.
Linki:
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie
http://www.niebieskalinia.pl/, http://www.niebieskalinia.info/
- Fundacja Dzieci Niczyje: http://www.fdn.pl/
- Komitet Ochrony Praw Dziecka: http://www.kopd.pl/
- Fundacja Mederi – Pomóżmy Dzieciom: http://www.czd.pl/~mederi/
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Materiał pomocniczy nr 1: Twierdzenia do dyskusji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył.
Jeżeli nie ma siniaków, to nie ma przemocy.
Mężczyźni również doświadczają przemocy w rodzinie.
Przemoc występuje także w dobrze sytuowanych rodzinach.
Niektóre kobiety lubią być bite.
Gwałt w małżeństwie nie istnieje, ponieważ małżonkowie zobowiązani są do współżycia.
Małżonkowie w małżeństwie mają równe prawa.
„Dzieci i ryby głosu nie mają.” Nie można wychować dziecka bez klapsa.
To co się dzieje w rodzinie jest prywatną sprawą rodziny. Nie powinno się ingerować w jej
problemy.
1 0. Osoba dotknięta przemocą w rodzinie może w każdej chwili przestać nią być. Jeżeli nie
odchodzi to znaczy, że chce nią być.
1 1 . Każdy powinien reagować kiedy jest świadkiem przemocy.
1 2. Kobieta powinna znosić przemoc dla dobra dzieci. Dzieci muszą mieć ojca.
1 3. Alkohol jest przyczyną występowania przemocy w rodzinie. Kiedy sprawca przestanie pić,
wszystko wróci do normy.
1 4. Osoba dotknięta przemocą jest sama sobie winna. Widocznie jego/ją sprowokował/a.
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Podpowiedź dla osoby prowadzącej

Ch oci aż statystyczn i e wi ęcej ofi ar przem ocy to kobi ety i dzi eci , to przem oc
,

pełni.
.
można
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Sc e n a ri u sz 3

Temat:
Prawo a przemoc w rodzinie
Cel:
zapoznanie osób uczestniczących z przepisami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- mini wykład
- praca w grupach
- prezentacja
- analiza aktów prawnych
- studia przypadków
Materiały pomocnicze:
1 . odpowiedzialność karna sprawców/sprawczyń przemocy w rodzinie
2. studium przypadków
3. przemoc w rodzinie – co i jak mogę zrobić?
4. interwencja w sytuacji krzywdzenia dziecka (na CD)
5. wniosek o wgląd w sytuacje dziecka (na CD)
6. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (na CD)
Pojęcia kluczowe:
Przemoc w rodzinie – zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw
członkowi/członkini rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.
Znęcanie – pojęcie wprowadzone w art. 207 kodeksu karnego, który przewiduje
odpowiedzialność karną sprawcy/sprawczyni przemocy.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zawiadomienie, które składamy na policji lub
w prokuraturze, kiedy wiemy lub podejrzewamy, że popełniono przestępstwo.
Wniosek o wgląd w sytuację dziecka – pismo, które składamy w sądzie rodzinnym, aby
interweniować kiedy mamy informację o tym, że krzywdzone jest dziecko.
Przebieg zajęć
1 . Przedstaw osobom uczestniczącym cele zajęć wskazując, że podczas lekcji dowiedzą się,
co według prawa jest przemocą w rodzinie, jak prawo pomaga w sytuacji przemocy w rodzinie
oraz co mogą zrobić, kiedy wiedzą, że ktoś jest dotknięty przemocą w rodzinie.
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2. Podziel osoby uczestniczące na grupy i każdej z grup daj kartkę z treścią przepisu art. 207
k.k. (materiał pomocniczy nr 1) Poinformuj, że jest to przepis z kodeksu karnego, który
przewiduje odpowiedzialność karną sprawców/sprawczyń przemocy w rodzinie. Poproś
o przeczytanie przepisu i wskazanie ważnych elementów, które muszą wystąpić, aby można
było mówić o znęcaniu się – kto może być sprawcą/sprawczynią, kto może być ofiarą, jakie
formy może mieć przemoc i jakie inne elementy muszą być spełnione, żeby można było
sprawcę/sprawczynię skazać za znęcanie się nad rodziną. Daj osobom uczestniczącym 5 min.
na przeczytanie tekstu i zastanowienie się. Uprzedź, że każdą z grup poprosisz potem
o zaprezentowanie wyników pracy.
Zachęć przedstawicieli i przedstawicielki grup do prezentacji. Poproś, aby każda grupa
wskazała kolejno tylko jeden, inny niż poprzednia, element. Odpowiedzi uzupełnij w oparciu
o materiał pomocniczy nr 1: odpowiedzialność karna sprawców/sprawczyń przemocy
w rodzinie.
3. Przekaż osobom uczestniczącym informacje o tym, jakie inne zachowania, do których
może dojść w rodzinie, oprócz znęcania się, są uznawane za przestępstwa oraz jakie inne
przepisy prawa, oprócz art. 207 k.k., mogą mieć związek z przemocą w rodzinie.
4. Podziel klasę na grupy i każdej z grup daj kartkę z opisem przypadku i przepisem prawa –
materiał pomocniczy nr 2: studium przypadków.
Poproś o odpowiedź na pytanie, czy osoba wskazana w historii może odpowiadać karnie, jeżeli
tak, to za jakie przestępstwo. Zachęć uczestników i uczestniczki zajęć do prezentacji wyników
prac. Powiedz, aby nie czytali całych przepisów prawnych, tylko spróbowali nazwać to
przestępstwo.

Uwaga: Jeżeli grupa jest bardzo liczna i obawiamy się, że ćwiczenie może zająć za dużo czasu,
możemy ograniczyć liczbę omawianych sytuacji.
5. Zapytaj osoby uczestniczące, co mogą zrobić jeżeli wiedzą, że ktoś doświadczył przemocy
w rodzinie. Odpowiedzi zapisuj na tablicy, aktywność podsumuj. Możesz zadawać pytania
pomocnicze. Zaprezentuj na koniec dyskusji podsumowanie zawarte w materiale pomocniczym
nr 3: przemoc w rodzinie – co i jak mogę zrobić? Warto także porozmawiać o tym, że bycie
świadkiem przemocy może być równie obciążające jak bycie ofiarą. Taka osoba, często tak
samo jak ofiara, wymaga pomocy i wsparcia.
6. Uświadom osobom uczestniczącym, że w Polsce jest niezwykle niska wykrywalność
przestępstwa przemocy w rodzinie i wiele sprawców pozostaje bezkarnych. Ofiara przemocy ma
trudność w wyrwaniu się z sytuacji, w której się znalazła. Od reakcji świadków bardzo często
zależy bezpieczeństwo osoby doznającej przemocy w rodzinie. Rozdaj materiał pomocniczy nr
4 i 5 (interwencja w sytuacji krzywdzenia dziecka i wniosek o wgląd w sytuację dziecka; na
CD) i zachęć do przeczytania po zajęciach lekcyjnych.

Źródła:
- Przemoc w rodzinie. Poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, I PZ PTP, Warszawa 2002.
- Joanna Zmarzlik, Emilia Naumann, Dziecko pod parasolem prawa, Fundacja Dzieci
Niczyje, Warszawa 201 0.
- Małgorzata Łojkowska, Kryzysy w rodzinie a prawo, I PZ, Warszawa 2006.
Linki:
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie
http://www.niebieskalinia.pl/, http://www.niebieskalinia.info/
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Materiał pomocniczy nr 1: Odpowiedzialność karna sprawców/sprawczyń przemocy w rodzinie
Materiał dla osób uczestniczących
Art. 207. § 1 . Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 1 0.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na
własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 1 2.

Podpowiedź dla osoby prowadzącej
Osobą pokrzywdzoną wskutek przestępstwa znęcania się mogą być cztery kategorie osób:
osoba najbliższa dla sprawcy, inna osoba pozostająca w stałym lub przemijającym stosunku
zależności od sprawcy, małoletni oraz osoba nieporadna ze względu na jej stan fizyczny lub
psychiczny. Pokrzywdzonymi przestępstwem z art. 207 k.k. mogą być tylko osoby wymienione
w tym artykule. Definicje pojęcia „osoby najbliższej” ustawodawca zawarł w art. 1 1 5
§ 1 1 k.k. Według tej definicji osobą najbliższą jest małżonek/małżonka, wstępny/a, zstępny/a,
rodzeństwo, powinowaty/a w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Osobami
nieporadnymi ze względu na stan fizyczny lub psychiczny są osoby, które na skutek
właściwości osobistych nie mają możliwości w pełni samodzielnego decydowania o swoim losie
lub zmianie położenia życiowego. Nie mogą więc skutecznie przeciwstawić się przemocy.
Stosunek zależności według orzecznictwa zachodzi wtedy, gdy pokrzywdzony nie jest zdolny
z własnej woli przeciwstawić się znęcaniu i znosi je z obawy przed pogorszeniem swojej
sytuacji (np. pokrzywdzony nie ma mieszkania, własnych środków do życia lub jest silnie
emocjonalnie zależny od sprawcy). Stosunek zależności może mieć charakter stały lub
przemijający. Choć najczęstsza jest taka sytuacja, że sprawca ma przewagę fizyczną,
psychiczną lub ekonomiczną nad ofiarą, to nie jest to warunek konieczny. Możliwa jest
bowiem sytuacja, kiedy sprawca jest obiektywnie i subiektywnie słabszy od ofiary (zarówno
w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym), jednakże poprzez wykorzystanie szczególnego
kontekstu sytuacyjnego, zyskuje możliwość znęcania się (przede wszystkim psychicznego) nad
ofiarą. Z uwagi na konieczność istnienia stosunku zależności, nie jest możliwe wzajemne
znęcanie się dwóch osób nad sobą.
Znęcanie się może być fizyczne lub psychiczne . Znaczy to, że znęcanie może wystąpić
w jednej z tych form lub w obydwu jednocześnie.
Przestępstwo znęcania się jest ścigane z urzędu . Oznacza to, że za każdym razem kiedy organy
ścigania dowiedzą się, że zostało popełnione, powinny wszcząć postępowanie karne.
Przestępstwo znęcania się jest przestępstwem wieloczynowym . Wieloczynowość polega na tym,
że na jedno przestępstwo składa się wiele zachowań.
Przepis zawiera także tak zwane typy kwalifikowane , to znaczy zagrożone wyższą karą. Wyższa
kara grozi, jeżeli czyn połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa oraz jeżeli
następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne
życie. Zamach samobójczy nie musi zakończyć sie śmiercią, aby sprawca odpowiadał z tego
przepisu.
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Materiał pomocniczy nr 2: Studium przypadków
1 . Pan Karol bardzo często obraża swoją żonę nieładnymi słowami. Opowiada także
znajomym, że jest głupia, nie umie gotować i do niczego się nie nadaje. Ostatnio w dodatku
zadzwonił do jej szefa i powiedział mu, że powinni ją zwolnić, bo jeżeli pracuje tak jak gotuje,
to na pewno firma przez nią upadnie. Czy pan Karol może odpowiadać karnie za swoje
zachowanie?
art. 216.
§ 1. k.k. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz
publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli
pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd
może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego

2. Na każdej imprezie, które odbywają się często w domu państwa Kowalskich, jest dużo
gości. Sześcioletnia Marysia chętnie wypija gościom alkohol z kieliszków. Mama Marysi
najczęściej nie reaguje, ponieważ sama jest pijana. Czy rodzice Marysi mogą odpowiadać
karnie?
art. 208. k.k.
Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub
nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

3. Pan Krzysztof jest rozwiedziony i musi płacić alimenty na dwójkę swoich dzieci. Pan
Krzysztof bardzo chciałby płacić alimenty, ale nie ma pieniędzy, bo potrzebuje je na piwo. Czy
pan Krzysztof może odpowiadać karnie za uchylanie się od alimentów?
art. 209.
§ 1. k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub
orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub
innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu
podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia
pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się
z urzędu.

4. Julka ma dwanaście lat. Jej rodzina jest bardzo biedna, więc Julka szuka źródeł dochodu.
Nie chodzi do szkoły. Latem, gdy jest dużo turystów ucieka z domu i zarabia trudniąc się
prostytucją. Ostatnio, w trakcie takiej pracy, poznała chłopaka, który ma 20 lat. Julka
postanowiła uciec z nim od rodziców. Czy chłopak Julki może odpowiadać karnie za współżycie
z nią?
Art. 200
§ 1. k.k. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby
innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich
wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu
poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.
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5. Pan Józef nigdy nikogo nie uderzył, ale ostatnio mocno się upił i pokłócił się ze swoją
żoną. W trakcie kłótni przewrócił ją na ziemię i skopał. W wyniku tego jego żona straciła
przytomność i znalazła się w szpitalu z poważnymi obrażeniami. Czy pan Józef może
odpowiadać karnie?
art. 156
§ 1. k.k. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie
zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności
do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
art. 157.
§ 1 k.k. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż
określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej
niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała
lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że
pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.
§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3
następuje na jej wniosek.

6. Maja pokłóciła się ze swoim bratem i w złości uderzyła go w twarz. Czy Maja może
odpowiadać karnie?
art. 217
§ 1 k.k. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo
jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od
wymierzenia kary.
§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

7. Zosia zerwała ze swoim chłopakiem – Zenkiem. Ponieważ Zenek jest bardzo z tego powodu
niezadowolony, wysyła jej smsy, że ją pobije lub nawet zabije. Czy były chłopak Zosi może
odpowiadać karnie?
art. 190
§ 1 k.k. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby
najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnione obawy, że będzie spełniona,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2 Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
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8. Pan Henryk zgwałcił swoją żonę. Czy może odpowiadać karnie?
art. 197
§ 1 k.k. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania
płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej
czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:
1) wspólnie z inną osobą,
2) wobec małoletniego poniżej lat 15,
3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1–3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.
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Podpowiedź dla osoby prowadzącej
1

Przestępstwo znieważenia. Warto zwrócić uczestnikom uwagę na prywatnoskargowy tryb
ścigania – aby nadać bieg sprawie, osoba pokrzywdzona sama musi złożyć w sądzie akt
oskarżenia.

2 Rozpijanie małoletniego. Za rozpijanie małoletniego może ponieść odpowiedzialność karną
również osoba, która kupuje małoletnim alkohol w sklepie.
3 Przestępstwo niealimentacji. Odpowiadać może ten, kto uporczywie uchyla się od płacenia
alimentów, czyli mógłby płacić, ale nie płaci.
4 Współżycie z osobą, która nie ukończyła 1 5 roku życia jest karalne niezależnie od tego,
czy osoba ta wyraziła zgodę na współżycie.
5 Przepisy przewidują odpowiedzialność karną za spowodowanie ciężkiego, średniego
i lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedzialność karna sprawcy/sprawczyni zależy od
skutku jaki spowodował.
6 Naruszenie nietykalności cielesnej. Ściganie odbywa się w trybie prywatnoskargowym.
7 Groźba karalna. Grożenie komuś popełnieniem przestępstwa jest karalne. Zosia nie
powinna kasować sms -ów bo mogą być one dowodem w sprawie.
8 Przestępstwo zgwałcenia. Wymuszenie współżycia seksualnego w małżeństwie to także
gwałt. Gwałt nie musi być dokonany zawsze przez przymus fizyczny.
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Materiał pomocniczy nr 3: Przemoc w rodzinie – co i jak mogę zrobić?
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Służbyporządku publicznego

Jacek Białas

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Scenariusz 1

Temat:
Uprawnienia ochrony
Cel:
zapoznanie osób uczestniczących z uprawnieniami pracowników ochrony oraz z możliwościami
działania w sytuacji, gdy przekroczą oni swoje uprawnienia
Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- wykład
- praca w grupach
Materiały pomocnicze:
1 . najważniejsze uprawnienia pracowników ochrony (na CD)
2. co zrobić, gdy pracownik ochrony przekroczył swoje uprawnienia? (na CD)
Pojęcia kluczowe:
ochrona osób, ochrona mienia
Przygotowanie do zajęć
Zaproś przedstawiciela/przedstawicielkę zawodów prawniczych.
Ustal, gdzie w Twojej miejscowości znajdują się punkty lub organizacje udzielające
bezpłatnych porad prawnych, czy też osoby świadczące bezpłatną pomoc prawną.

Przebieg zajęć
1 . Przywitaj osoby uczestniczące, przedstaw zaproszoną osobę, przedstaw cele zajęć.
2. Zapytaj osoby uczestniczące, czy wiedzą, kim są pracownicy ochrony oraz co mają
wspólnego z, a czym różnią się od Policji i innych służb mundurowych.
Wyjaśnij, że pracownicy ochrony nie są przedstawicielami władzy, a jedynie pracownikami firm
prywatnych, którym w celu realizacji ich zadań przepisy prawa dają pewne uprawnienia np. do
stosowania przymusu wobec osób zagrażających chronionym osobom i mieniu.
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I ch zadania polegają raczej na pasywnej ochronie oraz zapobieganiu atakom na chronione
osoby i mienie. Natomiast aktywne działania pracowników ochrony np. ujęcie osób
stwarzających zagrożenie dla chronionych osób i mienia mogą mieć na celu niezwłoczne
oddanie tych osób w ręce policji.
Wyjaśnij, że zadaniem pracowników ochrony jest:
- ochrona osób (zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej),
- ochrona mienia (zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu,
przeciwdziałanie powstawaniu szkody na mieniu oraz niedopuszczanie osób
nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony).
3. Rozdaj kartki papieru i zapytaj osoby uczestniczące, czy kiedykolwiek zetknęły się
z „ochroniarzami”, ewentualnie czy słyszały (np. z mediów) o przypadkach, kiedy ktoś się
z nimi zetknął, poproś osoby uczestniczące aby wypisały na kartkach czynności, których
dokonywali pracownicy ochrony. Podkreśl, że „ochroniarze” mogą dokonywać tylko i wyłącznie
czynności określonych w przepisach prawa, a zatem każda czynność, która nie jest określona
w tych przepisach jest niezgodna z prawem.
4. Podziel osoby uczestniczące na grupy, każdej grupie rozdaj materiał pomocniczy nr 1 :
najważniejsze uprawnienia pracowników ochrony (na CD) oraz po równej ilości kartek
z zapisanymi doświadczeniami osób uczestniczących z kontaktu z „ochroniarzami” (w miarę
możliwości w poszczególnych grupach powinny znajdować się te osoby, które podały przykłady
doświadczeń) i poproś aby podyskutowały o tym, czy dana czynność ich zdaniem była zgodna
z prawem czy nie.
5. Następnie poproś o to, aby po umówieniu poszczególnej czynności, nakleiły kartki na
papierze flipchart przedzielonym na pół: na jednej połowie powinny znaleźć się zachowania
zgodne z prawem, na drugiej – niezgodne z prawem.
6. Na zakończenie rozdaj osobom uczestniczącym materiał pomocniczy nr 2: co zrobić, gdy
pracownik ochrony przekroczył swoje uprawnienia (na CD) i poproś o zapoznanie się z nim.
Omów to zagadnienie. Zachęć do zadawania pytań zaproszonemu gościowi.
7. Podsumuj zagadnienia poruszane na zajęciach, podziękuj uczniom i uczennicom za pracę.

Źródła:
-

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1 997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity dostępny na
stronie http://isap.sejm.gov.pl/)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 8 listopada 1 998 r. w sprawie szczegółowego
trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w
granicach chronionych obiektów i obszarów.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1 998 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu
bezpośredniego.
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Scenariusz 2

Temat:
Uprawnienia straży miejskiej/gminnej
Cele:
- przekazanie wiedzy na temat uprawnień straży miejskiej/gminnej w stosunku do obywatela
- kształtowanie umiejętności działania w przypadku przekroczenia tych uprawnień
Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- wykład
- praca w grupach
Materiały pomocnicze:
1 . co może, a czego nie może zrobić straż miejska/gminna? (na CD)
2. co można zrobić w sytuacji, gdy funkcjonariusz/funkcjonariuszka straży miejskiej/gminnej
przekroczy swoje uprawnienia?
3. wzór skargi
Przygotowanie do zajęć
Dowiedz się, gdzie znajduje się siedziba straży miejskiej/gminnej w Twojej miejscowości.
Zaproś na zajęcia pracownika straży miejskiej/gminnej ewentualnie przedstawiciela/
przedstawicielkę zawodów prawniczych.
Ustal, gdzie w Twojej miejscowości znajdują się punkty lub organizacje udzielające
bezpłatnych porad prawnych, czy też osoby świadczące bezpłatną pomoc prawną.

Przebieg zajęć
1 . Przywitaj osoby uczestniczące, przedstaw zaproszoną osobę, przedstaw cele zajęć.
Zapytaj osoby uczestniczące, czy wiedzą, co to jest straż miejska/gminna i czym się różni od
Policji.
Wyjaśnij, że straż miejska/gminna jest tworzona przez poszczególne gminy (zatem nie musi
być utworzona w każdej gminie) i jest częścią władz gminy (a zatem nie ma takiej struktury jak
Policja, która ma swojego komendanta głównego, komendanta wojewódzkiego).
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Wyjaśnij, że do zadań straży miejskiej/gminnej należy między innymi:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych (czyli np. pilnowanie, aby nie było
awantur, aby nie wyrzucano śmieci w miejscach publicznych, aby nie handlowano
w miejscach do tego nieprzeznaczonych itp)
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (czyli np. wystawianie mandatów,
czy blokowanie kół pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych)
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej (np. czasami
funkcjonariusze/funkcjonariuszki straży miejskiej/gminnej siedzą w tzw. dyżurkach na
parterze urzędu gminy),
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych (np. funkcjonariusze/funkcjonariuszki straży
miejskiej/gminnej pojawiają się podczas demonstracji i innych zgromadzeń aby
kontrolować, czy ktoś nie wywołuje awantur).
Czyli są to działania porządkowe, natomiast straż miejska/gminna w odróżnieniu od Policji np.
nie poszukuje podejrzanych o przestępstwa, nie prowadzi postępowań karnych (nie można do
niej zgłosić zawiadomienia o poważnym przestępstwie) itp.
2. Następnie rozdaj czyste kartki papieru i zapytaj osoby uczestniczące, czy kiedykolwiek
zetknęły się ze strażą gminną/miejską, ewentualnie czy słyszały o przypadkach, kiedy ktoś
zetknął się z jej strażnikami. Poproś osoby uczestniczące, aby wypisały na kartkach takie
zdarzenia i czynności wykonywane przez straż miejską/gminną.
3. Podziel osoby uczestniczące na grupy, każdej grupie rozdaj materiał pomocniczy nr 1: co
może, a czego nie może robić straż miejska/gminna (na CD) oraz po równej liczbie karteczek
z zapisanymi doświadczeniami osób uczestniczących z kontaktu ze strażą miejską/gminną
(w miarę możliwości w poszczególnych grupach powinny znajdować się te osoby, które podały
przykłady takich doświadczeń)
Poproś aby osoby uczestniczące podyskutowały o tym, czy dana czynność wykonywana przez
przedstawicieli/przedstawicielki straży miejskiej/gminnej, ich zdaniem, była zgodna z prawem
czy nie.
4. Poproś o to, aby po umówieniu poszczególnej czynności nakleiły karteczki na papierze
flipchart przedzielonym na pół: na jednej połowie powinny znaleźć się zachowania zgodne z
prawem, na drugiej – niezgodne z prawem.
5. Rozdaj osobom uczestniczącym materiał pomocniczy nr 2: co można zrobić w sytuacji,

gdy funkcjonariusz/funkcjonariuszka straży miejskiej/gminnej przekroczy swoje uprawnienia
i poproś o zapoznanie się z nim.

Poproś, aby osoby uczestniczące, w grupach, na podstawie swoich historii przygotowały skargę
( materiał pomocniczy nr 3), a następnie ją przedstawiły. Udziel informacji zwrotnych.
6. Zachęć osoby uczestniczące do zadawania pytań zaproszonej osobie.

Źródła:
- Ustawa o strażach gminnych (tekst jednolity dostępny na stronie http://isap.sejm.gov.pl/)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 8 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu
wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 7 listopada 2003 r.
w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego
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Materiał pomocniczy nr 2: Co można zrobić w sytuacji, jeśli funkcjonariusz funkcjonariuszka
straży miejskiej/gminnej przekroczy swoje uprawnienia?
W takiej sytuacji istnieje kilka możliwości:
- ustawa o strażach gminnych mówi, że można złożyć zażalenie do prokuratora (można je
złożyć do biura podawczego w Prokuraturze Rejonowej);
- przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, wobec
tego można też złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policję lub do
prokuratury (więcej na ten temat w zajęciach na temat składania doniesienia
o popełnieniu przestępstwa);
- straż miejska/gminna stanowi część urzędu miasta/gminy, zatem na jej działania można
złożyć skargę do Prezydenta Miasta;
- za niezgodne z prawem działania funkcjonariusza/funkcjonariuszki straży miejskiej/
gminnej, przez które ponieśliśmy szkodę (materialną, na zdrowiu lub gdy zostały
naruszone naszego dobra osobiste) można też pozwać gminę do sądu cywilnego
o odszkodowanie (pomoc w przygotowaniu takiego pozwu możesz uzyskać w klinice prawa
działających przy wydziałach prawa, gdzie studenci/studentki udzielają bezpłatnych porad,
ewentualnie w innych miejscach i instytucjach, które udzielają takiej pomocy lub gdzie
profesjonalni prawnicy/prawniczki udzielają bezpłatnych porad prawnych np. w ośrodkach
pomocy społecznej).
Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, wówczas taką skargę lub pozew powinni złożyć w twoim
imieniu rodzice lub opiekunowie.
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Materiał pomocniczy nr 3: Wzór skargi
Jan Kowalski
ul. Krótka 3
22-1 00 Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 28 lipca 201 0

Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 31
22-300 Krasnystaw
Skarga na działanie strażnika miejskiego
Na podstawie art. 20 ustawy o strażach gminnych składam zażalenie na zastosowanie i sposób
przeprowadzenia czynności przez strażnika miejskiego.

Tu można opisać całe zdarzenie – dokładny czas i miejsce oraz przebieg zdarzenia i opisać,
w jaki sposób naszym zdaniem strażnik przekroczył swoje uprawnienia,
np. w dniu 25 lipca 201 0 o godzinie 22.00 szedłem ulicą Długą w Krasnymstawie, kiedy to
zostałem zatrzymany przez patrol Straży Miejskiej. Jeden ze strażników stwierdził, że
w pobliskim sklepie ze sprzętem AGD dokonano włamania i stwierdził, że musi dokonać
kontroli osobistej wobec mnie, aby sprawdzić, czy nie posiadam skradzionych przedmiotów.
Następnie poddałem się kontroli podczas której strażnik uszkodził moją odzież rozpruwając
rękaw mojej kurtki.
Uważam, że przeprowadzenie kontroli osobistej wobec mnie było nieuzasadnione, ponieważ
w sklepie AGD sprzedawane były wyłącznie duże przedmioty, których nie mógłbym ukryć
w swoim ubraniu, ponadto kontrola odbyła się na chodniku, w miejscu publicznym
i dostępnym dla osób postronnych. Poza tym przed przystąpieniem do kontroli strażnik nie
podał swojego stopnia oraz imienia i nazwiska.
W związku z tym domagam się przeprosin oraz ustalenia tożsamości strażników, którzy
dokonali tych czynności i pociągnięcia ich do odpowiedzialności oraz wypłaty odszkodowania
za zniszczoną kurtkę w wysokości 1 50 zł.
Jan Kowalski
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Scenariusz 3

Temat:
Jakie są najważniejsze uprawnienia policji?
Cel:
przekazanie wiedzy w zakresie uprawnień policji oraz możliwości działania w przypadku ich
przekroczenia
Czas:
1 godzina dydaktyczna
wersja rozszerzona o kolejne 45 minut (zawierająca ćwiczenia z pisania skargi na działania policji)
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- wykład
- praca w grupach
Materiały pomocnicze:
1 . co wolno policjantowi/policjantce?
2. historie z policją
3. co można zrobić, jeśli uważamy, że policjant/policjantka przekroczyli/przekroczyły swoje
uprawnienia?
4. wzór przykładowej skargi na sposób działania policjantów/policjantek
Pojęcia kluczowe:
legitymowanie, kontrola osobista i bagażu, środki przymusu bezpośredniego, grzywna w
postępowaniu mandatowym
Przygotowanie do zajęć:
- zaproś na zajęcia przedstawiciela/przedstawicielkę zawodów prawniczych, organizacji
pozarządowych, pracownika/pracowniczkę uczelni z wydziału prawa. W każdej komendzie
wojewódzkiej policji działa pełnomocnik/pełnomocniczka ds. praw człowieka – możesz
zaprosić również taką osobę
- ustal adres prokuratury rejonowej i komendy policji właściwej dla danego miejsca
- ustal, gdzie w Twojej miejscowości znajdują się punkty lub organizacje udzielające
bezpłatnych porad prawnych, czy też osoby świadczące bezpłatną pomoc prawną
Przebieg zajęć
1 . Przywitaj osoby uczestniczące, przedstaw zaproszoną osobę, przedstaw cele zajęć
2. Zapytaj osoby uczestniczące, jakie znają uprawnienia Policji wobec obywateli/obywatelek
i niech opowiedzą o znanych im przypadkach skorzystania przez policję z tych uprawnień.
3. Podsumuj, że podstawowe uprawnienia policji to między innymi legitymowanie,
zatrzymywanie (krótkotrwałe pozbawienie wolności), kontrola osobista oraz przeszukiwanie
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miejsc i rzeczy. Policja wykonuje także inne różnorodne zadania polegające m.in. na
zapewnieniu porządku publicznego, ściganiu przestępstw, pilnowaniu porządku w sądach,
kierowaniu ruchem drogowym itp. Zaznacz, że podczas zajęć poruszone zostaną jedynie te
kompetencje policji, które najbardziej ingerują w wolność obywateli/obywatelek.
Podkreśl, że policjanci/policjantki w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek
respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.
4. Podziel osoby uczestniczące na 3 grupy (legitymowanie, kontrola osobista, środek przymusu)
i daj każdej osobie materiał pomocniczy nr 1: co wolno policjantowi/policjantce i poproś
o zapoznanie się z nim, a następnie każdej grupie przekaż jedną historię znajdującą się
w materiale pomocniczym nr 2: historie z policją. Poproś o zapoznanie się z historią i dyskusję
w grupach na temat tego, czy czynności podjęte przez policjantów były zgodne z prawem.
5. Poproś, aby jedna osoba z każdej grupy przedstawiła historię.
Zapytaj wszystkie osoby uczestniczące czy ich zdaniem opisane czynności zostały
przeprowadzone w sposób zgodny z prawem, czy też podczas ich przeprowadzania doszło do
naruszenia prawa. Zapytaj grupę, która pracowała nad daną historią, czy zgadza się z tą oceną.
6. Podsumuj przedstawione opinie i wskaż na ile były one prawidłowe. W każdej historii
doszło do naruszenia przepisów przez Policję.
historia 1 – policjanci bezzasadnie zabrali Karola na komendę, mimo, iż mogli ustalić jego
tożsamość na podstawie prawa jazdy i oświadczenia koleżanki
historia 2 – kontroli osobistej zostali poddani sami mężczyźni, zostało ono przeprowadzone
m.in. przez kobietę i w miejscu publicznym, a powinno zostać przeprowadzone przez
funkcjonariusza tej samej płci i w miejscu niedostępnym dla osób postronnych
historia 3 – policjanci niepotrzebnie użyli środków przymusu – Andrzej W. zastosował się do
ich polecenia, poza tym w razie potrzeby mogli użyć siły fizycznej.
7. Poproś o wypowiedź zaproszoną osobę.
Na zakończenie rozdaj materiał pomocniczy nr 3: Co można zrobić jeśli uważamy, że
policjanci/policjantki przekroczyli/przekroczyły swoje uprawnienia?
Wersja rozszerzona: poinformuj grupę co można zrobić w przypadku przekroczenia uprawnień przez
policję (rozdaj materiał pomocniczy nr 3: co można zrobić jeśli uważamy, że policjanci/policjantki
przekroczyli/przekroczyły swoje uprawnienia?) i poproś, aby w tych samych grupach osoby
uczestniczące przygotowały skargi na działania policjantów/ policjantek (materiał pomocniczy nr 4).

Źródła:
- Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 (tekst jednolity dostępny na stronie http://isap.sejm.gov.pl/)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania
przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków
oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego
- Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity dostępny na stronie http://isap.sejm.gov.pl/)
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity dostępny na stronie
http://isap.sejm.gov.pl/)
Linki:
- strona internetowa: http://www.policja.pl/portal/pol/61 1 /571 84/
- http://www.policja.pl/portal/pol/61 2/Siec_pelnomocnikow.html – kontakt do pełnomocników
policji ds. praw człowieka
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Materiał pomocniczy nr 1: Co wolno policjantowi/policjantce?
Poniżej opisane są najczęściej spotykane czynności, jakich policjant/policjantka może dokonać
wobec obywatela/obywatelki. Poza tym policja ma też inne uprawnienia, takie jak np.
doprowadzanie osób, które nie zgłosiły się na wezwanie sądu, przeszukanie pomieszczeń na
podstawie nakazu sądu lub prokuratora i inne.
Przystępując do poniżej opisanych czynności, policjant/policjantka jest obowiązany/
obowiązana podać swój stopień, imię i nazwisko w taki sposób, aby można było sobie
zanotować te dane, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej (nie
można zatem kogoś wylegitymować, czy poddać kontroli osobistej bez przyczyny).
Policjant/policjantka w stroju cywilnym okazuje legitymację służbową, a na żądanie powinien/
powinna umożliwić zanotowanie danych w niej zawartych.
1 . Legitymowanie
Celem wylegitymowania jest ustalenie tożsamości danej osoby. Dokonuje się go aby np. wykryć
sprawcę przestępstwa, które zostało dokonane w pobliżu, czyli – policjant/ policjantka nie
może legitymować dowolnych osób w dowolnym miejscu i czasie.
Policjant/policjantka ustala tożsamość osoby legitymowanej na podstawie:
- dowodu osobistego,
- paszportu,
- zagranicznego dokumentu tożsamości,
- innego niebudzącego wątpliwości dokumentu zaopatrzonego w fotografię i oznaczonego
numerem lub serią.
Tożsamość można też ustalić na podstawie oświadczenia innej osoby (np. towarzyszącej nam
koleżanki), której tożsamość funkcjonariusz/funkcjonariuszka policji ustalił/ustaliła na
podstawie wymienionych dokumentów.
Oczywiście nie ma żadnego obowiązku noszenia za sobą dokumentu tożsamości i może się
zdarzyć sytuacja, że policjant/policjantka będzie chciał/chciała dokonać wylegitymowania,
a osoba ta nie będzie mieć żadnego dokumentu przy sobie, ani też nie będzie nikogo, kto
mógłby potwierdzić tożsamość tej osoby. W takiej sytuacji można podać swoje dane,
a policjant/policjantka sprawdzi je przez radio.
W przypadku odmowy podania swoich danych, policjant/policjantka będzie mógł/mogła
doprowadzić daną osobę do jednostki Policji w celu sprawdzenia tożsamości.
Trzeba pamiętać, że odmowa wylegitymowania się (jeśli posiada się dokument) albo podanie
fałszywych danych jest wykroczeniem i można być za to skazanym na karę grzywny.
2. Kontrola osobista i bagażu
Kontroli tej dokonuje się w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez osobę
kontrolowaną przestępstwa lub wykroczenia.
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Dokonując kontroli osobistej policjant/policjantka powinien/powinna kolejno:
- sprawdzić zawartość odzieży osoby kontrolowanej i przedmioty, które znajdują się na jej
ciele, nie odsłaniając przykrytej odzieżą powierzchni ciała,
- sprawdzić zawartość bagażu podręcznego oraz innych przedmiotów, które posiada przy
sobie osoba kontrolowana,
- wylegitymować osobę kontrolowaną.
Kontrolę osobistą powinien przeprowadzać policjant/policjantka tej samej płci, co osoba
kontrolowana. Kontroli dokonuje się w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.
Osoba poddana kontroli osobistej może wybrać do tej czynności osobę przez siebie wskazaną.
Policjant/policjantka jest obowiązany/obowiązana dopuścić tę osobę do udziału w kontroli
(chyba że jej obecność utrudniałaby lub uniemożliwiałaby przeprowadzenie kontroli).
Policjant/policjantka również może wybrać do obecności przy kontroli osobistej osobę trzecią,
jeżeli uzna to za konieczne dla uzyskania celu kontroli.
Policjant/policjantka może też przeglądać bagaż danej osoby, ale tylko w jej obecności
(i oczywiście w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez nią przestępstwa lub
wykroczenia).
3. Środki przymusu bezpośredniego
Policjant/policjantka może zastosować środki przymusu bezpośredniego
niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policjantów/policjantki.

w

razie

Policjanci/policjantki mogą stosować jedynie takie środki przymusu bezpośredniego, które
odpowiadają istniejącej sytuacji i są niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym
poleceniom (czyli nie mogą stosować nadmiernych środków – np. pałki wobec osób, które
zachowują się spokojnie).
Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz uprzedzeniu o użyciu środków przymusu
bezpośredniego.
Policjant/policjantka powinien/powinna stosować środki przymusu bezpośredniego w taki
sposób, aby osiągnięcie podporządkowania się wydanym na podstawie prawa poleceniom
powodowało możliwie najmniejszą dolegliwość dla osoby, wobec której zastosowano te środki.
Policjant/policjantka powinien/powinna odstąpić od stosowania środków przymusu, gdy osoba,
wobec której użyto tych środków, podporządkowała się wydanym poleceniom.
Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 1 3 lat, osób
w podeszłym wieku oraz osób o widocznej niepełnosprawności stosuje się wyłącznie chwyty
obezwładniające (a inne środki przymusu tylko wówczas, gdy zastosowanie chwytów nie
przyniosło rezultatu).
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Do środków przymusu należą m.in.:
- siła fizyczna (w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony lub
ataku),
- urządzenia techniczne takie jak kajdanki, prowadnice, kaftany bezpieczeństwa, pasy
i siatki obezwładniające, paralizatory elektryczne,
- broń gazowa,
- pałki służbowe: zwykłe, szturmowe i wielofunkcyjne, wielofunkcyjne i teleskopowe,
- psy i konie służbowe.
Policjant/policjantka w niektórych, najpoważniejszych sytuacjach może oczywiście skorzystać z
broni palnej.
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat niektórych środków przymusu:

Siła fizyczna
Może ona zostać zastosowana w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony lub ataku. Stosuje się ją w celu obezwładnienia osoby, odparcia czynnej napaści na
policjanta/policjantkę albo na inną osobę albo w celu zmuszenia danej osoby do wykonania
polecenia. Stosując siłę fizyczną policjant/policjantka nie może zadawać uderzeń (chyba że
działa w obronie koniecznej albo w celu odparcia zamachu na życie, zdrowie ludzkie lub
mienie).

Kajdanki
Stosuje się je m.in. wobec osób zatrzymanych w celu udaremnienia im ucieczki albo
zapobieżenia czynnej napaści na inną osobę lub czynnemu oporowi. Kajdanki zakłada się na
ręce trzymane z przodu. W przypadku, gdy osoba jest agresywna lub niebezpieczna, można
założyć kajdanki na ręce trzymane z tyłu. Nie zakłada się kajdanek osobom w wieku poniżej
1 7 lat. Chyba, że są to osoby nieletnie w wieku 1 5 – 1 7 lat podejrzane o popełnienie
przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu.

Pałki służbowe
Stosuje się je w celu:
- odpierania czynnej napaści,
- pokonywania czynnego oporu,
- przeciwdziałania niszczeniu mienia.
Policjant/policjantka nie może użyć pałki wobec osób stawiających bierny opór (np. siedzą na
chodniku, przykuły się do drzewa), chyba że zastosowanie siły fizycznej okazało się
bezskuteczne.
Policjantowi/policjantce nie wolno:
- zadawać uderzeń i pchnięć pałką w głowę, szyję, brzuch i nieumięśnione oraz szczególnie
wrażliwe części ciała, a także stosować na te części ciała blokady i zakładać dźwignię,
- bić rękojeścią pałki,
- stosować pałki służbowej wobec osób skutych kajdankami lub też wobec których użyto
innych środków jak kaftan bezpieczeństwa.
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4. Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym (czyli tzw. „wlepianie mandatów”)
Policjant/policjantka może nałożyć grzywnę za popełnienie wykroczeń (takich jak np. picie
alkoholu w miejscu publicznym czy spowodowanie niebezpieczeństwa podczas jazdy
samochodem) w wypadku, gdy:
- sprawca wykroczenia został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio po
popełnieniu wykroczenia,
- stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą
urządzenia pomiarowego lub kontrolnego (np. fotoradaru), a nie zachodzi wątpliwość co do
osoby sprawcy czynu (czyli na zdjęciu na fotoradarze widać tylko nasz samochód, a nie
całą kawalkadę samochodów).
Wysokość mandatu to maksymalnie 500 zł, chyba, że danym czynem popełniliśmy dwa lub
więcej wykroczeń (wówczas mandat może opiewać na wartość do 1 000 zł).
Mandat może być:
- kredytowany, wydaje się go za potwierdzeniem odbioru,
- zaoczny (gdy sprawcy nie ma na miejscu zdarzenia)
- gotówkowy – czyli wydany po uiszczeniu grzywny bezpośrednio policjantowi/policjantce,
który/która ją nałożył/nałożyła. Taki mandat stosuje się tylko wobec osób, które czasowo
przebywają w Polsce lub nie mają w Polsce stałego miejsca zamieszkania lub pobytu.
Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego (policjant/policjantka
powinien/powinna poinformować o tej możliwości sprawcę), jak również o konsekwencjach
odmowy przyjęcia mandatu. A konsekwencje są takie, że w razie odmowy przyjęcia mandatu
(lub nieuiszczenia w terminie mandatu zaocznego), Policja występuje do sądu z wnioskiem
o ukaranie.
Jeśli uważamy, że mandat został wystawiony niesłusznie i jesteśmy w stanie to wykazać,
wówczas warto jest nie przyjmować mandatu i wykazać tę niesłuszność w sądzie. Sąd może
skazać nas na grzywnę taką na jaką opiewał mandat, ale może też zmniejszyć jej wysokość.
Oczywiście nie zawsze, gdy popełniamy wykroczenie policjant/policjantka musi od razu
wystawić mandat, może on wcześniej zastosować pouczenie, czy ostrzeżenie. Dopiero, gdy np.
mimo ostrzeżenia dalej zakłócamy ciszę nocną, policjant/policjantka może nam wypisać
mandat.
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Materiał pomocniczy nr 2: Historie z Policją
Historia 1 – legitymowanie
Pewnego dnia Karol E. spacerował ze swoją koleżanką nad rzeką. W pewnym momencie
podszedł do nich patrol Policji. Policjanci podali swoje dane i zażądali od Karola okazania
dowodu osobistego, ponieważ niedaleko stąd doszło do bójki, której część uczestników została
zatrzymana. Jeden z uczestników bójki zdołał zbiec. Obecnie Policja poszukuje tej osoby
i w związku z tym sprawdza tożsamość różnych osób.
Karol niestety nie miał przy sobie dowodu osobistego, tylko prawo jazdy, poza tym jego
koleżanka, która posiadała dowód potwierdziła, że to Karol E.
To nie usatysfakcjonowało policjantów, w związku z tym zabrali go do komendy policji, tam
ustalili jego dane. Stwierdzili, że to nie on brał udział w bójce i zwolnili go.
Historia 2 – kontrola osobista
W położonym w centrum miasta samoobsługowym sklepie ze sprzętem RTV doszło do
kradzieży licznych odtwarzaczy mp3. Pracownicy zauważyli, że do kradzieży musiało dojść
niedawno, gdyż jeszcze przed chwilą widzieli pudełka z odtwarzaczami na półkach.
Po paru minutach na miejsce dotarł patrol Policji składający się z mężczyzny i kobiety. Po
krótkiej rozmowie z pracownikami sklepu policjanci rozpoczęli przed wejściem do sklepu
przeszukiwać wszystkich wychodzących ze sklepu młodych mężczyzn – przeglądali zawartość
ich plecaków oraz sprawdzali, co mają schowane w kieszeniach ubrań. Ponieważ żaden
z przeszukiwanych mężczyzn nie posiadał skradzionych odtwarzaczy, patrol odjechał.
Historia 3 – środek przymusu
Uczeń liceum ogólnokształcącego Andrzej W. będąc bardzo mocno zdenerwowany wyszedł
z domu i zaczął kopać w ogrodzenie pobliskiego przedszkola, a następnie zacząć wyrywać
krzewy rosnące koło tego ogrodzenia. Po zauważeniu tego mieszkańcy wezwali policję.
Po chwili przybył patrol Policji i jeden z policjantów wezwał Andrzeja W. do uspokojenia się.
Andrzej W. wystraszył się policjantów i zamarł w bezruchu. W tym momencie policjanci
podbiegli do niego i zadali mu dwa ciosy pałką w pośladki, zakuli go w kajdanki i przewieźli na
komisariat.
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Materiał pomocniczy nr 3 : Co można zrobić jeśli uważamy, że policjanci/policjantki
przekroczyli/przekroczyły swoje uprawnienia?
-

można złożyć skargę na działanie policjantów/policjantek do szefa jednostki policji,
w której służą osoby, które przeprowadziły daną czynność,

-

można złożyć zażalenie na sposób przeprowadzania czynności przez policjantów/
policjantki do prokuratora,

-

przekroczenie uprawnień przez Policję jest przestępstwem ściganym z urzędu – w takim
wypadku można złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez policjanta/
policjantkę, takie zawiadomienie najlepiej złożyć do prokuratury (więcej na ten temat –
w zajęciach dotyczących składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa).
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Materiał pomocniczy nr 4: Wzór przykładowej skargi na sposób działania policjantów/policjantek
Marcin Jankowski
ul. Śliska 34/58
Zielona Góra

Zielona Góra, dnia 28 marca 2009 r.

Komendant Policji w Zielonej Górze
Komenda Miejska Policji
ul. Chłodna 45
Zielona Góra
Skarga na sposób dokonania kontroli osobistej
Składam skargę na sposób dokonania kontroli osobistej jaka została przeprowadzona przez
patrol Policji (tu wskaż dokładną datę, godzinę i miejsce czynności oraz jej przebieg i wskaż
na czym polegała niezgodność z prawem danej czynności np. kontrola osobista odbyła się
w miejscu publicznym, gdzie każdy miał dostęp, przeszukania dokonał funkcjonariusz innej
płci, zastosowano środek przymusu, pomimo iż osoba zachowywała się spokojnie itp.)
W związku z tym uważam, że dokonana czynność przebiegła niezgodnie z prawem i domagam
się ukarania funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili tę czynność.
Marcin Jankowski
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Scenariusz 4

Temat:
Zatrzymanie przez policję
Cel:
przekazanie wiedzy na temat różnych rodzajów zatrzymania (krótkotrwałego pozbawienia
wolności) oraz umiejętności przygotowania zażalenie na niesłuszne zatrzymanie
Czas:
2 godziny dydaktyczne
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- wykład
- praca w grupach
Materiały pomocnicze:
1 . Art. 41 Konstytucji RP
2. jakie są rodzaje zatrzymania? (na CD)
3. historie zatrzymanych
4. co zrobić, jeśli uważamy, że zatrzymanie było niesłuszne?
5. wzór zażalenia na zatrzymanie
Pojęcia kluczowe:
zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, ujęcie obywatelskie
Przygotowanie do zajęć:
- ustal następujące adresy: komendy pol i cji , prokuratury rejonowej, sądu rejonowego,
sądu rodzi nnego, które znajdują si ę w twojej mi ejscowości l ub najbl i żej twojej
mi ejscowości
- ustal, gdzie w twojej miejscowości znajdują się punkty lub organizacje udzielające
bezpłatnych porad prawnych, czy też osoby świadczące bezpłatną pomoc prawną
- zaproś na zajęcia przedstawiciela/przedstawicielkę zawodów prawniczych. W każdej
komendzie wojewódzkiej policji działa pełnomocnik/pełnomocniczka ds. praw człowieka –
możesz zaprosić również taką osobę
Przebieg zajęć
1 . Przywitaj osoby uczestniczące, przedstaw zaproszoną osobę, przedstaw cele zajęć.
Rozpocznij dyskusję – zapytaj osoby uczestniczące, czy wiedzą, co to jest zatrzymanie, kiedy
można zatrzymać obywatela/obywatelkę, czy znają pojęcie tymczasowego aresztowania i czym
się ono różni od zatrzymania.
Podsumuj, że zatrzymanie polega na krótkotrwałym pozbawieniu wolności i można zostać
zatrzymanym/zatrzymaną przez policję, natomiast tymczasowe aresztowanie jest raczej
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długotrwałe i stosuje się je, gdy ktoś jest podejrzany o poważne przestępstwo, ponadto
tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu.
Poinformuj, że jest jeszcze coś takiego jak ujęcie obywatelskie: każdy człowiek ma prawo ująć
kogoś innego złapanego na gorącym uczynku lub w pościgu bezpośrednio po popełnieniu
przestępstwa (o ile zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości).
Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.
2. Zaprezentuj art. 41 Konstytucji RP ( materiał pomocniczy nr 1 )
3. Następnie podziel osoby uczestniczące na 3 grupy i rozdaj im materiał pomocniczy nr 2:
jakie są rodzaje zatrzymania (na CD) i poproś o zapoznanie się z nim, a potem każdej grupie
przekaż po jednej historii ( materiał pomocniczy nr 3). Poproś o zapoznanie się z nią
i przedyskutowanie, czy dokonane zatrzymanie było zgodne, czy niezgodne z prawem.
4. Poproś każdą grupę o przedstawienie swojej historii. Najpierw zapytaj całą grupę, czy
doszło do złamania prawa przez Policję, jeżeli tak, to dlaczego tak sądzą, a następnie zapytaj
o to samo grupę, która pracowała nad daną historią.
Podsumuj ćwiczenie:
odnośnie historii 1 – zatrzymanie było niezasadne, ponieważ Jan K. wraz z kolegami nie byli
podejrzani o żadne przestępstwo, ani nie stwarzali żadnego zagrożenia
odnośnie historii 2 – zatrzymanie w okresie między 48 a 52 godziną zatrzymania było
nielegalne, ponieważ 48 godzinny termin zatrzymania do momentu przekazania zatrzymanego
do dyspozycji sądu nie może być przedłużany (nie można „zaliczyć” do niego kolejnych
24 godzin, które ma sąd na wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu)
odnośnie historii 3 – zatrzymanie było nieprawidłowe – po przewiezieniu do jednostki policji
Zbigniew A. powinien zostać pouczony o swoich prawach, wysłuchany, powinien zostać
sporządzony protokół i powinny zostać podjęte inne czynności konieczne przy zatrzymaniu.
5. Rozdaj każdej grupie materiał pomocniczy nr 4: co zrobić, jeśli uważamy, że zatrzymanie
było niesłuszne i poproś o napisanie zażalenia na zatrzymanie opartego na historii, nad którą
wcześniej pracowali (wzór w materiale pomocniczym nr 5)
Poproś o przedstawienie napisanych skarg, przedyskutuj je z grupą i ewentualnie poproś osobę
zaproszoną o sprawdzenie ich.

Źródła: *
- Konstytucja RP – art. 41
- Kodeks postępowania karnego (art. 244 – 248)
- Ustawa o Policji
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania
przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów
- Ustawa z dnia 26 października 1 982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.
- Ustawa z dnia 26 października 1 982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
* teksty aktów prawnych są dostępne na stronie http://isap.sejm.gov.pl/
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Materiał pomocniczy nr 1: Art. 41 Konstytucji RP
1 . Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub
ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do
sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności
powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.
3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego
poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili
zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24
godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu
o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.
4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.
5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.
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Materiał pomocniczy nr 3: Historie osób zatrzymanych
1.
Jan K. stał i rozmawiał wraz z kolegami wieczorem na centralnym placu miasta.
Nagle podszedł do nich patrol Policji i nakazał im rozejście się, gdyż jako grupa młodych
mężczyzn mogą „zacząć chuliganić”.
Jako że Jan z kolegami nie chcieli się rozejść, gdyż zachowywali się spokojnie i nie mieli
żadnych złych zamiarów, zostali zatrzymani i przetransportowani do najbliższej jednostki
policji. Tam pouczono ich o przysługujących im prawach, wysłuchano na okoliczność
zatrzymania, spisano protokół zatrzymania i doręczono jego kopię. O zatrzymaniu
powiadomiono prokuratora. Zatrzymani nie żądali kontaktu z adwokatem. Zostali zwolnieni
po 3 godzinach.
2.
Marek N. w późnych godzinach wieczornych usiłował dokonać włamania do pobliskiego sklepu
spożywczego. Został nakryty przez patrol Policji, zatrzymany i przewieziony do najbliższej
jednostki policji. Tam pouczono go o przysługujących mu prawach, wysłuchano go na
okoliczność zatrzymania, spisano protokół zatrzymania i doręczono mu jego kopię,
powiadomiono o zatrzymaniu prokuratora. Zatrzymany nie żądał kontaktu z adwokatem.
Po 52 godzinach Marek N. został poinformowany, że został przekazany do dyspozycji sądu,
w celu wydania wobec niego postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. W związku z tym
będzie jeszcze musiał spędzić kilka godzin w policyjnej izbie zatrzymań, zanim sąd nie
podejmie decyzji. Poinformowano go też, że ponieważ spędził w niej już 52 godziny, to spędzi
w niej jeszcze maksymalnie 20 godzin, tak, aby łączny czas zatrzymania nie przekroczył
dopuszczalnych 72 godzin.
3.
Zbigniew A. będąc w stanie poważnego wzburzenia wywołanego kłótnią z narzeczoną wyszedł z
domu i zaczął niszczyć roślinność, łamać ławki i głośno krzyczeć. Chwilę później pojawił się
patrol policji. Policjanci wezwali go do uspokojenia się. On jednak jeszcze bardziej się
zdenerwował i zaczął krzyczeć na policjantów. W związku z tym policjanci schwytali go
i przetransportowali na komisariat. Tam, ponieważ w dalszym ciągu Zbigniew A. awanturował
się, został od razu umieszczony w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych. Gdy
po 3 godzinach się uspokoił, został zwolniony i pouczony, że jeśli jego zachowanie się
powtórzy, wówczas zostanie zatrzymany na dłużej.
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Materiał pomocniczy nr 4: Co można zrobić jeśli uważamy, że zatrzymanie było niesłuszne?
Możemy złożyć zażalenie do sądu rejonowego na zatrzymanie (na każdy rodzaj zatrzymania
z wyjątkiem zatrzymania w policyjnej izbie dziecka).
Możemy złożyć zażalenie do sądu rodzinnego na zatrzymanie w policyjnej izbie dziecka.
Zażalenie możemy złożyć na:
- legalność zatrzymania (zgodność zatrzymania z prawem),
- zasadność zatrzymania (czy istniały powody do zatrzymania),
- sposób zatrzymania (czy zostały przeprowadzone wszystkie czynności, jakie powinny zostać
dokonane podczas zatrzymania)
- jeśli naszym zdaniem zatrzymanie było niewątpliwie niesłuszne (i orzekł o tym wcześniej
sąd), ewentualnie gdy ponieśliśmy szkodę podczas zatrzymania, wówczas możemy wnieść
do sądu o odszkodowanie – w tym wypadku najlepiej poprosić o pomoc poradnię prawną
lub inny punkt bezpłatnych porad prawnych albo zwrócić się do prawnika/prawniczki
z prośbą o poprowadzenie naszej sprawy. Zanim zaczniemy domagać się odszkodowania
trzeba wcześniej uzyskać postanowienie sądu o tym, że zatrzymanie było niesłuszne.

1 65

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Materiał pomocniczy nr 5: Wzór zażalenia na zatrzymanie
Jan Nowak
ul. Prosta 1 3/22
Pabianice

Pabianice, dnia 28 marca 2009 r.

Sąd Rejonowy w Pabianicach
I I Wydział Karny
ul. Partyzancka 1 05/1 27
95-200 Pabianice

Zażalenie na zatrzymanie
Na podstawie art. 1 5 ust. 2 ustawy o Policji oraz art. 246 § 1 kodeksu postępowania karnego
składam zażalenie na zatrzymanie mnie w dniu 27 marca 2009 r. o godzinie 23.20
w Pabianicach przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
Proszę o zbadanie zasadności, legalności i prawidłowości zatrzymania i polecenie zwolnienia
mnie.
W dniu 27 marca 2009 r. w godzinach wieczornych spacerowałem po centrum Pabianic.
Nagle usłyszałem w oddali odgłosy wybijanych szyb. Po paru minutach zobaczyłem że w moim
kierunku biegną dwie osoby. Ponieważ się przestraszyłem, odwróciłem się i zacząłem uciekać.
Po chwili te osoby dogoniły mnie i okazało się, że jest to dwóch umundurowanych policjantów.
Schwytali mnie i powiedzieli, że jestem zatrzymany z powodu wybicia przeze mnie szyb w
pobliskim sklepie spożywczym. Następnie zabrali mnie na komendę Policji przy ul.
Partyzanckiej.
Tam spisali protokół zatrzymania i umieścili mnie w izbie zatrzymań.
Jan Nowak
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Prze stę p stwo

M a łgo rza ta Ło j ko wska
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Sc e n a ri u sz 1

Temat:
Co to jest przestępstwo?
Cele:
- zapoznanie osób uczestniczących z takimi pojęciami jak prawo karne, postępowanie karne,
przestępstwo i wykroczenie oraz odpowiedzialność karna
- przekazanie informacji na temat tego, kto może odpowiadać za popełnienie przestępstwa,
kto może być pokrzywdzonym, a także na temat granic wiekowych odpowiedzialności
karnej oraz odpowiedzialności za czyny zabronione popełniane przez nieletnich
- zaprezentowanie uczniom przykładów przestępstw, pokazanie osobom uczestniczącym jak
działa prawo w praktyce oraz oswojenie z treścią przepisów prawnych
Czas:
2 godziny dydaktyczne
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- mini wykład
- burza mózgów
- studia przypadków
Materiały pomocnicze:
1 . słownik kluczowych pojęć
2. opisy przypadków 1
3. rodzaje przestępstw
4. opisy przypadków 2 i przepisy prawne
5. kodeks karny (na CD)*
6. kodeks postępowania karnego (na CD)*
7. kodeks wykroczeń (na CD)*
8. ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (na CD)*

*tekst jednolity ustaw dostępny na stronie http://isap.sejm.gov.pl/

Pojęcia kluczowe:
prawo karne, przestępstwo, zbrodnia, występek, wykroczenie, przestępstwa ścigane z urzędu,
przestępstwa ścigane na wniosek, przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,
odpowiedzialność karna, pokrzywdzony
Uwaga: Warsztat jest wprowadzeniem do zajęć o zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa,
może być jednak przeprowadzony także jako samodzielna lekcja.
Na zajęcia można zaprosić, w charakterze gościa, przedstawiciela/kę zawodów prawniczych.
Przebieg zajęć
1 . Przedstaw osobom uczestniczącym cele zajęć. Cele możesz wypisać na tablicy lub
papierze flipchart. Osoby uczestniczące dowiedzą się:
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-

co to jest przestępstwo i czym różni się od wykroczenia,
jakie są rodzaje przestępstw i jakie to ma praktyczne znaczenie,
co to jest odpowiedzialność karna i kto może ją ponieść,
od ilu lat/od jakiego wieku można odpowiadać za popełnienie przestępstwa.

Zapoznaj osoby uczestniczące z pojęciem prawa karnego. Wytłumacz, że jest to jeden
z działów prawa, który przewiduje odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa i określa
zasady tej odpowiedzialności.
2. Nie zdradzając osobom uczestniczącym celu aktywności, poproś o podanie jak największej
liczby przykładów nagannych zachowań. Wszystkie odpowiedzi, nawet najbardziej absurdalne
lub żartobliwe, zapisuj w tablicy w trzech kolumnach – w jednej kolumnie grupuj czyny
stanowiące przestępstwa, w drugiej wykroczenia, w trzeciej czyny bez sankcji karnej. Na tym
etapie nie nadawaj kolumnom nagłówków. Czyny, które mogą być zarówno przestępstwami jak
i wykroczeniami wpisuj w obie rubryki (przykładowo kradzież może być przestępstwem lub
wykroczeniem w zależności od wysokości szkody). Aby uzyskać jak najwięcej różnorodnych
odpowiedzi, możesz zadawać dodatkowe pytania pomocnicze i zachęcać do wymyślania
kolejnych przykładów.
Efekt powinien wyglądać następująco:
Zabijać
Bić
Znęcać się
Kraść
Kłamać w sądzie

Głośno krzyczeć w nocy
Kąpać się w fontannie
Kraść
Wylewać za okno zupę

Jeść słodyczy przed obiadem
Okłamywać przyjaciółki
Spóźniać się na lekcje
Nie uczyć się do klasówki

3. Po zakończeniu ćwiczenia z zapisanych odpowiedzi zrób tabelkę i wpisz nagłówki kolumn.
Efekt końcowy powinien wyglądać w ten sposób:
Przestępstwo

Wykroczenie

Czyn bez sankcji karnej

Zabijać
Bić
Znęcać się
Kraść
Kłamać w sądzie

Głośno krzyczeć w nocy
Kąpać się w fontannie
Kraść
Wylewać za okno zupę

Jeść słodyczy przed obiadem
Okłamywać przyjaciółki
Spóźniać się na lekcje
Nie uczyć się do klasówki

4. Omów to ćwiczenie. Wytłumacz, że spośród różnych zachowań uważanych za naganne,
tylko te najbardziej niepożądane zostają uznane za przestępstwa. Powiedz, co to jest
przestępstwo, czym różni się przestępstwo od wykroczenia oraz gdzie można znaleźć
informacje o przestępstwach i wykroczeniach.

Uwaga: Jeżeli potrzebujesz więcej informacji do przeprowadzenia tej części zajęć, zajrzyj do
słownika kluczowych pojęć (materiał pomocniczy nr 1). Więcej przykładów przestępstw oraz
wykroczeń znajdziesz w kodeksie karnym oraz kodeksie wykroczeń (na CD).
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5. Poinformuj osoby uczestniczące, że celem kolejnej części zajęć jest przekazanie
informacji na temat tego, kto może odpowiadać za popełnienie przestępstwa, kto może być
pokrzywdzonym/pokrzywdzoną, a także na temat granic wiekowych odpowiedzialności karnej
oraz odpowiedzialności za czyny zabronione popełniane przez osoby nieletnie.
Przeczytaj opisy przypadków (materiał pomocniczy nr 2) i zapytaj osoby uczestniczące, czy
według nich, sprawca wskazany w kazusie może ponieść odpowiedzialność karną i kto jest
pokrzywdzonym/ą.

Uwaga: Jeżeli potrzebujesz więcej informacji do przeprowadzenia tej części zajęć, zajrzyj do
słownika kluczowych pojęć (materiał pomocniczy nr 1). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
o odpowiedzialności osób nieletnich zajrzyj do Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
(na CD).
6. Wyjaśnij osobom uczestniczącym, że przestępstwa dzielimy ze względu na tryb ścigania,
powiedz, że wyróżniamy przestępstwa ścigane w trybie publicznoskargowym i prywatnoskargowym.
Przestępstwa ścigane w trybie publicznoskargowym dzielą się na ścigane na wniosek lub z urzędu.
Jest to bardzo ważne z uwagi na problematykę zawiadamiania o popełnieniu przestępstwa,
ponieważ w przypadku jednych przestępstw wystarczy samo zawiadomienie, a w przypadku innych,
konieczny jest wniosek lub prywatny akt oskarżenia.
Narysuj na tablicy lub papierze flipchart – graf (materiał pomocniczy nr 3) odpowiadający
podziałowi przestępstw ze względu na tryb ścigania i omów go.
Jeżeli chcesz, aby wykład był ciekawszy możesz przeprowadzić go interaktywnie. Wówczas
przed narysowaniem grafu zadaj uczniom i uczennicom różne pytania, tak aby sami/same
doszli/doszły do tego, że nie wszystkie przestępstwa są ścigane z urzędu.
Przykładowe pytania:
Czy w sprawie każdego przestępstwa policja może działać bez zgody pokrzywdzonego?
Czy do wszczęcia sprawy o zabójstwo potrzebna jest zgoda rodziny zabitego?
Czy na wszczęcie postępowania karnego w sprawie gwałtu ofiara musi wyrazić zgodę?
Czy sprawę o zniesławienie prowadzi prokurator?
Odpowiedzi na pytania:
Policja nie może w przypadku każdego przestępstwa działać bez zgody pokrzywdzonego,
ponieważ niektóre przestępstwa ścigane mogą być wyłącznie na jego wniosek. Oznacza to, że
jeżeli pokrzywdzony nie złoży wniosku, policja nie może ścigać sprawców. Takim
przestępstwem jest przestępstwo zgwałcenia – nie można prowadzić postępowania bez
wniosku osoby pokrzywdzonej. Przestępstwo zabójstwa jest z kolei ścigane z urzędu, co
oznacza, że organy ścigania mają obowiązek prowadzić postępowanie w tej sprawie,
niezależnie od woli zainteresowanych. I stnieją także przestępstwa ścigane z oskarżenia
prywatnego. Takim przestępstwem jest m.in. zniesławienie. W przypadku tego przestępstwa
pokrzywdzony sam musi wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia i występować przez sądem.
Prokurator może wyjątkowo wszcząć postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
prywatnego lub przyłączyć się do już toczącego się postępowania jeżeli uzna, że wymaga tego
interes społeczny.

Uwaga: Jeżeli potrzebujesz więcej informacji do przeprowadzenia tej części zajęć, zajrzyj do
słownika kluczowych pojęć (materiał pomocniczy nr 1). Przykłady przestępstw znajdziesz
w kodeksie karnym (na CD).
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7. Podziel osoby uczestniczące na grupy. Każda grupa dostaje jedną karteczkę z opisem
przypadku i przepisami prawnymi (materiał pomocniczy nr 4). Po przeczytaniu tekstu, każda
grupa będzie musiała udzielić odpowiedzi na pytanie, czy sprawca może odpowiadać karnie za
przestępstwo przewidziane w przepisie. Daj osobom uczestniczącym 5 min. na przeczytanie
tekstu i poproś o zaprezentowanie wniosków na forum. Żeby prezentacja przebiegła sprawnie
poproś osoby uczestniczące o przygotowanie odpowiedzi na następujące pytania:
Co się wydarzyło?
Czy osoba poniesie odpowiedzialność karną i na podstawie jakiego artykułu?
Jak możemy nazwać to przestępstwo?
Czy odpowiada karnie? Jeżeli tak, to z jakiego paragrafu?
8. Na koniec zajęć podsumuj temat. Uporządkuj najważniejsze informacje.
- Ustawodawca niektóre czyny uznane w społeczeństwie za naganne, uznaje za czyny
zabronione i nadaje im sankcję karną.
- Wśród tych czynów są przestępstwa i wykroczenia.
- Odpowiedzialność karną może ponosić człowiek, który ukończył 1 7 rok życia, poza
wyjątkami – w pewnych sytuacjach odpowiedzialność karną może pnosić człowiek, który
ukończył 1 5 rok życia. Pokrzywdzonym może być osoba fizyczna lub prawna.
- Przestępstwa dzielą się na ścigane z oskarżenia publicznego (na wniosek i z urzędu) oraz
prywatnego.

Źródła:
- Lech Gardocki, Prawo karne, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 201 0r.
- Andrzej Marek, Prawo karne, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 2009r.
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1 997 r. Kodeks karny, (Dz.U. 1 997 nr 88 poz. 553 za zm.)
- Ustawa z dnia 20 maja 1 971 r. Kodeks wykroczeń, (Dz.U. 1 971 nr 1 2 poz. 1 1 4 za zm.)
- Ustawa z dnia 26 października 1 982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (Dz.U.
1 982 nr 35 poz. 228 za zm.)
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1 997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1 997 nr 89 poz. 555
Linki:
- I nternetowy System Aktów Prawnych na stronach Sejmu: http://isap.sejm.gov.pl/
- Prawo karne: http://karne.pl/
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Materiał pomocniczy nr 1: Słownik kluczowych pojęć
Prawo karne – dział prawa obejmujący prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz
prawo karne wykonawcze. Można do niego zaliczyć również prawo karne skarbowe i prawo
karne wojskowe. Prawo karne materialne określa czyny będące przestępstwami, kary grożące
za ich popełnienie oraz zasady odpowiedzialności karnej. Przepisy prawa karnego materialnego
są zawarte w kodeksie karnym. Prawo karne procesowe określa zasady postępowania organów
państwowych w procesie karnym (jakie zadania i w jaki sposób ma wykonywać policja, sąd,
prokuratura) oraz uprawnienia i obowiązki osób w nim uczestniczących (jakie prawa i
obowiązki ma pokrzywdzony, oskarżony i inni uczestnicy). Przepisy prawa karnego
procesowego są zawarte w kodeksie postępowania karnego. Prawo karne wykonawcze – określa
zasady wykonywania kar orzeczonych za przestępstwo oraz uprawnienia osób skazanych (np. w
jaki sposób ma być wykonywana kara pozbawienia wolności i jakie są prawa osób osadzonych
w zakładach karnych). Przepisy prawa karnego wykonawczego są zawarte w kodeksie karnym
wykonawczym.
Przestępstwo – czyn człowieka, zabroniony przez ustawę, pod groźbą kary, zawiniony
i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Przestępstwo to czyn zabroniony, za
który prawo generalnie przewiduje wyższą karę niż za wykroczenie. Mówimy, że przestępstwo
jest czynem, ponieważ nie można nikogo ukarać za myśl, zamiar lub zdarzenie, na które nie
miał wpływu. Mówimy, że przestępstwem jest czyn człowieka, ponieważ odpowiedzialności
karnej nie może ponieść np. instytucja (może ją natomiast ponieść dyrektor tej instytucji). Aby
czyn był przestępstwem, odpowiedzialność karna musi być przewidziana przez ustawę. Czyny
uznane za przestępstwa są opisane w kodeksie karnym, ale też i w innych ustawach. Kodeks
karny dzieli przestępstwa na zbrodnie i występki. Aby ustalić, czy mamy do czynienia ze
zbrodnią czy z występkiem, należy sprawdzić jaką karę przewiduje prawo za dany czyn. Pojęcie
winy jest w prawie karnym dość złożone, na potrzeby lekcji wystarczy jednak tylko zaznaczyć,
że wina może być umyślna lub nieumyślna (mówimy o winie nawet wtedy, gdy przestępstwo
zostało popełnione nieumyślnie).
Zbrodnia – jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż
3 lata, albo karą surowszą.
Występek – jest to przestępstwo zagrożone karą 30 stawek dziennych grzywny, karą
ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.
Wykroczenie – jest to czyn człowieka społecznie szkodliwy, zawiniony, bezprawny, zabroniony
przez ustawę, pod groźbą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany. Czyny
uznane za wykroczenia są opisane w kodeksie wykroczeń i są to drobne naruszenia prawa.
Przestępstwa ścigane z urzędu – organy ścigania mają obowiązek prowadzić postępowanie
karne, jeżeli tylko dowiedzą się o popełnieniu przestępstwa. Nie jest wymagana zgoda osoby
pokrzywdzonej na prowadzenie postępowania. Przykładem takiego przestępstwa jest zabójstwo.
Jeżeli w przepisach nie jest wprost napisane, że przestępstwo jest ścigane na wniosek lub
w trybie prywatnoskargowym, to jest ścigane z urzędu.
Przestępstwa ścigane na wniosek – policja lub prokurator nie może prowadzić postępowania
karnego bez wniosku uprawnionej osoby (najczęściej osoby pokrzywdzonej). Po złożeniu
wniosku postępowanie toczy się tak samo jak w przypadku przestępstw ściganych z urzędu.
Wniosek to co innego niż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przestępstwa wnioskowe
to np. groźby oraz zgwałcenie.
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Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego – osoba pokrzywdzona sama musi wnieść do
sądu prywatny akt oskarżenia i występować przez sądem – nazywamy ją wtedy oskarżycielem
prywatnym. W takich sprawach, co do zasady, nie ma prokuratora. Prokurator może wyjątkowo
wszcząć postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego lub przyłączyć się do
już toczącego się postępowania jeżeli uzna, że wymaga tego interes społeczny. Wówczas
postępowanie toczy się z urzędu. Takim przestępstwem jest np. naruszenie nietykalności
cielesnej.
Odpowiedzialność karna – odpowiedzialność sprawcy za popełnione przestępstwo.
Odpowiedzialność karną jest ograniczona wiekiem. Za popełnienie przestępstwa może
odpowiadać osoba, która ukończyła 1 7 rok życia. Osoby poniżej lat 1 7, także odpowiadają za
popełnienie czynów zabronionych, jednak na innych zasadach, określonych w ustawie
o postępowaniu w sprawach nieletnich. Sprawami nieletnich nie zajmują się sądy karne, lecz
sądy rodzinne. Od tej zasady prawo przewiduje pewne wyjątki. Nieletni, który po ukończeniu
1 5 lat popełnił wymienione w kodeksie karnym przestępstwa (znajduje się wśród nich m.in.
zamach na życie prezydenta RP, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu)
może odpowiadać jak dorosły, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego
właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio
stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. W niektórych
sytuacjach sprawca, który popełnił występek po ukończeniu lat 1 7, lecz przed ukończeniem
lat 1 8, może odpowiadać jak nieletni, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy,
jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.
Pokrzywdzony – pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało
bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być także
instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna.

1 73

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Materiał pomocniczy nr 2: Opisy przypadków 1
1 . Czternastoletni Krzyś ukradł koledze rower.
2. Sekretarka ukradła dużo pieniędzy ze szpitala, w którym pracowała.
3. Stuletni pan Józef ukradł rower listonoszowi.
4. Siedemnastoletnia Kasia ukradła rodzicom 700 zł.
5. Piętnastoletni Amadeusz mocno pobił swojego kolegę, który doznał bardzo silnych obrażeń
wewnętrznych i zmarł w szpitalu.
6. Rodzice Hani chcą zawiadomić policję, że szkoła popełniła przestępstwo, ponieważ
dziewczynka zemdlała na lekcji wychowania fizycznego.

Odpowiedzi
1 . Czternastoletni chłopiec nie może ponieść odpowiedzialności karnej. Może natomiast
odpowiadać przed sądem dla nieletnich.
2. Sekretarka może ponieść odpowiedzialność karną, pokrzywdzonym może być nie tylko
osoba fizyczna, ale także instytucja.
3. Pan Józef może ponieść odpowiedzialność karną. Nie ma górnej granicy wiekowej
odpowiedzialności.
4. Kasia może odpowiadać karnie, granicą od kiedy można odpowiadać przed sądem karnym
jest wiek 1 7 lat.
5. I stnieją wyjątki od zasady, że można odpowiadać od lat 1 7. Zabójstwo lub spowodowanie
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli ofiara zmarła, jest jednym z nich.
6. Szkoła jako instytucja nie może ponosić odpowiedzialności karnej. Mogą ją ponieść tylko
osoby fizyczne. Odpowiedzialność karną może ponieść natomiast nauczyciel lub dyrektor
szkoły, jeżeli popełnił przestępstwo.
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Materiał pomocniczy nr 3: Rodzaje przestępstw

Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego dzielą się na ścigane z urzędu oraz ścigane na
wniosek.

Przestępstwa ścigane z urzędu
Przestępstwa ścigane z urzędu to takie przestępstwa, w przypadku których, organy ścigania
mają obowiązek prowadzić postępowanie karne, jeżeli tylko dowiedzą się o popełnieniu
przestępstwa. I nformację uzyskać mogą podczas własnych działań lub na skutek czyjegoś
zawiadomienia. Nie jest wymagana zgoda osoby pokrzywdzonej na prowadzenie postępowania.

Przestępstwa ścigane na wniosek
Ściganie na wniosek charakteryzuje się tym, że policja lub prokurator nie może prowadzić
postępowania karnego bez wniosku uprawnionej osoby (najczęściej pokrzywdzonego). Po
złożeniu wniosku postępowanie toczy się tak samo jak w przypadku przestępstw ściganych
z urzędu. Przed złożeniem wniosku policja lub prokurator mogą podejmować jedynie czynności
konieczne dla zabezpieczenia dowodów. Wniosek to co innego niż zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa. Przestępstwa wnioskowe to np. groźby oraz zgwałcenie.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego charakteryzują się tym, że osoba pokrzywdzona sama
musi wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia i występować przed sądem – nazywamy ją wtedy
oskarżycielem prywatnym. W takich sprawach, co do zasady, nie ma prokuratora. Prokurator może
wyjątkowo wszcząć postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego lub przyłączyć się
do już toczącego się postępowania jeżeli uzna, że wymaga tego interes społeczny. Postępowanie
wówczas toczy się z urzędu. Takim przestępstwem jest np. naruszenie nietykalności cielesnej.
Jeżeli w przepisach nie jest wprost napisane, że przestępstwo jest ścigane na wniosek lub
w trybie prywatnoskargowym, to jest ścigane z urzędu.
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Materiał pomocniczy nr 4: Opisy przypadków 2 i przepisy prawne
1 . Ania bardzo potrzebowała pieniędzy na nowe kosmetyki. Pomyślała, że mama nie będzie
miała pewnie nic przeciwko, jeżeli pożyczy od niej pieniądze, więc wzięła z torebki mamy 700 zł.
Art. 278.
§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program
komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek
pokrzywdzonego.
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do
podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

2. Maciek pobił się z Krzyśkiem na imprezie w klubie. Uderzył Krzysia w nos i złamał go.
Niestety uszkodzenie było tak poważne, że nos nie zrósł się prosto.
Art. 156.
§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie
zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności
do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

3. Adrian pojechał samochodem na imprezę. Nie zamierzał pić tego dnia alkoholu. Za namową
znajomych wypił jednak kilka drinków i wrócił samochodem do domu.
Art. 178a.
§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi
pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi
na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. (uchylony).
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za
prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2
popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się
czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

4. Marian był przewodnikiem górskim. Pewnego razu zabrał grupę młodych ludzi na zimową
wyprawę. Niestety spadła lawina i porwała jednego z uczestników. Chłopiec zmarł w szpitalu.
Art. 155.
Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
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5. Kasia wychodząc z domu nie wiedziała, że jej młodszy brat jeszcze śpi i nie wyszedł do
szkoły. Zamknęła drzwi od zewnątrz. Gdy Staś się obudził zorientował się, że nie może wyjść
na lekcje ponieważ drzwi zamkniętych od zewnątrz nie można otworzyć od środka. Na
szczęście Kasia tuż przed szkołą odebrała telefon od mamy, że Staś idzie dziś później do
szkoły i że pewnie spał. Kasia szybko wróciła się do domu. Czy Kasia może odpowiadać
karnie?
Art. 189.
§ 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1 lub 2, łączyło się ze szczególnym
udręczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Podpowiedzi dla osoby prowadzącej:
Przypadek 1 .
To przestępstwo nazywamy przywłaszczeniem mienia, a potocznie kradzieżą. Jeżeli tak jest,
przestępstwo jest ścigane z urzędu. Osobą pokrzywdzoną kradzieżą może być też osoba
najbliższa, wówczas ściganie następuje na wniosek.
Przypadek 2.
Polski kodeks karny przewiduje odpowiedzialność karną za spowodowanie uszczerbku na
zdrowiu innej osoby. Jest kilka rodzajów uszczerbków – lekki (skutki utrzymują się do 7 dni),
średni (powyżej 7 dni, ale bez najpoważniejszych skutków zdrowotnych) i ciężki (art. 1 56 k.k.
przewiduje odpowiedzialność karną za ciężki uszczerbek na zdrowiu).
Przypadek 3.
Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Można zwrócić uwagę
osób uczestniczących na fakt, że przestępstwem jest także jazda na rowerze w stanie
nietrzeźwym, o czym mówi przepis pod opisem przypadku.
Przypadek 4.
Art. 1 55 k.k. przewiduje odpowiedzialność karną za nieumyślne spowodowanie śmierci.
Przypadek jest oparty na rzeczywistej historii – wypadek pod Rysami. Należy pamiętać,
w rozumieniu prawa karnego słowo „nieumyślnie” nie oznacza dokładnie tego samego, co
potocznie. Jeżeli Marian mógł przewidzieć, to co się wydarzy i naruszył reguły bezpieczeństwa
poruszania się w górach zimą, to będzie odpowiadał karnie. Jeżeli zejście lawiny było zupełnie
nie do przewidzenia, nie będzie odpowiadał. Z tego powodu właśnie w sprawie dotyczącej
wypadku pod Rysami zeznawało tak wielu znanych himalaistów.
Przypadek 5
Nie można tu mówić o przestępstwie, bo trudno uznać, że zostały spełnione warunki określone
w definicji przestępstwa – przestępstwem nazywamy czyn zawiniony, bezprawny, społecznie
szkodliwy.
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Sc e n a ri u sz 2

Temat:
Jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?
Cel:
przekazanie wiedzy na temat tego, co mogą zrobić, jeżeli staną się ofiarą lub świadkiem
przestępstwa, jak zawiadomić o popełnieniu przestępstwa, kto ma obowiązek zawiadomić
o popełnieniu przestępstwa oraz co wiąże się z faktem zawiadomienia
Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- mini wykład
- studia przypadków
- praca w grupach
- odgrywanie ról
Materiały pomocnicze:
1 . opisy przypadków
2. informacje dodatkowe (na CD)
3. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (na CD)
Pojęcia kluczowe
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – jest zawiadomieniem organów
ścigania o naszym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. O popełnieniu przestępstwa może
zawiadomić każdy, zarówno pokrzywdzony, świadek zdarzenia, jak i sprawca. Zawiadomienie
możemy złożyć ustnie lub na piśmie, na policji lub w prokuraturze.
Wniosek o ściganie – musi być złożony w przypadku przestępstw ściganych na wniosek
(informacja o trybie ścigania znajduję się w przepisie przewidującym odpowiedzialność karną
za przestępstwo). Bez wniosku pokrzywdzonego organy ścigania mogą podejmować jedynie
czynności konieczne dla zabezpieczenia dowodów. Nie mogę jednak prowadzić postępowania
karnego. Organ ścigania ma obowiązek pouczyć osobę uprawnioną do złożenia wniosku o tym,
że może go złożyć. Wniosek możemy złożyć ustnie lub na piśmie. Wniosek może być cofnięty
w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą
sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba że chodzi
o przestępstwo zgwałcenia (w tym przypadku nie można cofnąć wniosku). Ponowne złożenie
wniosku jest niedopuszczalne.
Przebieg zajęć
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1.
-

Przedstaw osobom uczestniczącym cel zajęć. Po zajęciach będą wiedziały:
co mogą zrobić jeśli staną się ofiarą lub świadkiem przestępstwa,
jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
czy mają obowiązek złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Podziel osoby uczestniczące na grupy i rozdaj im kartki, które zawierają krótką historię (opis
przypadku, materiał pomocniczy nr 1) wraz z przepisami prawnymi – każdej grupie dajemy
jedną kartkę. I ch zadaniem jest odpowiedzenie na wskazane pytania.
2. Poproś osoby reprezentujące grupy o przeczytanie opisu sytuacji na forum i odpowiedzenie
na zadane pytania.

Uwaga:
Jeżeli osoby uczestniczące nie brały udziału w warsztacie Co to jest przestępstwo, zrozumienie
sytuacji nr 3 i 4 może okazać się zbyt trudne. W takim wypadku rozdajemy tylko dwa pierwsze
przypadki, a resztę zagadnień omawiamy.
3. Narysuj na tablicy lub papierze flipchart tabelkę. Powinna ona wyglądać tak:

Kto
Gdzie
może zawiadomić
Jak
O czym

Wypełnij tabelkę razem z uczestnikami/uczestniczkami. Korzystaj z materiału pomocniczego nr 2.
Kto

każdy ma społeczny obowiązek (poza wyjątkami)
Instytucje państwowe i samorządowe mają prawny obowiązek

Gdzie

policja lub prokuratura
przestępstwa

powinien zawiadomić

najbliżej

Jak

ustnie lub na piśmie

O czym

kto, co, gdzie, kiedy zrobił
jakie dowody istnieją w sprawie

miejsca

popełnienia
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4. Podsumuj ćwiczenie udzielając dodatkowych informacji (niezwykle ważne jest objaśnienie
jak wygląda złożenie ustnego zawiadomienia lub jak powinno być sporządzone zawiadomienie
na piśmie).
5. Sprawdź nabytą wiedzę w praktyce. Ćwiczenie może być przeprowadzone w dwóch
wariantach.
Wariant 1 : scenka odegrana na forum klasy, w której osoba pokrzywdzona ustnie zawiadamia
o popełnieniu przestępstwa. Przygotuj dwie osoby do odegrania roli. Jedna osoba zagra osobę
pokrzywdzoną, która chce złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, druga
policjanta/policjantkę, który/która niechętnie je przyjmie.
Wariant 2: osoby uczestniczace podzielone na grupy piszą własne zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa. Sprawdź, czy napisały je w sposób poprawny. Wykorzystaj materiał
pomocniczy nr 3: zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (na CD).

Źródła:
- Stanisław Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Lexis Nexis, Warszawa 2009
- Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman, Polskie postępowanie karne, Lexis Nexis, Warszawa
2009
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1 997 r. Kodeks karny, (Dz.U. 1 997 nr 88 poz. 553 ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 maja 1 971 r. Kodeks wykroczeń, (Dz.U. 1 971 nr 1 2 poz. 1 1 4 ze zm.)
- Ustawa z dnia 26 października 1 982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (Dz.U.
1 982 nr 35 poz. 228 ze zm.)
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1 997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U. 1 997 nr 89 poz.
555 ze zm.)
Linki:
- Strona Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw: http://pokrzywdzeni.gov.pl
- Strona programu „Razem bezpieczniej.” Zawiera informator „Jak złożyć zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa”: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/
- Właściwą jednostkę policji możemy znaleźć na stronie Komendy Głównej Policji:
http://www.policja.pl/
- Właściwą jednostkę prokuratury możemy znaleźć na stronie Prokuratury Generalnej:
http://www.pk.gov.pl/
- Wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem:
http://www.ms.gov.pl/popp/drpp_wykaz_osrodkow.php
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Materiał pomocniczy nr 1: Opisy przypadków
Pani Krysia widziała wczoraj jak jej sąsiad bije swoją żonę. Czy ma obowiązek zawiadomić
o popełnieniu przestępstwa? Czy spotka ją kara, jeżeli tego nie zrobi?
Art. 304. k.p.k.
§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

Dyrektor szkoły dowiedział się, że jeden z wychowanków został pobity przez nauczyciela. Czy
ma obowiązek zawiadomić Policję?
Art. 304. k.p.k.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym
prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu
powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego
zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Piętnastoletniej Kasi ukradziono dziś telefon komórkowy*. Czy Kasia może pójść sama zgłosić
to na Policji?
Art. 51. k.p.k.
§ 1. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych dokonuje organ
uprawniony do działania w jego imieniu.
§ 2. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo,
prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony
pozostaje.
Art. 303. k.p.k.
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na
skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa.
Art. 9. k.p.k.
§ 1. Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa
uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy.

*kradzież jest przestępstwem ściganym z urzędu
Czternastoletnia Marika padła ofiarą gwałtu. Czy może sama pójść na Policję i domagać się
ścigania sprawców?**
Art. 51. k.p.k.
§ 1. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych dokonuje organ
uprawniony do działania w jego imieniu.
§ 2. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo,
prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony
pozostaje.
Art. 9. k.p.k.
§ 1. Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa
uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy.

**zgwałcenie jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego
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Informacje dla osoby prowadzącej – odpowiedzi do przypadków
Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Społeczny obowiązek oznacza, że
istnieje obowiązek, ale za niezawiadomienie nie grozi odpowiedzialność karna.
Odpowiedzialność karna grozi jedynie za niezawiadomienie o zabójstwie oraz kilku innych
specyficznych przestępstwach (np. zamach na głowę państwa, szpiegostwo). Czyli Pani Krysia
ma obowiązek zawiadomienia, nie poniesie jednak odpowiedzialności karnej za
niezawiadomienie. Mimo tego warto uświadomić uczniom, że niezawiadomienie policji w takiej
sytuacji może być zagrożeniem dla życia lub zdrowia osoby krzywdzonej.
I naczej przedstawia się sytuacja w przypadku instytucji państwowych i samorządowych, które
w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego
z urzędu. Są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz
przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania
przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić
do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Za niezawiadomienie może grozić tym osobom
odpowiedzialność karna.
Przypadki numer 3 i 4 różnią się rodzajem przestępstwa. W pierwszym przypadku
przestępstwo ścigane jest z urzędu, w drugim na wniosek. W pierwszym przypadku Kasia
teoretycznie może sama zawiadomić o popełnieniu przestępstwa, ponieważ policja ma
obowiązek w takiej sprawie działać z własnej inicjatywy, za każdym razem kiedy dowie się
o popełnieniu przestępstwa, nieważne z jakiego źródła. Jednak w praktyce, dobrze byłoby
gdyby przyszła z rodzicami. Sama, jako osoba niepełnoletnia nie może nic podpisać, nie
powinna być także przesłuchiwana bez zachowania odpowiednich procedur. W drugim
przypadku wymagana jest reprezentacja rodziców, ponieważ to oni reprezentują dziecko
w postępowaniu – mogą złożyć w jego imieniu wniosek o ściganie. W sytuacji kiedy dziecko
chciałoby złożyć wniosek, a jego opiekunowie prawni nie wyrażają zgody (mogą być przecież
sprawcami przestępstwa) sprawę można zgłosić do sądu rodzinnego, który może zadecydować
za rodziców.

1 82

Rozdział IX – Przestępstwo

Sc e n a ri u sz 3

Temat :
Co to jest postępowanie karne?
Cel:
przekazanie wiedzy na temat przebiegu postępowania karnego
Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- mini wykład, wykład
- analiza opisów przypadków
- praca w grupie
Materiały pomocnicze:
1 . przebieg postępowania karnego
2. informacje dla osoby prowadzącej
3. prawa i obowiązki Ani i Krzysztofa
4. sala rozpraw
Pojęcia kluczowe:
Postępowanie karne – to zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest wykrycie
sprawcy przestępstwa i osądzenie go za to przestępstwo. Proces karny ma kilka etapów. Dla
naszych potrzeb wystarczy, jeżeli wyróżnimy w nim postępowanie przygotowawcze oraz
postępowanie sądowe.
Przebieg zajęć
1.
-

Przedstaw osobom uczestniczącym cel zajęć. Poinformuj, że podczas zajęć dowiedzą się:
jakie są etapy postępowania karnego,
jakie prawa i obowiązki przysługują pokrzywdzonemu1 , świadkowi, podejrzanemu,
jak wygląda sala sądowa,
jak może zakończyć się postępowanie karne.

2. Omów przebieg postępowania karnego. Poinformuj, że przedmiotem zajęć jest
postępowanie w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego.
1

Uwaga: W tej części publikacji używamy określeń wprost z kodeksu postępowania karnego. Osoby takie jak pokrzywdzony,
świadek, prokurator czy małoletni w treści ustawy występują tylko w formie męskiej. Pamiętaj jednak o używaniu zarówno formy
męskiej, jak i żeńskiej podczas prowadzenia i omawiania zajęć.
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Poinformuj osoby uczestniczące, że ich zadaniem będzie ułożenie karteczek puzzli we
właściwej kolejności. Należy uprzedzić, że niektóre kartki mogą znajdować się na tych samych
poziomach, w zależności od przebiegu postępowania karnego.
Wariant 1 .
Podziel osoby uczestniczące na grupy, w których będą układać puzzle – schemat postępowania
karnego. Poproś każdą z grup o prezentację efektów swojej pracy. Ponieważ każda z grup
będzie miała takie samo zadanie, aby uniknąć powtórzeń przy podsumowaniu, można
poprosić, aby każda z grup podała tylko jeden element układanki.
Wariant 2.
Ponieważ samodzielna praca nad tym tematem może być zbyt trudna dla młodszej grupy,
możesz wspólnie z nimi układać puzzle przyklejając kartki z kolejnymi słowami na tablicy lub
papierze flipchart. Wymaga to przygotowania dużych kartek puzzli przed zajęciami.
Podsumuj ćwiczenie, tłumacząc jeszcze raz, jaki jest przebieg postępowania karnego (materiał
pomocniczy nr 2: informacje dla osoby prowadzącej).
Efekt końcowy powinien wyglądać w ten sposób (uproszczony schemat postępowania karnego):
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3. Przeczytaj poniższą sytuację:
W sobotni poranek Ania szła ulicą w centrum Krakowa. Nagle podbiegł do niej chłopak
i wyrwał jej torebkę. Świadkiem całego zdarzenia był Krzysztof, który próbował gonić złodzieja,
ale niestety, nie udało mu się go złapać. Ania zdecydowała się pójść na policję i złożyć
zawiadomienie o kradzieży. Krzysztof zgodził się pójść razem z nią i wystąpić w charakterze
świadka. Policjanci przyjęli zawiadomienie i spisali zeznania. Okazało się, że złodzieja
złapano, ponieważ za rogiem ulicy wpadł prosto na patrol policji. Jakie prawa i obowiązki mają
Ania i Krzysztof w postępowaniu karnym?
Rozdaj osobom uczestniczącym materiał pomocniczy nr 3: prawa i obowiązki Ani i Krzysztofa
i omów go.
Powiedz, że oskarżyciel posiłkowy działa obok oskarżyciela publicznego (prokuratora), czyli
popiera wniesiony przez niego akt oskarżenia i wnosi o ukaranie sprawcy. Pokrzywdzony może
także działać w charakterze powoda cywilnego. Powód cywilny to pokrzywdzony, który
w procesie karnym domaga się odszkodowania za doznaną krzywdę. Pokrzywdzony może być
jednocześnie oskarżycielem posiłkowym i powodem cywilnym. Oświadczenie o tym, że
pokrzywdzony chce wziąć udział w procesie jako oskarżyciel posiłkowy, należy zgłosić
najpóźniej do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego (moment wywołania stron i rozpoczęcia
odczytywania aktu oskarżenia). Sąd nie może odmówić przyjęcia takiego oświadczenia. Można
je złożyć do akt sprawy w biurze podawczym lub na sprawie. Złożenie oświadczenia
automatycznie nadaje osobie pokrzywdzonej status strony.
4. Podziel osoby uczestniczące na grupy. Zadaniem każdej grupy będzie ułożenie na planszy
we właściwych miejscach kartek z nazwami osób, które biorą udział w postępowaniu sądowym
(materiał pomocniczy nr 4: sala rozpraw) . Po zakończeniu pracy w grupach, omów ćwiczenie.
5. Podsumuj zajęcia przypominając po kolei jakie zagadnienia były poruszane i zapytaj osoby
uczestniczące, czy mają jakieś pytania dotyczące przestępstw, zawiadamiania o popełnieniu
przestępstw lub przebiegu postępowania karnego.

Źródła:
- Stanisław Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Lexis Nexis, Warszawa 2009
- Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman, Polskie postępowanie karne, Lexis Nexis, Warszawa
2009
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1 997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1 997 nr 89 poz.
555
Linki:
- Strona Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw: http://pokrzywdzeni.gov.pl
- Prawo karne: http://karne.pl/
- Właściwą jednostkę policji możemy znaleźć na stronie Komendy Głównej Policji:
http://www.policja.pl/
- Właściwą jednostkę prokuratury możemy znaleźć na stronie Prokuratury Generalnej:
http://www.pk.gov.pl/
- Wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem:
http://www.ms.gov.pl/popp/drpp_wykaz_osrodkow.php
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Materiał pomocniczy nr 1: Przebieg postępowania karnego
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Materiał pomocniczy nr 2: Informacje dla osoby prowadzącej
Po złożeniu zawiadomienia, organy ścigania wszczynają postępowanie przygotowawcze albo
wydają postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Głównym celem postępowania
przygotowawczego jest zebranie materiału dowodowego do sprawy w sądzie.
Postępowanie przygotowawcze może się zakończyć umorzeniem postępowania (np. wtedy gdy
zebrany materiał w sprawie nie dał wystarczających dowodów potrzebnych do sporządzenia
aktu oskarżenia i skierowania sprawy do sądu), warunkowym umorzeniem postępowania albo
skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.
Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby. O warunkowym umorzeniu
postępowania sąd może zdecydować, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
a okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za
przestępstwo umyślne, jego właściwości, warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia
uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał
porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
Pokrzywdzony zostaje poinformowany czy postępowanie umorzono, czy skierowano akt
oskarżenia do sądu. Na postanowienie o umorzeniu postępowania służy pokrzywdzonemu
zażalenie - należy je złożyć w ciągu 7 dni od doręczenia decyzji o umorzeniu postępowania.
Zażalenie składamy za pośrednictwem tej prokuratury, która je wydała.
Jeżeli prokurator zdecyduje się wysłać akt oskarżenia do sądu, rozpoczyna się etap sądowy.
Postępowanie karne może zakończyć się uniewinnieniem oskarżonego lub wyrokiem
skazującym (może też wydać wyrok umarzający oraz warunkowo umarzający postępowanie, ale
przekracza to zakres tego opracowania).
Aby odwołać się do sądu I I instancji należy złożyć apelację. Apelację może wnieść
pokrzywdzony, który wystąpił w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela
posiłkowego lub powoda cywilnego. Aby wnieść apelację, należy w ciągu 7 dni od ogłoszenia
wyroku złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, a potem w ciągu 1 4 dni od daty doręczenia
wyroku z uzasadnieniem, należy wnieść apelację. Apelację wnosi się za pośrednictwem sądu,
który wydał zaskarżony wyrok.

1 87

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Materiał pomocniczy nr 3: Prawa i obowiązki Ani i Krzysztofa

1 88

Rozdział IX – Przestępstwo

j

1 89

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Materiał pomocniczy nr 4: Sala rozpraw
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Prawa obywatela/obywatelki
w sądzie

Urszula Małek

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Scenariusz 1
Temat:
Obywatel/obywatelka w sądzie – proces cywilny a proces karny
Cele:
- rozróżnianie postępowania cywilnego od postępowania karnego oraz postępowania
procesowego od nieprocesowego w postępowaniu cywilnym
- poznanie stron i uczestników postępowania
- praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy podczas zajęć warsztatowych
Czas:
2 godziny dydaktyczne
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice szkół gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody i techniki:
- burza mózgów
- praca w grupach
- praca w parach
- praca z tekstem źródłowym
Materiały pomocnicze:
1 . zasady wymiaru sprawiedliwości
2. struktura sądów powszechnych w Polsce
3. Sąd Najwyższy i wydziały sądów powszechnych
4. wydział cywilny, wydział karny
5. wygląd sali sadowej, wydział karny
6. wygląd sali sądowej, wydział cywilny w postępowaniu procesowym
7. wygląd sali sądowej, wydział cywilny w postępowaniu nieprocesowym
8. karta pracy A
9. karta pracy B
1 0. karta pracy C
Pojęcia kluczowe:
sąd, pozew, wniosek, postępowanie, wydział, strony postępowania
Przebieg zajęć
1 . Rozpocznij zajęcia od zapisania na tablicy lub papierze flipchart słów „Wymiar
sprawiedliwości”, a następnie poproś osoby uczestniczące o skojarzenia na ten temat. Krótko
omów zasady burzy mózgów lub zawieś plakat z wypisanymi zasadami w widocznym miejscu
sali (opis metody „burza mózgów” znajdziesz we wprowadzeniu). Pamiętaj, że omówienie
zasad jest szczególnie ważne w grupie, w której uczestnicy i uczestniczki nie znają się dobrze.
Zapisuj wszystkie odpowiedzi osób uczestniczących, a kiedy są rozwinięciem wcześniej
podanych propozycji, umieszczaj je tak, aby porządkować tok myślenia grupy. W kolejnym
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etapie burzy mózgów odczytaj zapisane odpowiedzi i poproś osoby uczestniczące o ewentualne
doprecyzowujące treści, które budzą wątpliwości. Pamiętaj, że podczas doprecyzowania treści
zapisanych na papierze flipchart, odpowiedzi na pytania mogą udzielać tylko i wyłącznie ich
autorzy/autorki. Na koniec zbierz wypowiedzi i dokonaj podsumowania. Przykładowe
podsumowanie:
Wymiar sprawiedliwości w Polsce tworzą sądy powszechne, sądy wojskowe i sądy
administracyjne, a także trybunały np. Trybunał Konstytucyjny, czy Trybunał Stanu. W art. 1 0.
Konstytucji czytamy, że 1 . Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale
i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 2. Władzę
ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Stąd też wiemy, że władza sądownicza
w Polsce, to sądy i trybunały. Jednak ogólne zasady dotyczące wymiaru sprawiedliwości
regulowane są w Rozdziale VI I I Konstytucji, gdzie w art. 1 75. 1 . znajdujemy określenie
pojęcia wymiar sprawiedliwości: Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują
Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.
Ponadto w podsumowaniu zwróć uwagę na cele zajęć, czyli podnoszenie świadomości prawnej
obywateli.

Uwaga: Aby przyśpieszyć tempo pracy grupy podczas burzy mózgów, możesz rozdać osobom
uczestniczącym po dwie samoprzylepne kartki, na których napiszą swoje skojarzenia.
Następnie każda z osób przyklei kartki na papierze flipchart lub tablicy. Dalszą część
ćwiczenia poprowadź według opisu przedstawionego powyżej.
2. W drugiej części zajęć podziel osoby uczestniczące na mniejsze grupy i rozdaj każdej
z grup materiał pomocniczy nr 1: czyli zasady wymiaru sprawiedliwości. Poproś o zapoznanie
się z tekstem i wykonanie podanych w nim poleceń. Przypomnij, aby każda z grup wybrała
spośród siebie osobę, która będzie prezentowała pracę zespołu po zakończeniu pracy. Napisz
w widocznym miejscu czas pracy w grupach np. 1 5 min. Po zakończeniu pracy rozwieś plakaty
w widocznym miejscu sali, a następnie poproś jedną osobę z każdej grupy o prezentację
i omówienie zadań. Pamiętaj o tym, aby podziękować każdej osobie, która będzie w imieniu
grupy omawiała pracę zespołu. Na zakończenie podsumuj wystąpienia i zwróć uwagę, że
wymiar sprawiedliwości nie może istnieć bez wszystkich wymienionych w materiale zasad.

Uwaga: Aby przyśpieszyć prace w tej części zajęć możesz omówić zasady wymiaru
sprawiedliwości wykorzystując np. technikę mapy mentalnej. Jeżeli wykorzystasz tę formę
pracy, pamiętaj, że warto aby osoby uczestniczące dowiedziały się, co to jest technika mapy
mentalnej.
Mapa mentalna (mapa pojęcia) jest to technika wizualnego opracowania problemu przy
pomocy plakatów, symboli, schematów, czy haseł. Służy przede wszystkim do pokazania
związków między pojęciami, zdarzeniami, czy zjawiskami.
3. Poproś osoby uczestniczące, aby dobrały się w pary. Każdej z par rozdaj materiał
pomocniczy nr 2: struktura sądów powszechnych w Polsce. Zwróć uwagę, że zadaniem każdej
z par będzie ułożenie z poszczególnych elementów struktury sądów powszechnych w Polsce
(pary otrzymują pocięte paski z materiału pomocniczego nr 2). Zapisz czas pracy w widocznym
miejscu sali. Na zakończenie ćwiczenia omów pracę w parach. Możesz to zrobić wybierając
ochotników (rundka bez przymusu). W podsumowaniu ćwiczenia zwróć uwagę, że
poszczególne sądy składają się z wydziałów. Do omówienia wybranego sądu wykorzystaj
materiał pomocniczy nr 3: Sąd Najwyższy i wydziały sądów powszechnych.

1 93

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Uwaga: W tej części zajęć (w pracy z materiałem pomocniczym nr 2) zastosowano technikę
rozsypanki. Metodą jest współpraca w grupie, techniką – rozsypanka. Rozsypanka polega na
tym, że osoby otrzymują nieuporządkowany zbiór części np. zdań, wyrazów (materiał do
ćwiczenia) i z niego mają utworzyć całość. Ten sposób pracy jest często stosowany w pracy
z grupą. Technika rozsypanki będzie również stosowana w dalszej części zajęć oraz w innych
scenariuszach publikacji.
4. Powieś na tablicy lub papierze flipchart dwie kartki z nazwami „wydział cywilny”;
„wydział karny” i rozdaj poszczególnym parom po jednej kartce z materiału pomocniczego
nr 4: wydział cywilny, wydział karny. Poproś osoby uczestniczące, aby w parach ustaliły do
jakiego wydziału sądu będzie składane dane pismo procesowe, o którym jest mowa
w przykładzie. Jeżeli w grupie masz więcej par niż kartek, możesz powielić kilka tych
samych kartek. N astępnie zbierz informacje. Dodatkowo możesz zadać pytanie osobom
uczestniczącym dotyczące tego, co w tym ćwiczeniu było łatwe, a co trudne. Podsumowanie
zrób w postaci rundki bez przymusu.
5. Poproś, aby poszczególne pary połączyły się w czwórki lub dokonaj sam połączenia par
w czwórki. Rozdaj każdej z grup jeden z materiałów pomocniczych nr 5, 6 lub 7 z prośbą
o ułożenie z poszczególnych elementów widoku sali sądowej w postępowaniu karnym lub
cywilnym. Zwróć uwagę, że postępowanie cywilne może być procesowe (wtedy mamy spór
stron) lub nieprocesowe (wtedy ustalamy tylko pewien stan rzeczy). Pamiętaj o wyznaczeniu
czasu pracy grup. Osoby uczestniczące mogą przyklejać poszczególne elementy na papierze
flipchart, tworząc w ten sposób plakat. Po zakończeniu pracy poproś o prezentację jedną
z grup, która przygotowywała wygląd sali sądowej w postępowaniu karnym; a pozostałe grupy,
które wykonywały taki sam schemat – o uwagi. Np. zadaj pytanie: Czy przygotowany przez was
schemat jest taki sam? Jakie są wasze propozycje? W podobny sposób dokonaj prezentacji
pracy innych grup, czyli widoku sali sądowej w postępowaniu cywilnym procesowym
i nieprocesowym. W podsumowaniu zwróć uwagę na wspólne elementy sal sądowych
w każdym postępowaniu, a także wskaż na cechy odmienne. Ponadto jeszcze raz wyjaśnij, że
o postępowaniu procesowym w sprawach cywilnych mówimy wówczas, kiedy między stronami
istnieje spór stron, natomiast o postępowaniu nieprocesowym – kiedy dochodzi do ustalenia
pewnego stanu. W tym miejscu warto powrócić do części 4 scenariusza i plakatu, który
zawiera sprawy z zakresu prawa cywilnego i karnego. Odczytaj poszczególne sprawy, jakie
zostałyby skierowane do wydziału cywilnego i poproś uczestników/uczestniczki aby
wskazywali/wskazały, które ze spraw są z zakresu postępowania procesowego (nr 3, 5, 6, 7, 8,
9), a które nieprocesowego (nr 1 , 2, 4).

Uwaga: W nawiasach podano prawidłowe rozwiązania.
6. Wyjaśnij osobom uczestniczącym, że kolejna część zajęć będzie służyła praktycznemu
zastosowaniu zdobytej wiedzy i przygotowaniu pism procesowych. Podziel uczestników w pary,
a następnie rozdaj każdej z par jeden z trzech materiałów pomocniczych 8, 9 lub 1 0 – karty
prac A, B lub C. Pamiętaj jednak, aby przed rozdaniem materiałów pociąć poszczególne pisma
procesowe na paski i wymieszać tak, aby każdy materiał tworzył oddzielną rozsypankę, czyli
materiał 8 – oddzielnie, 9 – oddzielnie, 1 0 – oddzielnie. Osoby uczestniczące mogą przyklejać
poszczególne paski na kartkach papieru. Po zakończeniu pracy poproś o omówienie ćwiczenia.
Wybierz po jednej parze, która zaprezentuje poszczególne trzy rodzaje pism. Pamiętaj o tym,
aby po każdym poprosić pozostałe osoby o przedstawienie uwag lub wniosków. Na zakończenie
prac, zwróć uwagę na wspólne elementy poszczególnych pism procesowych oraz na to, co je
różni. Pozostaw plakaty w widocznym miejscu sali.
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7. Przed rozpoczęciem następnego ćwiczenia zwróć uwagę osobom uczestniczącym, że teraz
będą przygotowywać przykładowe wnioski i pozwy z zakresu prawa cywilnego. Podkreśl, że
sprawy z prawa karnego będą omawiane na kolejnych zajęciach i wtedy też będą
przygotowywane przez osoby uczestniczące pisma procesowe z tej dziedziny prawa. Następnie
podziel wszystkie osoby na pary lub grupy 3-osobowe i rozdaj każdej z nich jedną ze spraw
z zakresu prawa cywilnego, jakie znalazły się pod kartką z napisem: wydział cywilny (część
4 scenariusza zajęć). Zadaniem osób uczestniczących będzie przygotowanie przykładowego
wniosku lub pozwu do danej sprawy. Powiedz, że dane których nie zawiera opis sprawy, a są
wymagane w pozwie i wniosku, mogą wpisać dowolnie np. adres zamieszkania.

Uwaga: Zadbaj o to, aby w widocznym miejscu były wywieszone poszczególne wzory pism jakie
przygotowali uczestnicy w części 6 scenariusza. Ponadto podczas podziału na grupy i pary
zwróć uwagę na to, aby w każdej grupie nie powtórzył się skład osób z części 6 scenariusza,
czyli np. w trójce ma być jedna osoba która analizowała pozew, jedna, która analizował
wniosek i jedna, która analizowała prywatny akt oskarżenia. Wyznacz czas pracy grup (do 1 0
min) i zapisz go w widocznym miejscu. Po zakończeniu pracy poproś grupy o odczytanie
swoich pozwów i wniosków. Możesz również przygotować arkusz papieru z nazwą „Biuro
podawcze sądu”, w którym będziesz przyjmował lub zwracał (np. ze względów formalnych)
poszczególne pisma procesowe zespołów. Do tej części zadania możesz zaprosić eksperta,
który dodatkowo wyjaśni, dlaczego podjęta została taka, a nie inna decyzja.
8. W podsumowaniu zajęć rozmieść w sali kartki z nazwami poszczególnych części
scenariusza, czyli „Co to jest wymiar sprawiedliwości? Zasady wymiaru sprawiedliwości”;
„Struktura sądów powszechnych w Polsce”, „Wydział cywilny a wydział karny”, „Widok sali
sądowej”, „Pisma procesowe – schematy”, „Przygotowywanie przykładowych pism
procesowych”. Możesz umieścić wymienione tytuły w tych miejscach sali, gdzie znajdują się
plakaty dotyczące poszczególnych zagadnień – będzie to dodatkowa ilustracja. Następnie
poproś osoby uczestniczące, aby stanęły obok tych kartek, które symbolicznie przedstawiają
najbardziej atrakcyjną dla nich część zajęć. Po zajęciu miejsc przeprowadź rundkę na
podsumowanie, w której zapytaj o powód takiego właśnie wyboru miejsca.
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Materiał pomocniczy nr 1: Zasady wymiaru sprawiedliwości
Zapoznajcie się z tekstem zamieszczonym poniżej, a następnie wykonajcie polecenia:
1 . Przygotujcie plakat, który będzie przedstawiał zasady wymiaru sprawiedliwości
2. Wybierzcie jedną z zasad, którą uznajecie za najważniejszą, a także wskażcie dwa
argumenty na poparcie swojego stanowiska.
Pamiętajcie, że jedna z osób w grupie będzie prezentować wykonane przez was zadanie przed
pozostałymi osobami uczestniczącymi w zajęciach.

Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiary sprawiedliwości.
W Konstytucji RP z 2 kwietnia 1 997 roku czytamy, że wymiar sprawiedliwości sprawowany
jest przez sądy i powinien opierać się na następujących zasadach:
1 . właściwości – sądy powinny być właściwe, zarówno gdy mówimy o odpowiedniej obsadzie
personalnej, jak i w odniesieniu do określonych kompetencji rzeczowych oraz samego
sposobu organizacji pracy sędziów, określenia, który konkretnie sąd powinien rozpatrzyc
sprawę,
2. niezależności – gwarancja autonomii sądów i sędziów względem zarówno innych organów
państwowych, jak i osób,
3. bezstronności – nakaz neutralności względem jakichkolwiek interesów,
4. niezawisłości – podporządkowanie sądów wyłącznie konstytucji i ustawom.
Ponadto do zasad postępowania przed sądami Konstytucja z 2 kwietnia 1 997 r. zalicza,
następujące zasady:
1 . jawność postępowania sądowego – ogólną zasadą jest jawność postępowania, tylko
w niektórych sytuacjach postępowanie nie jest jawne,
2. publiczne ogłoszenie wyroku,
3. dwuinstancyjność postępowania – strona, która jest niezadowolona z wyroku sądu
I instancji, ma prawo odwołać się do sądu I I instancji,
4. rozpatrzenie sprawy bez uzasadnionej zwłoki,
5. sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy, tzn. że proces będzie przeprowadzony uczciwie,
z zachowaniem praw osób biorących w nim udział.

1 96

Rozdział X – Prawa obywatela/obywatelki w sądzie

Materiał pomocniczy nr 2: Struktura sądów powszechnych w Polsce
Ułóż strukturę sądów powszechnych w Polsce. Pamiętaj o zasadzie dwuinstancyjności
postępowania oraz możliwości złożenia kasacji.
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Prawidłowy schemat wymiaru sprawiedliwości
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Materiał pomocniczy nr 3: Sąd Najwyższy i wydziały sądów powszechnych
Sąd Najwyższy dzieli się na cztery izby: cywilną; karną; pracy, ubezpieczeń społecznych
i spraw publicznych oraz wojskową. Natomiast pozostałe sądy powszechne dzielą się na
wydziały. I tak w sądzie rejonowym są to m. in.:
1 . wydział cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego,
2. wydział karny – do spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
3. wydział rodzinny i nieletnich (sąd rodzinny) i tutaj mamy podział na sprawy:
- z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
- dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających
i psychotropowych,
- należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,
4. wydział pracy (tzw. sąd pracy) – do spraw z zakresu prawa pracy,
5. wydział ksiąg wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw
cywilnych z zakresu postępowania wieczysto-księgowego.
Kolejny z sądów, sąd okręgowy dzieli się na wydziały: cywilny, karny, penitencjarny i nadzoru
nad wykonywaniem orzeczeń karnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczy (sąd
gospodarczy).
W przypadku sądu apelacyjnego, podobnie jak w sądzie okręgowym dzieli się on na wydziały:
1 . cywilny – do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa cywilnego,
gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego,
2. karny – do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw
zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych – do
rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych.

Źródła:
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. nr 98 poz
1 70 z późn. zm.
- Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r., Dz. U. nr 240, poz. 2052
z późn. zm.
- H. Zięba-Załucka (red.), System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
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Materiał pomocniczy nr 4: Wydział cywilny, wydział karny
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Materiał pomocniczy nr 5: Wygląd sali sądowej w wydziale karnym
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Rozwiązanie
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Materiał pomocniczy nr 6: Wygląd sali sądowej w wydziale cywilnym w postępowaniu
procesowym
Z podanych poniżej elementów utwórz wygląd sali sądowej podczas rozprawy w wydziale
cywilnym w postępowaniu procesowym.
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Rozwiązanie
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Materiał pomocniczy nr 7: Wygląd sali sądowej w wydziale cywilnym w postępowaniu
nieprocesowym
Z podanych poniżej elementów utwórz wygląd sali sądowej podczas rozprawy w wydziale
cywilnym w postępowaniu nieprocesowym.
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Rozwiązanie
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Materiał pomocniczy nr 8: Karta pracy A
Rozetnij poszczególne części przed rozdaniem osobom uczestniczącym.
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Materiał pomocniczy nr 9: Karta pracy B
Rozetnij poszczególne części przed rozdaniem osobom uczestniczącym.
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Materiał pomocniczy nr 10: Karta pracy C
Rozetnij poszczególne części przed rozdaniem osobom uczestniczącym.
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Scenariusz 2
Temat:
Obywatel/obywatelka w sądzie – świadek
Cele:
- kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich
- poznanie praw i obowiązków świadka
- kształtowanie umiejętności czytania aktów prawnych
Czas:
1 lub dwie godziny dydaktyczne
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody i techniki:
- burza mózgów
- praca z teksem
- praca w grupie
Materiały pomocnicze:
1 . moje reakcje
2. fragmenty kodeksu postępowania karnego (na CD; tekst jednolity dostępny na stronie
http://isap.sejm.gov.pl/)
Pojęcia kluczowe:
świadek, prawa, obowiązki
Przebieg zajęć
1 . Rozpocznij zajęcia od podziału uczestników na grupy. Każdej z grup rozdaj jedną część
z materiału pomocniczego nr 1: moje reakcje, a także papier flipchart oraz przybory do
pisania. Wyznacz czas pracy grup, a po jego zakończeniu poproś o przedstawienie
poszczególnych rozwiązań przez wybrane osoby z zespołu. Po zakończeniu prezentacji zadaj
osobom uczestniczącym pytanie: kim jest świadek zdarzenia? Następnie postaraj się, aby
każda z osób wypowiedziała się na ten temat.

Uwaga: analizując poszczególne zadania, zwróć uwagę na kształtowanie aktywnych postaw
obywatelskich, odczytaj:

art. 243 k.p.k.
§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym
bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie
można ustalić jej tożsamości.
§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.
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2. Rozdaj poszczególnym grupom materiał pomocniczy nr 2: fragmenty kodeksu
postępowania karnego (na CD), a następnie poproś o przeczytanie fragmentu kodeksu
postępowania karnego oraz wypisanie praw i obowiązków, jakie ma świadek, który składa
zeznania przez sądem. Nie zapomnij o wyznaczeniu czasu pracy poszczególnym grupom
i zapisaniu go na papierze flipchart lub tablicy. Po upływie wyznaczonego czasu poproś grupy,
aby kolejno wskazywały prawa, które ma świadek, a następnie obowiązki. Zbierając informacje
stosuj rundkę, w czasie której każda z grup podaje te prawa lub obowiązki, które jeszcze nie
zostały wymienione. Zapisuj podane prawa na tablicy lub papierze flipchart. Po zakończeniu
podsumowania jeszcze raz odczytaj prawa i obowiązki świadka.
3. Poproś poszczególne grupy aby przygotowały ulotkę dla swoich rówieśników na temat: jakie
prawa i obowiązki masz jako świadek? Przypomnij grupom, aby jeszcze raz przeczytały materiał
pomocniczy nr 2: fragmenty kodeksu postępowania karnego (na CD) i w prostej instrukcji
zawarły najważniejsze prawa i obowiązki świadka. Ponadto, zadaniem grup przygotowujących
ulotkę będzie podanie tych przykładowych sytuacji, kiedy świadek ma np. prawo odmowy
odpowiedzi na pytanie. Po zakończeniu pracy w grupach dokonaj podsumowania, rozwieś
poszczególne propozycje zespołów i poproś każdą osobę uczestniczącą, aby wskazała ulotkę,
którą uzna za najbardziej dla niej zrozumiałą. Osoby z poszczególnych grup nie mogą jednak
głosować na swoją pracę. Nagrodź zwycięzców brawami.
4. Wariant 1
W ostatniej części zajęć podziel wszystkie osoby na dwa zespoły i poinformuj biorących udział
w ćwiczeniach, że za chwilę będą ze sobą dyskutować na temat: I nstytucja świadka incognito
w polskim prawie karnym – konieczność w walce z przestępczością, czy sposób na unikanie
odpowiedzialności za popełnione przestępstwa? Zwróć uwagę osobom uczestniczącym, że
będą brać udział w debacie, w której jedna strona będzie przedstawiała argumenty za potrzebą
istnienia instytucji świadka incognito, a druga – przeciw jej istnieniu. Wylosuj strony debaty i
kieruj dyskusją. Przed rozpoczęciem wystąpień przedstawicieli/przedstawicielek
poszczególnych grup (będą zabierać głos naprzemiennie) przypomnij w oparciu o art. 1 84
k.p.k. ( materiał pomocniczy nr 2: fragmenty kodeksu postępowania karnego) czym
charakteryzuje się instytucja świadka incognito. Na zakończenie dyskusji podsumuj
rozważania i wskaż na znaczenie prawa, w szczególności zasady dura lex, sed lex (twarde
prawo, ale prawo).
Wariant 2
I nnym tematem dyskusji może być wskazanie i podanie argumentów przez poszczególne grupy
na rzecz najważniejszego prawa jakie ma świadek w sądzie.
5. Na zakończenie zajęć zastanów się wspólnie z osobami uczestniczącymi, co by było, gdyby
świadkowie mieli tylko obowiązki, a nie prawa?
Przykładowe odpowiedzi:
- taka sytuacja byłaby zagrożeniem dla demokracji, a nawet samego wymiaru
sprawiedliwości,
- świadkowie nie mogliby w pełni bronić siebie np. nie można byłoby skorzystać z prawa do
odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytanie,
- hipotetycznie mogłaby zdarzyć się taka sytuacja, że nikt nie chciałby składać zeznań i np.
jeżeli nawet widziałby popełnienie przestępstwa nie przyznałby się do tego, co mogłoby
mieć wpływ na pracę policji, prokuratury i sądów,
- taka sytuacja prowadziłaby do powstania państwa totalitarnego, czy autorytarnego.
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Materiał pomocniczy nr 1: Moje reakcje

świadkiem bójki na dyskotece.

tym.
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Scenariusz 3
Temat:
Obywatel/obywatelka w sądzie – pokrzywdzony, oskarżony
Cele:
- rozwijanie świadomości prawnej
- doskonalenie umiejętności rozróżniania praw i obowiązków pokrzywdzonego i oskarżonego
- kształtowanie umiejętności pracy ze źródłem
Czas:
2 godziny dydaktyczne
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody i techniki:
- symulacja
- praca z teksem
- praca w grupie
- odgrywanie ról
Materiały pomocnicze:
1 . oskarżony
2. pokrzywdzony
Pojęcia kluczowe:
pokrzywdzony, poszkodowany
Przebieg zajęć
1.
Wariant 1
Rozpocznij od wprowadzenia, np. Wyobraźcie sobie, że przed rozpoczęciem zajęć, ktoś stwierdził,
że zginął mu telefon komórkowy i chce przeszukać torby i rzeczy prywatne wszystkich osób po to,
aby znaleźć swoją rzecz. Telefon jest wart 2500 zł i jest to wg kodeksu karnego kradzież.
Następnie zadaj osobom uczestniczącym pytania: Zgodzisz się na przeszukanie, czy nie? Co
można w takiej sytuacji zrobić? Poproś każdą osobę o krótką odpowiedź na pytanie.
Wariant 2

Uwaga: Ten wariant ćwiczenia można przeprowadzić opcjonalnie zamiast wariantu 1 , należy
jednak mieć na uwadze, że wariant 2 może wywołać różne, nie zawsze możliwe do przewidzenia
emocje osób uczestniczących. Ponadto, osoby mogą poczuć się urażone. Dlatego po
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przeprowadzeniu tej części zajęć tak ważne jest „odsłuchanie osób”, czyli zadanie pytań
znajdujących się w podsumowaniu i wysłuchanie odpowiedzi na nie.
Rozpocznij prowadzenie zajęć od symulacji, w czasie której jedna z osób uczestniczących zaraz
po Twoim przyjściu stwierdzi, że nie ma telefonu komórkowego, a na pewno miała go jeszcze
przed chwilą. Wejdź w rolę i staraj się wraz z umówioną wcześniej przez Ciebie osobą poszukiwać
różnych rozwiązań. Prowadź grę do czasu, aż ktoś z osób uczestniczących zrozumie, że to
symulacja lub gdy będzie chciał opuścić sale, w której odbywają się zajęcia. Po zakończeniu
symulacji odsłuchaj wszystkie osoby. Zadaj pytania:
Jak się czułeś? Co było najtrudniejsze? Czy kiedyś zdarzyła Ci się taka sytuacja?
Następnie (zarówno po wariancie 1 jak i 2) podziel osoby uczestniczące na grupy, z tym że dwie
grupy będą rozpatrywać sytuację z punktu widzenia pokrzywdzonego (osoby, której ukradziono
telefon), a dwie pozostałe grupy z punktu widzenia oskarżonego (osoby, która jest podejrzana
o kradzież telefonu). Możesz obie role przypisać do każdej z grup, czyli każda grupa raz wczuwa
się w sytuację osoby oskarżonej, a raz w sytuację osoby pokrzywdzonej. I ch zadaniem jest
znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
Jak się zachowasz? Jakie masz prawa? Co możesz zrobić?
Zapisz postawione pytania na tablicy lub papierze flipchart i poproś grupy o odpowiedzi. Pamiętaj
o wyznaczeniu czasu pracy i zapisaniu go w widocznym miejscu. Daj każdej grupie papier
flipchart oraz materiały piśmienne. Kiedy skończy się wyznaczony czas, poproś
przedstawicieli/przedstawicielki poszczególnych grup o udzielenie kolejno odpowiedzi na pytania.
Podsumuj odpowiedzi osób uczestniczących, wyciągając wnioski z tego, co usłyszałeś.
2. Następnie rozdaj każdej z grup materiał pomocniczy nr 1: oskarżony lub materiał pomocniczy
2: pokrzywdzony i poproś o to, aby każdy zespół przygotował plakat, który będzie mówił
o prawach oskarżonego lub o prawach pokrzywdzonego. Ponadto poproś, aby na plakacie znalazły
się najważniejsze procedury, które dotyczą każdej z tych osób, czyli odpowiedź na pytanie: co
taka osoba wiedzieć powinna? Wyznacz grupom czas na wykonanie zadania, a następnie zapisz
go w widocznym dla wszystkich miejscu. Po zakończeniu pracy rozwieś plakaty i poproś o to, aby
każda z osób uczestniczących zapoznała się z ich treścią.
3. Poproś, aby każda z grup przygotowała zestaw pytań i odpowiedzi (około 1 0) na temat
analizowanego materiału w drugiej części zajęć. Wyznacz czas pracy – 1 0 min, a po jego
zakończeniu zbierz pytania i odpowiedzi. Następnie przeprowadź quiz „Czy znasz prawa”,
w którym będziesz odczytywać pytanie, a grupa która zgłosi się pierwsza i udzieli prawidłowej
odpowiedzi otrzyma 1 pkt. Nagrodź zwycięzców brawami.

Uwaga: Quiz jest to konkurs polegający na odpowiadaniu na pytania i oprócz walorów
edukacyjnych ma również charakter rozrywkowy, co dodatkowo podnosi jego efektywność. Dlatego
quiz należy do popularnych technik pracy, nie tylko z uczniami, ale również z osobami dorosłymi.
Pamiętaj o tym, że możesz przygotować swój zestaw pytań do quizu.
4. W ostatniej części zajęć wykorzystaj I nternet i poproś każdą z grup, aby odszukała strony
internetowe, gdzie może uzyskać bezpłatne porady prawne dotyczące osoby pokrzywdzonej
i oskarżonej.
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Oceńcie strony internetowe pod względem:
- łatwości przekazu informacji na zadany temat,
- ilości informacji,
- wzorów pism, jakie można odszukać na stronie.
Wyznacz czas zespołom. Zaproś każdą z grup do prezentacji. Zapytaj, ile znalazła stron oraz którą
z nich uważa za najbardziej przydatną dla odbiorcy.
5. Podsumuj pracę, poproś osoby uczestniczące, aby powiedziały, czego nowego się nauczyły i co
szczególnie je zainteresowało. Zbierz informacje metodą rundki.

21 5

Odkryj Siłę Praw Człowieka

Materiał pomocniczy nr 1: Oskarżony
Kto to jest oskarżony?
Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono do sądu akt oskarżenia, a także
osobę, co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Jakie są podstawowe gwarancje procesowe oskarżonego?
Konstytucja i przepisy kodeksu postępowania karnego przyznają oskarżonemu szereg gwarancji
rzetelnej procedury sądowej. Do najważniejszych z nich można zaliczyć następujące zasady:
- przepisów prawa nie można stosować do czynów popełnionych sprzed dnia wejścia ich
w życie (zasada niedziałania prawa wstecz – lex retro non agit);
- oskarżonego uznaje się za niewinnego, dopóki jego winy nie uzna sąd w prawomocnym
wyroku. To na prokuratorze spoczywa obowiązek udowodnienia przed sądem winy
oskarżonego (zasada domniemania niewinności);
- zasada jawności procesu;
- oskarżony może odmówić składania wyjaśnień i udzielania dopowiedzi na pytania sądu,
prokuratora czy adwokatów i nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za
powyższe zachowanie, o tym prawie oskarżony musi zostać pouczony;
- oskarżony ma prawo do obrony, broniąc się samemu lub przy pomocy adwokata, którego
oskarżony może sam ustanowić, a jeśli oskarżonego nie stać na honorarium dla adwokata,
może ubiegać się o przyznanie przez sąd adwokata z urzędu. Oskarżony musi mieć
obrońcę, jeśli:
a) jest nieletni,
b) głuchy, niemy lub niewidomy,
c) zachodzi uzasadniona wątpliwość, co do jego poczytalności,
d) jeżeli zarzucono mu zbrodnię lub jest pozbawiony wolności, a sprawa jest
rozpoznawana w I instancji przez sąd okręgowy,
e) sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę.
Jeśli w powyższych okolicznościach oskarżony nie ma obrońcy z wyboru – prezes sądu
właściwego do rozpoznania sprawy ustanowi oskarżonemu obrońcę z urzędu.
- w razie wniesienia apelacji czy kasacji wyłącznie na korzyść oskarżonego, sąd po
rozpoznaniu tego środka odwoławczego nie może wydać surowszego wyroku (zakaz
pogarszania sytuacji, jeśli nie został wniesiony środek odwoławczy na niekorzyść).

Jakie inne prawa przysługują oskarżonemu?
Oskarżony ma prawo składać wnioski o przeprowadzenie wszelkich dowodów, które mogą mieć
znaczenie dla sprawy, w tym dowodów z zeznań świadków, dowodów rzeczowych, dowodów
z opinii specjalistów czy dowodu z eksperymentu procesowego.
Oskarżony ma prawo dostępu do akt, w tym do przeglądania ich, sporządzania odpisów i kopii.
Z aktami sprawy może się zapoznawać wyłącznie w siedzibie sądu.
Oskarżony ma wreszcie prawo zaskarżyć niekorzystny dla niego wyrok. W tym celu musi
w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku złożyć pisemny wniosek o uzasadnienie wyroku
i o doręczenie mu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Następnie w ciągu 1 4 dni od daty otrzymania wyroku może złożyć pisemną apelację do sądu I I

21 6

Rozdział X – Prawa obywatela/obywatelki w sądzie

instancji:
- jeśli wydał sąd rejonowy – apelację składa się za pośrednictwem tego sądu do sądu
okręgowego;
- jeśli sąd wydał wyrok okręgowy – apelację składa się za pośrednictwem tego sądu do sądu
apelacyjnego.
Apelacja złożona od wyroku sądu okręgowego winna być sporządzona i podpisana przez
adwokata.

Jakie są obowiązki oskarżonego?
Głównymi obowiązkami oskarżonego są stawiennictwo na wezwanie organu prowadzącego
postępowanie oraz poddanie się badaniom nienaruszającym integralności ciała.
Oskarżony ma obowiązek stawić się na każde wezwanie sądu, a także informować sąd o każdej
zmianie miejsca zamieszkania.
Jeśli oskarżony nie będzie przestrzegać tego obowiązku, może zostać przymusowo
doprowadzony do sądu lub nawet tymczasowo aresztowany, jeśli zachodzi obawa ukrywania się
oskarżonego.
W razie potrzeby oskarżony może zostać poddany oględzinom ciała. Jeśli oględziny mogą
wywołać uczucie wstydu u oskarżonego, oględziny przeprowadza w miarę możliwości osoba tej
samej płci.

Kto i w jakich okolicznościach może dokonać zatrzymania?
Zatrzymać osobę podejrzaną może Policja, a także każda osoba, jeśli ujęła osobę podejrzaną
na gorącym uczynku przestępstwa (ujętego należy przekazać bezzwłocznie Policji).
Policja może zatrzymać osobę podejrzaną, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że
popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia
śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do
przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.
Zatrzymanego należy powiadomić o przyczynach zatrzymania. Należy sporządzić protokół
i zawiadomić prokuratora.
Prokurator, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, może wystąpić do sądu z wnioskiem
o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanego. Z takim wnioskiem
prokurator musi wystąpić w ciągu 48 godzin od zatrzymania.
Następnie, w ciągu 24 godzin od przekazania zatrzymanego, sąd musi doręczyć zatrzymanemu
postanowienie o zastosowaniu wobec zatrzymanego tymczasowego aresztowania.
W przeciwnym razie sąd musi zwolnić zatrzymanego.

Na czym polega tymczasowe aresztowanie?
Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu.
Ponieważ jest to najbardziej restrykcyjny środek zapobiegawczy, ingerujący najdalej w sferę
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wolności człowieka, może być stosowany tylko wtedy, jeżeli inny środek zapobiegawczy jest
niewystarczający.
Sąd może zastosować tymczasowe aresztowanie w następujących przypadkach:
- gdy zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego – zwłaszcza
wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca
pobytu;
- gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych
zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne;
- jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat albo gdy sąd
I instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba
zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku
postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą;
- gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni
lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub
bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa
groził.
W postępowaniu przygotowawczym okres tymczasowego aresztowania nie może być dłuższy niż
3 miesiące (na wniosek prokuratora sąd I instancji właściwy do rozpoznania sprawy, może
jednak przedłużyć czas trwania aresztu do 1 2 miesięcy).
Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku
przez sąd I instancji nie może przekroczyć 2 lat.
Przedłużenie trwania tymczasowego aresztowania ponad 2 lata może nastąpić w wyjątkowych
okolicznościach.
Sąd winien odstąpić od stosowania tymczasowego aresztowania, jeśli dalsze stosowanie
aresztu spowodowałoby dla życia lub zdrowia oskarżonego poważne niebezpieczeństwo albo
pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.
Jeśli oskarżony był tymczasowo pozbawiony wolności w trakcie trwania sprawy, sąd na poczet
wymierzonej mu kary zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności.
Na czym polega możliwość poręczenia majątkowego lub osobistego?
Sąd jako środek zapobiegawczy może orzec poręczenie:
- majątkowe, najczęściej w postaci pieniędzy, ale też papierów wartościowych, zastawu czy
hipoteki;
- osobiste, w postaci zapewnienia, złożonego przez osobę godną zaufania publicznego lub
też pracodawcę oskarżonego czy kierownika jego szkoły, że oskarżony nie będzie utrudniał
postępowania, w tym będzie stawiać się na każde wezwanie sądu.

Źródło: zamieszczony tekst pochodzi ze strony http://www.codziennikprawny.pl/
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Materiał pomocniczy nr 2: Pokrzywdzony
Kto to jest pokrzywdzony?
Pokrzywdzonym może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja państwowa, samorządowa lub
społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej, których dobro prawne zostało bezpośrednio
naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.
Pokrzywdzonym jest też ubezpieczyciel w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną
pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia.

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w postępowaniu przygotowawczym?
W postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzonemu przysługują następujące prawa:
uczestniczenie w czynnościach procesowych, składanie wniosków dowodowych oraz składanie
środków odwoławczych od postanowienia o umorzeniu postępowania lub odmowie jego
wszczęcia.
Uczestniczenie pokrzywdzonego w czynnościach procesowych w postępowaniu
przygotowawczym może polegać na tym, że:
- pokrzywdzony może składać wnioski o dokonanie określonych czynności procesowych
w toku śledztwa;
- pokrzywdzony może być dopuszczony do czynności w trakcie postępowania
przygotowawczego, jeśli czynności tej nie będzie można powtórzyć na rozprawie;
- pokrzywdzony na swoje żądanie, może być dopuszczony także do innych czynności
śledztwa;
- pokrzywdzony ma prawo dostępu do akt, w tym do przeglądania ich, sporządzania odpisów
i kopii; zgodę na dostęp do akt w trakcie postępowania przygotowawczego musi wyrazić
prokurator. Na odmowę prokuratora przysługuje zażalenie.
Składanie wniosków dowodowych w postępowaniu przygotowawczym polega na tym, że:
- pokrzywdzony ma prawo składać wnioski dowodowe o dokonanie czynności śledztwa
i dochodzenia;
- pokrzywdzony w trakcie trwania postępowania przygotowawczego może zwrócić się do sądu
z wnioskiem o przesłuchanie świadka, jeśli z różnych powodów świadka nie będzie można
przesłuchać na rozprawie głównej.
Pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub
dochodzenia oraz postanowienie o umorzeniu postępowania. W celu sporządzenia zażalenia
pokrzywdzonemu przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy.
Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie 7 dni od daty
ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty
doręczenia.
W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie
wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego ze względu na brak interesu
społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy rozpoznaje prokurator nadrzędny.
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Zażalenie na postanowienie prowadzącego postępowanie przygotowawcze, jeżeli nie jest nim
prokurator, rozpoznaje prokurator sprawujący nadzór nad tym postępowaniem.

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w postępowaniu sądowym?
W postępowaniu przed sądem pokrzywdzonemu przysługują uprawnienia strony (oskarżyciela
posiłkowego), możliwość dochodzenia naprawienia szkód i zadośćuczynienia krzywd, prawo
składania wniosków dowodowych, zgoda na wydanie wyroku bez rozprawy, możliwość
zaskarżenia wyroku oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia. Pokrzywdzony może działać
w sprawie przez pełnomocnika ustanowionego z wyboru lub z urzędu – jeśli wykaże przed
sądem, że nie stać go na zapłatę wynagrodzenia pełnomocnika.
Pokrzywdzony może działać w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Taki status
zapewnia pokrzywdzonemu szereg uprawnień w trakcie postępowania sądowego.
Pokrzywdzony, działając jako oskarżyciel posiłkowy, może składać wnioski dowodowe, zadawać
pytania oskarżonemu i świadkom przesłuchiwanym w sprawie, a także zaskarżać orzeczenia
sądu.
Pamiętać jednak należy, że jedynie do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie
głównej, pokrzywdzony może złożyć oświadczenie o tym, że będzie działać w charakterze
oskarżyciela posiłkowego.
Sąd na wniosek pokrzywdzonego może orzec obowiązek naprawienia szkody w całości lub
w części, w razie skazania sprawcy za następujące przestępstwa:
- spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu
ciała lub rozstroju zdrowia;
- przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
- przeciwko środowisku;
- przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu;
- przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
Pamiętać jednak należy, że wniosek o naprawienie szkody pokrzywdzony może złożyć
najpóźniej do czasu zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie
głównej. Sąd nie uwzględni wniosku, jeśli zostanie on złożony z uchybieniem powyższego
terminu.
Pokrzywdzony, który działa w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, ma prawo
składać wnioski dowodowe (na przykład wniosek o przesłuchanie świadków czy
o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego).
Podczas rozprawy pokrzywdzony ma prawo zadawać pytania przesłuchiwanym świadkom oraz
składać zarzuty do przeprowadzanych dowodów.
Jeśli oskarżony złoży wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia m.in.
postępowania dowodowego, uwzględnienie wniosku przez sąd będzie możliwe wtedy, gdy
wnioskowi nie sprzeciwi się pokrzywdzony, który został należycie powiadomiony o terminie
rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku.
Pokrzywdzony, który działa w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, ma prawo
zaskarżyć niekorzystny dla niego wyrok. W tym celu musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia
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wyroku złożyć pisemny wniosek o uzasadnienie wyroku i o doręczenie mu wyroku wraz
z pisemnym uzasadnieniem. Następnie w ciągu 1 4 dni od daty otrzymania wyroku może złożyć
pisemną apelację do sądu I I instancji. Jeśli wyrok wydał sąd rejonowy, apelację składa się za
pośrednictwem tego sądu do sądu okręgowego, natomiast jeśli wyrok wydał sąd okręgowy,
apelację składa się za pośrednictwem tego sądu do sądu apelacyjnego.
Pamiętać jednak należy, że apelacja złożona od wyroku sądu okręgowego winna być
sporządzona i podpisana przez adwokata.
Nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia jest kasacja do Sądu Najwyższego i wniosek
o wznowienie postępowania, skierowany – w zależności od rodzaju sprawy – do sądu
okręgowego, apelacyjnego lub Sądu Najwyższego.
Kasacja, jeśli nie pochodzi od prokuratora, Prokuratora Generalnego, lub Rzecznika Praw
Obywatelskich, musi być sporządzona przez adwokata lub pełnomocnika będącego adwokatem
lub radcą prawnym. Podobnie przymus adwokacki obowiązuje w przypadku wniosku
o wznowienie postępowania.

Jakie są pozasądowe procedury, z których może skorzystać pokrzywdzony?
W polskiej procedurze karnej alternatywą dla postępowania sądowego jest mediacja między
pokrzywdzonym przestępstwem a osobą o to przestępstwo oskarżoną. Celem mediacji jest
pomoc stronom konfliktu (czyli sytuacji wywołanej popełnieniem przestępstwa) w osiągnięciu
porozumienia akceptowalnego i zadowalającego dla nich samych.
Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator (po postawieniu podejrzanemu zarzutów),
może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji
lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między
pokrzywdzonym i oskarżonym (art. 23a § 1 k.p.k.).
Mediacja to proces, w którym bezstronna i neutralna osoba trzecia (mediator), ułatwia
porozumienie i wypracowanie ugody. W mediacji strony zachowują kontrolę nad procesem,
a wypracowane porozumienie jest ich własnym dziełem.
W efekcie mediacji, strony mogą sformułować ugodę, której treść dotyczyć może spraw
będących przedmiotem konfliktu między nimi, a zatem niekoniecznie dotyczących czynów
opisanych w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa (np. strony mogą objąć ugodą kwestie
majątkowe czy dotyczące dalszych, wzajemnych relacji). Ugoda może zawierać rozwiązania
mówiące o formie i terminie ewentualnego zadośćuczynienia. Ugoda może również zawierać
porozumienia odnoszące się do innych zobowiązań sprawcy m.in. do poddania się określonej
terapii czy działania na rzecz społeczności lokalnej (np. wskazanej przez pokrzywdzonego
organizacji pozarządowej). Generalnie treść ugody zależy od woli stron. Ważne jest jednak, aby
określone ugodą warunki były faktycznie możliwe do spełnienia. Tego aspektu sprawy pilnuje
mediator, dbając m.in. o doprecyzowanie takich szczegółów jak terminy realizacji przyjętych
zobowiązań. Zaznaczyć należy, że w razie wątpliwości odnoszących się do pracy mediatora
można wnioskować o jego zmianę.
Aktualnie z instytucji mediacji można skorzystać na każdym etapie postępowania karnego.
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W sprawach karnych mediacja dla stron jest bezpłatna (art. 61 8 § 1 pkt 8 k.p.k.), a czas jej
trwania w toku postępowania karnego nie powinien przekroczyć jednego miesiąca (art. 23a § 2
k.p.k.).
Przebieg mediacji, w tym wypowiedzi jej uczestników objęte są tajemnicą mediacyjną,
a mediator sprawozdaje organom postępowania karnego jedynie z efektów postępowania
mediacyjnego (w formie tekstu ewentualnej ugody), ilości i miejsc spotkań.

Źródło: zamieszczony tekst pochodzi ze strony http://www.codziennikprawny.pl/
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Scenariusz 1

Temat:
Podstawowe mechanizmy ochrony jednostki w ramach Rady Europy
Cele:
- zrozumienie koncepcji międzynarodowej ochrony praw człowieka
- poznanie podstawowego mechanizmu działania skargi indywidualnej
- doskonalenie umiejętności analizy sytuacji problemowych
Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- odgrywanie ról
- praca w grupach
- dyskusja
Pojęcia kluczowe:
prawa człowieka, suwerenność państw, Rada Europy
Przebieg zajęć
1 . Poproś osoby uczestniczące, żeby wyobraziły sobie, że ławki, przy których siedzą to
oddzielne, niezależne państwa. Jedna z osób reprezentuje władzę, druga społeczeństwo – jest
reprezentantem jednostki (aby podział nie przysparzał trudności powiedz, że każda osoba
siedząca z prawej strony ławki symbolizuje przedstawiciela państwa, a z lewej obywatela).
Zaproponuj, żeby, pamiętając o swoich rolach, przez najbliższe 1 0 minut spróbowały
sprawdzić, jak funkcjonuje ich „państwo”, jakie mają relacje z innymi „państwami”. Poproś,
by w ćwiczeniu wzięły udział różne przedmioty, które mają przy sobie (zeszyty, piórniki,
książki, telefony, itp.). Powiedz, że mają wspólnie zagospodarować przestrzeń swoich
„państw” – zdecydować co i gdzie może leżeć, kto z jakich przedmiotów może korzystać, kto
podejmuje decyzje, jakie są zasady. Mogą nadać nowe znaczenie przedmiotom – mogą to być
budynki, drogi, czołgi, itp.
2.
-
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Obserwuj zachowania grupy. Postaraj się wychwycić następujące sytuacje:
jednostka i władza dogadują się, ale są odseparowane od innych
jednostka i władza dogadują się i współpracują z innymi „państwami”
jednostka i władza dogadują się i atakują inne „państwa”
jednostka i władza walczą ze sobą
władza gnębi jednostkę
jednostka gnębi władzę
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Może też wystąpić sytuacja, kiedy powstaje ogólny chaos i wszyscy walczą ze wszystkimi.
3. Przerwij ćwiczenie. Zapytaj, jakie są możliwe rozwiązania dotyczące korzystania z ławki?
Wspólnie wypiszcie modele relacji, które zaszły podczas ćwiczenia. Dopiszcie także te, które
mogłyby zaistnieć (według wskazówek z punktu 2).
Spróbujcie nazwać relacje między „państwami” (ławkami): agresja, wojna, konflikt, napaść,
współpraca międzynarodowa.
4. Zapytaj kto jest ważniejszy – obywatel czy władza? Kto kogo reprezentuje i kto ma komu
pomagać? Wprowadź pojęcie praw człowieka.
Prawa człowieka – zasady chroniące człowieka przed złym działaniem władzy.
Prawa człowieka zakazują naruszania wolności jednostek.
Prawa człowieka to także zasady mówiące o tym, co ma zrobić władza, żeby człowiekowi żyło
się lepiej.
Prawa człowieka to relacja między jednostką i władzą, określająca prawa i wolności, które
posiada każda jednostka. Władza musi zapewnić obywatelowi możliwość korzystania
z przysługujących mu praw i nie ingerować w sferę jego wolności.
Prawa człowieka po prostu się posiada. Nie nadaje ich władza – człowiek posiada je od
urodzenia, z racji tego, że jest człowiekiem. I ch źródłem jest niezbywalna godność osobowa,
czyli taka która nie zależy od tego co zrobimy, czy jesteśmy dobrzy czy źli. Godność osobowa
wynika z faktu naszego człowieczeństwa.
Wiele ważnych dokumentów (np. Konstytucja RP) potwierdza istnienie praw człowieka
i wprowadza zapisy pomagające je chronić. Potwierdza, a nie tworzy czy nadaje, bo prawa
człowieka istnieją niezależnie od dokumentów prawnych.
Zapytaj, czy podczas waszej symulacji zdarzyły się przypadki, które byłyby naruszeniem praw
człowieka.
5. Poproś osoby uczestniczące, by zaproponowały rozwiązania dotyczące sytuacji, kiedy
władza gnębi jednostkę. Czy jednostka jest w stanie sama rozwiązać problem? Poproś o znane
im przykłady z historii (np. obozy zagłady, prześladowania religijne, więzienie przeciwników
politycznych itp.). Zapytaj, jaka jest rola innych państw.
Spróbujcie wypracować metodę pokojowego radzenia sobie z takimi problemami. Postaraj się
doprowadzić to tego, by osoby uczestniczące zwróciły uwagę na to, że najlepszym
rozwiązaniem jest powołanie niezależnej, obiektywnej instytucji/grupy, która będzie w stanie
„na chłodno” przeanalizować problem i rozwiązać konflikt.
Na zakończenie opowiedz, że po drugiej wojnie światowej społeczność międzynarodowa
postanowiła ograniczyć nieco zasadę suwerenności państw na rzecz praw jednostki. Dała sobie
tym samym prawo do interweniowania wszędzie tam, gdzie władza masowo narusza prawa
i wolności człowieka. Wcześniej państwa nie ingerowały w to, co dzieje się na terytorium
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innych państw, pod warunkiem, że nie szkodziło to ich interesom – wprowadzenie do
stosunków międzynarodowych idei praw człowieka zmieniło tą sytuację – teraz społeczność
międzynarodowa ma możliwość zareagowania. Zaznacz, że czasami, mimo że w danym kraju
prawa człowieka są naruszane, inne państwa nie reagują. Ten brak reakcji spowodowany jest
zależnościami politycznymi i gospodarczymi i jest bardzo dużym problemem w realizacji
międzynarodowych ustaleń.
6. Podsumuj zajęcia. Powiedz, że wszystkie europejskie państwa (z wyjątkiem Białorusi) są
członkami Rady Europy – organizacji, która od 1 949 roku stara się zrobić wszystko, by
sytuacje znane z drugiej wojny światowej się nie powtórzyły (ludobójstwo, Holocaust,
prowadzenie działań wojennych przeciw ludności cywilnej, przeciwko całym miastom).
Wprowadzenie języka praw człowieka do stosunków międzynarodowych było znaczącym
ograniczeniem zasady suwerenności państw na rzecz wzmocnienia jednostki. Powstała
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Kolejnym elementem było
powołanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – międzynarodowego sądu
złożonego z wybitnych sędziów, którzy rozpatrują sprawy naruszeń praw człowieka. Najbardziej
niezwykłym i skutecznym mechanizmem ochrony praw człowieka jakie stworzyła Rada Europy
jest mechanizm skargi indywidualnej. Pozawala on jednostce, która nie zgadza się
z postępowaniem państwa, złożyć na nie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu. A państwa, które uznane zostaną za winne naruszenia praw człowieka –
zobowiązują się do poddania się wydanemu wyrokowi.
Podkreśl, że to rozwiązanie działa od wielu lat i uczniom oraz uczennicom, jako jednostkom,
także przysługuje prawo do skargi na Rzeczpospolitą Polską.

Uwaga: Ten warsztat jest wprowadzeniem do tematyki związanej ze skargą do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, dlatego warto powiedzieć osobom uczestniczącym o kolejnych
zajęciach na ten temat.
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Scenariusz 2

Temat:
Katalog praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Cele:
- poznanie katalogu praw człowieka zawartego w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności, zwanej Europejską Konwencją Praw Człowieka (EKPCz)
- doskonalenie umiejętności analizy zapisów EKPCz w odniesieniu do sytuacji życiowych
Czas:
1 godzina dydaktyczna
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- analiza dokumentów
- praca w grupach
- dyskusja
Materiały pomocnicze:
1 . przypadki
2. EKPCz – fragmenty katalogu praw i wolności człowieka
Pojęcia kluczowe:
prawa człowieka, Rada Europy (RE), Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPCz),
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (ETPCz)
Przebieg zajęć
Uwaga: Wskazane jest, aby te zajęcia były kontynuacją warsztatu Podstawowe mechanizmy
ochrony jednostki w ramach Rady Europy.
1 . Podziel osoby uczestniczące na cztery grupy. Każdej grupie rozdaj listę z przypadkami
( materiał pomocniczy nr 1 ) oraz katalog praw i wolności z EKPCz ( materiał pomocniczy nr 2).
Poproś, by osoby w grupach dobrały się w pary: osoba, która otrzymała dany przypadek
i osoba, która otrzymała artykuł Konwencji, który najlepiej odpowiada danej sytuacji.
2. Powróćcie do dużej grupy. Czytaj kolejne przypadki i proś grupy o podanie odpowiedniego
artykułu z EKPCz. W przypadku wątpliwości – przedyskutujcie rozwiązanie.
3. Powiedz, że katalog praw i wolności człowieka zawarty w EKPCz może być uzupełniany.
Rada Europy uchwala wtedy protokoły dodatkowe, które po przyjęciu (ratyfikowaniu) przez
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państwa stają się obowiązujące na takiej samej zasadzie, jak prawa zawarte w Konwencji.
Wymień protokoły dodatkowe:
protokół nr 1 (1 952 r.)
- ochrona własności prywatnej
- prawo do nauki
- prawo do wolnych wyborów
protokół nr 4 (1 963 r.)
- zakaz pozbawiania wolności za długi
- prawo swobodnego poruszania się
- zakaz wydalania własnych obywateli
- zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców
protokół nr 6 (1 983 r.)
- zakaz kary śmierci w czasie pokoju
protokół nr 7 (1 984 r.)
- gwarancje proceduralne przy wydalaniu cudzoziemców
- prawo do odwołania w sprawach karnych
- odszkodowanie za niesłuszne skazanie
- zakaz ponownego sądzenia lub karania
- równość małżonków w sferze cywilno-prawnej
protokół nr 1 2 (2000 r.)
- ogólny zakaz dyskryminacji
protokół nr 1 3 (2002 r.)
- całkowity zakaz kary śmierci (także w czasie wojny)
protokół nr 1 3 (2004 r.)
- zmieniający system wnoszenia i rozparywania skarg
4. Jeśli grupa odbyła zajęcia Podstawowe mechanizmy ochrony jednostki w ramach Rady
Europy, poproś o przypomnienie roli ETPCz w przypadku sytuacji konfliktowej między
jednostką a państwem.
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Materiał pomocniczy nr 1: Przypadki
Prawo do życia (art. 2)
Andrzej był kibicem. Po meczu wraz z kolegami wracał do domu i śpiewał. Mimo głośnego
zachowania, kibice nie byli agresywni. Nie mieli też przy sobie niebezpiecznych narzędzi.
W pewnym momencie zostali zatrzymani przez policję. Andrzej wyrwał się i zaczął uciekać.
Policjant wyciągnął broń i strzelił mu w plecy. Andrzej zginął.

Zakaz tortur (art. 3)
Krzysiek wychodził z supermarketu. Kiedy mijał bramkę rozległ się dzwonek. Ochroniarz złapał
go i zaprowadził do niewielkiego pomieszczenia, po czym zadzwonił po policję. Przyjechali
funkcjonariusze. Powiedzieli żeby się od razu przyznał do kradzieży, bo inaczej będzie z nim
źle. Zaczęli go przesłuchiwać jednak nic nie znaleźli. Krzysiek tłumaczył, że nic nie ukradł, ale
oni nie chcieli wierzyć. Zaczęli przystawiać mu odbezpieczony pistolet do głowy, mówiąc, że
jeśli się nie przyzna to go zastrzelą.

Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4)
Rafał zgłosił się do wakacyjnej pracy przy zbieraniu winogron we Francji. Po dotarciu na
miejsce właściciel plantacji powiedział, że jeśli ktoś chce pracować musi oddać mu
dokumenty, pieniądze i telefon. Uzasadnił to tym, że nie chce, by pracowników cokolwiek
odciągało od pracy. Rafał zdecydował się spełnić jego żądania bo bardzo zależało mu na tej
pracy. Po kilku dniach stwierdził jednak, że praca mu się nie podoba i chce odejść. Właściciel
nie zgodził się na to. Powiedział, że odda mu jego dokumenty i rzeczy dopiero za półtora
tygodnia. Rafał nie mógł opuścić plantacji, bo była ona ogrodzona i strzeżona.

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5)
Ola musiała uciekać ze swojego kraju w obawie przed prześladowaniami ze względu na
wyznawaną religię. Przekroczyła granicę Polski nielegalnie. Złapała ją Straż Graniczna. Po
aresztowaniu zaczęło się przesłuchanie. Zaczęto ją wypytywać jak trafiła do Polski i dlaczego
przekroczyła granicę. Jednak Ola nie była w stanie odpowiedzieć na te pytania, ponieważ nie
znała języka polskiego. Straż Graniczna odstawiła ją na granicę i przekazała państwu,
z którego dotarła do Polski.

Prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6)
Tomek wyszedł wieczorem z imprezy. Wracał do domu na piechotę. Zatrzymali go policjanci
i radiowozem zawieźli na komisariat. Przed budynkiem byli dziennikarze. Policjanci,
wyprowadzając Tomka z samochodu, powiedzieli do nich: „złapaliśmy tego zboczeńca”.
Następnego dnia w gazetach można było zobaczyć wielkie zdjęcie przestraszonej twarzy Tomka
i podpis: „Pedofil złapany!”

Zakaz karania bez ustawy (art. 7)
Parlament uchwalił nowelizację kodeksu karnego, mówiącą, że wszyscy, którzy należeli do
opozycyjnej partii POS podlegają karze pozbawienia wolności do lat trzech. Ustawa wchodzi
w życie ze skutkiem natychmiastowym.
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Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego (art. 8)
Agata prowadziła dziennik, w którym codziennie zapisywała swoje przemyślenia. Opisywała
także swoje koleżanki i kolegów oraz komentowała zachowania nauczycieli. Podczas
sprawdzianu z matematyki nauczyciel podszedł do ławki Agaty i wziął do ręki leżący z boku
dziennik. Otworzył go i zaczął na głos czytać co ciekawsze fragmenty.

Wolność myśli, sumienia i wyznania (art. 9)
Piotr dostał się do wymarzonego, najlepszego w mieście liceum. Podczas ślubowania
pierwszoklasistów, jako ateista, odmówił zakończenia roty przysięgi słowami „Tak mi dopomóż
Bóg”. Został wezwany do dyrektorki szkoły, gdzie otrzymał naganę, a następnie, na kolejnym
apelu, kazano mu wstać, by wszyscy mogli zobaczyć „tego pozbawionego zasad moralnych
dziwaka”.

Wolność słowa (art. 10)
Dyrektor szkoły na apelu ogłosił, że każdy uczeń i uczennica, którzy w szkolnej gazetce czy
w szkolnym radiowęźle będą krytykować pracę grona pedagogicznego, dostanie naganę.

Wolność zrzeszania się i stowarzyszania (art. 11)
Prezeska stowarzyszenia Żart zaniosła do Urzędu Miasta zawiadomienie, że jej organizacja
zamierza zorganizować na głównym placu miasta demonstrację pod hasłem: Liżmy asfalt!.
Urzędniczka przyjmująca pismo powiedziała, że to są jakieś głupoty i kazała jej wyjść za drzwi.

Prawo do zawarcia związku małżeńskiego (art. 12)
Dwójka osiemnastolatków Marta i Kamil postanowili się pobrać. Jednak kiedy zgłosili swój
zamiar do urzędu stanu cywilnego, urzędnik powiedział, że są za młodzi i odmówił wydania
dokumentów. Kazał przyjść z rodzicami.

Prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13)
Kinga mieszka za granicą. Kilka dni temu kupiła laptopa. Jednak po kilku dniach komputer
się zepsuł. Poszła do sklepu, jednak sprzedawca powiedział, że była to promocja, więc nie
przysługuje jej gwarancja. Wniosła sprawę do sądu. Sąd orzekł, że to sprzedawca ma rację.
Chciała się odwołać, jednak okazało się, że decyzja jest ostateczna.

Zakaz dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolności EKPC (art. 14)
Monice zmarła mama. Otrzymała po niej spadek. Po rozmowie z siostrą okazało się, że siostra
dostała dużo więcej pieniędzy. Kiedy zapytały ojca dlaczego tak się stało, powiedział, że to
przez to, że Monika urodziła się jeszcze zanim byli małżeństwem, a prawo spadkowe mówi, że
dzieci pozamałżeńskie mają mniej praw, niż urodzone w małżeństwie.
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Materiał pomocniczy nr 2: Fragmenty katalogu praw i wolności
ROZDZI AŁ I
PRAWA I WOLNOŚCI
Artykuł 2 Prawo do życia
1 . Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może być
umyślnie pozbawiony życia (...).
(...)
Artykuł 3 Zakaz tortur
Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo
karaniu.
Artykuł 4 Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej
1 . Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie.
2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej.
(...)
Artykuł 5 Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
1 . Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być pozbawiony
wolności, z wyjątkiem następujących przypadków i w trybie ustalonym przez prawo:
a) zgodnego z prawem pozbawienia wolności w wyniku skazania przez właściwy sąd;
b) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w przypadku niepodporządkowania
się wydanemu zgodnie z prawem orzeczeniu sądu lub w celu zapewnienia wykonania
określonego w ustawie obowiązku;
c) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed właściwym
organem, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zagrożonego karą,
lub, jeśli jest to konieczne, w celu zapobieżenia popełnieniu takiego czynu lub
uniemożliwienia ucieczki po jego dokonaniu;
d) pozbawienia nieletniego wolności na podstawie zgodnego z prawem orzeczenia w celu
ustanowienia nadzoru wychowawczego lub zgodnego z prawem pozbawienia
nieletniego wolności w celu postawienia go przed właściwym organem;
e) zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez
nią choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi;
f) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania osoby, w celu zapobieżenia jej
nielegalnemu wkroczeniu na terytorium państwa, lub osoby, przeciwko której toczy się
postępowanie o wydalenie lub ekstradycję.
2. Każdy, kto został zatrzymany, powinien zostać niezwłocznie i w zrozumiałym dla niego
języku poinformowany o przyczynach zatrzymania i o stawianych mu zarzutach.
3. Każdy zatrzymany lub aresztowany zgodnie z postanowieniami ustępu 1 lit. c)
niniejszego artykułu powinien zostać niezwłocznie postawiony przed sędzią lub innym
urzędnikiem uprawnionym przez ustawę do wykonywania władzy sądowej i ma prawo być
sądzony w rozsądnym terminie albo zwolniony na czas postępowania. Zwolnienie może zostać
uzależnione od udzielenia gwarancji zapewniających stawienie się na rozprawę.
4. Każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie lub aresztowanie, ma prawo
odwołania się do sądu w celu ustalenia bezzwłocznie przez sąd legalności pozbawienia
wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem.
5. Każdy, kto został pokrzywdzony przez niezgodne z treścią tego artykułu zatrzymanie lub
aresztowanie, ma prawo do odszkodowania.
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Artykuł 6 Prawo do rzetelnego procesu sądowego
1 . Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym
terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego
prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia
w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne,
jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze
względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe
w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to
ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach
uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę
interesom wymiaru sprawiedliwości.
2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do
czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.
3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do:
a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym
o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżenia;
b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;
c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma
wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony – do bezpłatnego korzystania
z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru
sprawiedliwości;
d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania
obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków
oskarżenia;
e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi językiem
używanym w sądzie.
Artykuł 7 Zakaz karania bez podstawy prawnej
1.
Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub
zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił
czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. Nie będzie również wymierzona kara
surowsza od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został
popełniony.
(...)
Artykuł 8 Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
1 . Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego
mieszkania i swojej korespondencji.
2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym
społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub
dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę
zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.
Artykuł 9 Wolność myśli, sumienia i wyznania
1 . Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność
zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie
z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu,
nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne.
2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim
ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie
demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku
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publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.
Artykuł 1 0 Wolność wyrażania opinii
1 . Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz
publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa
Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub
kinematograficznych.
2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może
podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są
przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie
bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego
ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi
na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze
względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi
i bezstronności władzy sądowej.
Artykuł 1 1 Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się
1 . Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego
stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania
do nich dla ochrony swoich interesów.
2. Wykonywanie tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa
ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy
bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie
przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.
Niniejszy przepis nie stanowi przeszkody w nakładaniu zgodnych z prawem ograniczeń
w korzystaniu z tych praw przez członków sił zbrojnych, policji lub administracji
państwowej.
Artykuł 1 2 Prawo do zawarcia małżeństwa
Mężczyźni i kobiety w wieku małżeńskim mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia
rodziny, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa.
Artykuł 1 3 Prawo do skutecznego środka odwoławczego
Każdy, czyje prawa i wolności zawarte w niniejszej konwencji zostały naruszone, ma prawo do
skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego także wówczas, gdy
naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe.
Artykuł 1 4 Zakaz dyskryminacji
Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno być zapewnione
bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia,
przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do
mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn pisania
i składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz).
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Scenariusz 3

Temat:
Piszemy skargę!
Cele:
- poznanie warunków dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz)
- doskonalenie umiejętności sformułowania i napisania (wersja rozszerzona) konkretnej
skargi do ETPCz
Czas:
1 lub 2 godziny dydaktyczne
Grupa docelowa:
uczniowie i uczennice gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Metody:
- analiza dokumentów
- praca w grupach
- dyskusja
Materiały pomocnicze:
1 . karta z pytaniami (pytania mogą być także zapisane na arkuszu papieru)
2. fragmenty EKPCz określające warunki dopuszczalności skargi indywidualnej
3. EKPCz – fragmenty katalogu praw i wolności człowieka ( materiał pomocniczy nr 2,

Scenariusz 2: Katalog praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności)

4. formularz skargi do ETPCz (na CD)

Pojęcia kluczowe:
prawa człowieka, Rada Europy (RE), Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności (EKPCz), Trybunał Praw Człowieka RE w Strasburgu (ETPCz)
Przebieg zajęć
1 . Przypomnij podstawowe pojęcia z poprzednich zajęć: prawa człowieka, Rada Europy,
Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jeśli grupa nie
miała wcześniej zajęć z omawianej tematyki, przedstaw w kilku zdaniach podstawowy
mechanizm ochrony praw człowieka w ramach Rady Europy.
2. Podziel osoby uczestniczące na cztery grupy, każdej daj fragment EKPCz, poproś, by
odnaleźli odpowiedzi na poniższe pytania:
-

kto może wnieść skargę do ETPCz?

Odpowiedź: Każdy.
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-

na złamanie jakich postanowień można się skarżyć?

Odpowiedź: na naruszenie praw zawartych w EKPCz
-

co trzeba zrobić przed poskarżeniem się do ETPCz?

Odpowiedź: wyczerpać drogę sądową w Polsce, czyli wykorzystać wszelkie dostępne możliwości
szukania pomocy (zazwyczaj jest to dwuinstancyjne postępowanie sądowe)
-

jaki jest termin na złożenie skargi?

Odpowiedź: skargę można złożyć w terminie do 6 miesięcy od otrzymania ostatecznego wyroku
w naszej sprawie.
-

czy trzeba się podpisać?

Odpowiedź: tak, trzeba się podpisać, chyba, że skargę składa w naszym imieniu inna osoba (na
zasadzie wyjątku, bo my jesteśmy np. zamknięci w zakładzie psychiatrycznym).
-

w jakim języku należy ją napisać?

Odpowiedź: skargę możemy pisać w języku polskim.
-

czy musi to zrobić adwokat?

Odpowiedź: nie, możemy złożyć skargę samodzielnie, bez pomocy adwokata.
-

czy trzeba coś zapłacić?

Odpowiedź: nie.
Uwaga: W tekście Konwencji nie ma odpowiedzi na trzy ostatnie pytania. Możecie
przeprowadzić krótką dyskusję, czy bariera w postaci konieczności pisania w określonym
języku, czy też obwarowana koniecznością zwrócenia się do adwokata lub wniesienia opłaty
miałaby sens?
3. Wspólnie omówcie odpowiedzi.
4. Przeczytaj historię:
Pewnego dnia Wiktor, wasz kolega z innej klasy, powiedział wam, że tydzień wcześniej
zatrzymała go policja. Został pobity na komisariacie, bo nie chciał się przyznać do zarzucanej
mu kradzieży. Nie pozwolono mu zadzwonić do rodziców, żeby powiedzieć co się z nim dzieje.
Policjanci nie chcieli zdradzić mu dlaczego go zatrzymali. Chcieli jednego – żeby się przyznał.
Po kilku godzinach straszenia, grożenia i bicia został wypuszczony bez postawienia zarzutów.
Okazało się, że funkcjonariusze, jak sami mu powiedzieli „po prostu się pomylili”. Kazali mu
„uciekać do domu” i „cieszyć się, że ma już wolne”.
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Wiktor postanowił poskarżyć się na zachowanie policjantów. Wcześniej poszedł do lekarza, aby
zrobić obdukcję. Niestety, kiedy złożył pismo do komendanta policji, otrzymał odpowiedź, że
takie zdarzenie nie miało miejsca. Kiedy chciał skorzystać z pomocy sądu, również otrzymał
odpowiedź, że to nie jest sprawa dla sądu.
Podziel osoby uczestniczące na cztery grupy. Rozdaj im tekst z fragmentem EKPCz
zawierającym katalog praw i wolności. Poproś o sprawdzenie, czy Wiktor miał podstawy do
złożenia skargi do ETPCz i na naruszenie jakich praw mógłby się skarżyć.
5. Podsumuj wykonaną pracę.
W omówieniu zaznacz, że w przypadku Wiktora został naruszony art. 3 (zakaz tortur), art. 5
(prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego), art. 6 (prawo do rzetelnego procesu
sądowego).
Podkreśl, że przypadku tego ostatniego, Wiktor starał się dochodzić swoich praw, jednak sąd
nie dał mu na to szansy.
Wiktor mógł poskarżyć się do ETPCz, ponieważ sprawa ta dotyczyła go osobiście, zapadł
ostateczny wyrok (czyli nie miał już żadnej możliwości dochodzenia swoich praw w Polsce),
nastąpiło naruszenie zapisów EKPCz, od czasu ostatniej decyzji sądu nie minęło więcej niż
6 miesięcy.
Wersja dłuższa – jako kontynuacja zajęć.
6. Rozdaj osobom uczestniczącym powielony formularz skargi do ETPCz ( materiał
pomocniczy nr 4; na CD) i poproś o jego wypełnienie.
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Materiał pomocniczy nr 1: Karta z pytaniami
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Materiał pomocniczy nr 2: Fragment EKPCz – Skarga indywidualna
Artykuł 34 Skargi indywidualne
Trybunał może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek,
która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających się Stron
praw zawartych w Konwencji lub jej Protokołach. Wysokie Układające się Strony zobowiązują
się nie przeszkadzać w żaden sposób skutecznemu wykonywaniu tego prawa.
Artykuł 35 Wymogi dopuszczalności
1 . Trybunał może rozpatrywać sprawę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków
odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi
zasadami prawa międzynarodowego, i jeśli sprawa została wniesiona w ciągu sześciu
miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji.
2. Trybunał nie rozpatruje żadnej skargi wniesionej w trybie artykułu 34, która:
a) jest anonimowa lub
b) jest co do istoty identyczna ze sprawą już rozpatrzoną przez Trybunał lub ze sprawą,
która została poddana innej międzynarodowej procedurze dochodzenia lub
rozstrzygnięcia, i jeśli skarga nie zawiera nowych, istotnych informacji.
3. Trybunał uznaje za niedopuszczalną każdą skargę indywidualną wniesioną w trybie
artykułu 34, jeśli uważa, że skarga nie daje się pogodzić z postanowieniami Konwencji lub
jej protokołów, jest w sposób oczywisty nieuzasadniona lub stanowi nadużycie prawa do
skargi.
4. Trybunał odrzuca każdą skargę, którą uzna za niedopuszczalną w myśl niniejszego
artykułu. Trybunał może tak zdecydować w każdej fazie postępowania.
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Zadaję moim uczniom nieustannie pytania: "Co wydarzyło się ostatnio ważnego na świecie?"; "Co się działo w naszej
szkole?". Obserwujemy świat po to, by móc go zmienić. W połowie drogi do sukcesu pojawia się pytanie: "Co my
możemy zrobić?". Bezcenne są chwile, w których młodzi ludzie odkrywają, że mają realny wpływ na otaczającą ich
rzeczywistość. Gdzieś daleko wyszedł z więzienia ktoś, w kogo sprawie interweniowaliśmy, pisząc listy. W naszej
szkole zmienia się podejście do problemu przemocy po tym, jak zorganizowaliśmy na ten temat happening na
dużej przerwie. Uczniowie, którzy przeżyli swój udział we wprowadzanych zmianach, chcą działać dalej i zachęcać
do aktywności innych. Tak powstaje społeczeństwo obywatelskie.
Tomasz Kalbarczyk, nauczyciel, opiekun Szkolnej Grupy Amnesty International nr 39 w Lublinie.
Chciałabym, aby moi uczniowie nie stracili wiary, którą mają teraz. Wiary, że świat można zmienić i że na tę zmianę
mogą mieć realny wpływ. Chciałabym więc, aby byli aktywni i świadomi swych praw, aby szanowali inność,
wykazywali się wrażliwością, ale także odwagą, gdy sytuacja tego wymaga.
Marzanna Pogorzelska, nauczycielka, opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International nr 29 w Kędzierzynie-Koźlu.
Staram się zaszczepić w młodzieży chęć działania na rzecz innych. Mniej ważne jest dla mnie, czy uczniowie będą
wiedzieli, jak wygląda procedura uchwalania ustaw, a bardziej ważne jest to, żeby nauczyć ich podejmowania
obywatelskich działań. Każdy człowiek ma potrzebę czynienia dobra, tylko trzeba im to umożliwić. My umożliwiamy
to naszej młodzieży między innymi poprzez działalność w szkolnej grupie Amnesty International. Czasami pytam
ich, czy zdają sobie sprawę z tego, że jako członkowie/członkinie tej organizacji są laureatami Pokojowej Nagrody
Nobla. To zobowiązuje.
Maciej Śliwa, nauczyciel, opiekun Szkolnej Grupy Amnesty International nr 1 w Zabrzu.
Życie młodego człowieka to niesamowita podróż w nieznane, nierzadko trudna i ciężka do zrozumienia. Warto
jednak podróżować z młodymi obywatelami, chociażby po to, by nauczyć ich jak przystanąć nad innym człowiekiem
i jego losem. Dzięki akcjom Amnesty International zarówno ja, jak i moi uczniowie/uczennice jesteśmy
podróżnikami, podróżnikami i rzeźbiarzami, bowiem to nasza wspólna praca i podróż jest w stanie zmienić Świat.
Tamara Ryzner, nauczycielka, opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International nr 73 w Birczy.

