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Scenariusz 13 

 

Temat: Patologie społeczne i zagrożenia z nimi związane. Omówienie ustawy 

 o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Cele: 

Uczeñ potrafi  

 zdefiniować pojęcie demoralizacji i patologii społecznej 

 podać przykłady zachowań patologicznych oraz zagrożeń z nimi związanych 

 określić zasady odpowiedzialności wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii 

 

Założenia organizacyjne: 

 

Uczestnicy: uczniowie klas II szkoły gimnazjalnej 

Czas: 45 minut 

 

Metoda: Pogadanka interaktywna. 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Wyjaśnienie pojęcia demoralizacji i patologii społecznej. 

 

Prowadzący wykorzystuje ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 

Demoralizacja to „naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu 

zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia 

zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się  

w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo lub udział w grupach 

przestępczych.” 

 

Patologia społeczna „pod pojęciem patologii społecznej rozumie się określony stan 

postaw, zachowań  i sytuacji życiowych młodzieży, które są szkodliwe dla 

historycznie uwarunkowanego postępu i powodują ujemne następstwa dla 

wszechstronnego rozwoju jednostki, grupy lub całego społeczeństwa, a polegają    na 

nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, norm moralnych, obyczajowych i 

kulturowych oraz na odrzuceniu lub nieposzanowaniu wartości obiektywnie zgodnych 

z interesami jednostki i ogółu obywateli na określonym etapie rozwoju kraju”.(wg M. 

Lipka, Zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży. Studium prawno – 

kryminologiczne) 
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2. Omówienie podstawowych zachować patologicznych oraz zagrożeń z nimi 

związanych: 

a) Alkoholizm, 

b) Narkomania, 

c) Prostytucja, 

d) Sekty i subkultury młodzieżowe ( w tym ucieczki z domów), 

e) Żebractwo 

f) Przemoc, w tym domowa 

g) Przestępczość 

 

 

3. Omówienie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

Szczegółowe zapoznanie uczniów z następującymi  artykułami dot.  

 Posiadania, 

Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub 

substancje psychotropowe,  

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

 

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca  

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.  

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

 

 Udzielania, 

 Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka 

odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie 

albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,  

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

 

 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego 

lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego 

środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,  

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.  

 

 Sprzedaży, 

 

Art. 59. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela 

innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo 

nakłania do użycia takiego środka lub substancji,  
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podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

 

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego 

lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do 

użycia takiego środka lub substancji,  

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.  

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

 

 Wytwarzania.  

 Art. 53. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia 

środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę 

makową,  

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

 

 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość 

środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub 

czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 

osobistej, sprawca  

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.  

 


