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ŻYJĘ  WE WSPÓLNOCIE 

 

 

W tym rozdziale dowiecie się, albo sobie przypomnicie, czym jest wspólnota. Nauczycie się 

określać, co charakteryzuje wspólnotę, co łączy jej członków, a co odróżnia od innych grup 

wspólnotowych. Zostaną wam przedstawione pojęcia związane z rozumieniem społeczności: 

więzi społeczne, dobro wspólne, solidarność, wykluczenie społeczne, obowiązek, umowa 

społeczna. Zadania do was kierowane, zaproszą was do rozglądania się wokół siebie i badania, 

czego o wspólnocie uczycie się w rodzinie, klasie, na swojej ulicy, we wsi/mieście.  

 

RODZINA, KLASA, SĄSIEDZTWO 

 

Każdy z nas żyje w jakiejś wspólnocie. Wspólnota, którą najlepiej znamy, to nasza rodzina. Z 

rodzicami, opiekunami, rodzeństwem żyjemy w tym samym domu, a pomiędzy członkami 

naszej rodziny jest silna więź. Te dwie cechy charakteryzują wspólnotę. Pierwsza z nich  – 

wspólne miejsce zamieszkania oznacza nie tylko dom. Również może to być ulica, osiedle, cała 

wieś, miasto, kraj. Druga cecha wspólnoty to więzi społeczne, czyli relacje z innymi ludźmi. 

Więzi społeczne tworzą się na podstawie stosunków rodzinnych, sąsiedzkich oraz przyjaźni. 

Dlatego też wspólnota jest społecznością, z którą jej członkowie się utożsamiają, to znaczy 

czują, że do niej należą. Oprócz pochodzenia i sąsiedztwa ludzi łączą również wspólne tradycje, 

wartości, przekonania. O wspólnocie będziemy mówili zarówno w przypadku mieszkańców 



 

 

 

    

 

 

osiedla Bajkowego, wsi Olszówka, miasta Kielce, jak i klasy siódmej A w waszej szkole. 

  

ZADANIE 

Rozejrzyjcie się wokół siebie. Oto wasza klasa, jedna ze wspólnot, do której przynależycie.  

Zastanówcie się przez chwilę: co was jako klasę wyróżnia? Co łączy? A co różni od innych 

klas?  

 

Bycie we wspólnocie wiąże się z określonymi korzyściami, prawami, ale i obowiązkami. 

Spójrzcie jeszcze raz na siebie – na  uczennice i uczniów waszej klasy, członkinie i członków 

pewnej społeczności. Wspólnie się uczycie, pracujecie, spędzacie czas, macie pośród koleżanek 

i kolegów przyjaciół, jesteście postrzegani przez nauczycieli jako zbiorowość i łatwiej wpłynąć 

na decyzję pedagogów, dyrekcji, kiedy występujecie w imieniu całej klasy. To są korzyści. Są 

i prawa. Wybieracie spośród siebie samorząd klasowy, możecie decydować o ważnych dla 

klasy sprawach, organizować własne uroczystości. A obowiązki? Najważniejszy obowiązek 

członkini i członka wspólnoty to dbanie o wspólne dobro.  

 

DEFINICJA:    

DOBRO  WSPÓLNE – to zasoby i wartości, które należą do wspólnoty. Są to zarówno 

wartości materialne jak niematerialne. Dobrem wspólnym uczniów i uczennic szkoły 

podstawowej jest przestrzeń szkolna, z której wszyscy korzystają: świetlica, sala gimnastyczna, 

biblioteka, pracownie lekcyjne, plac zabaw przed szkołą. Ale także rzeczy niematerialne, które 

decydują o wartości szkoły: dobra opinia o szkole, przyjazna atmosfera służąca nauce, dobre 

relacje między nauczycielami a uczniami, osiągnięcia sportowe, wspólnie obchodzone tradycje 

szkolne.  

Dbanie o dobro wspólne oznacza, że członkinie i członkowie danej wspólnoty czują się 

odpowiedzialni za swoją społeczność.  

 



 

 

 

    

 

 

ZADANIE 

Praca w grupie: 

Dobierzcie się w 4 osobowe zespoły.  

W każdym zespole przygotujcie dwie kartki formatu A4. Na jednej narysujcie kosz, na drugiej 

walizkę. 

Przedyskutujcie w zespole, co wam się nie podoba, czego nie lubicie w waszej klasie  - te rzeczy 

wpadają do kosza. Następnie zastanówcie się i porozmawiajcie o tym, co jest dobrego w klasie, 

co w niej lubicie, o co warto dbać – te rzeczy trafiają do walizki.  

To, co umieściliście w koszu – niech wyląduje w prawdziwym koszu. 

To, co znalazło się w walizkach – powieście w widocznym miejscu w klasie. 

 

WARTOŚCI  SPOŁECZNE 

 

Co sprawia, że w jednych wspólnotach żyje się lepiej a w innych gorzej? Co wyróżnia dobrą 

wspólnotę? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby gdzieś żyło się nam dobrze? 

Zastanówcie się przez chwilę, jaka powinna być idealna klasa? Jak chcielibyście się czuć w tej 

społeczności? Jacy powinni być uczennice i uczniowie we wzorcowej klasie? A 

wychowawczyni lub wychowawca? A może idealna klasa nie potrzebowałaby wychowawcy, 

bo młodzież sama potrafiłaby kierować swoimi sprawami i dbać o swoje dobro?  

Wspólnota odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu i rozwoju człowieka. Dobra wspólnota to 

miejsce przyjazne i życzliwe człowiekowi. Miejsce, gdzie każdy czuje się bezpiecznie. Miejsce, 

w którym chętnie się przebywa i nie myśli wyłącznie o tym, by jak najszybciej stąd uciec. W 

dobrej wspólnocie ludzie nie są pozostawieni sami sobie, mogą liczyć na pomoc i wsparcie 

innych. Sami również są gotowi pomagać innym w potrzebie.  



 

 

 

    

 

 

Wspólnotę tworzą ludzie, O jej jakości decydują wartości, jakie jej członkinie i członkowie 

uznają za najważniejsze dla istnienia wspólnoty. Wartość to cecha, zachowanie, norma 

niezwykle cenna i pożądana przez jednostkę lub zbiorowość. Uznane przez społeczność 

wartości stanowią jej fundament a zarazem drogowskaz pomagający dokonywać wyborów i  

odnosić się do różnych życiowych sytuacji.   

Istnieje pewien kanon społecznych wartości, które przyczyniają się do rozwoju dobrej 

wspólnoty. Przyjrzymy się najważniejszym z nich. 

 

GODNOŚĆ 

Godność to niezbywalna wartość każdego człowieka. Bez względu na to, gdzie człowiek się 

rodzi, w jakiej rodzinie i warunkach wzrasta, czym się w życiu zajmuję i co osiąga – nic i nikt 

nie może mu odmówić godności. Godność nie zależy od wieku, płci, koloru skóry, sprawności. 

To wartość niezależna od wszystkiego i przynależna człowiekowi tylko z racji tego, że jest 

człowiekiem. Godność ludzka jest najwyższą wartością. Chroni ją Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dobra wspólnota dba o poszanowanie godności każdej i każdego z jej członkiń i członków. Za 

niedopuszczalne i naganne moralnie uznaje się poniżanie innych, obrażanie, szkalowanie.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

We wspólnocie człowiek nie tylko odpowiada za siebie, za to co i jak czyni i mówi, ale także 

czuje się odpowiedzialny za innych: swoją rodzinę, przyjaciół, a nawet obcych ludzi. To 

oznacza, że człowiek swoje zachowanie musi postrzegać również poprzez to, jak ono wpłynie 

na innych. Odpowiedzialność nakazuje, by dotrzymywać zobowiązań, przestrzegać przepisów 

drogowych, nie narażać innych na nieprzyjemności.  

 

PRACOWITOŚĆ 

Pracowitość to cnota. Pracowitość ludzi przyczynia się do rozwoju i wzrostu zamożności całej 



 

 

 

    

 

 

wspólnoty. To nie tylko zarabianie pieniędzy, ale również zajęcia poza pracą zawodową. To 

wykonywanie tych wszystkich czynności, które składają się na pracę domową, pracę w 

ogrodzie, pracę na rzecz innych. Człowiek pracowity stara się wypełnić swój czas działaniem, 

tworzeniem, wymyślaniem czegoś nowego. 

 

PRZYJAŹŃ 

Czy wspólnocie potrzebna jest przyjaźń? Zdecydowanie tak. Dobra wspólnota tworzy 

przestrzeń do tego, żeby ludzie mogli się przyjaźnić. Szuka się tego, co może ludzi łączyć, a 

nie różnic i tworzenia podziałów. Przyjazne stosunki z innymi wzmacniają wspólnotę. Chętniej 

pracuje się z innymi i dla innych, kiedy się ich lubi i akceptuje.  

 

PRZYZWOITOŚĆ 

Antoni Słonimski mawiał: „Jeśli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowuj 

się przyzwoicie”. Przyzwoitość nakazuje nam zachowywać się w taki sposób, aby nie budziło 

to niczyich zastrzeżeń, porządnie i solidnie. Człowiek przyzwoity wie, co wypada, a czego nie 

wypada robić.  

 

SOLIDARNOŚĆ 

Bez solidarności nie ma wspólnoty. Solidarność rodzi się z poczucia odpowiedzialności za 

innych. W miejsce myślenia wyłącznie o swoich potrzebach i interesach stawia myślenie o 

potrzebach innych osób. Miarą solidarności jest stosunek do najsłabszych osób we wspólnocie. 

Społeczność oparta na solidarności nie pozwala zapomnieć o tych, którzy potrzebują wsparcia 

i pomocy ze strony innych. Solidarna wspólnota dostrzega problemy osób starszych, chorych, 

bezrobotnych, niepełnosprawnych, najuboższych i stara się je rozwiązać.  

 

SZACUNEK 

Szacunek to postawa wobec innych, odnoszenie się do nich w taki sposób, by nie naruszyć ich 



 

 

 

    

 

 

godności. Żeby szanować drugiego człowieka, trzeba wpierw szanować siebie. Przede 

wszystkim uznać, że jest się godnym szacunku, respektować swoje potrzeby i uczucia.  

 

UCZCIWOŚĆ 

Uczciwość to podstawa dobrych relacji między ludźmi i fundament zaufania społecznego. Żeby 

wspólnota mogła się rozwijać, jej członkinie i członkowie muszą sobie ufać nawzajem, czyli 

wierzyć, że inna osoba ich nie oszuka. Uczciwość to wypełnianie zobowiązań wobec drugiej 

osoby. Dotrzymywanie umów, terminów, obietnic.  

 

WSPÓŁPRACA 

Budowanie wspólnoty jest możliwe jedynie dzięki współpracy. Współpraca jest 

przeciwieństwem rywalizacji, gdzie każda jednostka, żeby zrealizować swój cel musi pokonać 

innych. W współpracy jest jeden cel dla wszystkich, ale żeby go osiągnąć, wszyscy muszą 

współdziałać. 

 

ŻYCZLIWOŚĆ 

Życzliwy to ten, kto dobrze życzy drugiemu. We wspólnocie ludzi życzliwych po prostu lepiej 

się żyje. Brak życzliwości, niechęć, zawiść powodują, że ludzie nie angażują się w społeczne 

działania. Wycofują się z przestrzeni, gdzie nie ma dobrej i sprzyjającej atmosfery. Życzliwość 

jest paliwem dla rozwoju dobrej wspólnoty. Wyzwala energię i zaangażowanie jej członkiń i 

członków.  

 

 

ZADANIE 

Zastanówcie się przez chwilę i niech każda z uczennic/ każdy z uczniów wybierze dwie 

wartości, które chciałby, żeby były przestrzegane w waszej klasie. W parach przedyskutujcie, 

jakie wartości wybraliście i dlaczego. Następnie wybierzcie wspólnie dwie cechy z tych, które 



 

 

 

    

 

 

omawialiście. Teraz zwróćcie się do innej pary uczniów i powtórzcie działanie – przedstawcie, 

jakie wartości wybraliście i dlaczego, znowu wybierzcie tylko dwie. Powtórzcie procedurę, 

zwracając się do kolejnej grupy czteroosobowej. Całość powtarzajcie tak długo, aż jako jeden 

zespół klasowy wybierzecie tylko dwie wartości. Zapiszcie wybrane wartości tak, aby były 

widoczne dla wszystkich.   

Porozmawiajcie o tym, co się działo podczas tego ćwiczenia. Czy łatwo było ustalać wspólny 

kanon wartości? Jak się czuliście, kiedy spieraliście się nad wybieranymi cechami? Kiedy było 

najtrudniej coś wspólnie ustalić – w parze, grupie kilkuosobowej, czy w całej klasie?  

 

ZAANGAŻOWANA WSPÓLNOTA 

 

W obrębie wspólnoty wciąż ścierają się różne potrzeby i poglądy jej członkiń i członków. 

Potrzebne jest wypracowanie kultury dialogu – rozmowy prowadzonej w taki sposób, by nikt 

nie czuł się z niej wykluczony. Funkcjonowanie w społeczności wymaga od jej uczestników, 

by porozumiewali się w wielu kwestiach: wybudować parking czy plac zabaw na osiedlu? Na 

jaki kolor pomalować fasadę bloku? Na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego? Kogo 

wybrać do rady osiedla? Porozumienie w kwestiach ważnych dla całej wspólnoty to umowa 

społeczna.  

Dla społeczności pożądane jest, aby jej członkinie i członkowie byli aktywni i zaangażowani 

w jej sprawy. Ludzie aktywni społecznie interesują się swoją wspólnotą, bo zakładają, że 

wydarzenia, które się w niej toczą, dotyczą ich samych. Chcą mieć wpływ na podejmowane 

decyzje i działania. Wspólnota to wspólna sprawa ludzi, którzy ją tworzą. A wspólne sprawy 

wspólnie się omawia i decyduje o nich. Większe zaangażowanie członkiń i członków 

społeczności przekłada się na jej lepsze funkcjonowanie i zaspakajanie potrzeb większej liczby 

osób. To jak z rodzinnym wyjazdem na wakacje. Oczywiście decyzję, dokąd pojechać, mogą 



 

 

 

    

 

 

podjąć sami rodzice. Ale mogą też włączyć do planowania dzieci, wysłuchać ich pomysłów i 

wspólnie zdecydować o kierunku wyjazdu, tak by zaspokoić oczekiwania wszystkich członków 

rodziny.  

Uczestniczenie w życiu społeczności, aktywny udział w jej działaniach i decyzjach to 

partycypacja społeczna. 

 

NARZĘDZIA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ  

Zaangażowanie społeczne ma kilka etapów: 

I. Brak zaangażowania („nie obchodzi mnie, co się wokół dzieje”) 

II. Zainteresowanie sprawami wspólnoty (słuchanie, czytanie, poszukiwanie 

informacji o tym, co się dzieje w najbliższym otoczeniu) 

III. Zabieranie głosu w sprawach społeczności (udział w debatach, głosowaniach, 

wypowiadanie się na forum społeczności) 

IV. Działanie na rzecz społeczności (zgłaszanie własnych inicjatyw, wolontariat) 

Oczywiście nie wszyscy chcą się angażować. Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor 

angażuje się społecznie 1/3 Polek i Polaków.   

Łatwiej się udzielać w społeczności, której zależy na aktywności jej członkiń i członków. Taka 

wspólnota przede wszystkim informuje o bieżących sprawach i planowanych decyzjach. 

Następnie konsultuje je ze społecznością. Na koniec pozwala współdecydować.  

 

ZADANIE 

Zbadajcie w waszej klasie poziom zaangażowania uczennic i uczniów na rzecz klasy. 

Przygotujcie ankietę, która pozwoli zbadać wam, ile osób w waszej klasie:  

a) wykazuje brak zainteresowania i zaangażowania  

b) jest zainteresowanych tym co się dzieje, ale nie zabiera głosu w sprawach klasy ani się nie 

angażuje w działania  



 

 

 

    

 

 

c) zabiera głos w sprawach klasowych  

d) aktywnie uczestniczy w życiu klasy 

Opracujcie wyniki, przygotujcie wykres aktywności społecznej w waszej klasie. 

 

Aktywności społecznej nie da się nauczyć z książek. Można ją tylko praktykować i dzięki temu 

nabierać coraz większego doświadczenia i wprawy.  

 

ZADANIE  

Projekt Learning space 

Przed wami zadanie – zaprojektowanie Learning  space - idealnej przestrzeni do nauki. Może 

to być: 

 klasa szkolna (wasza albo jakakolwiek inna) 

 inne pomieszczenie w szkole (aula, kawiarnia, świetlica) 

 przestrzeń wirtualna 

Jako klasa przygotowujecie jeden wspólny projekt.  

Learning space – odpowiada na potrzeby wszystkich osób w klasie (są osoby, które lubią się 

uczyć w ciszy, inne chciałyby słuchać muzyki, a jeszcze inne potrzebują być w ruchu), zatem 

potrzebujecie dowiedzieć się, jak koleżanki i koledzy lubią się uczyć; zachęca do tego, by 

spędzać w niej czas, dlatego powinna być przyjazna, być wyposażona w elementy, które 

ułatwiają naukę, skupienie, ale też wymianę myśli, wspólną pracę, relaks. Umówcie się, jakie 

kolory będą w niej dominować, jakie będą stoły, krzesła (albo fotele, siedziska, pufy), jak 

będzie wyposażona. 

 

 



 

 

 

    

 

 

WYKLUCZENIE  SPOŁECZNE 

 

Wszyscy rodzimy się równi. W Polsce równość praw obywatelek i obywateli jest zapisana w 

Konstytucji:  

Art. 33. 

    Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, 

politycznym, społecznym i gospodarczym. 

    Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i 

awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia 

społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności 

publicznych i odznaczeń. 

 

Równość praw nie oznacza jednak równości szans. Wszyscy mamy prawo do wykształcenia, 

dobrej pracy, godnych zarobków. Ale o tym, czy uda nam się to osiągnąć, decydują jeszcze 

inne czynniki. 

Wyobraźcie sobie dwóch młodych ludzi, Piotra i Pawła, obaj zamierzają po szkole średniej iść 

na studia. Piotr mieszka w dużym mieście, takim jak Wrocław lub Gdańsk. Jest zdolnym 

uczniem, więc z pewnością dostanie się do dobrego liceum, jednego z wielu w jego mieście. 

Jego rodzice wspierają plany syna. Oboje pracują, stać ich na zapewnienie Piotrowi 

dodatkowych zajęć – nauka języków obcych, zajęcia sportowe. W domu Piotr ma swój pokój, 

w którym spokojnie może się uczyć, laptop, wypełnioną książkami biblioteczkę, bo woli 

kupować książki niż wypożyczać z biblioteki. Gdyby jednak chciał korzystać z biblioteki z tym 

też nie ma problemu, bo najbliższa jest na jego osiedlu. Piotr zamierza studiować w swoim 

mieście. To oznacza, że nie będzie musiał wyprowadzić się z domu, opłacać stancji i ponosić 

kosztów utrzymania w innym mieście. 

Paweł jest tak samo zdolny jak Piotr. Mieszka w małej miejscowości, która ma niecałe 20 



 

 

 

    

 

 

tysięcy mieszkańców. W jego miejscowości nie ma liceum. Najbliższa szkoła średnia jest w 

mieście oddalonym o 30 kilometrów. Paweł będzie musiał dojeżdżać, co zajmie mu prawie 

dwie godziny każdego dnia. W rodzinie Pawła pracuje tylko ojciec i z jego zarobków musi się 

utrzymać cała pięcioosobowa rodzina – chłopiec ma jeszcze dwóch braci. Paweł dzieli pokój z 

rodzeństwem, w domu jest jeden komputer, z którego wszyscy korzystają. Rodziców nie stać 

na zajęcia dodatkowe dla syna i niechętnie słuchają o planach Pawła związanych ze studiami. 

Woleliby, żeby syn jak najszybciej się usamodzielnił i zaczął zarabiać. Wyższa uczelnia jest w 

dużym mieście oddalonym o 100 km. Paweł będzie musiał wyprowadzić się z domu, opłacić 

pokój w akademiku lub na stancji, utrzymać w obcym mieście. Rodziców na to nie stać. Żeby 

studiować, Paweł musi znaleźć pracę i zarobić na studia.  

Piotr i Paweł mają takie samo prawo do dobrego wykształcenia i podobne zdolności. Ale to nie 

znaczy, że mają takie same szanse. Miejsce zamieszkania, rodzina, możliwości finansowe, 

dostęp do zajęć pozalekcyjnych, bibliotek, a nawet możliwość dojechania do większego miasta 

mają wpływ na to, że niektórym jest łatwiej osiągnąć lepsze wykształcenie, zdobyć dobrą pracę, 

a innym trudniej.  

 

ZADANIE 

DYSKUSJA 

Rozejrzyjcie się wokół siebie, po waszej klasie, po innych klasach w szkole. Czy wszyscy 

uczniowie i wszystkie uczennice mają takie same warunki do nauki w domu? Możliwości, by 

korzystać z zajęć pozalekcyjnych? Zdolności do nauki języków? Zdolności matematyczne? 

Czy wszyscy są zdrowi i sprawni fizycznie? Mają tyle samo czasu na naukę, bo nie mają w 

domu żadnych obowiązków? Pochodzą z rodzin, które nie mają problemów finansowych?  

A teraz zastanówcie się, jaka powinna być szkoła, która chciałaby stworzyć swoim uczennicom 

i uczniom równe i sprawiedliwe warunki nauki? Znajdźcie rozwiązania na powyżej 

przedstawione problemy. Na przykład, co zrobić, żeby wszyscy mogli korzystać z zajęć 

pozalekcyjnych? Możliwe odpowiedzi: zajęcia powinny być bezpłatne, trzeba zrobić ankietę 



 

 

 

    

 

 

wśród uczennic i uczniów i sprawdzić, jakie swoje talenty chcą rozwijać i do tego dopasować 

zajęcia, trzeba umożliwić wszystkim dojazd i powrót z zajęć, trzeba wprowadzić zmiany, które 

spowodują, że wszyscy będą mieli czas na dodatkowe zajęcia – na przykład zlikwidować prace 

domowe. I tak dalej, na pewno wymyślicie jeszcze mnóstwo innych rozwiązań. 

 

Wiadomo, że ludzie mają różne szanse rozwoju i różny dostęp do oferowanych dóbr (na 

przykład do edukacji, służby zdrowia, kultury). Dlatego jednym z największych wyzwań dobrej 

wspólnoty jest stworzenie warunków, które będą te szanse wyrównywały. W praktyce oznacza 

to, że trzeba zadbać o tych, którzy mają najmniejsze możliwości rozwoju, bo nie mają 

pieniędzy, zdrowia, sprawności.  

Ograniczenie dostępu do podstawowych dóbr, takich jak edukacja, służba zdrowia, kultura, 

praca nazywamy wykluczeniem społecznym. Wykluczone mogą być osoby lub całe grupy 

społeczne.  

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym nie są winne swojej sytuacji. Natomiast często 

zdarza się, że ich potrzeby nie są dostrzegane lub celowo ignorowane. Mówimy wtedy o 

dyskryminacji.  

 

Wyobraźcie sobie, że do waszej klasy chodzi uczeń poruszający się na wózku inwalidzkim. 

Żeby wejść do szkoły, trzeba pokonać kilka stopni. Wszystkie wasze lekcje odbywają się na 

pierwszym piętrze w budynku szkolnym. Nie ma windy ani podjazdu przed szkołą. Uczeń sam 

musi sobie zorganizować pomoc, żeby dostać się na lekcje. Jednocześnie dyrekcja szkoły nie 

widzi konieczności, by dostosować budynek do potrzeb niepełnosprawnego ucznia. To przejaw 

dyskryminacji.  

 

ZADANIE 

Przy okazji przespacerujcie się po waszej szkole i sprawdźcie, czy jest dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 



 

 

 

    

 

 

 

Dobra i sprawiedliwa wspólnota zauważa i dba o potrzeby wszystkich swoich członkiń i 

członków. Szczególnym wsparciem otacza najsłabszych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

MOJA MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

 

W tym rozdziale zajmiemy się lokalnością. Będziecie analizować informacje dotyczące swojej 

miejscowości, ucząc się poszukiwania danych zastanych oraz korzystając z wprowadzanych 

narzędzi do diagnozy społeczności lokalnej (spacer badawczy, mapowanie, wywiad). Zadania 

przez was realizowane mają na celu przybliżenie perspektywy badacza, ale przede wszystkim 

– mieszkańca. Dlatego w tej części wprowadzone zostaje rozróżnienie grup społecznych 

związane z kategorią wieku, płci, zatrudnienia, sprawności fizycznej, sposobu spędzania czasu, 

itd. Nauczycie się dostrzegać i nazywać potrzeby i interesy społeczne, określać zasoby i 

deficyty lokalnej wspólnoty. 

 

JESTEM STĄD, CZYLI.. 

 

Każdy jest skądś. Ze wsi, miasteczka, miasta. Z gór, znad morza, z nizin, wyżyn. Spod lasu, 

znad rzeki, z osiedla, kolonii, z ulicy.  

 

ZADANIE 

Skąd jesteście? Opiszcie waszą wieś, miasto, miejscowość. Zacznijcie od spojrzenia z lotu 

ptaka lub po prostu popatrzcie na mapę. 

 Położenie geograficzne: 

Gdzie na mapie Polski jest wasza miejscowość? W jakim regionie geograficznym, 



 

 

 

    

 

 

województwie, powiecie, nad jaką rzeką/jeziorem. Spójrzcie na mapę województwa, w którym 

mieszkacie. Czy wasza miejscowość jest położona w centrum województwa czy raczej na 

obrzeżach? W cieniu dużego ośrodka (duże miasto, stolica województwa, powiatu, atrakcja 

turystyczna) czy sama stanowi lokalne centrum? Dokąd możecie z waszej miejscowości 

dojechać? Czy macie dostęp do transportu autobusowego, kolejowego, lotniska?  

Teraz przejdźcie do dokładniejszego opisu, tego, co znajduje się w waszej miejscowości. 

Zastanówcie się, jakie miejsca, instytucje są potrzebne wam, waszym rodzicom, dziadkom, 

czyli wszystkim mieszkańcom i czy wszystko to jest dostępne w waszej miejscowości. 

Zasoby miejscowości …………….. (wpiszcie nazwę waszej miejscowości): 

 

 Opieka zdrowotna: liczba przychodni, szpitali, 

 Edukacja: 

 liczba przedszkoli 

 szkół podstawowych 

 szkół ponadpodstawowych 

 szkół wyższych 

 Liczba sklepów 

 Czas wolny 

 liczba kin, teatrów, ośrodków kultury 

 liczba basenów, hal sportowych, boisk 

Kto tu mieszka?  

Znajdźcie informacje na temat tego, ilu jest mieszkańców oraz ile jest kobiet a ile mężczyzn i 

w jakim wieku są mieszkańcy. 

Charakterystyka mieszkańców: 

 liczba 

 podział na płeć 



 

 

 

    

 

 

 struktura wieku 

 

Gdzie szukać takich informacji?  

Przede wszystkim zajrzyjcie na stronę internetową urzędu gminy/miasta. W zakładce „O 

gminie/mieście” znajdziecie najważniejsze dane: liczbę ludności, najważniejsze instytucje, 

atrakcje turystyczne, historię. Szczegółowe dane statystyczne, takie jak ludność według płci i 

wieku, znajdziecie w Statystycznym Vademecum Samorządowca. Są to dane opracowane przez 

Główny Urząd Statystyczny dla każdego województwa, powiatu, miasta i gminy. Wystarczy, 

że wpiszecie w wyszukiwarkę Google nazwę waszej miejscowości i Statystyczne Vademecum 

Samorządowca. Możecie też wejść na stronę: https://stat.gov.pl/statystyka-

regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca , gdzie należy wybrać dane województwo, 

następnie powiat, miasto lub gminę. Otrzymacie obraz waszej miejscowości w liczbach. 

Możecie dokładnie sprawdzić, ile jest mieszkanek, ile mieszkańców. Czy więcej rodzi się 

chłopców czy dziewczynek? W jakim przedziale wiekowym jest najwięcej mężczyzn, a w 

jakim kobiet? Ile jest przedszkoli, szkół. Ilu czytelników/czytelniczek w bibliotekach.  

Dane, które uzyskaliście ze strony waszej gminy/miasta lub z Głównego Urzędu 

Statystycznego to dane zastane. Zostały już przez kogoś pozyskane, zestawione i opracowane. 

Zawierają mnóstwo przydatnych informacji, ale nie wszystkie.  

 

ZADANIE 

Sprawdźcie w Statystycznym Vademecum Samorządowca, które dane odnoszą się do was – 

młodzieży w przedziale wiekowym 10-14 lat lub 15-19 lat. Jakie informacje zdobyliście? 

 

Dane statystyczne nie dostarczą odpowiedzi na pytanie, jak młodzi ludzie w Olszówce lub 

Kielcach spędzają wolny czas. Czy lubią swoją miejscowość? Czy planują w niej pozostać po 

ukończeniu szkoły czy raczej chcą wyjechać? Ekspertami w tej dziedzinie jesteście wy sami. 

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca
https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca


 

 

 

    

 

 

 

Czy wiecie, że? 

Akademia Górniczo – Hutnicza i tygodnik „Polityka” publikują co cztery lata „Ranking jakości 

życia w miastach”. Na stronie Związku Miast Polskich: 

https://www.miasta.pl/aktualnosci/ranking-jakosci-zycia-w-miastach możecie sprawdzić, 

gdzie w Polsce żyje się najlepiej i na którym miejscu jest wasze miasto lub najbliższe waszego 

miejsca zamieszkania.  

 

TUTAJ MIESZKAM 

 

Z miejscem zamieszkania łączą nas szczególne więzi. To wycinek świata, który znamy 

najlepiej.  Przede wszystkim tu jest nasz dom i wszystko, co się z nim wiąże. Często, choć nie 

zawsze, tutaj toczy się nasza rodzinna historia, bo żyją tu rodzice, dziadkowie, żyły 

wcześniejsze pokolenia. Tutaj w scenerii znanych ulic i przestrzeni rozgrywa się nasza 

codzienność: szkoła, praca, zakupy, życie towarzyskie, spędzanie wolnego czasu. Wreszcie 

tutaj poznajemy sąsiadów, przyjaciół, znajomych, nawiązujemy kontakty i utrzymujemy więzi 

z innymi.  

 

ZADANIE 

MAPA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

Praca indywidualna, potem w zespołach 

Przygotujcie dla każdego ucznia/uczennicy mapę waszej miejscowości w formacie A4. 

Możecie poprosić nauczyciela o pomoc  

1. Praca indywidualna: 

https://www.miasta.pl/aktualnosci/ranking-jakosci-zycia-w-miastach


 

 

 

    

 

 

Zaznaczcie na mapie najważniejsze instytucje: waszą szkołę, urząd miasta/gminy, dom 

kultury, bibliotekę, kościół. Jeżeli  w waszej miejscowości jest więcej bibliotek, 

kościołów – zaznaczcie te, do których chodzicie.  

Następnie kolorowym flamastrem (jednym kolorem) oznaczcie wskazaną w nawiasie 

literą przynajmniej dwa miejsca, w których możecie: 

 Spotkać się ze znajomymi (S) 

 Otrzymać lub zaoferować pomoc (P) 

 Działać razem z innymi (D) 

 Robić coś, co rozwija wasze zainteresowania, hobby (Z) 

2. Praca w zespołach 4 osobowych: 

Zaprezentujcie zespołowi wasze mapy. Sprawdźcie, czy zaznaczyliście te same 

miejsca? Które miejsca powtarzały się najczęściej, które najrzadziej? Porozmawiajcie 

między sobą, czy któreś obszary sprawiały wam trudności? Jeśli tak to dlaczego? 

3. Praca indywidualna: 

Poproście o uzupełnienie waszych map członków rodziny: rodziców, rodzeństwo, 

dziadków lub sąsiadów według schematu z punktu 1. Ważne, żeby każda osoba nanosiła 

swoje miejsca innym kolorem. Postarajcie się pozyskać informację od przedstawicieli 

różnych pokoleń: młodzieży, dorosłych, seniorów. Zebrane dane będą wam potrzebne 

do kolejnego zadania. 

[Jeśli pochodzicie z innej miejscowości niż ta, w której jest wasza szkoła, nie 

przejmujcie się. Na pewno potraficie wskazać kilka miejsc w miejscowości, w której 

się uczycie] 

4. Praca w zespołach. 

Podzielcie się na 3 zespoły. Każdy zespół potrzebuje 1 duży arkusz papieru, flamastry, 

klej, wycinki z gazet.  

I zespół – opracowuje mapę społeczności lokalnej dla młodzieży 



 

 

 

    

 

 

II zespół – opracowuje mapę społeczności lokalnej dla osób dorosłych 

III zespół – opracowuje mapę społeczności lokalnej dla seniorów 

Zadanie każdego zespołu polega na tym, by przedstawić graficznie mapę miejsc 

ważnych dla każdej ze wskazanych grup wiekowych, wykorzystując zebrane przez  

uczniów i uczennice dane.  

Na zakończenie każdy zespół prezentuje i omawia na forum klasy wykonaną mapę. 

 

Zastanówcie się wspólnie, czy wszyscy mieszkańcy w taki sam sposób korzystają z 

miejskiej przestrzeni? Gdzie najchętniej przebywają ludzie młodzi? Dorośli? Seniorzy?  

 

Mieszkańcy nie są jednorodną grupą. Różnią się płcią, wiekiem, aktywnością 

zawodową, wykształceniem, zainteresowaniami, sposobem spędzania wolnego czasu. 

Na różnych etapach swojego życia mają różne potrzeby. W zależności od tego, kim są 

i co robią, różnie poruszają się po miejscowości, korzystają z innych miejsc, odwiedzają 

różne instytucje. Tymczasem władze miast i gmin często postrzegają swoich 

mieszkańców jako grupę takich samych osób albo biorą pod uwagę potrzeby tylko 

jednej grupy społecznej.  

 

W tabeli poniżej przedstawiono, jakie przestrzenie miejskie są odpowiedzią na potrzeby 

mieszkanek i mieszkańców z różnych grup.  

 

OSOBA POTRZEBY MIEJSCA 

ODPOWIADAJĄCE NA 

POTRZEBY 

Marek, lat 13, uczeń 

szkoły podstawowej 

bezpieczeństwa w drodze 

do szkoły, mniejszy ruch 

Ścieżki rowerowe, drogi z 

ograniczoną prędkością, 



 

 

 

    

 

 

dojeżdża do szkoły 

rowerem, po szkole 

najchętniej spotyka się z 

kolegami i gra w piłkę 

samochodów, potrzeba 

ruchu, kontaktów z 

rówieśnikami 

obiekty sportowe – boiska, 

place, parki, tereny zielone 

Anna, lat 30, nie pracuje, 

wychowuje trzyletnią 

córkę 

Bezpieczne poruszanie się 

z dzieckiem po mieście, 

kontakty córki z innymi 

dziećmi, dostęp do usług 

opiekuńczych i 

zdrowotnych 

Place zabaw, proste 

chodniki, oznaczone i 

oświetlone przejścia dla 

pieszych, podjazdy dla 

wózka, przedszkola, 

ośrodek zdrowia, tereny 

zielone, parki 

Jakub, lat 42, pracuje w 

urzędzie, do pracy 

dojeżdża samochodem, 

wcześniej odwozi dwie 

córki do szkoły, dużo 

czyta książek 

historycznych 

Bezpieczny i szybki 

dojazd do pracy i szkoły, 

przestrzeń do parkowania, 

dostęp do usług 

edukacyjnych i 

kulturalnych 

Nowe drogi, obwodnice, 

parkingi, szkoła, ośrodek 

kultury, biblioteka, 

księgarnie 

Joanna, lat 70, emerytka, 

ma psa i lubi długie 

spacery i wychodzenie z 

domu 

Bezpieczne poruszanie się 

po mieście, dostęp do 

usług zdrowotnych, 

zorganizowanie czasu 

wolnego, potrzeba ruchu 

Proste chodniki, oznaczone 

i oświetlone przejścia dla 

pieszych, przychodnia, 

ośrodek kultury, tereny 

zielone, parki 

 

 



 

 

 

    

 

 

ZADANIE 

SPACER BADAWCZY 

Spójrzcie na przestrzeń waszej miejscowości z perspektywy użytkownika. Zastanówcie się nad 

problemem, który chcielibyście przeanalizować podczas spaceru.  

Na przykład:  

 Możliwość poruszania się po miejscowości rowerem 

  Miejsca przeznaczone dla młodzieży 

 Dostępność instytucji publicznych, ośrodków zdrowia, aptek, ośrodków kultury dla 

rodziców z wózkiem dziecięcym 

 Jakość chodników 

Podzielcie się na zespoły – optymalna ilość osób w zespole to 3 osoby. Wybierzcie problem, 

który będziecie badać podczas spaceru. Określcie przestrzeń do badania – spacer powinien wam 

zająć nie więcej niż 1,5 godziny. Przygotujcie scenariusz spaceru – jaki problem badacie, jakie 

miejsca, punkty na mapie będziecie analizować, o co należy zapytać, co sprawdzić. 

Przygotujcie materiały – kartkę, na której będziecie notować uwagi i spostrzeżenia, telefon do 

robienia zdjęć lub filmów, nagrywania wypowiedzi, uwag. Zaplanujcie czas spaceru. 

Przykład: 

http://pomysly.e.org.pl/spacer-badawczy/ 

Po wykonaniu zadania każdy zespół przedstawia swoje spostrzeżenia ze spaceru na forum 

klasy.  

 

Mapa społeczności lokalnej i spacer badawczy posłużyły wam do wstępnej diagnozy 

społeczności lokalnej. Diagnoza społeczna to badania, które odpowiadają na pytanie: jak jest 

(w społeczności, instytucji, miejscowości), po to by następnie szukać odpowiedzi na pytanie: 

jak powinno być? Diagnoza lokalnej społeczności pozwala określić, jakie są jej zasoby i jakie 

trudności. 

http://pomysly.e.org.pl/spacer-badawczy/


 

 

 

    

 

 

Zasoby społeczności lokalnej: 

• lokalne instytucje i infrastruktura: urzędy, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, drogi, 

chodniki, ścieżki rowerowe 

• instytucje i miejsca, gdzie ludzie się spotykają lub działają razem: domy kultury, 

biblioteki, świetlice, kawiarnie, restauracje, kluby osiedlowe, place zabaw, siłownie na 

powietrzu, przystanki autobusowe, miejsca targowe 

• mieszkanki i mieszkańcy, lokalnie liderki i liderzy, aktywiści, aktywistki 

• historia: przeszłość i tożsamość miejsca, poczucie więzi mieszkańców i mieszkanek z 

jego historią, historie rodzinne 

• wspólne wartości: cechy i postawy akceptowane w społeczności 

• wzajemne zaufanie: gotowość do współdziałania, zaufanie mieszkanek i mieszkańców 

do lokalnych władz (i odwrotnie), sąsiadów i sąsiadek 

 

Jak widzicie, zasoby dotyczą zarówno rzeczy materialnych (budynki, drogi, elementy 

architektury miejskiej) jak i niematerialnych (wartości, więzi, zaufanie). Najważniejszym 

bogactwem każdej społeczności są ludzie, ich kompetencje, wiedza, możliwości, aktywność.  

Mieszkanki i mieszkańcy oczekują, że w ich miejscowości będzie im się żyło dobrze. Dobra 

jakość życia przekłada się na odczuwanie zadowolenia z życia i poczucie szczęścia. Czynniki, 

które wpływają na jakość życia to:  

• edukacja,  

• praca,  

• mieszkania,  

• środowisko,  

• zdrowie, 



 

 

 

    

 

 

• bezpieczeństwo, 

• społeczność, 

• czas wolny,  

• samorząd  

• transport i łączność 

 

ZADANIE 

SONDAŻ  ULICZNY 

Z czynników wpływających na jakość życia wybierzcie jeden, np. bezpieczeństwo. 

Przygotujcie krótki kwestionariusz zawierający kilka pytań dot. badanego tematu. Pytania 

muszą być tak sformułowane, żeby można było udzielić na nie krótkich odpowiedzi. Trzeba też 

zostawić miejsce na rozwinięcie odpowiedzi dla chętnych. Wydrukujcie ankiety. Podzielcie się 

na zespoły – łatwiej jest ankietować przechodniów lub sąsiadów w zespołach dwu lub 

trzyosobowych. Umówcie się między sobą, jakie zespoły kogo i gdzie będą ankietowały. 

Zadbajcie o to, by pozyskać informacje od różnych grup wiekowych. Sondaż uliczny najlepiej 

przeprowadzać w miejscach, gdzie jest spory ruch mieszkańców, ale gdzie jednocześnie 

przechodnie zbytnio się nie spieszą. Można również rozdać ankietę wśród sąsiadów, rodziny, 

znajomych.  

Przykład 

https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/sondaz-uliczny/ 

Po przeprowadzeniu sondażu, przedstawcie na forum klasy wyniki badania. 

 

W każdej społeczności oprócz zasobów są także deficyty, czyli braki, które ograniczają rozwój 

wspólnoty i stwarzają problemy. Pytając mieszkanki i mieszkańców o to, czego potrzebują, 

jakie napotykają trudności i bariery w swoim otoczeniu, tworzymy mapę społecznych 

deficytów.  

https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/sondaz-uliczny/


 

 

 

    

 

 

Problem społeczny – to coś, co przeszkadza danej społeczności, jest przez nią negatywnie 

oceniane, wpływa na obniżenie jakości życia.  

Największe i najczęściej wskazywane problemy społeczne to: 

• bezrobocie 

• bezdomność 

• przemoc 

• ubóstwo 

• niepełnosprawność 

• długa lub przewlekła choroba 

• alkoholizm, narkomania 

 

PO MOC DLA NAJSŁABSZYCH 

 

Trudności i kryzysy są wpisane w ludzkie życie i nikt z nas ich nie uniknie. Doświadczamy 

trudności różnego rodzaju: utraty pracy, problemów osobistych, choroby, braku pieniędzy. Na 

nasze życie mają wpływ światowe kryzysy, jak chociażby pandemia koronawirusa. W końcu 

każdego z nas czeka starość, a z nią utrata sił i zdrowia.  

W każdym mieście i gminie są instytucje, których zadaniem jest niesienie pomocy. 

Sprawiedliwość społeczna opiera się na założeniu, że należy wspierać członków społeczności 

w sytuacjach kryzysowych. Ważne, żeby wiedzieć, do kogo możemy się zwrócić o pomoc. 

 

Instytucje pomocowe: 

Ośrodek pomocy społecznej – działa w każdej gminie: miejskiej – miejski ośrodek pomocy 

społecznej (MOPS),wiejskiej – gminny ośrodek pomocy społecznej (GOPS); udziela pomocy 

finansowej, rzeczowej lub usługowej 



 

 

 

    

 

 

Dom pomocy społecznej – miejsce pobytu dla osób, które nie mogą mieszkać samodzielnie i 

wymagają całodobowej opieki. Przeznaczony dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle 

chorych, osób niepełnosprawnych (fizycznie lub intelektualnie). 

Ośrodki wsparcia – miejsca czasowego pobytu dla osób w najtrudniejszej sytuacji: osób 

bezdomnych, samotnych matek z dziećmi, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób przewlekle 

chorych, seniorów 

 

Szczególnymi miejscami są instytucje, w których przebywają dzieci i młodzież z różnych 

powodów pozbawione rodzin lub opieki ze strony rodziców. Są to: 

Domy dziecka, także rodzinne domy dziecka i domy małego dziecka – miejsca, gdzie 

przebywają, uczą się, są wychowywane dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej 

 

Świetlice środowiskowe – miejsce, gdzie może przebywać dziecko, potrzebującej 

dodatkowej opieki, której nie zapewnia mu dom rodzinny. W świetlicach organizowane są 

różne zajęcia: sportowe, kulturalne, rekreacyjne, pomoc w nauce.  

 

Poważnym kryzysem jest utrata pracy. Bezrobocie wiąże się z dużymi problemami 

finansowymi, zubożeniem, ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa osoby bezrobotnej, jej stan 

psychiczny i zdrowotny. Nie dotyka tylko osoby bez pracy, ale również jej najbliższych. 

Instytucje, które pomagają bezrobotnym: 

Urząd pracy – zajmuje się wsparciem w poszukiwaniu pracy, przyznaje zasiłki dla 

bezrobotnych, organizuje programy, które pozwalają osobom bez pracy zdobyć nowe 

umiejętności, kwalifikacje i zmienić zawód. 

 

Zdarza się, że osoby bezrobotne pozostają bez pracy bardzo długo, kilka lat. Dzieje się tak, 

dlatego że na przykład jednocześnie są osobami niepełnosprawnymi, albo cierpią na przewlekłą 

chorobę i często przebywają w szpitalu, albo są samotną matką z małym dzieckiem, którego 



 

 

 

    

 

 

nie mają z kim zostawić, żeby pójść do pracy.  

Są instytucje, które pomagają w takiej sytuacji: 

Centrum Integracji Społecznej – miejsce, gdzie osoby długotrwale bezrobotne, ale też 

imigranci, osoby niepełnosprawne, uzależnione mogą otrzymać pomoc w rozwiązywaniu ich 

problemów, na przykład zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje, żeby znaleźć pracę. 

 

Osoby niepełnosprawne mają szczególne trudności ze znalezieniem pracy, a dla części z nich 

nie ma w ogóle miejsc pracy w typowych firmach. Dlatego tworzone są miejsca dostosowane 

do wyjątkowych potrzeb niepełnosprawnych. Należą do nich: 

Zakład Aktywności Zawodowej – miejsce pracy zawodowej osób z niepełnosprawnością, 

dostosowane do ich potrzeb. 

Warsztat Terapii Zajęciowej – miejsce, które przygotowuje osoby z niepełnosprawnością do 

podjęcia pracy w ZAZ. 

 

 ZADANIE 

 Stopień podstawowy: 

Sprawdźcie, jakie instytucje pomocowe są w waszej miejscowości. Znajdźcie potrzebne wam 

informacje na stronie urzędu miasta/gminy. Zbadajcie, czy łatwo do nich dotrzeć. Wypiszcie 

adresy tych instytucji i znajdźcie je na mapie waszej miejscowości.  

Stopień zaawansowany: 

Wybierzcie jedną z instytucji pomocowych w waszej miejscowości. Z przełożonym wybranej 

placówki umówcie się na spotkanie lub rozmowę telefoniczną. Dowiedzcie się, czym ta 

instytucja się zajmuje, komu i jak pomaga, jakie sprawy można tam załatwić. Poproście o 

oprowadzenie po instytucji. 

 

TELEFON  ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111 



 

 

 

    

 

 

JA POMAGAM, TY POMAGASZ 

 

 

 

W tym rozdziale dowiecie się, jak każdy z was może stać się Niewidzialną Ręką i nieść pomoc 

innym. Poznacie, czym jest wolontariat i co trzeba zrobić, żeby zostać wolontariuszką lub 

woluntariuszem. Dowiecie się również, w jaki inny sposób można się angażować w sprawy 

waszego otoczenia. 

 

NIEWIDZIALNI 

 

  „W waszym domu, w waszej wiosce, na waszej ulicy na pewno jest ktoś komu wasza pomoc 

jest potrzebna”.  

Taki komunikat pojawił się w młodzieżowym czasopiśmie: „Świat młodych” w 1957 roku.  

Dalej młodzi ludzie czytali: „Zanim przystąpisz do dzieła, warto ułożyć plan działania, 

wszystko szczegółowo przemyśleć, zastanowić się, czy zadanie, które chcesz wykonać, jest 

rzeczywiście potrzebne. Czy będą trudności? Jasne, że będą. Musicie więc przeprowadzić 

dokładny wywiad, żeby ustalić, komu potrzebna jest pomoc. Należy zacząć od własnego 

mieszkania, potem pomyśleć o sąsiadach, wreszcie wychylić się w szerszy świat – na 

podwórko, na pole, na ulicę”.   

Tak narodziła się Niewidzialna Ręka. Akcja, która w latach 60. i 70 XX wieku motywowała 

tysiące młodych ludzi do działań na rzecz innych. Zapytajcie rodziców, czy pamiętają 



 

 

 

    

 

 

Niewidzialną Rękę. Od 1968 roku program był pokazywany w telewizji. Młodzi ludzie wysyłali 

swoje zgłoszenie, otrzymywali kartę rejestracyjną ze swoim numerem i 5 formularzy, które 

zostawiali w miejscu, gdzie komuś pomogli. Na każdej karcie były podane 3 zasady 

Niewidzialnych: 

Niewidzialna ręka  

- zawsze gotowa nieść pomoc potrzebującym 

- może robić wszystko, co jest pożyteczne 

- zawsze i wszędzie działa niewidzialnie  

Dobre uczynki dotyczyły najprzeróżniejszych rzeczy: naprawa płotu i furtki, przyniesienie 

drewna, naprawa ławki na przystanku PKS, obsianie trawnika, zrzucenie węgla do piwnicy, 

zrobienie zakupów, odśnieżenie podwórka, posprzątanie piwnicy, uporządkowanie placu 

zabaw, i tak dalej. To nie były wielkie działania, ale mające ogromne znaczenie dla osób, 

którym pomagano, bo pozwalały im odczuć, że ktoś o nich pamięta i się o nie troszczy. Akcje 

były anonimowe. Ci, którym pomagano: osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne 

poznawały jedynie numer Niewidzialnej Ręki.  

I tylko w jednym przypadku odtajniono numer Niewidzialnego. 

Gorlice, 11 letni Antoś Koszyk zapragnął, żeby dzieci z pobliskiego Domu Dziecka miały 

prawdziwe wakacje. Zadzwonił do dyrektora sierocińca i zapytał, czy zgodzi się, żeby 

mieszkańcy wsi Szymbark wzięli podopiecznych na ferie. A skoro dyrektor się zgodził, Antek 

własnoręcznie przygotował kartki i rozesłał do mieszkańców z prośbą o zaproszenie dzieci. 

Wszyscy mieszkańcy Szymbarku, którzy otrzymali kartki od Antka, zdecydowali się zabrać 

dzieci do siebie na ferie. W umówionym dniu u dyrektora Domu Dziecka stawiło się 40 rodzin. 

Chętnych do zabrania dzieci było więcej niż dzieci w placówce.  

Antoś Koszyk był Niewidzialną Ręką nr 13128.  

 

Czy wiecie że? 

 Przez blisko 20 lat trwania Niewidzialnej Ręki 2 miliony młodych ludzi wykonało 10 



 

 

 

    

 

 

milionów dobrych uczynków. 

 

ZADANIE 

Obejrzyjcie film dokumentalny w reżyserii Sławomira Malinowskiego, „Niewidzialna Ręka – 

legendarne bractwo”, dostępny na kanale YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=GLIQ2ohgS3w 

 

WOLONTARIAT 

 

Jak dzisiaj zostać Niewidzialną Ręką? Najprościej to zostać wolontariuszem/wolontariuszką. 

DEFINICJA:  

WOLONTARIUSZ to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na 

rzecz innych.  

Wolontariuszem/wolontariuszką może zostać każdy. Liczą się chęci i czas. Każdego roku w 

jedną styczniową niedzielę na ulicach spotkać można wolontariuszy Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, zbierających pieniądze na sprzęt medyczny. To największa 

wolontariacka akcja w Polsce. Każdego roku na rzecz WOŚP gra ponad sto tysięcy 

wolontariuszy.  

 

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM? 

Najprostsza droga to przystąpienie do szkolnego koła wolontariatu. Zapytajcie wychowawcę, 

czy w waszej szkole działa takie koło. Jeżeli tak – należy zgłosić się do nauczyciela, który jest 

opiekunem koła. Następnie rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić i podpisać zgodę.  

Czym się zajmują szkolne koła wolontariatu? 

https://www.youtube.com/watch?v=GLIQ2ohgS3w


 

 

 

    

 

 

Organizują: 

 zbiórkę karmy, koców dla zwierząt ze schronisk  

 czytanie bajek dzieciom w przedszkolach, na świetlicy 

 zbiórkę książek dla potrzebujących szkół, bibliotek, uczniów 

 zbiórkę materiałów papierniczych na wyprawki szkolne dla dzieci z niezamożnych 

rodzin 

 szkolną loterię fantowej (zbiórka na cele charytatywne) 

 opiekę nad pierwszoklasistami podczas uroczystości pasowania na ucznia 

 kiermasz rozmaitości w ramach akcji WOŚP 

 pomoc koleżeńską dla uczniów potrzebujących wsparcia w nauce 

 zbieranie nakrętek na cele charytatywne 

 przygotowanie upominków, kartek dla seniorów 

Jeżeli w szkole nie ma koła wolontariatu, zawsze możecie zgłosić taką inicjatywę do dyrektora. 

Możecie też poszukać innych miejsc, gdzie potrzebni są wolontariusze. To przede wszystkim 

centra wolontariatu, czyli miejsca, które mają bazę wolontariuszy i kierują ich do organizacji 

korzystających z pracy wolontariackiej. Na stronie wolontariat.pl znajdziecie najbliższe 

centrum wolontariatu. Jeszcze innym sposobem jest zgłoszenie się do organizacji poszukującej 

wolontariuszy. W ten sposób możecie trafić na przykład do Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy- trzeba wejść na ich stronę internetową lub zgłosić się do najbliższego sztabu WOŚP. 

Następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy – w waszym imieniu wypełnia go rodzic albo 

opiekun.  

Na wolontariuszy czekają również inne lokalne organizacje. Schroniska dla bezdomnych 

zwierząt potrzebują osób, które będą wychodzić z ich podopiecznymi na spacer. Lokalne domy 

kultury - wolontariuszy przy organizacji imprez kulturalnych. Organizacje ekologiczne 

poszukują osób, które będą uczyły innych, jak chronić środowisko. Zazwyczaj potrzeb jest 

więcej niż chętnych do pomagania.  



 

 

 

    

 

 

Każdy wolontariusz/ wolontariuszka zawiera umowy z organizacją, dla której pracuje. Jeżeli 

macie mniej niż 13 lat, taką umowę w waszym imieniu podpisuje rodzic lub prawny opiekun. 

Jeśli ukończyliście 13 rok życia, to umowę taka możecie zawrzeć samodzielnie, ale tylko za 

zgodą rodzica lub prawnego opiekuna – wtedy osoba chcąca zostać wolontariuszem musi 

przedstawić taką zgodę, najczęściej w formie pisemnej. 

Czy wiecie że? 

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto wszystkich ludzi dobrej 

woli, którzy oddają swój czas, trud i umiejętności na rzecz działań dla innych. Z tej okazji 

odbywają się różne imprezy, pokazujące, jak ważna jest praca wolontariuszy.  

 

WOLONTARIAT EUROPEJSKI 

Wolontariat o nie tylko możliwość robienia czegoś pożytecznego dla innych. To również szansa 

na poznanie nowych ludzi i zdobycie nowych doświadczeń. A co za tym idzie – zdobycie 

przydatnych umiejętności i kompetencji.  

Unia Europejska docenia i wspiera wolontariat młodzieżowy. W ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności umożliwia młodym ludziom wyjazd za granicę, by mogli wziąć udział w 

różnych projektach społecznych. Program jest skierowany do osób w wieku 18 – 30 lat, więc 

trochę starszych od was. Ale może już teraz warto pomyśleć o takiej szansie rozwoju. 

Pracę wolontariacką można wpisać do CV, które tworzy się, szukając pracy. Problemem 

młodych ludzi szukających pierwszej pracy jest to, że po szkole nie mają doświadczenia. 

Wolontariusze zdobywają potrzebne doświadczenie, wszak to, co robią na rzecz innych – to 

praca.  

 



 

 

 

    

 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

Czy znacie takie organizacje? Zaznaczcie te, o których słyszeliście: 

□   Polska Akcja Humanitarna 

□   Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

□   Caritas Polska 

□   Polski Czerwony Krzyż 

□   Fundacja Polsat 

□   Wikimedia Polska  

□   Fundacja Forum Dialogu Między Narodami 

□   Stowarzyszenie Klon Jawor 

□   Greenpeace 

□   Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

 

W Polsce mamy ponad 100 000 organizacji pozarządowych, czyli takich, które nie działają 

ani w sektorze państwowym (rządowym), ani w prywatnym. Często używa się również 

zamiennie określenia: trzeci sektor albo skrótu NGO ( z języka angielskiego: non-goverment 

organization). 

Podstawowe cechy organizacji pozarządowych: 

 działają w interesie publicznym a nie prywatnym 

 nie są nastawione na zysk 

 są tworzone przez aktywne obywatelki  i aktywnych obywateli 

 mają cele społeczne – powoływane są po to, by pomagać danym grupom społecznym, 

wspierać naukę, kulturę, sport, edukację 

Pośród organizacji pozarządowych najczęściej występują stowarzyszenia i fundacje. 



 

 

 

    

 

 

STOWARZYSZENIE – to organizacja powołana przez członków dla realizacji określonego 

celu 

FUNDACJA – to organizacja założona przez fundatorów, którzy na realizację wybranego celu 

przekazują określony fundusz 

 

ZADANIE 

Obejrzyjcie filmik na YouTube przygotowany przez portal ngo.pl omawiający, czym są 

organizacje pozarządowe: 

https://www.youtube.com/watch?v=RPL4EM__r2A 

 

Czy wiecie że? 

63 % organizacji współpracuje z wolontariuszkami i wolontariuszami 

36 % organizacji opiera się wyłącznie na pracy społecznej 

 

Organizacje pozarządowe są miarą społecznego zaangażowania obywatelek i obywateli. Aż    

35 % organizacji działa na rzecz swojego sąsiedztwa, gminy lub powiatu. To oznacza, że co 

trzecia fundacja lub stowarzyszenie powstaje po to, wprowadzać zmianę w najbliższym 

otoczeniu. Czy znacie lokalne organizacje pozarządowe, które działają w waszej miejscowości?  

 

 

ZADANIE 

PRZEWODNIK PO LOKALNYCH NGO-sach 

Praca w zespołach 

Zbierzcie informacje na temat tego, jakie stowarzyszenia i fundacje działają w waszym 

mieście/gminie. Dane te powinniście znaleźć na stronie urzędu miasta/gminy, na stronie waszej 

miejscowości 

Podzielcie się na zespoły. Zadaniem każdego zespołu jest przygotowanie informatora o jednej 

https://www.youtube.com/watch?v=RPL4EM__r2A


 

 

 

    

 

 

wybranej lokalnej organizacji. Powinny się w nim znaleźć odpowiedzi na pytania: czym 

zajmuje się organizacja? Kto ją założył? Jaka jest jej misja? Czy współpracuje z 

wolontariuszami? Co już osiągnęła? Jakie są jej sukcesy, a co jest wyzwaniem? Ile osób w niej 

działa aktywnie?  

Informator może mieć dowolną formę: prezentacji, filmiku, reportażu. 

Każdy zespół prezentuje swój informator na forum klasy. 

 

JAK JESZCZE POMAGAĆ?  AKCJE SPOŁECZNE 

 

Organizacje pozarządowe przygotowują różnego rodzaju akcje społeczne, w które możecie się 

włączyć, chcąc pomóc innym. Niektóre z tych akcji nie wymagają nawet wyjścia z domu. 

PAJACYK – akcja dożywiania dzieci. Wystarczy raz dziennie kliknąć w brzuszek pajacyka. 

https://www.pajacyk.pl 

OKRUSZEK – jedno kliknięcie wspiera Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, które 

pomaga osobom bezdomnym i potrzebującym w całej Polsce 

http://www.okruszek.org.pl 

PUSTA MISKA – pomoc dla zwierzaków ze schronisk. Jedno kliknięcie zapełnia pusta miskę 

bezpańskiego psa lub kota 

http://www.pmiska.pl 

BANKI ŻYWNOŚCI – dwa razy w roku w okresie wielkanocnym i przed Bożym Narodzeniem 

organizowane są w sklepach spożywczych zbiórki żywności. Do koszyka wolontariuszy można 

włożyć kupione przez siebie produkty. Zostaną przekazane najbardziej potrzebującym. 

Możecie również zorganizować zbiórkę żywności w szkole i przekazać do najbliższego Banku 

Żywności 

https://bankizywnosci.pl/ 

GÓRA GROSZA – zbiórka monet w szkołach organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. 

Tak zebrane pieniądze przeznaczane są na pomoc dzieciom z domów dziecka i rodzin 

https://www.pajacyk.pl/
http://www.okruszek.org.pl/
http://www.pmiska.pl/
https://bankizywnosci.pl/


 

 

 

    

 

 

zastępczych 

http://towarzystwonaszdom.pl/ 

ZAMIAST KWIATKA NIOSĘ POMOC -  pomysł na Dzień Nauczyciela lub zakończenie roku 

szkolnego.  Zamiast kupować kwiaty i czekoladki dla nauczycieli, przekażcie te pieniądze na 

jedną z misji Polskiej Akcji Humanitarnej – pomoc dla Syrii, Jemenu, Sudanu Południowego, 

Somalii, Iraku, Wenezueli, Ukrainy.  

https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/zamiast-kwiatka/ 

 

Aplikacje: 

POMAGATOR – aplikacja, która łączy osoby oczekujące pomocy z tymi, które mogą pomóc 

w danej sytuacji 

 

NIEWIDZIALNY TO TAKŻE TY 

 

Najbardziej satysfakcjonujące akcje to te, które zorganizujecie sami. Może warto przypomnieć 

ideę Niewidzialnej Ręki? Rozejrzyjcie się wokół, komu potrzebna jest wasza pomoc i 

zacznijcie działać. Pamiętajcie o zasadach Niewidzialnej Ręki – pomaganie trzeba przemyśleć, 

zbadać, co jest potrzebne i komu, zaplanować działania. Realna pomoc to często małe gesty, 

drobne uczynki.  

 

 

 

 

 

http://towarzystwonaszdom.pl/
https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/zamiast-kwiatka/


 

 

 

    

 

 

KAŻDY ZOSTANIE 

PRACOWNIKIEM 

 

 

 

Rozdział poświęcony ważnej roli społecznej, jaką będziecie w przyszłości pełnić – roli 

pracownika.  Wprowadzone zostają pojęcia dotyczące zatrudnienia: umowa o pracę, umowa – 

zlecenie, etat, prawa pracownicze, urlop, itd. Przywołana zostaje również krótko historia 

rozwoju praw pracowniczych, zatrudniania kobiet i dzieci, strajków robotniczych, Solidarności. 

Pokazanie perspektywy pracownika ma na celu uświadomienie wam, że chociaż każdemu 

przysługuje prawo do pracy, to jednak nie każdy ma możliwość świadczenia pracy na takich 

samych warunkach. W tej części zwracamy uwagę na sytuacje kryzysowe związane z brakiem 

zatrudnienia, godziwego wynagrodzenia, dyskryminacji w miejscu pracy. Podkreślone zostaje 

to, że tworzenie dobrych warunków do zatrudniania pracowników jest ważnym celem 

społecznym.  

 

CO TO ZNACZY BYĆ PRACOWNIKIEM? 

 

Być może myślicie czasem, kim chcielibyście zostać w przyszłości: sprzedawcą, 

informatyczką,  mechanikiem samochodowym?  Zastanawiacie się nad wyborem szkoły 

ponadpodstawowej, która przybliży was do zdobycia określonego zawodu. Uczycie 

rozpoznawania swoich mocnych stron i talentów, co pozwoli określić, jakie macie 



 

 

 

    

 

 

predyspozycje zawodowe. Niektórzy znajdą zatrudnienie w rodzinnej firmie, albo otworzą 

własną. Ale jak pokazują statystyki w Polsce, przedsiębiorcami zostaną nieliczni. W 2019 roku 

w Polsce zatrudnionych było 16,1 milionów osób, z czego 1,7 miliona to przedsiębiorcy.  To 

oznacza, że tylko 10 procent spośród wszystkich pracujących osób to właściciele firm. Zatem 

większość z was, kiedy podejmie pracę w przyszłości, zostanie pracownikami, a tylko niektórzy 

pracodawcami.  

PRACODAWCA – osoba, instytucja, organizacja, która zatrudnia pracowników 

Czy wiecie, kto jest największym pracodawcą w waszej miejscowości?  

PRACOWNIK – to osoba, która wykonuje określoną pracę na rzecz pracodawcy, pod jego 

kierownictwem, we wskazanym przez niego miejscu i czasie, za co otrzymuje wynagrodzenie.  

 

Prawa i obowiązki pracownika jak i pracodawcy określa Kodeks pracy. Czytamy w nim, że: 

Art.10.§1. Każdy  ma  prawo  do  swobodnie  wybranej  pracy 

Art.111. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika 

Art.112. Pracownicy  mają  równe  prawa  z tytułu  jednakowego  wypełniania takich  samych  

obowiązków;  dotyczy   to   w szczególności  równego  traktowania mężczyzn i kobiet w 

zatrudnieniu. 

Art.113. Jakakolwiek  dyskryminacja w zatrudnieniu,  bezpośrednia  lub pośrednia,  w 

szczególności  ze  względu  na  płeć,  wiek,  niepełnosprawność,  rasę, religię, narodowość, 

przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,  wyznanie,  

orientację  seksualną,  zatrudnienie  na  czas  określony  lub nieokreślony, zatrudnienie w 

pełnym lub w niepełnym wymiarze  czasu  pracy – jest niedopuszczalna 

Art.13.Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji   tego   

prawa   określają  przepisy  prawa  pracy  oraz  polityka  państwa w dziedzinie płac, w 

szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Art.14.Pracownik  ma  prawo  do  wypoczynku, który  zapewniają  przepisy o czasie pracy, 

dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. 



 

 

 

    

 

 

Kodeks pracy mówi nam, że każdy człowiek ma prawo do pracy i do godnego traktowania w 

pracy. Kobiety i mężczyźni muszą być w pracy równo traktowani, co oznacza na przykład, że 

na tych samych stanowiskach powinni zarabiać tyle samo. Nikt nie może być w pracy 

dyskryminowany. A za swoją pracę pracownik powinien być godziwie wynagrodzony. Każdy, 

kto pracuje, ma prawo do wypoczynku i urlopu. Czy zawsze tak było? 

 

HISTORIA PRAW PRACOWNICZYCH 

 

Warto pamiętać, że prawa, które przysługują pracownikom, nie były im dane od razu. W XIX 

wieku nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu. Ze wsi do miast, gdzie powstawały nowe fabryki, 

napływały rzesze ludzi poszukujących pracy. Chętnych do pracy było więcej niż miejsc. 

Dlatego właściciele fabryk nie przejmowali się losem zatrudnianych przez siebie robotników. 

Wiedzieli, że na ich miejsce bez problemu znajdą kolejnych. Dla pracodawców najważniejszy 

był zysk. Natomiast dobro zatrudnianych ludzi nie stanowiło istotnej wartości. Robotnicy 

zarabiali niewiele. Z jednej pensji trudno było utrzymać rodzinę, dlatego pracowały także 

kobiet i dzieci. Normą była praca po 14-16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. W ten 

sposób pracowali zarówno mężczyźni, jak i kobiety i dzieci. W fabrykach przy obsłudze 

maszyn dochodziło do częstych wypadków. Za wypadek przy pracy robotnik nie otrzymywał 

żadnego odszkodowania, jeśli został okaleczony i nie mógł dalej pracować – był zwalniany. W 

XIX wieku nie znano: urlopu, zwolnień lekarskich, ubezpieczeń społecznych, rent ani 

emerytur.  

 

XIX wiek, ŻYRARDÓW  

Zdarzali się fabrykanci, którzy przejawiali troskę o swoich robotników.  

Żyrardów, w I połowie XIX wieku mała wieś między Warszawą a Łodzią. W 1833 Filip de 



 

 

 

    

 

 

Girard, wynalazca mechanicznej przędzalni lnu, zakłada tu fabrykę. Obok zakładów lniarskich 

budowane są domki dla robotników. Dwadzieścia lat później fabrykę kupują Karol Dittrich  i  

Karol Hielle. Fabrykanci (po śmierci K. Dittricha, firmą zarządza jego syn – Karol Dittrich 

junior) dbają o warunki socjalne robotników. Budują osadę fabryczną – miasto ogród dla 

pracowników. Powstaje całe osiedle domków robotniczych, a wzdłuż regularnie wytyczonych 

ulic sadzone są drzewa, bo ideą miasta – ogrodu jest tworzenie przestrzeni, gdzie człowiek 

będzie miał kontakt z przyrodą. W Żyrardowie powstają udogodnienia dla robotników 

wyjątkowe w ówczesnej Europie. Dzieciom robotników zapewnia się edukację w jednej z 

pięciu pobudowanych szkół. Dla najmłodszych utworzono przedszkole. Pracownicy mają 

dostęp do darmowej opieki medycznej w fabrycznym szpitalu. A po pracy mogą korzystać z 

domu kultury, biblioteki lub resursy. Wybudowano także kościoły, łaźnię i pralnię.  

 

ZADANIE 

Przy nadarzającej się okazji odwiedźcie Żyrardów. Albo poszukajcie w waszej okolicy 

zabytkowych osad lub koloni robotniczych. Na Śląsku doskonałymi przykładami są Giszowiec 

i Nikiszowiec. W Poznaniu można zobaczyć kolonię robotników kolejowych na Wildzie. W 

Łodzi – osiedle Księży Młyn. W Jeleniej Górze – osiedle robotnicze Fullnera i Park Norweski 

(dawniej Fullnera) w Cieplicach. A może zainteresują was miasta – ogrody w Polsce?  

 

Godziwe wynagrodzenie 

Trudno powiedzieć, co oznacza „godziwe wynagrodzenie”. Zapewne dla każdego pracującego 

będzie to inna kwota, bo ludzie mają różne potrzeby, wydatki, aspiracje. Niech każdy z was 

zapisze na karteczce kwotę, która jego zdaniem jest „godziwą” pensją. Przyklejcie karteczki na 

tablicę. Czy wszyscy podali taką samą kwotę? Wątpliwe. Sprawdźcie, jaka jest najniższa 

podana pensja a jaka najwyższa? Porozmawiajcie na ten temat. Zastanówcie się, z czego 



 

 

 

    

 

 

wynikają takie różnice? Czy to, ile człowiek zarabia, przekłada się na jego poczucie godności? 

Na pewno „godziwe wynagrodzenie” nie może być niższe niż pensja minimalna, czyli 

ustalone przez państwo najniższe możliwe wynagrodzenie. W 2020 r. wynosi 2600 zł brutto, to 

oznacza, że pracownik otrzymuje na rękę 1920 zł.  

Strajki – walka o godne wynagrodzenie 

 

Zbyt niskie zarobki stanowiły najczęstszą przyczynę napięć na linii pracodawca – pracownik. 

Niegodziwe płace mobilizowały robotników i robotnice do protestów.  

 

1883 rok, ŻYRARDÓW 

Pierwszy masowy bunt robotniczy na ziemiach polskich wybuchł w 1883 roku we 

wspomnianym Żyrardowie. A jego inicjatorkami były kobiety. Powodem buntu żyradowskich 

robotnic była decyzja właścicieli fabryki o obniżeniu stawki za dzień pracy. Kobiety, które i 

tak zarabiały znacznie mniej od mężczyzn, nie zgodziły się na propozycję głodowej pensji i 

rozpoczęły  pierwszy masowy strajk.  W ciągu kilku dni do strajkujących 120 pracownic 

przyłączyło się 8000 osób zatrudnionych w fabryce. Rozszerzono postulaty – domagano się 

podwyżek, skrócenia czasu pracy, obniżenia czynszów w mieszkaniach służbowych. Zarząd 

fabryki początkowo nie zamierzał ulec żądaniom strajkujących, do przywrócenia porządku 

sprowadzono wojsko i w starciach z protestującymi zginęły 3 osoby, kilkadziesiąt zostało 

aresztowanych. Jednak masowy strajk oznaczał brak produkcji i brak zysków dla właścicieli 

firmy. Ostatecznie strajkujące robotnice i robotnicy doczekali się spełnienia swoich żądań. A 

Żyrardów stał się ważnym ośrodkiem ruchu robotniczego. 

 

1956 rok, POZNAŃ  

Pierwszy powojenny strajk pracowników również był spowodowany zbyt niskimi zarobkami. 



 

 

 

    

 

 

W czerwcu 1956 w Poznaniu ulicami miasta ruszyła wielka demonstracja. Na czele 

kilkutysięcznego pochodu szły kobiety – robotnice z Zakładów Hipolita Cegielskiego, dalej 

mężczyźni, wszyscy w fabrycznych fartuchach, drewniakach na nogach. Do demonstrujących 

dołączali pracownicy z innych poznańskich zakładów. Niesiono transparenty z hasłami: 

„Chcemy chleba”, „Chcemy żyć jak ludzie”, „Żądamy podwyżki płac”.  Pierwszy w 

powojennej Polsce masowy protest pracowników był odpowiedzią na niskie pensje i złe 

warunki życia. Poznańscy robotnicy zarabiali mniej niż w innych częściach kraju, w sklepach 

rosły ceny żywności i zaczynało brakować podstawowych artykułów, jak masła, mięsa i węgla. 

Walka o godziwą płacę i życie w Poznaniu zakończyła się tragicznie. Władze państwowe 

postanowiły stłumić bunt przy użyciu wojska. Zginęło blisko 70 osób, w tym trzynastoletni 

chłopiec – Romek Strzałkowski. 

 

1971 rok, ŁÓDŹ  

Największy strajk w powojennej historii Polski to strajk łódzkich włókniarek. W lutym 1971 

roku pracownice zakładów włókienniczych w Łodzi odeszły od maszyn. Przyczyną strajku były 

podwyżki cen żywności. Dla włókniarek, które pracowały bardzo ciężko na trzy zmiany, w 

hałasie, upale, pyle, a zarabiały znacznie mnie niż górnicy lub hutnicy, oznaczało to, że nie 

starczy im pensji na utrzymanie siebie i rodziny. W proteście wzięło udział 55 tysięcy 

pracowników, z czego 80 procent to były kobiety. Strajk włókniarek odniósł sukces – władze 

państwowe zrezygnowały z podwyżek cen żywności.  

Prawo do urlopu 

 

Urlop, czyli czas wolny od pracy w Polsce liczy sobie niecałe sto lat. Pracownicy uzyskali 

prawo do urlopu w 1922 roku. Wcześniej nie uważano, że robotnikom potrzebny jest 

wypoczynek. Na początku XIX wieku, kiedy intensywnie rozwijał się przemysł w Europie 



 

 

 

    

 

 

Zachodniej. Dopiero w 1847 roku w Anglii przyznano kobietom i dzieciom prawo do 

dziesięciogodzinnego dnia pracy. Dzieci w wieku 9-13 lat zatrudnione w fabrykach od 1833 

roku mogły pracować osiem godzin, a starsze – dwanaście godzin. To co dzisiaj wydaje się 

normalne i oczywiste – że dorośli spędzają w pracy po 8 godzin, 200 lat temu dotyczyło tylko 

najmłodszych dzieci.  

Ośmiogodzinny czas pracy dla wszystkich pracowników wprowadzono najwcześniej w 

Niemczech w 1900 roku, w Polsce – 1919. Niedługo potem przyznano pracującym prawo do 

płatnego urlopu.  

 

PRACA DZIECI 

 

Jest rok 1824. Londyn. 12 letni Charles przerywa naukę i zaczyna pracować w fabryce. Ojciec 

Charlesa trafia do więzienia za długi, dołącza do niego żona i dzieci (rzecz praktykowana w 

dziewiętnastowiecznej Anglii, dzięki temu pozbawiona dochodów rodzina nie musi 

utrzymywać mieszkania). Najstarszy syn pozostaje na wolności, ale musi zarobić na własne 

utrzymanie. Dlatego rezygnuje ze szkoły i podejmuje pracę w fabryce pasty do butów. 6 dni w 

tygodniu przez 10 godzin siedzi w maleńkim pokoiku z widokiem na barki z węglem, pakuje 

pojemniki z pastą i nakleja na nie etykiety. Fabryka mieści się w starym, zrujnowanym 

magazynie nad rzeką, zimnym i zawilgoconym. Po całym budynku biegają szczury. Charles 

zarabia tak mało, że ledwo mu starcza na jedzenie. Często chodzi głodny, o kupnie nowych 

ubrań nie ma co marzyć. Razem z nim pracują inni chłopcy. Jest wiek XIX i praca dzieci nikogo 

nie dziwi.  

Mały Charles to Charles Dickens, najwybitniejszy angielski pisarz II połowy XIX w, autor 

znanej wam „Opowieści wigilijnej”. Wątki ze swojego życia umieścił w powieści „David 

Copperfield”.  



 

 

 

    

 

 

 

W XIX wieku praca dzieci była czymś oczywistym. Najmłodsi pracowali zarówno na wsi jak i 

w miastach. Już pięciolatki mogły być zatrudniane w fabrykach, gdzie obsługiwały drobne 

części maszyn i narzędzi. Dzieci pracowały w kopalniach, młynach, sklepach, jako czyściciele 

butów, sprzedawcy gazet, kominiarze. Dziewczynki bardzo często zatrudniane były w domach 

jako pomywaczki, pomoce kuchenne, służące. Małoletni pracownicy zarabiali niewiele, jednak 

nawet bez tych marnych dodatkowych pieniędzy ich rodzinom trudno byłoby przeżyć. 

Pracujące dzieci pochodziły z ubogich wiejskich i robotniczych rodzin, albo były sierotami, ich 

praca była koniecznością. Stosunek społeczeństwa do pracy dzieci zmieniał się powoli. 200 lat 

temu nikt nie kwestionował zatrudniania nieletnich, zaczęto jednak mówić o ograniczaniu czasu 

pracy najmłodszych . W 1833 roku w Wielkiej Brytanii  1833 r. - wprowadzono 8-godzinny 

dzień pracy dla dzieci w wieku 9-13 lat, starsze natomiast nadal pracowały po 10-12 godzin 

dziennie. Zabroniona była praca nocna dzieci i nieletnich.  

 

Z wykorzystywania pracy dzieci społeczeństwa zrezygnowały dopiero po wprowadzeniu 

obowiązkowej edukacji. Uznano, że miejscem przebywania najmłodszych powinna być szkoła, 

a nie kopalnie lub fabryki.  

Być może trudno wam uwierzyć, że wasi rówieśnicy 200 lat temu pracowali po 16 godzin w 

kopalni. Jednak nawet dziś są miejsca na świecie, gdzie dzieci są zmuszane do pracy. Jak podaje 

UNIECEF obecnie pracuje na świecie ponad 152 milionów dzieci. Najwięcej w Afryce i w 

Azji. Powody zatrudniania dzieci są te same, co w XIX wieku – ubóstwo rodzin, brak edukacji, 

niskie koszty pracy najmłodszych.  

 

Czy wiecie że? 

12 czerwca obchodzimy światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. 

 

Można zapytać, czy my, mieszkańcy Europy mamy coś wspólnego z wykorzystywaniem pracy 



 

 

 

    

 

 

dzieci gdzieś w Azji bądź Afryce? Niestety tak, choć nie jesteśmy tego świadomi. Kupujemy 

banany z Filipin, bawełniane koszulki produkowane w Bangladeszu, smartfony, do produkcji 

których używa się kobaltu wydobywanego w kopalni w Kongo. Wszędzie tam zatrudniane są 

dzieci.  

Wiele organizacji na świecie działa na rzecz ograniczenia pracy najmłodszych, na przykład 

UNICEF. Międzynarodowa Organizacja Pracy. Są też inicjatywy, które mają wspierać tych 

producentów, którzy nie korzystają z pracy dzieci – na przykład ruch Fair Trade, czyli ruch 

Sprawiedliwego Handlu. Warto w sklepach szukać produktów spożywczych z takim znakiem. 

 

 

CZY DZIECI W POLSCE MOGĄ PRACOWAĆ? 

Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą zacząć pracować, jeżeli ukończyły szkołę 

podstawową, mają ukończone 15 lat. Młodsze - poniżej 16 lat mogą być zatrudnione jedynie w 

reklamie, działalności kulturalnej, artystycznej lub sportowej. Aby dziecko mogło podjąć pracę, 

konieczna jest pisemna zgoda opiekuna dziecka. Jeżeli nie ukończyliście 16 lat, nie możecie 

być zatrudnieni na przykład przy rozdawaniu ulotek czy zbieraniu owoców sezonowych.  

KRYZYS W PRACY 

W 1989 roku w Polsce nastąpiła zmiana ustroju państwa. Wstąpiliśmy na długą drogę przemian 

społecznych i gospodarczych. Dla większości społeczeństwa oznaczało to radyklaną i bardzo 

trudną zmianę w życiu. W czasach PRL większość przedsiębiorstw to były firmy państwowe, 

w których nietrudno było zdobyć zatrudnienie. W socjalistycznej Polsce brakowało mieszkań, 

pralek i papieru toaletowego, ale nie brakowało pracy. Po 1989 roku państwowe firmy zaczęły 



 

 

 

    

 

 

przekształcać się w prywatne. Polska gospodarka wkroczyła na wolny rynek z wszystkimi tego 

konsekwencjami. Firmy musiały przynosić zyski, być konkurencyjne, produkować towary 

wysokiej jakości – to nie były standardy znane gospodarce socjalistycznej. Praca stała się 

towarem. Zatrudnianie pracowników musiało być opłacalne, a to oznaczało, że część osób 

trzeba było zwolnić. Z dnia na dzień Polki i Polacy stanęli wobec widma bezrobocia.  

 

W roku 1990 bezrobocie w Polsce wynosiło: w styczniu 0,3 procent, w grudniu już 6,5 procent 

i rosło przez kolejne lata. W 1994 roku bezrobotnych osób w Polsce było 17 procent. Dla 

porównania w styczniu 2020 roku bezrobocie było na poziomie 5,5 procent. Osoby zwalniane 

z zakładów rejestrowały się w urzędach pracy jako bezrobotne. W styczniu 1990 roku 

zarejestrowano 55 tysięcy bezrobotnych, w grudniu – 1 milion 126 tysięcy. W 1994 

bezrobotnych było już prawie 3 miliony.  

 

Czy wiecie, że? 

Być może zetknęliście się z pojęciem „kuroniówka” jako określeniem zasiłku dla bezrobotnych.  

Pojęcie wywodzi się z lat 90. XX wieku, kiedy minister pracy, Jacek Kuroń, zainicjował i często 

osobiście rozdawał na ulicach Warszawy darmową zupę dla najbardziej potrzebujących. Z 

czasem określenie zostało przeniesione na zasiłki dla bezrobotnych wprowadzone przez 

ministra Kuronia.  

 

Ryzyko utraty pracy jest na stałe wpisane w zatrudnienie. Osoby pracujące tracą pracę z 

różnych przyczyn, najczęściej niezależnych od nich samych. Zmniejszenie liczby etatów w 

firmie, kryzys światowy, pandemia, zmiany ustrojowe mogą być powodem tego, że ludzie 

zostają zwolnieni z pracy. Osoby bezrobotne przeżywają głęboki stres, związany z tym, że tracą 

źródło utrzymania, kontakty społeczne, poczucie bezpieczeństwa. Osoby tracące pracę lub 

długotrwale bezrobotne są narażone na pogorszenie warunków życia, ubóstwo i doświadczanie 

różnego typu trudności. Dlatego wsparcie osób bezrobotnych jest jednym z głównych zadań 



 

 

 

    

 

 

opiekuńczych państwa. 

W 2020 roku wszyscy doświadczyliśmy pandemii koronawirusa. W marcu tamtego roku 

zamarło życie, jakie znaliśmy do tej pory. Zamknięto szkoły, urzędy, przedsiębiorstwa, kina, 

sklepy, place zabaw. Ludzie spędzali czas w swoich domach, wprowadzono ograniczenia w 

poruszaniu się. Nie można było wyjść do parku ani do lasu. W wyniku przymusowego 

zamknięcia wiele firm potraciło zyski, co spowodowało zwolnienia z pracy.  

Jedynym sposobem na ograniczenie skutków kolejnych kryzysów jest wzajemna pomoc i 

współpraca. Państwo świadczy wsparcie obywatelkom i obywatelom, bo taka jest jego rola.  

Przedsiębiorczość społeczna 

Prywatni przedsiębiorcy zakładają firmy po to, by przynosiły im zysk. Zatrudniają 

pracowników, bo potrzebują specjalistów, dzięki którym firma będzie się rozwijać, 

produkować, wykonywać usługi.  Pracownicy nie mają wpływu na zarzadzanie firmą. Zysk 

przedsiębiorstwa należy wyłącznie do właściciela. 

Tak funkcjonuje większość firm i tak są kształtowane nasze wyobrażenia o tym, jak wygląda 

gospodarka. Dochody, zyski, wzrost środków finansowych, zarabianie, pomnażanie pieniędzy. 

Jedynym miernikiem ludzkiej pracy jest generowany przez nią przychód. Przeliczeniu na 

pieniądze podlegają ludzkie umiejętności, kompetencje oraz czas.  

Przedsiębiorczość społeczna stanowi alternatywne podejście do zasad funkcjonowania 

biznesu. Firmy społeczne także mają na celu przynoszenie zysków, ale dochody przeznaczane 

są na zadania społeczne, utrzymanie miejsc pracy, rozwój pracowników. Sensem istnienia 

przedsiębiorstwa społecznego jest nie tyle zysk ile praca. Często zatrudniani są pracownicy, 

którzy nie odnaleźli się na tradycyjnym rynku pracy, bo z racji niepełnosprawności, choroby, 

życiowego kryzysu, potrzebują dodatkowego wsparcia w miejscu zatrudnienia. Zarządzanie 

przedsiębiorstwem społecznym opiera się na demokratycznych zasadach – o firmie decydują 

wszyscy pracownicy i pracowniczki.  



 

 

 

    

 

 

 

ZADANIE 

Poszukajcie w waszej miejscowości przedsiębiorstwa społecznego. Możecie skorzystać z bazy 

firm prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ 

Zaplanujcie wizytę w wybranym przedsiębiorstwie. Postarajcie się dowiedzieć jak funkcjonuje 

odwiedzana przez was firma. Kto ją założył i jaki był cel jej powstania? Ile osób zatrudnia? W 

jaki sposób realizuje swoje cele społeczne?   
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POCZĄTKI SPÓŁDZIELCZOŚCI NA 

ZIEMIACH POLSKICH.  

 

 

 

Z tego rozdziału dowiecie się jak i dlaczego doszło do powstania i rozwoju spółdzielczości na 

ziemiach polskich. Poznacie najważniejsze inicjatywy i sylwetki osób, które za nimi stały oraz 

powody, które nimi kierowały. A na końcu być może będziecie w potrafili odpowiedzieć na 

pytanie – czy udało im się osiągnąć założone cele? Czy może te cele nigdy nie były możliwe 

do zrealizowania? 

 

KAPITALIZM CZY UTOPIA? 

 

DEFINICJA:  

UTOPIA to projekt lub przedstawienie idealnego ustroju politycznego, opierającego się na 

sprawiedliwości, solidarności i równości. Utopia to również słowo oznaczające mrzonkę, coś 

niemożliwego do zrealizowania. 

 

Jak już pewnie wiecie, działalność spółdzielni oparta jest na specyficznych zasadach i 

wartościach. Do najważniejszych z nich należą:  

 idea wzajemnej pomocy  

 idea współpracy i dobrowolności  



 

 

 

    

 

 

 idea równości i demokracji  

 idea kształcenia, szkolenia i informacji    

Wszystkie te idee znane są ludziom już od czasów starożytnych. Od wieków istnieją różne 

formy zrzeszania się osób czy instytucje, których celem nie jest maksymalizacja zysku, ale 

realizacja celów społecznych.  Szczególnie potrzebne takie organizacje stały się w XIX wieku. 

Na ziemiach polskich związane było to z dwoma najważniejszymi czynnikami. Pierwszym z 

nich był rozwój gospodarki rynkowej, znanej jako kapitalizm.  

 

DEFINICJA:   

KAPITALIZM -  system gospodarczy oparty na prywatnej własności środków produkcji i w 

konsekwencji czerpania z nich zysku, oraz na swobodnym obrocie dobrami w ramach rynku.  

W kapitalizmie występują dwie podstawowe klasy społeczne: przedsiębiorcy i zatrudniani 

przez nich pracownicy. Stosunki między nimi opierają się na ruchu pieniędzy, dóbr i usług.  

 

Popularna w XIX wieku odmiana kapitalizmu zakładała, że człowiek kieruje się wyłącznie 

zasadami korzyści materialnej, a możliwość bogacenia się, jeśli tylko odbywa się w granicach 

prawa, nie powinna być w żaden sposób ograniczana przez państwo. System ten umożliwił w 

XIX wieku wielki rozwój państw i miast ówczesnej Europy. Niestety nie wszyscy mogli na tym 

rozwoju skorzystać. Ofiarami nieograniczonej wolności na rynku padły osoby najsłabsze, które 

nie posiadały żadnego kapitału ani praw, które chroniłyby ich przed najsilniejszymi graczami 

na rynku.  

 

Wyobraźcie sobie, że w pewnym małym miasteczku działa tylko jeden sklep. Ceny 

poszczególnych produktów są w nim bardzo wysokie, ponieważ właściciel nie ma żadnej 

konkurencji  

i żadne prawo nie reguluje wysokości cen. Mieszkańców nie stać na to, żeby regularnie jeździć 

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_gospodarczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_produkcji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zysk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasa_spo%C5%82eczna


 

 

 

    

 

 

po żywność do innej miejscowości. Żaden z nich nie ma również wystarczająco dużo pieniędzy, 

żeby otworzyć konkurencyjny sklep. Co zrobilibyście w tej sytuacji? 

 

Opisany powyżej problem był udziałem mieszkańców wielu dzielnic, większych i mniejszych 

miast ówczesnej Europy. Mieszkańcy jednego z takich miasteczek – angielskiego Rochdale – 

postanowili zorganizować się, zebrać pieniądze, a za zebrane środki wyprawić reprezentantów 

na zakupy do pobliskiego Manchesteru, gdzie wszystko można było kupić zdecydowanie taniej. 

Przywiezione towary sprzedali po uczciwych cenach, a niewielki zysk postanowili 

zainwestować w rozwój przedsięwzięcia. Właśnie w taki sposób powstał zalążek pierwszej 

spółdzielni. 

 Mieszkańcy Rochdale zorientowali się jednocześnie, że zysk nie był w tym przedsięwzięciu 

najważniejszy. Kluczowe okazało się zapewnienie dostępu do w produktów żywnościowych 

wszystkim osobom, które przystąpiły do kooperatywy.  

SPÓŁDZIELCZOŚĆ W POLSCE  

Oczywiście w XIX wieku Polski na mapach świata w ogóle nie ma. Mieszkańcy ziem polskich 

– zwłaszcza ci najbiedniejsi – doświadczają jednak podobnych trudności co mieszkańcy innych 

państw europejskich. Jak zdobyć jedzenie, miejsce do życia czy pieniądze na rozwój swojego 

przedsięwzięcia, jeżeli niczego się nie posiada a zarobione w pracy pieniądze z trudem 

wystarczają na przeżycie?  

 

Czy wiecie, że?  

Książką, która najpełniej oddaje obraz sytuacji w jakiej znaleźli się ówcześni mieszkańcy ziem 

polskich, jest Ziemia obiecana Władysława Reymonta. Co ciekawe, jeden z jej 

najsłynniejszych cytatów, zdanie, które główny bohater mówi do swoich kolegów: „ja nie mam 

nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem mamy właśnie tyle, w sam raz tyle, żeby założyć 



 

 

 

    

 

 

wielką fabrykę” mógłby być mottem spółdzielczości. Wystarczyłoby zamienić słowo „fabryka” 

na „spółdzielnia”. Może sami bohaterowie też lepiej by na tym wyszli? Ziemię obiecaną możesz 

też obejrzeć. Powieść Władysława Reymonta zekranizował Andrzej Wajda kręcąc jeden z 

najlepszych polskich filmów wszechczasów.  

 

DLA DOBRA INNYCH: POD ZABORAMI  

 

Polki i Polacy musieli się zmagać nie tylko z negatywnymi skutkami gospodarki rynkowej. 

Jeszcze większym wyzwaniem był brak państwowości i opresje państw zaborczych. Sytuacja 

wyglądała nieco inaczej w każdym z trzech zaborów -  stosunkowo najlepsza sytuacja była w 

zaborze austriackim, najtrudniej było mieszkańcom zaboru pruskiego. Wszędzie jednak Polacy 

mieli utrudniony dostęp do edukacji, kultury i działalności gospodarczej. Nieoczekiwanie 

okazało się więc, że wartości spółdzielcze i sama formuła funkcjonowania w formie spółdzielni 

mogą okazać się przydatne w walce z zaborcą. A spółdzielczość  

i kooperatywizm mogą być narzędziem w walce o niepodległość. Takie myślenie wpisywało 

się w założenia polskiego pozytywizmu – zwłaszcza hasła znanego Wam jako praca u podstaw.  

 

DEFINICJA:  

PRACA U PODSTAW –  konieczność  edukowania i podniesienia poziomu życia 

najbiedniejszych warstw społeczeństwa przez grupy uprzywilejowane i wykształcone: 

nauczycieli, lekarzy, społeczników.  

Ówcześni działacze i działaczki uważali, że włączenie najsłabszych i najbiedniejszych w 

struktury społeczne właśnie poprzez edukację i podniesienie ich poziomu życia wzmocni cały 

naród i pozwoli realnie myśleć o odzyskaniu niepodległości.  

 

ZADANIE 

DYSKUSJA 



 

 

 

    

 

 

Na pierwszy rzut oka takie działania związane z edukacją, pomocą najbiedniejszym i 

wyrównywaniem szans nie wydają się zbyt porywające. Można zadać sobie też pytanie -  w 

jaki sposób ma to pomóc w odzyskaniu niepodległości? A wy jak myślicie? 

Społecznicy i działaczki 

Fundamenty spółdzielczości budowały osoby, które aktywnie angażowały się w działania na 

rzecz innych osób. Czy znacie jakichś współczesnych aktywistów lub działaczki społeczne? 

Czy mówią Wam coś imiona i nazwiska takie jak: siostra Małgorzata Chmielewska, Jurek 

Owsiak czy Janina Ochojska?  (Albo może mówią wam coś imiona i nazwiska waszych 

rówieśniczek Malali Yousafzai albo Grety Thunberg?) Także w XIX wieku na ziemiach 

polskich społeczników i działaczek na rzecz innych osób nie brakowało. To właśnie takie osoby 

budowały fundamenty spółdzielczości.   

 

STANISŁAW STASZIC 

Prawdopodobnie najbardziej znanym z nich był Stanisław Staszic. Ówczesne media go 

uwielbiały, studenci pisali na jego cześć wiersze, a pogrzeb zgromadził 14 tysięcy osób. Wśród 

uczestników miało dojść do awantury o to, kto będzie miał zaszczyt nieść trumnę.  

 Można powiedzieć, że Stanisław Staszic robił spółdzielczość zanim to stało się modne na 

całym świecie i będzie w tym tylko trochę przesady. To właśnie Staszic założył pierwszą w 

Polsce i jedną z pierwszych w Europie) organizację spółdzielczą – Rolnicze Towarzystwo 

Hrubieszowskie. Działalność Towarzystwa przedstawiała się – jak na owe czasy – 

rewolucyjnie. Mieszkańcy wsi, które należały do Towarzystwa (w 1816 roku było ich 9), zostali 

zwolnieni z pańszczyzny i otrzymali prawo do dziedziczenia ziemi. Wszystkie osoby, które 

należały do Towarzystwa, miały takie same prawa – niezależnie od tego, czy byli to chłopi, 

gospodarze, urzędnicy administracyjni czy nauczyciele. Wszyscy członkowie Towarzystwa 



 

 

 

    

 

 

płacili czynsz, dostosowany do ich możliwości finansowych. Zobowiązani byli także do 

niesienia pomocy członkom wspólnoty dotkniętym przez klęski żywiołowe.  Towarzystwo 

prowadziło działalność oświatową, opiekowało się sierotami, osobami niepełnosprawnymi i 

starszymi. 

To wszystko działo się w czasach, w których chłopi nie posiadali praw do ziemi, którą 

uprawiali, nie otrzymywali za swoją pracę wynagrodzenia, nie posiadali również praw 

publicznych i byli de facto traktowani jako część majątku i własność właścicieli ziemskich.  

 

SZAMARZEWSKI/ WAWRZYNIAK/ STEFCZYK  

 

Sytuacja chłopów w zaborze pruskim wyglądała nieco lepiej – proces uwłaszczenia, czyli 

nadawania im na własność ziemi, którą uprawiali,  rozpoczął się już na początku XIX wieku. 

Tamtejsi mieszkańcy wsi i drobni przedsiębiorcy poszukiwali raczej szansy dalszego rozwoju. 

  

Przykład: drobny gospodarz z wielkopolskiej wsi chciał kupić dodatkowe narzędzia, niestety 

nie posiadał wystarczającej ilości gotówki. Dla banków nie był on wiarygodny – nie dość, że 

był raczej mało zamożny, to jeszcze był Polakiem, a Polakom nie sprzyjały ówczesne władze 

pruskie.  

W rezultacie oferty albo nie było albo była ona zbyt wysoko oprocentowana, żeby nasz 

gospodarz mógł sobie na nią pozwolić.  

 

Praktyczne rozwiązanie tego problemu zaproponowali księża: Augustyn Szamarzewski i Piotr 

Wawrzyniak. Rozpoczęli zakładanie lokalnych kas oszczędnościowo – pożyczkowych. Dzięki 

nim lokalni rolnicy i rzemieślnicy sami mogli sfinansować swoje pożyczki i zaplanować dalsze 

inwestycje. Wreszcie Piotr Wawrzyniak przekształcił jedną z takich kas w pierwszy 

spółdzielczy Bank Ludowy. Dzięki takim bankom polscy rolnicy mogli uniezależnić się od 

pruskiego zaborcy. Oczywiście Banki  Ludowe oprócz działalności finansowej prowadziły 



 

 

 

    

 

 

również działania edukacyjne.  

 

Czy wiecie, że?  

Wśród cech charakteryzujących mieszkańców Wielkopolski często wymienia się oszczędność, 

gospodarność i umiejętność zarządzania pieniędzmi. Kto wie, może przyczyniły się do tego 

właśnie Banki Ludowe oraz księża Szamarzewski i Wawrzyniak?  

 

Podobne przedsięwzięcia prowadził w zaborze austriackim inny działacz. Nazywał się 

Franciszek Stefczyk, a jego Kasy Stefczyka działają do dziś. Zakładane przez niego kasy 

oszczędnościowo-pożyczkowe umożliwiły rozwój drobnym przedsiębiorcom z zaboru 

austriackiego, a później z całego kraju. W międzywojennej Polsce do kas Stefczyka należało 

1,5 miliona osób.  

Zwróćcie uwagę, że ani Wawrzyniak, ani Szamarzewski, ani Stefczyk nie prowadzili działań 

charytatywnych. Rozwijali wśród osób potrzebujących poczucie sprawczości a zamiast ryby 

dawali wędkę, czyli narzędzie do przeprowadzenia zmiany.  

 

SIOSTRY TUŁODZIECKIE 

Jest czerwiec 1913 rok. Jeszcze tylko 14 miesięcy i wybuchnie I wojna światowa, w wyniku 

której Polska odzyska niepodległość. Tymczasem Poznań, stolica zaboru pruskiego, żyje 

wielkim skandalem. Aniela Tułodziecka, przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół 

Wzajemnego Pouczania się  i Opieki Nad Dziećmi „Warta” na 12 dni trafia do więzienia. Mogła 

tego uniknąć – za nielegalne prowadzenie kursów prowadzenia języka polskiego dla rodziców 

zasądzono jej grzywnę, której jednak nie zapłaciła. Niech was nie zmyli długa i nudna nazwa 

tej organizacji! Została wybrana specjalnie po to, żeby zmylić pruskich urzędników. Przez 

wiele lat Anieli Tułodzieckiej i innym działaczkom „Warty” udawało się to doskonale, w tym 

czasie kształciły kadry nauczycieli, wydawały polskie podręczniki,  opracowały programy 



 

 

 

    

 

 

nauczania. Oficjalnie i legalnie zajmowały się również opieką nad dziećmi  

z niepełnosprawnością i dziećmi z ubogich rodzin.  

Aresztowaniu Anieli (i ogromnemu wiecowi poparcia dla niej, który miał wtedy miejsce) 

musiała przyglądać się jej siostra – Zofia. Zofia zarabiała na życie prowadząc Zakład 

Krawiecki, który szybko stał się jednym z najlepszych w mieście. Jednocześnie Zofia walczyła 

o lepsze warunki zatrudnienia dla kobiet pracujących w handlu. Obie organizacje pomagały 

kobietom w znalezieniu pracy, udzielały porad prawnych,  organizował kursy zawodowe, 

walczyły o lepsze wynagrodzenia i wspierały edukację.  

 

Czy wiecie, że?  

Już w pierwszych spółdzielniach głos kobiet był traktowany tak samo jak głos mężczyzn. Było 

to jeszcze przed przyznaniem kobietom praw wyborczych.  

 

ZADANIE 

DYSKUSJA 

Pracownia Sukien prowadzona przez Zofię Tułodziecką zajmowała się nie tylko szyciem 

sukien i zarabianiem, ale prowadziła też działalność społeczną. Co sądzicie o takim 

rozwiązaniu? Czy znacie współczesne przedsiębiorstwa, które łączą działalność gospodarczą z 

działalnością społeczną? Jakie to przedsiębiorstwa? 

Wzlot i upadek: 20-lecie międzywojenne  
 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku rozwiązało cześć z problemów, z jakimi 

zmagały się osoby działające w ruchu spółdzielczym. Walka z zaborcą skończyła się 

zwycięstwem. Część problemów pozostała jednak bez  zmian. Młode państwo nie było w stanie 

poradzić sobie z ubóstwem, nierównościami społecznymi czy analfabetyzmem. Spółdzielcy 

mieli na te problemy receptę: „sojusz serc i kieszeni”. W przynajmniej kilku przypadkach 



 

 

 

    

 

 

sojusz ten okazał się być nadzwyczaj udany. Okazało się, że spółdzielczość sprawdza się w 

wielu dziedzinach życia. Rozkwitały spółdzielnie spożywców, spółdzielnie mieszkaniowe i 

rolnicze. Powstały pierwsze spółdzielnie uczniowskie. Prężnie działało Towarzystwo 

Kooperatystów i Liga Kooperatystek. Ba, spółdzielcy mieli nawet „swojego” prezydenta. Ruch 

spółdzielczy stał się masowy.  

 

Czy wiecie, że?  

Autorem słów, że „spółdzielczość to sojusz serc i kieszeni” jest Stanisław Wojciechowski, 

drugi prezydent Rzeczpospolitej Polski, działacz społeczny i spółdzielczy.  

 

SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCÓW  

Pierwsze spółdzielnie spożywców – wzorowane na tych angielskich – powstały jeszcze przed 

pierwszą wojną światową, ale to właśnie w latach międzywojennych osiągnęły czasy 

największej świetności. Celem nie był zysk pieniężny, a zapewnienie uczestnikom tanich i 

dobrej jakości towarów lub usług. Nazwę – Społem – którą znamy do dziś – wymyślił Stefan 

Żeromski. Początkowo odnosiła się do nazwy magazynu promującego idee spółdzielcze. Jedna 

z pierwszych spółdzielni spożywców była założona w Płocku „Zgoda”.  

 

Czy wiecie, że?  

Spółdzielnie spożywców były w czasie 20-lecia międzywojennego tak popularne, że nawet 

najmłodsi doczekali się  książek na ich temat. Właśnie o leśnej spółdzielni spożywców 

opowiada wiersz – bajka Jana Brzechwy pt. „Opowiedział dzięcioł sowie”.  

 

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE  

Problemy mieszkaniowe były w II Rzeczpospolitej ogromne. Próbą rozwiązania tego problemu 

miały być lokatorskie spółdzielnie mieszkaniowe działające w dużych miastach. Spółdzielnie 



 

 

 

    

 

 

budowały mieszkania, które przeznaczone były na wynajem na dla osób, które nie mogły sobie 

pozwolić na kupno własnego mieszkania. Zyski z wynajmu przeznaczały na utrzymanie 

mieszkań i – w miarę możliwości – dalsze inwestycje.  

Czy wiecie, że?  

Jedną z najstarszych i jednocześnie największych spółdzielni mieszkaniowych jest Warszawska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa. Spółdzielnia działa do dziś, w 2021 skończy równe 100 lat. 

Spółdzielnia nie tylko budowała mieszkania, ale dbała też o rozwój usług społecznych – na 

terenie WSM działało przedszkole, stowarzyszenie wzajemnej pomocy, a nawet teatr i kino.  

 

LIGA KOOPERATYSTEK  

W spółdzielniach wszyscy są równi, a jak głosi jedna z zasad spółdzielczości – każda osoba 

należąca do spółdzielni ma jeden głos. Każdy głos waży tyle samo. To między innymi dlatego 

w działania związane z upowszechnianiem spółdzielczości aktywnie włączyły się kobiety, 

najpierw jako nabywczynie produktów i usług, później jako pełnoprawne członkinie 

współdecydujące w sprawach spółdzielni. Kobiety angażowały się w działalność spółdzielni 

zarówno w miastach jak i małych miejscowościach. Założona przez kobiety Liga kooperatystek 

nie tylko promowała spółdzielczość, ale także działała na rzecz poprawy warunków 

mieszkaniowych najuboższych, walczyła z plagą pijaństwa oraz propagowała naukę 

oszczędzania. Liga pozwoliła kilu tysiącom kobiet na wejście do strefy publicznej  

i znacząco pomogła w ich emancypacji. Wzrost ich znaczenia odnotowała liderka ruchu 

kooperatystek, Maria Orsetti, pisząc o „Kobiecie, której na imię miliony”. Emancypacji kobiet 

nie dało się już zatrzymać.  

 

 



 

 

 

    

 

 

SPÓŁDZIELNIE UCZNIOWSKIE  

Przedsiębiorczości uczono również w szkołach. Pierwsza spółdzielnia uczniowska – Szarotka 

- powstała jeszcze przed pierwszą wojną światową. Założyła ją nauczycielka, która chciała 

nauczyć swoich uczniów zaradności, przedsiębiorczości, współpracy, szacunku dla pieniędzy i 

dla siebie nawzajem. Uczniowie prowadzili sklepik szkolny i kasę wzajemnej pomocy. Krótko 

przed wybuchem drugiej wojny światowej było ich już w Polsce ponad 8 tysięcy. Spółdzielnie 

uczniowskie istnieją do dziś. Ale to już zupełnie inna historia.  

UPADEK  

Spółdzielniom nie udało się rozwiązać wszystkich problemów społecznych II Rzeczpospolitej. 

Ich rozwój został gwałtownie przerwany przez wybuch II wojny światowej. Małe spółdzielnie 

– zwłaszcza te  działające na wsi – długi czas były ostoją oporu wobec okupantów. Po wojnie 

ruch spółdzielczy udało się odbudować tylko częściowo. Chociaż oficjalnie nadal istniał, a 

spółdzielni – na przykład uczniowskich i spożywczych - przybywało, to w praktyce niewiele 

pozostało z jego ideałów. Wartości spółdzielcze: dobrowolność, samostanowienie, oddolność, 

demokratyczność i niezależność nie były mile widziane przez ówczesną władzę. Spółdzielnie 

straciły wiarygodność zarówno w sferze „serca” – swoich wartości jak i „kieszeni” – czyli 

samodzielnego utrzymania się na rynku. Wydawało się, że nie przetrwają transformacji 

ustrojowej z 1989 roku, ponieważ nie mają społeczeństwu już nic do zaoferowania.  Okazało 

się jednak inaczej.  

NOWY POCZĄTEK? 

W nowym stuleciu spółdzielnie próbują odbudować swoją wiarygodność. Problemy, które 

miały rozwiązać: nierówności społeczne czy ubóstwo – nadal pozostają aktualne. Dla wielu 

osób, także młodych, atrakcyjne stały się spółdzielcze ideały: oddolność, dobrowolność, 

równość, demokratyczne zarządzanie. Osoby, które chcą łączyć w swojej pracy zarabianie z 

działalnością społeczną mogą zakładać na przykład spółdzielnie socjalne. Czas pokaże czy 



 

 

 

    

 

 

sojusz „serc i kieszeni” będzie w stanie po raz kolejny porwać za sobą nowych entuzjastów.  

 

ZADANIE 1 

DYSKUSJA 

Przeczytajcie jeszcze raz definicję utopii, która znajduje się na początku tego rozdziału. 

Zastanówcie się, czy cele, które postawili przed sobą pierwsi spółdzielcy i pierwsze 

spółdzielczynie były możliwe do zrealizowania?  A może ich pomysły od początku były zwykłą 

utopią? 

 

ZADANIE 2 

Czy w  Waszej miejscowości działały lub działają jakieś spółdzielnie? Spróbujcie zebrać o 

nich jak najwięcej informacji. Może uda wam się opracować przewodnik turystyczny po 

takich miejscach? Inspiracją może być gra Spółdzielczy Poznań, którą możecie zobaczyć 

tutaj: https://przedsiebiorczosc-spoleczna.pl/2020/04/30/gra-miejska-spoldzielczy-poznan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://przedsiebiorczosc-spoleczna.pl/2020/04/30/gra-miejska-spoldzielczy-poznan/


 

 

 

    

 

 

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ 

UCZNIOWSKĄ 

 

 

 

Ten rozdział ma formę przewodnika, który krok po kroku przeprowadzi was przez proces 

zakładania spółdzielni uczniowskiej.  Dowiecie się, kto może założyć spółdzielnię w szkole i 

jakie procedury trzeba wypełnić, żeby zostać członkinią, członkiem spółdzielni uczniowskiej.   

 

SPÓŁDZIELCZOŚĆ ZACZYNA SIĘ W SZKOLE 

 

Tradycja działalności spółdzielni uczniowskich (SU) jest w Polsce prawie tak długa jak 

spółdzielczości w ogóle. Pierwsza spółdzielnia uczniowska w Polsce powstała w 1900 roku wa 

w Pszczelinie pod Warszawą (zabór rosyjski). Spółdzielnia prowadziła sklepik i kasę 

wzajemnej pomocy przy wsparciu lokalnego Towarzystwa Pszczelarsko – Ogrodniczego.  

 

DEFINICJA 

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA - to organizacja uczniów i uczennic, która zrzesza ich w 

celu prowadzenia wspólnej działalności. 

 

Spółdzielnia uczniowska przestrzega zasad spółdzielczych:  



 

 

 

    

 

 

1. dobrowolności i otwartego członkostwa (może przystąpić do niej każdy, kto chce),  

2. demokratycznej kontroli członkowskiej (każdy ma wpływ na decyzje w niej 

podejmowane),  

3. ekonomicznego uczestnictwa członków (każdy zyskuje tyle samo na jej działalności), 

4. autonomii i niezależności (jej działaniami zarządzają sami jej członkowie i członkinie),  

5. kształcenia, szkolenia i informacji (spółdzielnia umożliwia rozwój i zdobywanie wiedzy 

wszystkim swoim członkom i członkiniom na równych zasadach),  

6. współdziałania (współpraca, współpraca i jeszcze raz współpraca),  

7. troski o społeczność lokalną (wsparcie dla szkoły, innych uczniów i miejscowości, czy 

też dzielnicy, w której działa SU).   

Spółdzielnia uczniowska może być założona w każdej szkole (publicznej czy prywatnej), na 

każdym poziomie – w szkołach podstawowych i w ponadpodstawowych oraz w placówkach 

oświatowo wychowawczych dla dzieci i młodzieży (np. młodzieżowe domy kultury, 

międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej).  

 

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ UCZNIOWSKĄ? 

 

1. Spółdzielnia to ludzie – potrzebujecie zespołu!  

Pierwsze co należy zrobić, aby powołać spółdzielnię uczniowską w szkole, to znaleźć kolegów 

i koleżanki, którzy będą z wami gotowi do takiej działalności. Następnie znaleźć nauczyciela, 

nauczycielkę, którzy pomogą wam założyć i prowadzić spółdzielnię, będą pełnić funkcję jej 

opiekuna, opiekunki.  

 

2. To musi być oficjalne.  

O inicjatywie utworzenia spółdzielni uczniowskiej należy poinformować dyrekcję szkoły. 

Funkcjonowanie spółdzielni musi być zapisane w statucie szkoły.  Wystarczy zapis: „W szkole 

działa spółdzielnia uczniowska”.  



 

 

 

    

 

 

3. Wasz opiekun 

Dyrektor szkoły spośród nauczycieli wyznacza opiekuna spółdzielni uczniowskiej.  

 

4. Czas się organizować 

Do założenia spółdzielni uczniowskiej potrzebujecie co najmniej 10 uczniów, uczennic, którzy 

chcą zostać członkami, członkiniami SU. Każdy członek, członkini wnosi swój wkład 

finansowy do spółdzielni w formie wpisowego. Waszym zadaniem jest wspólnie ustalić, jakiej 

wysokości wpisowe będzie dostępne dla każdego członka i członkini SU. Następnie należy 

sporządzić rejestr przyjętych członków i członkiń.   

 

5. Statut spółdzielni 

Statut spółdzielni to dokument, który reguluje wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem 

SU: przedmiot działalności, przyjmowania członków, rezygnacji z członkostwa, organy 

spółdzielni.  Napisanie statutu jest waszym zadaniem. Może wydawać się dość skomplikowane, 

dlatego najlepiej skorzystać z gotowego wzoru. Przykładowy statut znajdziecie w dalszej części 

podręcznika. 

 

6. Czas na obrady 

Podejmowanie kluczowych dla spółdzielni decyzji należy do wszystkich członków i członkiń 

SU. Odbywa się to podczas zebrania, zwanego walnym zgromadzeniem. Jest to najwyższy 

organ spółdzielni.  

Podczas pierwszego założycielskiego walnego zgromadzenia należy uchwalić:  

 powołanie spółdzielni – oficjalnie ogłosić rozpoczęcie przez nią działalności 

 przyjęcie statutu SU 

 przyjęcie wszystkich członków, członkiń do SU 

 wybór zarządu 



 

 

 

    

 

 

 wybór rady nadzorczej 

 zatwierdzenie planu pracy spółdzielni na bieżący rok - wystarczy ogólny zarys 

planowanych przez Was działań 

 

7. Niech wszyscy się o was dowiedzą! 

Ostatnim krokiem jaki możecie wykonać jest powiadomienie organizacji zrzeszających 

spółdzielnie uczniowskie w Polsce: Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej lub 

Powiatową, Wojewódzką Radę Spółdzielczości Uczniowskiej o powołaniu waszej spółdzielni 

uczniowskiej.  

  

Wasza spółdzielnia uczniowska oficjalnie rozpoczęła działalność, wszelkie formalności za 

wami. Teraz pora przystąpić do pracy, bo wasza SU powstała, by działać.  

Tworzeniu waszej spółdzielni powinno towarzyszyć od początku planowanie czym się 

zajmiecie. Z ustaleniem tego bywa różnie, niektóre spółdzielnie powstają by realizować cel i 

już przed tworzeniem spółdzielni wiedzą dokładnie czym będą się zajmować, inne organizują 

się bo chcą wspólnie działać a cele wybierają w trakcie formalizowania SU. Warto korzystać z 

zainteresowań, umiejętności członków waszej SU oraz możliwości jakie możecie wykorzystać 

w waszej szkole. Warto przy tym realizować takie działania, których potrzebuje wasza 

społeczność szkolna.  

Czym może zajmować się spółdzielnia uczniowska? 

Dużo zależy od waszej pomysłowości, sklepik szkolny, gazetka czy tworzenie biżuterii. Na 

początek sprawdźcie jak robią to inni.  

 

ZADANIE 

Poszukajcie ciekawych spółdzielni uczniowskich i organizacji młodzieżowych które działają  

w Polsce. Może znajdziecie wśród nich takie, które was zainspirują.  Sprawdźcie na Facebooku, 



 

 

 

    

 

 

Instagramie oraz na stronach, takich jak: Edukacja Społeczna, Fundusz Młodzieżowy, Polska 

Rada Organizacji Młodzieżowych, Młodzież w działaniu. 

 

SPÓŁDZIELNIE UCZNIOWSKIE – DOBRE PRAKTYKI 
 

Spółdzielnia Uczniowska Vzór z Poznania zajmuje się m.in. produkcją gadżetów (breloków) z 

wykorzystaniem drukarki 3D, organizacją imprez i wydarzeń szkolnych. 

Spółdzielnia Uczniowska Nie ma Lipy z Lipki pomaga mieszkańcom swojej miejscowości 

organizując akcje i wydarzenia jak imprezy integracyjne dla lokalnej społeczności, zbiórki 

rzeczowe, wydają też gazetę Nie ma Lipy.  

Spółdzielnia Uczniowska Szarotka z Jordanowa prowadzi sklepik szkolny 

Spółdzielnia Uczniowska Winien – Ma z Zakopanego prowadzi kawiarnię na terenie szkoły 

Spółdzielnia Uczniowska Plastusie ze Słupska zajmuje się projektowaniem i produkcją 

artystycznych koszulek i rękodzieł artystycznych 

Spółdzielnia Uczniowska Jeco z Gdańska produkuje ekologiczną biżuterię, zgodnie z ideą zero 

waste  

Spółdzielnia Uczniowska Modraczek z Olsztyna prowadzi sklepik szkolny  

 

ZADANIE 1 

Informacje z pierwszej ręki 

Nikt lepiej nie wie, jak prowadzić spółdzielnię uczniowską, od jej członków. Poszukajcie w 

swojej okolicy funkcjonującej SU. Umówcie się na spotkanie. Na pewno z chęcią podzielą się 

z wami swoimi doświadczeniami w prowadzeniu SU, a może też doradzą kilka rzeczy na 

początek.  

 

ZADANIE 2 

Czego potrzebuje wasza szkoła?  



 

 

 

    

 

 

Aby działalność waszej SU odpowiadała potrzebom szkoły, warto rozmawiać, a przede 

wszystkich posłuchać, co inni mają w tej kwestii do powiedzenia. Stwórzcie krótkie ankiety i 

zapytajcie waszych kolegów i koleżanki, czego potrzebują, czego im w szkole brakuje. Jeśli 

już wiecie, że chcecie otworzyć sklepik w szkole, zapytajcie, jakiego asortymentu w nim 

oczekują. Taką ankietę możecie przygotować w wersji online i przesłać do wszystkich uczniów 

i uczennic w szkole. Możecie użyć takich narzędzi, jak: Survio czy formularze Google.  

 

 

STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ 

„Statut spółdzielni uczniowskiej nie może być sprzeczny ze statutem wzorcowym 

opracowanym w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Krajową Radą 

Spółdzielczą na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze.”  

1. Statut powinien zawierać: 

a. Postanowienia ogólne - nazwę spółdzielni uczniowskiej, jej siedzibę (nazwę i 

adres szkoły lub placówki oświatowej); 

b. Cel i rodzaj prowadzonej działalności; 

c. Prawa i obowiązki członków spółdzielni; 

d. Organy spółdzielni – walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd; 

e. Fundusze i rachunkowość spółdzielni; 

f. Postanowienia końcowe. 

Wzorcowy statut znajdziecie na stronie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Uczniowskiej: 

http://www.frsu.pl/uploads/attachments/9eb4dc8ac519e221fde3540cc66cd6fa.pdf 

  

 

Dlaczego warto założyć w szkole spółdzielnię uczniowską? 

Spółdzielnia uczniowska to inicjatywa, którą zarządzają uczniowie wraz z opiekunem. To duża 

http://www.frsu.pl/uploads/attachments/9eb4dc8ac519e221fde3540cc66cd6fa.pdf


 

 

 

    

 

 

szansa na realizację działań, których nie oferuje żadna inna działalność pozalekcyjna  

w szkole. 

Dzięki niej możecie: 

- nauczyć się przedsiębiorczości w praktyce – prowadzenie sklepiku szkolnego, produkcja 

gadżetów, szycie odzieży – to wszystko nauczy was jak działa biznes oraz zarządzanie nim; 

- to okazja do realizacji waszych pomysłów – chcieliście zorganizować zbiórkę dla osób 

potrzebujących – jako spółdzielnia uczniowska łatwiej przeprowadzić takie działanie; 

- to szansa na wzbogacenie oferowanych w waszej szkole usług i produktów – pyszna kawa 

albo gorąca czekolada, sałatki owocowe a może smoothie – jako SU to wy wybieracie 

asortyment prowadzonego przez was sklepiku szkolnego; 

- startować w konkursach dedykowanych SU, np. konkurs na najlepiej działającą spółdzielnię 

uczniowską oraz ogólnopolskich, regionalnych skierowanych dla uczniów i szkół;  

- inwestować – część nadwyżki jaką wypracuje wasza spółdzielnia uczniowska może być 

przeznaczona na zakup potrzebnych wam akcesoriów czy sprzętów – maszyna do gofrów, 

blender czy aparat fotograficzny. Możecie też dofinansować planowaną przez was wycieczkę.  

 

Tu warto zajrzeć:  

Ogólnopolski Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej http://www.frsu.pl/pages/cat/3/12.html  

Konkurs o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską 

https://www.krs.org.pl/aktualnosci/1579-konkurs-na-najlepiej-pracujaca-spoldzielnie-

uczniowska-2019-2020  

 

http://www.frsu.pl/pages/cat/3/12.html
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NIC O WAS BEZ WAS 

 

 

 

Rozdział poświęcony temu, czego o demokracji powinniście nauczyć się w szkole i jak 

przygotować się do uczestnictwa w życiu społecznym. Przekonacie się, jak ważnym 

narzędziem wdrażania demokratycznych zasad jest samorząd uczniowski. Dowiecie się także, 

czy uczennice i uczniowie mogą decydować o szkolnych wydatkach. Przedstawione wam 

zostaną możliwości, dzięki którym młodzi ludzie mogą działać we własnej sprawie. 

 

ZABRAĆ GŁOS WE WŁASNEJ SPRAWIE  

 

Czy słyszeliście o Grecie Thunberg albo o Bronisławie Śmidowicz? 

W 2018 r 15-letnia Greta zamiast do szkoły poszła protestować pod szwedzki parlament. 

Domagałą się od polityków, żeby podjęli działania, które ograniczą emisję dwutlenku węgla, 

który przyczynia się do ocieplenia klimatu. W ręku trzymała transparent: „Szkolny strajk dla 

klimatu”. Greta siadała przed parlamentem w każdy piątek, opuszczając w tym czasie szkołę. 

Na strajk nastolatki zwróciły uwagę media, a potem politycy. W grudniu 2018 r. Greta wzięła 

udział w szczycie klimatycznym w Katowicach. Od tego czasu jest jedną z najbardziej znanych 

aktywistek klimatycznych. Nastolatka ze  Szwecji pokazała, że głos młodych ludzi może 

inspirować innych, oddziaływać na opinię publiczną, a także zmuszać polityków do działania. 

Działalność Grety Thunberg zainspirowała powstanie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego 

– społecznego ruchu młodych ludzi, którzy protestują, wypowiadają się w mediach, rozmawiają 

z politykami, edukują o zmianach klimatu.  



 

 

 

    

 

 

120 lat temu 13-letnia uczennica szkoły we Wrześni, Bronisława Śmidowicz, odmówiła 

odpowiadania po niemiecku na lekcji religii. Był rok 1901, polscy uczniowie w pruskim 

zaborze wszystkie przedmioty w szkole mieli wykładane w języku niemieckim. Jedynie religia 

była nauczana w języku polskim. W marcu 1901 r. wyszło rozporządzenie nakazujące 

nauczania religii w języku niemieckim. 13 – letnia Bronka rozpoczęła protest, który po dwóch 

miesiącach przerodził się w strajk szkolny. Przypomnijcie sobie z historii strajk dzieci 

wrzesińskich. Na początku XX wieku młodzież nie musiała się przejmować zmianami klimatu, 

ale ważną dla nich sprawą była nauka w ojczystym języku.  

Zarówno Greta jak i Bronisława protestowały, by wyrazić swój sprzeciw wobec działań w 

sprawach im bliskich i dla nich ważnych. Różna była reakcja władz. Bronka Śmidowicz za swój 

protest została ukarana chłostą, brakiem promocji do kolejnej klasy. Dla władz szkolnych 

niepojęte było, że uczennice i uczniowie mogą się nie zgadzać z odgórnym nakazem, zabierać 

głos we własnej sprawie, czegoś się domagać. Strajk szkolny we Wrześni nie poprawił sytuacji 

młodzieży, ale zainspirował protesty w wielu okolicznych szkołach. Cztery lata później w 

zaborze rosyjskim uczennice i uczniowie masowo uczestniczyli już w strajkach szkolnych. 

Skala protestów była tak duża, że władze zaborcze zgodziły się częściowo na żądania 

młodzieży i wprowadziły elementy nauczania w języku polskim do szkół.  

 

Dziś nikt nie kwestionuje podmiotowości osób niepełnoletnich. Młody wiek nie stoi na 

przeszkodzie temu, by zabierać głos w najważniejszych sprawach. Protestująca Greta Thunberg 

nie musiała obawiać się, że zostanie za to ukarana. Nadal jednak wyrażanie własnego zdania, 

opinii, niezgadzanie się z decyzjami dorosłych wymaga odwagi. 

 

Konwencja o Prawach Dziecka zaznacza, że dziecko ma „prawo do swobodnego wyrażania 

własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka”  (art. 12 Konwencji o 

Prawach Dziecka) 

Artykuł 13 Konwencji z kolei zawiera zapis o prawie dziecka do swobodnej wypowiedzi i 



 

 

 

    

 

 

prawie do informacji: 

Art. 13. 1. Dziecko będzie miało 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” 

 

Pamiętajcie, że prawo do swobodnej wypowiedzi nie oznacza prawa do każdej wypowiedzi. 

Nie wolno wygłaszać opinii, zdań, sądów, które naruszają prawa i reputację innych osób (art. 

13.2 Konwencji o Prawach Dziecka) 

Prawo do informacji oznacza, że macie prawo pytać i oczekiwać odpowiedzi w sprawach 

publicznych. Sprawami publicznymi są wszelkie decyzje wydawane np. przez dyrektora waszej 

szkoły, radę miasta, gminy, burmistrza, sołtysa, sejm.  

Narzędzia demokracji w szkole 

Demokratyczna wspólnota dba o to, by jej członkinie i członkowie mogli mieć wpływ na 

podejmowane decyzje. To oznacza, że  

1. informuje o planowanych sprawach,  

2. dostarcza społeczności narzędzi, dzięki którym mogą wyrazić swoje zdanie, 

wątpliwości, zgłosić uwagi,  

3. stwarza możliwość do współdecydowania i współodpowiedzialności za zgłaszane 

działania i decyzje 



 

 

 

    

 

 

 

 

INFORMOWANIE – to najprostsza forma kontaktu między władzami a społecznością. 

Informacje o decyzjach i planach są podawane do wiadomości, ale nie ma tu miejsca na opinię 

i reakcję ze strony odbiorców. 

Przykład: informacja na tablicy szkolnej i stronie internetowej o wzroście opłaty za obiady 

szkolne  

KONSULTACJE – narzędzie, które służy większemu zaangażowaniu społeczności. Władza 

przekazuje informacje, ale też stwarza możliwość wypowiedzenia się ludzi na temat 

planowanych działań.  

Przykład: konsultacje nad wprowadzeniem nowego regulaminu samorządu uczniowskiego 

WSPÓŁDECYDOWANIE – najwyższy stopień zaangażowania społecznego. Obywatele, 

mieszkańcy, uczniowie nie tylko wiedza, co planuje władza, mogą zgłosić swoje uwagi i 

wątpliwości, ale również zrealizować własne działania 

Przykład: zaplanowanie przez uczniów własnej przestrzeni do relaksu na korytarzach 

szkolnych 

 

WSPÓŁDECYDOWANIE

KONSULTACJE

INFORMOWANIE



 

 

 

    

 

 

Zaangażowania społecznego i obywatelskiego nie można się nauczyć z podręcznika, a jedynie 

przez doświadczenie. Wasza szkoła jest doskonałą przestrzenią do praktykowania uczestnictwa 

w życiu społecznym.  

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Tworzą go wszyscy uczniowie. Ze swojego grona wybierają przedstawicieli, którzy zarządzają 

SU i reprezentują samorząd przed dyrekcją szkoły, nauczycielami, radą szkoły. Samorząd 

działa na rzecz wszystkich uczniów i w ich interesie. Każdy uczeń, każda uczennica ma wpływ 

na działanie samorządu.   

Czym zajmuje się samorząd? 

- dba o przestrzeganie praw uczniów 

- może przedstawiać dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach dotyczących życia szkoły  

- ma prawo do organizacji życia szkolnego, prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, 

oświatowej, rozrywkowej na terenie szkoły 

 

SAMORZĄD MA MOC  

Samorząd uczniowski może być jedynie formalną strukturą zajmującą się wyłącznie 

organizowaniem szkolnych dyskotek, bez większego znaczenia i wpływu na działania 

podejmowane w szkole. Może też być realną siłą, która współdecyduje o wszelkich sprawach 

dotyczących uczniów i życia szkolnego.  

 

Mocny samorząd uczniowski: 

1. Reprezentacja samorządu jest wybierana zgodnie z zasadami demokratycznymi – 

wybory są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne). Wszystkie uczennice i uczniowie 



 

 

 

    

 

 

mają czynne i bierne prawo wyborcze. Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów 

i kandydatki i ich programy. 

2. Dysponuje własnym medium, które służy komunikacji uczennic i uczniów z 

reprezentacją samorządu 

3. Władze SU zbierają informacje na temat potrzeb uczniów i uczennic, uwzględniają je 

w planowaniu swoich działań 

4. Przedstawiciele i przedstawicielki SU spotykają się regularnie z dyrekcją szkoły, 

nauczycielami, rodzicami. Konsultują ważne dokumenty szkolne. Wyrażają opinie i 

decydują o istotnych sprawach dotyczących życia szkoły. 

5. Podejmuje własne, niezależne inicjatywy. Może działać samodzielnie, jednak w razie 

potrzeby liczyć na wsparcie dyrekcji i nauczycieli. 

6. Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych i zasobów szkoły.  

 

ZADANIE 

Zastanówcie się i przedyskutujcie w klasie, jaka jest moc waszego samorządu uczniowskiego. 

Najpierw odpowiedzcie na pytania: 

 Czy wiecie kto jest w reprezentacji samorządu uczniowskiego? 

 Czy braliście udział w wyborach przedstawicieli SU? 

 Czy sami kandydowaliście? 

 Czy znacie regulamin samorządu uczniowskiego lub wiecie, gdzie go znaleźć? 

 Kto z nauczycieli jest opiekunem samorządu? 

 Czy zgłaszaliście jakiś pomysł albo problem do władz samorządu? 

 

A. Jeżeli odpowiedzieliście twierdząco na większość z tych pytań, spróbujcie pogłębić 

analizę SU. Wykorzystajcie do tego powyższe 6 punktów mocnego samorządu.  



 

 

 

    

 

 

B. Jeżeli odpowiedzieliście przecząco na większość z tych pytań, to oznacza, że czas 

najwyższy na reformę samorządu. Zastanówcie się, co należy zrobić, żeby wasz 

samorząd spełniał wszystkie 6 warunków mocnego samorządu. 

 

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI 

 To proces, który pozwala społeczności uczniowskiej dyskutować, a następnie zdecydować o 

przeznaczeniu części szkolnego budżetu.   

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, pojawił się najpierw w miastach. Jako 

pierwsi w Polsce mogli zdecydować, na co zostanie wydana część publicznych pieniędzy, 

mieszkańcy i mieszkanki Sopotu. Obecnie budżet obywatelski praktykowany jest w większości 

polskich miast. Ale korzyści z tego rozwiązania dostrzegają także inne społeczności, na 

przykład szkoły. 

 

Jak przeprowadzić budżet obywatelski w szkole – krok po kroku? 

1. Podjęcie decyzji i wydzielenie finansów na SBO 

Najlepiej, żeby decyzja o realizacji szkolnego budżetu obywatelskiego została podjęta 

przez wszystkich zainteresowanych: dyrekcję, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. 

Pieniądze przeznaczone na SBO mogą pochodzić z różnych źródeł: 

- budżetu, którym dysponuje szkoła 

- funduszy Rady Rodziców 

- środków pozyskanych od sponsorów, fundacji, stowarzyszeń. 

2. Powołanie zespołu roboczego 

Zespół roboczy jest odpowiedzialny za przeprowadzenie całego procesu budżetu 

obywatelskiego. W jego składzie powinni się znaleźć przedstawiciele uczniów, 



 

 

 

    

 

 

rodziców i nauczycieli. Pierwszym zadaniem zespołu jest opracowanie regulaminu oraz 

harmonogramu SBO. 

3. Składanie projektów 

Projekty do szkolnego budżetu obywatelskiego składają uczniowie i uczennice na 

specjalnie przygotowanym formularzu. Warto zapewnić konsultacje i wsparcie w 

pisaniu projektów – może to być zadanie zespołu roboczego, samorządu szkolnego lub 

wychowawców. Zgłaszane pomysły powinny zawierać: tytuł projektu, krótki opis, 

koszt.  

4. Weryfikacja 

Zadanie dla zespołu roboczego lub specjalnie powołanej komisji polegające na 

sprawdzeniu wszystkich zgłoszonych pomysłów pod kątem ich zgodności ze statutem 

szkoły, regulaminem SBO, zasadami bezpieczeństwa, możliwością realizacji.  

5. Promocja projektów 

Autorzy, autorki pomysłów, które pozytywnie przeszły weryfikację, otrzymują czas na 

promowanie swoich projektów. Forma promocji zależy od pomysłodawców, mogą to 

być prezentacje, plakaty, ulotki, debaty. 

6. Głosowanie 

Warunki głosowania określa regulamin SBO. Mogą głosować sami uczniowie i 

uczennice, albo cała społeczność szkolna, w tym również nauczyciele, rodzice, 

pracownicy administracji szkolnej. Regulamin określa, na ile projektów można oddać 

głos.  

7. Realizacja zwycięskich projektów 

Po ogłoszeniu listy zwycięskich pomysłów, następuje czas realizacji projektów. Im 

szybciej tym lepiej, zanim wszyscy zapomną, na jaki projekt głosowali. 

 

 



 

 

 

    

 

 

Czy wiecie że? 

Szczegółowe wskazówki, jak przeprowadzić proces szkolnego budżetu obywatelskiego 

znajdziecie na stronie Fundacji Pole Dialogu lub na stronie: młodziobywatele.pl 

Zaangażowanie społeczne poza szkołą 

Aktywne uczestniczenie w sprawach szkoły przygotowuje was do angażowania się w kwestie 

lokalne. Mówiliśmy już, że dobra wspólnota dba o potrzeby wszystkich grup mieszkańców.  

Jednakże świadomość władz, czego potrzebują różne grupy zależy od tego, czy docierają do 

niej głosy przedstawicieli różnych środowisk. Najlepiej być adwokatem we własnej sprawie, 

czyli o sprawach ważnych dla młodych ludzi, powinni dyskutować i decydować reprezentanci 

młodzieży. 

 

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA/GMINY 

To reprezentacja młodzieży w samorządzie lokalnym. Jest powoływana przez radę 

miasta/gminy na wniosek zainteresowanych środowisk, najczęściej szkół. Młodzieżowa Rada 

Miasta/Gminy jest organem konsultacyjnym, to znaczy, że młodzi radni mogą zabierać głos w 

istotnych dla siebie sprawach, wyrażać opinie, doradzać radzie miasta/gminy, natomiast nie 

mogą decydować.  

Zadania młodzieżowej rady miasta/gminy: 

- realizuje działania na rzecz młodzieży w swojej gminie/mieście 

- bada potrzeby środowiska młodzieżowego 

- promuje ideę samorządności wśród młodych mieszkańców i mieszkanek 

- konsultuje decyzje podejmowane przez władze lokalne, które dotyczą spraw młodzieży 

 



 

 

 

    

 

 

ZADANIE 

Sprawdźcie czy w waszym samorządzie działa młodzieżowa rada. Jeśli tak – umówcie się na 

spotkanie z jej przedstawicielami, przedstawicielkami. Dowiedzcie się, czym zajmują się 

młodzieżowi radni, jakie problemy dostrzegają w waszym środowisku, co zamierzają robić, 

żeby to zmienić. 

Jeżeli nie ma młodzieżowej rady miasta/gminy, zastanówcie się, czy nie warto jej powołać. Z 

inicjatywą powstania rady mogą wystąpić szkoły lub instytucje oświatowe. Co wy sami 

możecie zrobić? Zgłosić taką propozycję do dyrektora szkoły, namówić uczniów, uczennice z 

innych szkół, żeby wystąpili z podobnym wnioskiem.  

Zgodę na powstanie młodzieżowej rady musi wyrazić rada miasta/gminy. Warto przekonywać 

radnych i radne do tego pomysłu – zaprosić ich na spotkanie do szkoły, spotkać się z nimi 

podczas ich dyżurów, wystąpić na sesji rady miasta/gminy.  

 

MIEJSKI BUDŻET OBYWATELSKI 

Niezależnie od tego, czy w waszej szkole działa czy nie szkolny budżet obywatelski, 

funkcjonuje on już w większości polskich miast. Zgłaszać projekty do budżetu może każdy 

mieszkaniec, mieszkanka danego miasta, bez względu na wiek. Zatem każdy z was może być 

autorem, autorką pomysłu, który zostanie sfinansowany z publicznych pieniędzy. Wszelkie 

potrzebne informacje na temat tego, gdzie zgłaszać projekty, kiedy, na jakim formularzu 

znajdziecie na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu waszego miasta.  

Masz pomysł na… ? 

 

 

 

 

skatepark 

radiowęzeł 

szkolny 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                             … zgłoś go do miejskiego budżetu obywatelskiego 

 

FUNDUSZ SOŁECKI 

Na wsi formą budżetu partycypacyjnego jest fundusz sołecki. To pieniądze wyodrębnione z 

budżetu gminy, przeznaczone dla danego sołectwa. Mają służyć poprawie jakości życia w 

gminie. O tym, na co zostaną wydane środki z funduszu sołeckiego decydują mieszkanki i 

mieszkańcy wsi podczas zebrania wiejskiego. Inaczej niż w miejskim budżecie obywatelskim 

osoby niepełnoletnie nie mogą zgłosić wniosku z pomysłem na zagospodarowanie pieniędzy z 

funduszu. Natomiast macie prawo uczestniczyć w zebraniu wiejskim i przedstawić swoje 

potrzeby i projekty. Fundusz sołecki służy także wam. 

 

festiwal muzyki 

undergroundowej 

turniej gier 

planszowych 

Ścieżki 

rowerowe 

park 

linowy 



 

 

 

    

 

 

REALIZUJEMY PROJEKT 

SPOŁECZNY 

 

 

Ostatnia część podręcznika zawiera wskazówki umożliwiające wam przygotowanie i realizację 

własnego projektu społecznego. Od wyboru tematu, poprzez przygotowanie planu projektu, 

harmonogramu działań, znalezienie partnerów, podział zadań, realizację, podsumowanie. 

 

MAM WPŁYW 

 

Każdego dnia poznaję młodych ludzi, o których myślę: „Rany, chciałabym być jak oni”. I 

wcale nie chodzi tylko o to, że chciałabym ładniej rysować, lepiej śpiewać czy znać się na 

fizyce. Bardziej o to, by mieć taką energie, zapał, pomysły i wiarę, że to, jak będzie wyglądał 

świat, zależy od nas. 

Bo zależy. 

Justyna Suchecka: Young power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat. 

 

Zmiana świata zaczyna się tu i teraz. To codzienne działania. Wybory. Małe gesty. Napiję się 

wody z kranu czy kupię w plastikowej butelce? Wezmę na zakupy lnianą torbę czy zapakuję 

wszystko w foliowe reklamówki? Zgaszę światło wychodząc z pokoju czy nie? Dojadę na 

trening autobusem czy zaczekam aż któreś z rodziców mnie podwiezie samochodem? Kupię 

książkę czy wypożyczę z biblioteki?  



 

 

 

    

 

 

Są też większe sprawy i decyzje. Czy wezmę udział w szkolnych wyborach do samorządu? 

Zgłoszę się jako wolontariusz, wolontariuszka do akcji Szlachetna Paczka? Zgłoszę pomysł 

do miejskiego budżetu obywatelskiego?  

Zmiana wymaga działania. Przyglądanie się, stanie z boku, nieangażowanie się, czekanie aż 

zrobi to ktoś inny – nie działa na rzecz zmiany.  

Co działa? 

 Przekonanie, że można świat a przynajmniej najbliższe otoczenie zmienić na 

trochę lepsze 

 Poszukiwanie „dziury w całym”, kwestionowanie, podważanie tego, co jest, 

dostrzeganie problemów i wyzwań, szukanie rozwiązań 

 Słuchanie innych ( nie tylko najbliższych kolegów i koleżanek) dziadków, 

sąsiadek, młodszego rodzeństwa, by przekonać się, że inni myślą inaczej niż 

my, a dany problem można postrzegać na różne sposoby 

 Dzielenie się pomysłami z innymi 

 

PROJEKT SPOŁECZNY 

Projekt to zaplanowane działanie, którego celem jest osiągnięcie pozytywnej zmiany. Projekt 

odpowiada na dostrzeżony i nazwany problem, jest realizowany w określonym czasie i według 

przyjętego planu oraz skierowany do konkretnych odbiorców.  

6 PYTAŃ DO PROJEKTU: 

1. Co chcemy zrobić? 

Zastanówcie się, co was interesuje? Czym się lubicie zajmować? Z kim przebywać? To 

ważne pytania, bo żeby poświęcić projektowi swój czas i energię, musicie być 

przekonani, że chcecie to robić, że znajdziecie w tym sens i przyjemność.  

 



 

 

 

    

 

 

2. Dla kogo? 

Kto będzie odbiorcą waszych działań? Wasza klasa, uczniowie, uczennice waszej 

szkoły, a może robicie coś dla innych – przedszkolaków czy seniorów? Jeżeli kierujecie 

swój projekt do innych odbiorców, potrzebujecie dobrze zbadać ich potrzeby. 

Pamiętajcie o zasadzie Niewidzialnych: Robimy to, co jest pożyteczne. 

 

3. Co ma spowodować? 

Pytanie o cel projektu – co chcecie osiągnąć? Jaka zmiana nastąpi, kiedy zrealizujecie 

swoje działanie? Dobrze sformułowany cel to połowa sukcesu, a przynajmniej jedna 

trzecia.  

Do określenia celu możecie wykorzystać metodę SMART. Każda litera jest skrótem od 

konkretnej cechy, a zatem cel powinien być: 

S – szczegółowy 

M – mierzalny 

A – atrakcyjny 

R – realny 

T – terminowy 

 

4. W jakim czasie? 

Projekt musi być osadzony w czasie, czyli trzeba wskazać, kiedy rozpocznie się jego 

realizacja i kiedy zakończy.  

 

5. Z kim? 

To pytanie o realizatorów, sojuszników i partnerów. Po pierwsze trzeba powołać zespół 

do realizacji działania. Po drugie zastanowić się, czy możecie zrealizować projekt 

własnymi siłami, czy trzeba zaprosić kogoś do współpracy. Może wasz projekt 



 

 

 

    

 

 

wymagać będzie nawiązania kontaktów z jakimiś instytucjami, na przykład domem 

kultury, biblioteką? 

 

6. Czego potrzebujemy? 

Pytanie o zasoby. Trzeba ustalić, co już macie takiego, z czego skorzystacie przy 

realizacji projektu. Takim zasobem są przede wszystkim ludzie i ich umiejętności. Ale 

może to być także miejsce, gdzie będziecie się spotykać, szkolna drukarka, na której 

wydrukujecie ulotki, itd. Następnie należy sprecyzować, czego nie macie do realizacji 

projektu i w jaki sposób uda wam się to pozyskać. 

 

REALIZUJEMY PROJEKTU 

 

ZESPÓŁ 

Zaczynamy od zebrania zespołu, grupy gotowej do działania. Liczba osób zależy od wielkości 

przedsięwzięcia, minimum 3 osoby, raczej nie więcej niż 12 osób, bo większą grupa trudniej 

kierować. Dobrze jest od razu ustalić, gdzie zespół będzie się spotykał albo w jakiej formie 

kontaktował (może spotkania on-line?) i jak często. 

PLAN DZIAŁANIA 

Projekt trzeba zaplanować. To, co chcemy zrobić, dzielimy na etapy, mniejsze kroki, 

poszczególne zadania. Najlepiej rozpisać je na dużej kartce papieru, tak żeby wszyscy 

członkowie, członkinie zespołu je widzieli. Każdy z was może już się zacząć zastanawiać, które 

zadanie wybierze do realizacji. 

HARMONOGRAM 



 

 

 

    

 

 

Wszystkie zadania wpisujemy w tabelę z następującymi kolumnami: 

Lp.  Nazwa zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Czas 

rozpoczęcia 

Czas 

zakończenia 

Potrzebne 

zasoby 

1.  

 

    

2.  

 

    

 

REALIZACJA 

Etap planowania projektu może wydawać się wam nudny i niepotrzebny. W końcu chodzi o to, 

żeby działać, a nie tylko rozmawiać o działaniu. Jednak im dokładniej zaplanujecie zadania, 

tym większa szansa na jego pomyślną realizację. W każdym działaniu pojawiają się trudności 

i problemy. Po fali początkowego entuzjazmu i zapału, przychodzi też moment zmęczenia i 

zniechęcenia. To naturalne. Plan zadań pozwoli wam zobaczyć w takim momencie, ile już 

zrobiliście, a co jeszcze zostało do zrobienia. Często to wystarczy, by zmobilizować się do 

działania. W końcu żal marnować energii, którą już włożyliście w projekt.  

Na każdym etapie wykonywanych działań pamiętajcie, że jest to praca zespołowa. Dlatego 

spotykajcie się i dzielcie efektami swoich działań. Rozmawiajcie o tym, z czym macie 

problemy. Cieszcie się z każdego pomyślnie zakończonego etapu. Pamiętajcie również o 

zbieraniu dokumentacji projektu: robieniu zdjęć, filmików. Koniecznie promujcie swój projekt. 

Informujcie, o tym, co robicie. Wasze działanie może być inspiracją dla innych.  

PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU 

Projekt społeczny zrealizowaliście dla konkretnej grupy odbiorców i po to, by rozwiązać 

określony problem. To ważne, żeby efekt waszej pracy dotarł do jak najszerszego grona osób: 



 

 

 

    

 

 

społeczności szkolnej, mieszkanek i mieszkańców, mediów, władz samorządowych. Po 

pierwsze w ten sposób nagłaśniacie problem, nad którym pracowaliście, zwracacie uwagę na 

potrzeby waszej grupy odbiorców. Po drugie promujecie rozwiązanie, które jest efektem 

waszego projektu.  

PODSUMOWANIE 

Uczestniczenie w projekcie nauczyło was nowych umiejętności, było okazją do mierzenia się 

z wieloma wyzwaniami i trudnościami, pozwoliło odkryć wasze nowe talenty, umożliwiło 

poznanie nowych osób. Po zakończeniu działań projektowych jest czas na rozmowę o tym, co 

wydarzyło się w czasie projektu. Co się udało, a co nie? Z czego jesteście dumni? Co było dla 

was szczególnie trudne? Jak sobie z tym poradziliście? Czego dowiedzieliście się o sobie? 

Czas, który poświęcicie na refleksję nad projektem, to jego właściwe zakończenie. Celem 

projektu społecznego jest zmiana jakiegoś wycinka otaczającej was rzeczywistości. Ale udział 

w projekcie zmienia przede wszystkim was.  

To jest też właściwy moment, by zastanowić się, co dalej? Jak chcecie wykorzystać potencjał 

waszego wspólnego działania? Może kolejny projekt? A może chcecie kontynuować to, co już 

zaczęliście? 

W waszych rękach zmiana świata.  


