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Scenariusz warsztatów: Równość wobec prawa 
                i sprawiedliwość społeczna
                                        

Wiedza:

 

  
  

Umiejętności:

  

   
Kompetencje społeczne: 

   
Stosowane metody dydaktyczne:  

Czas zajęć : 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Ogólny cel zajęć:
Celem zajęć jest zaprezentowanie pojęcia sprawiedliwości i przedyskuto-
wanie ważności tego zjawiska dla funkcjonowania społeczeństwa na 
różnych płaszczyznach (od mikro do makro). Szczególnie istotnym 
elementem warsztatów jest przedstawienie zagadnienia równości wobec 
prawa. 

Cele szczegółowe: 
Realizacja szczegółowych celów rozpatrywana jest na trzech płaszczyznach 
(1) Wiedza; (2) Umiejętności; (3) Kompetencje społeczne.
Uczeń:
• wie jak można zdefiniować sprawiedliwość, 
• wie czym się charakteryzuje, 
• wie dlaczego to zjawisko jest ważne dla życia społecznego, 
• wie jakie zagrożenia mogą przyczyniać się do łamania praworządności 
i braku sprawiedliwości, 
• potrafi określić jaką rolę odgrywają społeczności lokalne, rozmaite 
instytucje, organizacje w budowaniu sprawiedliwości i równości wobec 
prawa wszystkich ludzi. 
• wie czym jest konstytucja

Uczeń: 
• potrafi zinterpretować i przełożyć na znane mu sytuacje reguły sprawie-
dliwości społecznej wg Chaima Perelmana, 
• umie zastosować pojęcie równości wobec prawa do konkretnych warunków 
funkcjonowania w społeczności lokalnej, szkole, znanych mu z codziennych 
doświadczeń. 
• potrafi wskazać czym jest sprawiedliwość społeczna. 
• potrafi przygotować prosty scenariusz dekalogu/zbioru zasad sprawie-
dliwości w swoim najbliższym otoczeniu.

• umiejętność pracy w grupie, 
• umiejętność udziału w dyskusji (argumentowanie itp.)

• mini wykład, 
• praca w grupach, 
• dyskusja ogólna,
• tworzenie wspólnej listy reguł sprawiedliwości w najbliższym otoczeniu.
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie (10 minut)

– pojęcie sprawiedliwości w ujęciu potocznym, klasycznym oraz katolickim. 
Czym jest sprawiedliwość społeczna? 
Według jakich reguł może być tworzona? 
Czym jest równość wobec prawa? 
Dlaczego jest ważna?
Pytanie otwarte: kto jest sprawiedliwy? 
Propozycje: sędzia, nauczyciel, rodzice, szef, kto jeszcze?

Sprawiedliwość – „uczciwe, prawe postępowanie”. Jedno z podstawowych 
pojęć etycznych i prawnych, oznaczające cechę przypisywaną jednostkom 
(osoba sprawiedliwa), działaniom (sprawiedliwe postępowanie) czy instytucjom 
społecznym (sprawiedliwe prawa, sprawiedliwy ustrój, sprawiedliwy wyrok), 
związaną najczęściej z odpowiednim rozdziałem dóbr lub bezstronnością.

Równość wobec prawa – norma konstytucyjna wymagająca, aby prawodawstwo 
traktowało na równi osoby znajdujące się w podobnej sytuacji. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zabrania m.in. dyskryminowania lub 
wprowadzania szczególnych uprawnień dla osób ze względu na płeć, urodzenie, 
rasę, narodowość, wykształcenie, zawód i wyznanie.

Sprawiedliwość Społeczna – za cel stawia sobie przyznanie każdemu należnych 
praw, które wynikają z systemu demokratycznego, budowanie świata bardziej 
sprawiedliwego z pomocą powołanych do tego instytucji. 
Potocznie, sprawiedliwość społeczną rozumie się jako coś, co się człowiekowi 
należy, za wykonaną pracę lub ze względu na jego szczególne położenie, za 
zasługi.

5 rodzajów sprawiedliwości społecznej (wg Chaïma Perelmana):
• każdemu to samo – czyli pogląd zakładający, że wszyscy członkowie 
społeczności powinni być traktowani jednakowo, niezależnie od jednost-
kowych uwarunkowań. W praktyce zaprzeczenie zasady sprawiedliwości 
społecznej ze względu na utopijny charakter.
• każdemu według jego zasług – każdy członek społeczności powinien 
być traktowany według swoich zasług. To kryterium należy do subiektyw-
nych, rodzi się bowiem pytanie: jak owe zasługi mierzyć?
• każdemu według jego dzieł – pod uwagę brane są efekty działalności 
jednostki, których wartość utożsamia się najczęściej z ich wartością 
wymienną, a nie wkład pracy. Jest to kryterium pragmatyczne, jego stoso-
wanie w praktyce przyczynia się do wykształcania elit gospodarczych. 
W tym ujęciu nie są uwzględniane naturalne uwarunkowania jednostki, 
które wpływają na efektywność jej pracy.
• każdemu według potrzeb – jest to zasada oparta na poczuciu solidar-
ności, zakłada równość w zaspokajaniu przynajmniej podstawowych 
potrzeb jednostki. Znajduje zastosowanie w prawodawstwie socjalnym 
i koncepcjach państwa opiekuńczego, prowadzi jednak do problemów 
wynikających ze zróżnicowania potrzeb oraz kwestii ich finansowania.
• każdemu według pozycji – kryterium arystokratyczne, wywodzące się z kon-
cepcji hierarchicznej budowy społeczeństwa. Zakłada dystrybucję dóbr 
według pozycji społecznej.
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Przebieg zajęć: (c.d.)

2. Dyskusja ogólna: (10 minut)

Pytanie ogólne: Który z rodzajów sprawiedliwości społecznej odnosi się do współczesnego 
świata? Czy jest tak wszędzie?

Czy reguła „każdemu według pozycji” jest sprawiedliwa? 

Czy kiedyś obowiązywała? Czy wg niej wszyscy są równi wobec prawa?

Rozpoznawanie przykładów równości wobec prawa
• zapewnionej przez Konstytucję (brak dyskryminacji ze względu na płeć, 
rasę, narodowość, wykształcenie, zawód i wyznanie,
• deklaracji praw człowieka (prawa, których źródłem obowiązywania jest 
przyrodzona godność ludzka): 

prawa pozytywne (do ochrony zdrowia, nauki, odpowiedniego wynagrodzenia, 
pomocy socjalnej, rozrywki), 

prawa ekonomiczne (prawo do pracy, własności, dziedziczenia, zakładania 
własnej działalności gospodarczej), 

prawa solidarnościowe (prawo do wolności twórczości artystycznej, prawo do 
badań naukowych i ogłaszania ich wyników, prawo do wolności korzystania z dóbr 
kultury i ich wytwarzania).

3. Praca w grupach : 
Przygotowujemy dekalog sprawiedliwości w szkole.  

Polecenia: 
• Przygotuj z koleżankami i kolegami w grupie (maks. 4 osoby w grupie) 
dekalog sprawiedliwości w szkole – a zatem 10 zasad sprawiedliwości, 
których wszyscy uczniowie i nauczyciele powinni przestrzegać. 
• Napisz je na kartce i zastanów się w jakich sytuacjach te zasady mogą 
zostać wykorzystane w praktyce. 
• Zastanów się, które z tych reguł odnoszą się do uczniów, a które do nauczycieli 
i innych pracowników szkoły.

Pomoce dydaktyczne: 
• projektor do wyświetlana prezentacji multimedialnej, 
• kartki, 
• kredki, 
• markery, 
• tablica lub flipchart
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Metodyka ćwiczeń 
Wykorzystana metoda to Projektowanie przestrzeni tematycznej. 

 
   Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy, każda z grup przygotowywała 
zbiór zasad sprawiedliwości w ujęciu relacyjnym. Zasady miały dotyczyć 
określonych wcześniej przestrzeni, a każda z grup opracowywała zasady 
dla jednej z nich.  
Grupa 1. Sprawiedliwość w domu 
Grupa 2. Sprawiedliwość w szkole 
Grupa 3. Sprawiedliwość na podwórku 

   Zasady opracowywane były na zasadzie wewnątrzgrupowych konsul-
tacji, a wpisanie proponowanej zasady na listę wymagało jednomyślno-
ści wewnętrznej. W efekcie powstały trzy listy zasad, każda z list dotyczyła 
innego obszaru i zarazem była opracowana przez inną grupę.
   Kolejnym etapem była prezentacja zasad i głosowanie całej klasy nad 
ustalonymi przez grupy zasadami. W trakcie głosowania moderator 
liczył głosy i powstawała lista akceptowanych przez całą klasę sprawie-
dliwych zasad współżycia społecznego w szkole, domu i na podwórku. 
   Koniec warsztatów stanowiło podsumowanie treści zasad oraz krótkie 
omówienie procesu ustalania zasad w rzeczywistym procesie stanowienia 
zasad i norm.
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