
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 19: POLSKA W STREFIE SCHENGEN.  
 
 
Zagadnienia:  
 

1. Uwagi wstępne. 

2. Zasady bezpiecznego podróżowania po Europie i świecie. 

3. Zagrożenia podczas podróży zagranicznych. 

4. Pomoc zdrowotna. 

5. Postępowanie w razie kradzieży lub wypadku. 

 

 
 
1. Uwagi wstępne: 
 Układ z Schengen: porozumienie, które znosi kontrole osób przekraczających granice między państwami 

członkowskimi układu, a wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej, 
 

     Strefa Schengen      Kandydaci      Członkostwo częściowe 
 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_z_Schengen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 porozumienie to zostało zawarte w miejscowości Schengen w Luksemburgu 14 czerwca 1985 r. przez  

5 państw: Belgię, Holandię, Luksemburg - BENELUX, Francję i Niemcy, 
 obecnie w Schengen jest 26 państwa UE oraz państwa spoza UE, 22państwa członkowskie UE (Islandia, 

Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein, Monaco, San Marino, Watykan). Polska od 21 grudnia 2007 r. 
 konsekwencje funkcjonowania strefy Schengen: 

 zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych strefy, 

 zwiększona kontrola mobilna obywateli państw trzecich, 

 ujednolicenie przepisów dotyczących kontroli na granicach zewnętrznych oraz przepisów wizowych, 
obcokrajowcy po przekroczeniu granicy strefy mogą poruszać się swobodnie po strefie Schengen 
(wiza: pisemne zezwolenie udzielone cudzoziemcowi na przekroczenie granicy państwa, pobyt lub 
przejazd przez nie), 

 prowadzenie wspólnej polityki azylowej (azyl: schronienie udzielane cudzoziemcowi ściganemu lub 
prześladowanemu we własnym kraju), 

 współpraca sądowa w sprawach dotyczących ekstradycji; europejski nakaz aresztowania: 
 ekstradycja: wydanie podejrzanego lub przestępcy przez jedno państwo innemu państwu na jego 

żądanie w celu osądzenia lub wykonania orzeczenia, 
 europejski nakaz aresztowania (ENA): aresztowanie osoby poszukiwanej w innym kraju, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_z_Schengen


 współpraca policyjna, 

 elektroniczny System Informacji Schengen (SIS), służy poszukiwaniu osób zaginionych lub 
skradzionych dzieł sztuki. 

 
2. Zasady bezpiecznego podróżowania po Europie i świecie: 
 zasady: 

 należy przestrzegać miejscowego prawa obowiązującego w obcym państwie, 

 czytać informacje zamieszczone na stronie internetowej MSZ w zakresie przepisów wizowych, 
celnych, karnych, ochrony zdrowia, ruchu drogowego – przygotować się do wyjazdu, 

 posiadać numer telefonu polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, 

 nocować w miejscach sprawdzonych, 

 utrzymywać kontakt z rodziną, 

 unikać spożywania alkoholu i pożywienia z nieznanych źródeł (w Arabii Saudyjskiej za posiadanie 
alkoholu grozi więzienie), 

 płatności dokonywać kartą, przelewem, gotówką, 

 unikać łatwego zarobku, 

 nie prowokować swoim zachowaniem miejscowych. 
 
3. Zagrożenia podczas podróży zagranicznych: 
 czytać ostrzeżenia zawarte na stronach MSZ dla podróżujących do niektórych państw, 
 znać zagrożenia w zakresie możliwych ataków terrorystycznych, klęsk żywiołowych, lokalnych 

konfliktów, 
 nieświadomy przemyt narkotyków, 
 wysokie kary za przemyt narkotyków (wieloletnie więzienie, kara śmierci). 

 
4. Pomoc zdrowotna za granicą: 

 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: 
 aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wraz z 

dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne, 
 karta uprawnia do korzystania w krajach UE wyłącznie z opieki tych placówek, które funkcjonują w 

ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, 
 karta nie zapewnia zwrotu kosztów zakupu leków, transportu medycznego oraz innych opłat, 
 w celu uniknięcia takich dodatkowych kosztów należy się dodatkowo ubezpieczyć (np. na kwotę 50 tys. 

Euro), 
 przed wyjazdem warto ubezpieczyć się od NNW, OC, 
 należy profilaktycznie zaszczepić się przeciw chorobom występującym w państwach Afryki, Ameryki płd. 

I innych rejonach świata. 
 

5. Postępowanie w razie kradzieży lub wypadku 
 po kradzieży należy: 

 natychmiast powiadomić lokalną policję, 

 skontaktować się z polską placówką dyplomatyczną w celu uzyskania pożyczki na powrót do kraju, 

 w razie utraty dokumentów można uzyskać tymczasowy paszport, 

 przy braku naszej placówki możemy skorzystać z innej państwa członkowskiego UE, 
 po wypadku należy postępować podobnie, telefon alarmowy 112. 

 
L.p. Państwo Data przystąpienia Uwagi 

1 Austria  

1 grudnia 1997  

2 Belgia  

26 marca 1995  

3 Czechy 

21 grudnia 2007  

4 Dania  

25 marca 2001  

5 Estonia  

21 grudnia 2007  

6 Finlandia  

25 marca 2001  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia


7 Francja  

26 marca 1995  

8 Grecja  

26 marca 2000  

9 Hiszpania  

26 marca 1995  

10 Holandia  

26 marca 1995  

11 Islandia  

25 marca 2001 nie jest członkiem UE 

12 Liechtenstein  

19 grudnia 2011 nie jest członkiem UE 

13 Litwa  

21 grudnia 2007  

14 Luksemburg  

26 marca 1995  

15 Łotwa  

21 grudnia 2007  

16 Malta  

21 grudnia 2007  

17 
Monako  

26 marca 1995 nie jest członkiem UE 

18 Niemcy 

26 marca 1995  

19 Norwegia  

25 marca 2001 nie jest członkiem UE 

20 Polska 

21 grudnia 2007  

21 Portugalia  

26 marca 1995  

22 San Marino  

26 października 1997 nie jest członkiem UE 

23 Słowacja  

21 grudnia 2007  

24 Słowenia  

21 grudnia 2007  

25 
Szwajcaria  

12 grudnia 2008 nie jest członkiem UE 

26 Szwecja  

25 marca 2001  

27 Węgry 

21 grudnia 2007  

28 Włochy 

26 października 1997  

29 
Watykan  

26 października 1997 nie jest członkiem UE 

 

Państwa, które chcą przystąpić do strefy Schengen: 

  Bułgaria 

  Rumunia 

  Chorwacja 

  Cypr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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