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Zasady realizacji programów rekomendowanych przez podmioty nie 

będące ich autorami.



Podstawy prawne wprowadzenia Systemu rekomendacji programów 

profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w roku 2010

• Krajowy Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2006-2010 

(Profilaktyka, kierunek działania 2, działanie 2.2.)

• Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na lata 2006 – 2010.

• Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015

prawodawstwo Unii Europejskiej



Zespół ds. Rekomendacji i Oceny Programów

Zespół roboczy złożony z przedstawicieli Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodka Rozwoju Edukacji ,  Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytutu Psychiatrii i 

Neurologii.

Powołanie ( na mocy porozumienia zawartego pomiędzy wymienionymi 

instytucjami )  - grudzień 2010 roku. 

Tryb prac Zespołu - http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106179



Obecne umocowanie prawne Systemu rekomendacji programów 

profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego (1)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie 

Narodowego Programu Zdrowia.

• Uchwała Rady Ministrów z 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego 

Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w 

sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 

profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 



Obecne umocowanie prawne Systemu rekomendacji programów 

profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego (2)

Prawo miejscowe (tzw. prawo lokalne)  

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2016

http://bip.um.wroc.pl/artykul/305/21087/gminny-program-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-

przeciwdzialania-narkomanii-dla-miasta-wroclawia-na-rok-2016



Obecne umocowanie prawne Systemu rekomendacji programów 

profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego (3) - podsumowanie

1. System rekomendacji programów profilaktyki i promocji zdrowia 

psychicznego znajduje swoje umocowanie w systemie prawa polskiego na 

poziomie aktów władz centralnych (uchwały i rozporządzenia Rady 

Ministrów)  jak i prawa miejscowego (lokalnego).

2. Zapisy systemu mają charakter rekomendacji (zaleceń).

3. Omówione przepisy stają się coraz częściej podstawą  do przyjmowania w 

postanowieniach konkursów na zlecanie zadań publicznych zapisów

preferujących programy rekomendowane (jako wyłącznie dopuszczone w 

konkursie bądź jako takie, którym przyznaje się dodatkowe punkty przy

ocenie).



Charakter  strony internetowej programyrekomendowane.pl

Co to znaczy, że dane zamieszczone w Internecie są otwarte? 

• Można się dowiedzieć, że istnieją (np. umieszczenie metadanych w

Internecie)

• Można je obejrzeć

• Można z nich skorzystać



Programy profilaktyczne jako przedmiot prawa autorskiego (1).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przedmiot prawa autorskiego 

Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności 

twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, 

niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).



Programy profilaktyczne jako przedmiot prawa autorskiego (2).

Autorskie prawa osobiste 

Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią 

nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy 

z utworem, a w szczególności prawo do: 

1) autorstwa utworu; 

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do 

udostępniania go anonimowo; 

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.



Programy profilaktyczne jako przedmiot prawa autorskiego (3).

Prawa zależne

Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, 

przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla 

prawa do utworu pierwotnego. 

2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy 

utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do 

utworu pierwotnego wygasły. (L)

Art. 46. 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie 

postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych. 



Programy profilaktyczne jako przedmiot prawa autorskiego (4).

Autorskie prawa majątkowe 

Art. 17. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne 

prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach 

eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.



Programy profilaktyczne jako przedmiot prawa autorskiego (5).

Licencje.
Art. 67. 

1. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w 

umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. 

2. Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób 

(licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę 

upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji 

(licencja niewyłączna). 

3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby 

do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. 

4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić 

roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w zakresie objętym 

umową licencyjną. 

5. Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Art. 68. 

1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca 

może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok 

naprzód, na koniec roku kalendarzowego. 

2. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, 

za udzieloną na czas nieoznaczony. 



Programy profilaktyczne jako przedmiot prawa autorskiego (6).

Ochrona autorskich praw majątkowych - Art. 79 - 80.



Modele biznesowe udostępniania Programów rekomendowanych 

• Organizacja będącą dysponentem praw autorskich realizuje 

Program samodzielnie.

• Organizacja będąca dysponentem praw autorskich udziela licencji 

osobom prawnym bądź fizycznym realizującym Program.

• Organizacja będąca dysponentem praw autorskich udziela licencji 

osobom prawnym bądź fizycznym szkolącym bezpośrednich realizatorów i 

oddzielnie osobom prawnym bądź fizycznym realizującym Program

• Organizacja będąca dysponentem praw autorskich udziela licencji 

osobom prawnym bądź fizycznym szkolącym bezpośrednich realizatorów 

programu i oddzielnie osobom prawnym bądź fizycznym realizującym 

Program oraz sprzedaje dodatkowo materiały dla uczestników.



Strona Internetowa Programu

http://www.praesterno.pl/wfup2016
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Dziękuję za uwagę


