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Droga Młodzie˝y,
Szanowni Paƒstwo,
Zapraszamy do lektury przewodnika
pt. Prawo w usamodzielnieniu adresowanego
do młodych ludzi, którzy dorastajà
w ró˝nych formach opieki zast´pczej
i rozpoczynajà proces usamodzielniania.
W przewodniku znajdujà si´ informacje
i podpowiedzi, które ułatwià poruszanie
si´ w Êwiecie prawa. Szczególnà uwag´
autorki poÊwi´cajà przepisom dotyczàcym
bezpoÊrednio usamodzielniajàcych si´
wychowanków opieki zast´pczej.
Przewodnik Prawo w usamodzielnieniu
powstał w ramach mi´dzynarodowego
projektu pt.: Prawa dziecka w opiece
zast´pczej, od teorii do praktyki: nowe
spojrzenie poprzez badania rówieÊnicze,
który jest realizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej.
Obejmuje on cztery kraje: Albani´, Czechy,
Finlandi´ i Polsk´. Projekt koordynuje
Stowarzyszenie SOS Wioski Dzieci´ce
w Polsce, a jego partnerami sà Fundacja
Robinson Crusoe, Centrum Wspierania
Rozwoju z Łodzi oraz Społeczna Akademia
Nauk. Celem projektu jest diagnoza sytuacji
usamodzielniajàcych si´ wychowanków
opieki zast´pczej poprzez zastosowanie
metody badaƒ rówieÊniczych. Oznacza
to, ˝e grupa dziesi´ciorga młodych,
usamodzielniajàcych si´ wychowanków
opieki zast´pczej wraz z badaczami
przygotowywała narz´dzie badawcze,
a nast´pnie, po przeszkoleniu, realizowali
oni wywiady ze swoimi rówieÊnikami
majàcymi podobne doÊwiadczenie
dorastania w opiece zast´pczej.
W oparciu o dane z tych wywiadów
powstanie raport na temat doÊwiadczeƒ
osób usamodzielniajàcych si´ oraz baza
dobrych praktyk w zakresie usamodzielnienia.
Realizujàc projekt, szczególnà uwag´
poÊwi´ciliÊmy zbadaniu, czy młodzi ludzie
znajà swoje prawa i czy potrafià aktywnie
z nich korzystaç, a w razie koniecznoÊci –
dochodziç swoich praw. Na tej podstawie

Stowarzyszenie SOS Wioski Dzieci´ce
w Polsce i Fundacja Robinson Crusoe
stworzyły wspólnie przewodnik Prawo
w usamodzielnieniu. Składa si´ on z siedmiu
rozdziałów. Ka˝dy poÊwi´cony jest innemu
aspektowi usamodzielnienia w kontekÊcie
prawa i przepisów. Przewodnik adresowany
jest do młodzie˝y od 15 roku ˝ycia, dlatego
znajdujà si´ w nim informacje o prawie
i przepisach dotyczàcych zarówno dzieci,
jak i osób pełnoletnich. Rozdziały uło˝one
sà chronologicznie – zgodnie z cyklem
dorastania. Zaczynamy od przedstawienia praw dziecka (ze szczególnym
uwzgl´dnieniem praw dziecka w opiece
zast´pczej). Nast´pnie piszemy o prawach
obywatelskich osoby dorosłej oraz
prawach i obowiàzkach zwiàzanych
z usamodzielnieniem w systemie opieki
zast´pczej. Rozdział pt. Konflikt z prawem
zawiera praktyczne informacje dotyczàce
konfliktu z prawem, bycia Êwiadkiem
przest´pstwa oraz bycia jego ofiarà.
Rozdział pt. Kontakt z instytucjami jest
odpowiedzià na zgłaszane przez młodzie˝
trudnoÊci zwiàzane z załatwianiem spraw
w urz´dach. Przyglàdamy si´ te˝ Ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zast´pczej, która w ciàgu ostatnich kilku
miesi´cy była ju˝ dwukrotnie nowelizowana.
Dzi´kujemy wszystkim, którzy pomogli
w powstaniu przewodnika Prawo
w usamodzielnieniu, w szczególnoÊci
młodzie˝y za cenne wskazówki i uwagi.
Mamy nadziej´, ˝e nasza publikacja
przyczyni si´ do łatwiejszego startu
˝yciowego młodych ludzi.
Barbara Rajkowska
Prezes Stowarzyszenia SOS Wioski
Dzieci´ce w Polsce

Aureliusz Le˝eƒski
Prezes Fundacji Robinson Crusoe

Postaw krzy˝yk, jeÊli potrafisz odpowiedzieç na pytanie  
Czy wiesz, co to jest Konwencja o prawach dziecka?
Czy wiesz, dlaczego prawa dziecka zostały wyró˝nione
spoÊród praw człowieka?
Czy potrafisz wymieniç co najmniej pi´ç praw dziecka
zapisanych w Konwencji o prawach dziecka?
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Autodiagnoza

Czy wiesz, czym zajmuje si´ Rzecznik Praw Dziecka?
Czy wiesz, gdzie mo˝na uzyskaç pomoc, jeÊli prawa
dziecka sà łamane?
Suma krzy˝yków przy odpowiedziach TAK to Twój wynik.

0-2

O prawach dziecka wiesz
bardzo niewiele. Na szcz´Êcie
mo˝esz szybko uzupełniç t´
wiedz´. Przeczytaj uwa˝nie
ten rozdział, ˝eby lepiej
poznaç prawa dziecka.
Zawarte w nim informacje
przydadzà Ci si´ tak˝e,
jeÊli jesteÊ ju˝ dorosła/y!

3-4

Sporo ju˝ wiesz
o prawach dziecka.
Z tego rozdziału
dowiesz si´ wi´cej
nie tylko o prawach
dziecka, ale tak˝e
o tym, co zrobiç, jeÊli
nie sà przestrzegane.

5
O prawach dziecka
wiesz bardzo du˝o.
Mo˝esz dzieliç si´
tà wiedzà z innymi
lub zach´ciç ich
do przeczytania
tego rozdziału.

JeÊli czytasz ten przewodnik, to pewnie skoƒczyłeÊ/aÊ
ju˝ 18 lat lub niedługo staniesz si´ pełnoletni/a.
Po co zatem miał(a)byÊ czytaç o prawach dziecka?
Odpowiedzi mo˝e byç wiele. Byç mo˝e masz młodsze
rodzeƒstwo, któremu zechcesz przekazaç informacje
o jego prawach albo b´dziesz miał/a dzieci
w przyszłoÊci i ta wiedza przyda Ci si´
jako rodzicowi.
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KONWENCJA O PRAWach DZIECKA
Mo˝e zastanawiasz si´, dlaczego
Organizacja Narodów Zjednoczonych
uchwaliła specjalnà Konwencj´
o prawach dziecka. Czy nie
wystarczà konwencje dotyczàce
praw człowieka? Przecie˝
dziecko jest tak samo człowiekiem
jak osoba dorosła.
Mo˝e zadajesz sobie pytanie,
czy Konwencja o prawach dziecka
przeciwstawia dzieci dorosłym,
zwłaszcza rodzicom,
wychowawcom czy nauczycielom.
Otó˝ Konwencj´ o prawach dziecka
uchwalono, poniewa˝ dzieci majà
specjalny status - nie mogà samodzielnie
dochodziç swoich praw, podlegajà
opiece dorosłych (władzy rodzicielskiej).
Wi´c jeÊli rodzice nie radzà sobie
z wychowaniem swoich dzieci, paƒstwo
powinno im pomóc (np. wspieraç
w prowadzeniu gospodarstwa domowego
i codziennych obowiàzkach poprzez
powołane do tego instytucje), a gdy
to nie skutkuje lub gdy zagro˝one
jest bezpieczeƒstwo dzieci, zapewniç
im opiek´ zast´pczà. Zatem Konwencja
o prawach dziecka nie przeciwstawia dzieci
dorosłym. Powstała po to, by zapewniç,
˝e wszystkie działania rodziców, wychowawców
i przedstawicieli paƒstwa b´dà słu˝yły
dobru dziecka. Ci, którzy dzisiaj sà doroÊli,
wczoraj byli dzieçmi i wtedy te˝ korzystali
z ochrony, którà gwarantuje ta konwencja.
Kilka faktów
W 1989 r. Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych jednomyÊlnie
przyj´ło Konwencj´ o prawach dziecka.
Ratyfikowały jà prawie wszystkie paƒstwa
Êwiata. Polska zrobiła to w 1991 r.
Ratyfikacja oznacza, ˝e tak jak inne
kraje, Polska ma obowiàzek przestrzegaç
Konwencji, a uchwalane w Polsce prawa
dotyczàce dzieci nie mogà byç z nià
sprzeczne. W trosce o dobro dziecka

JE ST EM CZ ŁO W IE KI
EM

Konwencja zobowiàzuje rodziców,
wychowawców, nauczycieli oraz organy
paƒstwa do działaƒ w najlepszym interesie
dziecka.
Uproszczona wersja
Konwencji o prawach dziecka
Proponujemy Ci zapoznanie si´
z poszczególnymi artykułami Konwencji.
Te przedstawione poni˝ej, to jej wersja
uproszczona. GdybyÊ chciał/a zapoznaç
si´ z pełnym tekstem dokumentu, wejdê
na stron´ Sejmu: www.isap.sejm.gov.pl.
Artykuł 1
Definicja dziecka
Dopóki nie skoƒczyłeÊ/aÊ osiemnastu lat,
jesteÊ dzieckiem i przysługujà Ci wszystkie
prawa spisane w tej Konwencji.
Artykuł 2
Zakaz dyskryminacji
Nikt nie mo˝e Ci´ dyskryminowaç (czyli
traktowaç gorzej ni˝ inne dzieci) z ˝adnego powodu: rasy, koloru skóry, płci, j´zyka,

Artykuł 8
Zachowanie to˝samoÊci
Paƒstwa powinny szanowaç przysługujàce
Ci prawo do imienia, obywatelstwa i powiàzaƒ rodzinnych.

Artykuł 3
Najlepsze zabezpieczenie
interesów dziecka
Wszystkie działania i decyzje, które mogà
dotyczyç dzieci, powinny byç podejmowane
z myÊlà o ich dobru.
Artykuł 4
Realizacja praw
uznanych w niniejszej
Konwencji
Paƒstwo powinno zadbaç o to, by prawa
zapisane w niniejszej Konwencji obowiàzywały
w Polsce, czyli przysługiwały Tobie i innym
dzieciom.
Artykuł 5
Nadzór rodzicielski
i rozwój umiej´tnoÊci
dziecka
Na Twoich rodzicach lub opiekunach spoczywa
główna odpowiedzialnoÊç za kierowanie Tobà
tak, abyÊ w miar´ swego dorastania uczył/a
si´ jak najlepiej korzystaç ze swoich praw.
Artykuł 6
Prawo do ˝ycia i rozwoju
Masz prawo ˝yç i dobrze si´ rozwijaç.
Paƒstwo powinno zapewniç Ci wszystko,
co jest potrzebne do ˝ycia i zdrowego
rozwoju.
Artykuł 7
Rejestracja urodzin,
nazwisko, obywatelstwo
i rodzice
Masz prawo do tego, by Twoje urodziny
zostały zarejestrowane, a tak˝e do posiadania
imienia, obywatelstwa i wiedzy, kim sà Twoi
rodzice, którzy powinni o Ciebie dbaç.
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religii, poglàdów politycznych, statusu
majàtkowego lub społecznego, niepełnosprawnoÊci, urodzenia czy te˝ jakiekolwiek
innej cechy, która mogłaby charakteryzowaç Ciebie i Twoich rodziców lub
opiekunów.

Artykuł 9
Oddzielenie od rodziców
Nikt nie powinien Ci´ oddzielaç od rodziców,
chyba ˝e mogłoby to okazaç si´ dla Ciebie
korzystne (np. jeÊli któreÊ z rodziców êle Ci´
traktuje lub zaniedbuje Ci´). Je˝eli Twoi rodzice
sà rozwiedzeni lub pozostajà w separacji,
masz prawo pozostawaç z obojgiem z nich
w kontakcie, o ile tylko któreÊ z nich nie b´dzie
Ci´ krzywdziç.
Artykuł 10
Połàczenie rodzin
JeÊli Twoi rodzice mieszkajà w ró˝nych
krajach, masz prawo poruszaç si´ mi´dzy
tymi paƒstwami, tak by byç w kontakcie
z obojgiem rodziców lub by rodzina mogła
si´ na nowo połàczyç.
Artykuł 11
Zwalczanie nielegalnego
transferu dzieci
Paƒstwa powinny podejmowaç wszelkie
starania majàce na celu niedopuszczenie,
by ktoÊ wywiózł Ci´ z kraju w sposób
nielegalny.
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Artykuł 12
Poszanowanie poglàdów dziecka
Kiedy doroÊli podejmujà decyzje, które Ciebie
dotyczà, masz prawo do swobodnej wypowiedzi na temat tego, co Twoim zdaniem
powinno si´ zdarzyç, a Twoje zdanie powinno
byç wzi´te pod uwag´.

Artykuł 15
WolnoÊç zrzeszania si´
i zgromadzeƒ
Masz prawo spotykaç si´ z innymi dzieçmi
i dołàczaç do grup lub organizacji, o ile tylko
nie ograniczasz tym praw przysługujàcych
innym ludziom.

Artykuł 13
Prawo do swobodnej
wypowiedzi
Masz prawo szukaç informacji, otrzymywaç
informacje, a tak˝e wymieniaç si´ wiedzà
we wszystkich formach (np. piszàc, oglàdajàc
telewizj´, słuchajàc radia i korzystajàc z Internetu) przynajmniej dopóty, dopóki informacje
te nie krzywdzà Ciebie ani innych osób.

Artykuł 16
PrywatnoÊç, honor i reputacja
Masz prawo do ˝ycia prywatnego i nikt nie
powinien naruszaç Twojego dobrego imienia,
wkraczaç do Twojego domu czy w jakikolwiek
sposób niepokoiç Twojà rodzin´ bez wa˝nego  
powodu.
Artykuł 17
Dost´p do informacji i mediów
Masz prawo do rzetelnych informacji
pochodzàcych z ró˝nych êródeł, w tym
ksià˝ek, gazet, czasopism, telewizji, radia
i Internetu. Informacje te powinny byç dla
Ciebie zrozumiałe i przynosiç Ci po˝ytek.
Artykuł 18
Wspólna odpowiedzialnoÊç rodziców
Oboje rodzice ponoszà współodpowiedzialnoÊç za Twoje wychowanie, przy czym
zawsze powinni mieç na wzgl´dzie to,
co jest dla Ciebie najlepsze. Paƒstwo
powinno zapewniç Twoim rodzicom pomoc
w wychowaniu Ci´, zwłaszcza jeÊli oboje
pracujà.

(Oznacza to na przykład, ˝e nie mo˝esz umieszczaç w Internecie zdj´ç czy filmów przedstawiajàcych inne osoby bez ich zgody.)



Artykuł 14
WolnoÊç myÊli, sumienia
i wyznania
Masz prawo do swobodnego myÊlenia i wierzenia w co tylko chcesz, mo˝esz te˝ otwarcie
praktykowaç swojà wiar´, ale wszystko rób tak,
by nikomu nie ograniczaç korzystania z przysługujàcych mu praw. Twoi rodzice powinni
kierowaç Tobà w sprawach wiary i sumienia.

Artykuł 19
Ochrona dziecka przed wszelkimi
formami przemocy, krzywdy lub
zaniedbania
Paƒstwo powinno zagwarantowaç Ci odpowiednià opiek´ i ochron´ przed przemocà,
krzywdà lub zaniedbaniem przez kogokolwiek.
Artykuł 20
Opieka zast´pcza
JeÊli Twoi rodzice lub Twoja rodzina nie
mogà zadbaç o Ciebie, paƒstwo zapewni Ci

Artykuł 21
Adopcja
JeÊli zdarzy si´ tak, ˝e ktoÊ Ci´ adoptuje,
osoba ta musi przede wszystkim dbaç
o Twoje dobro i nie ma tu znaczenia, czy
ktoÊ zaadoptował Ci´ w Twojej ojczyênie,
czy w kraju, do którego przyjechałeÊ/aÊ.
Artykuł 22
Dzieci uchodêcy
JeÊli nie mieszkasz teraz w swojej ojczyênie,
bo groziło Ci tam niebezpieczeƒstwo,
to gdziekolwiek jesteÊ, masz prawo do
ochrony i pomocy. Masz wszystkie prawa,
które przysługujà dzieciom urodzonym
w kraju, w którym teraz mieszkasz.
Artykuł 23
Dzieci z niepełnosprawnoÊcià
JeÊli masz jakikolwiek rodzaj niepełnosprawnoÊci, przysługuje Ci szczególna opieka
i pomoc. Tak˝e szkoła powinna zadbaç o to,
by nic nie ograniczało Twoich mo˝liwoÊci.
Masz prawo do niezale˝noÊci w tym, co
robisz i aktywnego uczestnictwa w ˝yciu
społeczeƒstwa.
Artykuł 24
Opieka zdrowotna
Masz prawo do dobrej jakoÊci opieki medycznej
(np. lekarstw, szpitala, lekarzy), jak te˝ do czystej
wody, dobrego jedzenia, czystego Êrodowiska
i oÊwiaty zdrowotnej. Kraje bogatsze powinny
pomagaç biedniejszym, by te mogły zapewniç
korzystanie z tego prawa swoim obywatelom.
Artykuł 25
Okresowy przeglàd
leczenia
JeÊli jesteÊ w placówce opiekuƒczo-wychowawczej bàdê te˝ mieszkasz z kimÊ innym ni˝
Twoi rodzice, Twoje zdrowie powinno byç
kontrolowane regularnie, by było jasne, czy
masz zapewnionà nale˝ytà opiek´.

Artykuł 26
Korzystanie z systemu
zabezpieczenia społecznego
Paƒstwo, w którym ˝yjesz, powinno zapewniç
Ci bezpieczeƒstwo socjalne i ˝ycie w odpowiednich warunkach, czyli np. dost´p do
oÊwiaty, ˝ycia kulturalnego, słu˝by zdrowia
i opieki społecznej.
Artykuł 27
Odpowiedni poziom ˝ycia
Masz prawo ˝yç w takich warunkach, które
pozwolà Ci rozwijaç si´ fizycznie, psychicznie,
duchowo, moralnie i społecznie. Paƒstwo
powinno pomagaç tym rodzinom, które nie
mogà zapewniç tego prawidłowego rozwoju
swoim dzieciom.
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opiek´ zast´pczà, sprawowanà przez osob´,
która uszanuje Twojà wiar´, Twoje tradycje
i j´zyk, którym mówisz.

Artykuł 28
Prawo do oÊwiaty
Masz prawo si´ uczyç. Wszelkie stosowane
w szkole Êrodki słu˝àce dyscyplinowaniu
uczniów nie mogà naruszaç czyjejkolwiek
godnoÊci. Bogatsze kraje powinny pomagaç
tym biedniejszym, by te mogły zapewniç swoim
obywatelom korzystanie z prawa do nauki.

Artykuł 29
Cele oÊwiaty
OÊwiata powinna jak najpełniej rozwijaç
Twojà osobowoÊç, umiej´tnoÊci oraz zdolnoÊci umysłowe i fizyczne. Ma przygotowaç Ci´
do ˝ycia, wyrabiaç w Tobie poszanowanie dla
rodziców. Uczyç Ci´ szacunku dla Twojego
narodu i kultury, ale tak˝e dla osób innej
narodowoÊci i kultury. Masz prawo wiedzieç,
jakie sà Twoje prawa.
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Artykuł 30
Dziecko nale˝àce do mniejszoÊci
lub pochodzenia rdzennego
Masz prawo znaç i praktykowaç swojà
tradycj´, religi´, i posługiwaç si´ j´zykiem,
którym posługuje si´ Twoja rodzina, nawet
jeÊli wi´kszoÊç ludzi w Twoim kraju mówi
innym j´zykiem czy wyznaje innà religi´.
Artykuł 31
Czas wolny, zabawa
i ˝ycie kulturalne
Masz prawo do wypoczynku, zabawy i włàczania si´ w działania kulturalne i rekreacyjne.

Artykuł 32
Praca dzieci
Paƒstwo ma chroniç Ci´ przed wykonywaniem
pracy, która mo˝e zagra˝aç Twojemu zdrowiu,
rozwojowi, wykształceniu. Nikt nie ma prawa
Ci´ wykorzystywaç.
Artykuł 33
Ochrona przed u˝ywaniem
Êrodków narkotycznych
Paƒstwo powinno ochroniç Ci´ przed u˝ywaniem, produkowaniem lub rozpowszechnianiem niebezpiecznych substancji.

10

Artykuł 34
Ochrona przed
wykorzystywaniem seksualnym
Paƒstwo powinno ochroniç Ci´ przed wszelkà
formà wykorzystywania seksualnego.

Artykuł 35
Ochrona przed uprowadzeniem,
sprzeda˝à bàdê handlem
Paƒstwo powinno ochroniç Ci´ przed porwaniem, sprzeda˝à czy uprowadzeniem.
Artykuł 36
Ochrona przed innymi formami
wyzysku
Masz prawo do ochrony przed wszelkimi działaniami, które mogà zaszkodziç Twojemu rozwojowi lub dobru.
Artykuł 37
Ochrona przed torturowaniem
bàdê okrutnym, nieludzkim
czy poni˝ajàcym traktowaniem
Nikt nie ma prawa ci´ torturowaç, traktowaç
w sposób okrutny lub poni˝ajàcy ani pozbawiç wolnoÊci niezgodnie z prawem. JeÊli
złamiesz prawo, nikt nie mo˝e Ci´ traktowaç
z okrucieƒstwem czy odmawiaç Ci prawa
do kontaktu z rodzinà. JeÊli jesteÊ w areszcie
masz prawo do pomocy prawnika i innej
niezb´dnej pomocy (np. lekarskiej).
Artykuł 38
Ochrona przed
konfliktem zbrojnym
JeÊli nie masz 15 lat (a w wi´kszoÊci paƒstw
europejskich 18 lat), nikt nie mo˝e zaciàgnàç
Ci´ do wojska lub zmusiç do jakiegokolwiek
bezpoÊredniego uczestnictwa w działaniach
wojennych. Dzieciom przebywajàcym w rejonie konfliktu zbrojnego przysługuje szczególna ochrona.
Artykuł 39
Prawo do rehabilitacji
JeÊli jesteÊ ofiarà zaniedbania, wyzysku,
wykorzystania albo torturowania, masz
prawo do szczególnej pomocy w odzyskaniu
zdrowia fizycznego i psychicznego.
Artykuł 40
Młodociani przest´pcy
JeÊli oskar˝ono Ci´ o złamanie prawa, masz
prawo do takiego traktowania, które uszanuje

Artykuł 41
Poszanowanie
dla wy˝szych standardów
praw człowieka
JeÊli prawa Twojego kraju bardziej sprzyjajà
dzieciom ni˝ postanowienia tej Konwencji, to
właÊnie one majà zastosowanie.
Artykuł 42
Szerzenie wiedzy
o Konwencji
Paƒstwo powinno zadbaç o to, by wszyscy
rodzice, wszystkie dzieci i instytucje zapoznali
si´ z postanowieniami tej Konwencji.
Artykuły 43-54
Zobowiàzania paƒstw
Postanowienia tej Konwencji tłumaczà, jak
doroÊli i władze paƒstwowe powinni ze sobà
współpracowaç na rzecz zapewnienia dzieciom wszystkich nale˝nych im praw.  
Jak Polska wdra˝a
w ˝ycie Konwencj´ o prawach
dziecka?
Aby mo˝na było przestrzegaç zapisów
Konwencji, polskie prawo musi byç
zgodne z artykułami i duchem
Konwencji. Oznacza to, ˝e prawa
gwarantowane Ci w Konwencji muszà
znaleêç si´ w przepisach prawa
krajowego. Np. prawo zagwarantowane
w artykule 12 Konwencji (czyli prawo
do poszanowania poglàdów dziecka)
zabezpieczajà odpowiednie zapisy
Kodeksu post´powania cywilnego,
które mówià, i˝ ka˝de dziecko mo˝e
byç wysłuchane przez sàd, jeÊli pozwala
na to jego stan umysłowy, stan zdrowia
i stopieƒ dojrzałoÊci (artykuł 576
wparagraf 2). Sàd, wydajàc decyzj´,
mo˝e uwzgl´dniç Twoje rozsàdne
˝yczenia.

KIEDY KTOÂ ŁAMIE
TWOJE PRAWA
PowinieneÊ/powinnaÊ móc
bez strachu informowaç
o wszystkich krzywdach,
jakie Ci´ spotkały.

Rzecznik Praw Dziecka
W Polsce na stra˝y praw dziecka
od 2000 r. stoi Rzecznik Praw Dziecka.
Ma za zadanie broniç praw ka˝dego
dziecka do ˝ycia, rozwoju, ochrony
zdrowia, wychowania w rodzinie,
godziwych warunków socjalnych, prawa
do nauki. Ma te˝ chroniç przed przemocà,
okrucieƒstwem, wyzyskiem, demoralizacjà,
zaniedbaniem. Do Rzecznika Praw Dziecka
mo˝e si´ zgłosiç ka˝dy, kto podejrzewa,
˝e łamane sà prawa dziecka. Rzecznik
nie zast´puje instytucji odpowiedzialnych
za pomoc rodzinie, mo˝e jednak kontrolowaç
ich post´powanie, przedstawiaç swoje
oceny, sugestie i wnioski, tak aby skutecznie
chroniç prawa dziecka. Je˝eli sytuacja
tego wymaga, Rzecznik anga˝uje si´
w post´powanie sàdowe w sprawach
cywilnych i administracyjnych na prawach
przysługujàcych prokuratorowi.  
KONWENCJA A OPIEKA
ZAST¢PCZA
W 2009 r., w dwudziestà rocznic´ przyj´cia
Konwencji o prawach dziecka, Organizacja
Narodów Zjednoczonych przyj´ła Wytyczne
dotyczàce sposobu organizowania pieczy
zast´pczej nad dzieçmi. Wytyczne te majà
pomóc paƒstwom, które ratyfikowały
Konwencj´ w jak najlepszym zorganizowaniu
i zaplanowaniu opieki zast´pczej, tak aby
dziecko i jego dobro zawsze były na pierwszym
miejscu.

PRAWA DZIECKA

Twojà godnoÊç. Przysługuje Ci pomoc prawna,
a jeÊli ju˝ trafisz przed sàd, to mo˝na Ci´ skazaç
tylko za bardzo powa˝ne przest´pstwa.
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Gdzie szukaç pomocy? JeÊli ktoÊ wyrzàdził Ci krzywd´ lub obawiasz si´
o swoje bezpieczeƒstwo, mo˝esz:
skorzystaç z Dzieci´cego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
0-800-12-12-12, to numer bezpłatny z ka˝dego telefonu
stacjonarnego;
wejÊç na stron´ internetowà Biura Rzecznika Praw Dziecka
www.brpd.gov.pl i kliknàç opcj´ „oddzwoƒ” (jeÊli podasz swój numer
telefonu w specjalnym formularzu, pracownicy Biura Rzecznika Praw
Dziecka oddzwonià do Ciebie);
zadzwoniç pod bezpłatny numer Telefonu Zaufania Dzieci i Młodzie˝y
116 111;
zadzwoniç na policj´ pod numer 997 lub 112.

Autorkà rozdziału jest Beata Kulig.
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Jestem socjolo˝kà i kulturoznawczynià zainteresowanà
prawami człowieka, a szczególnie prawami dziecka.
W czasie studiów socjologicznych na Uniwersytecie
Jagielloƒskim, gdy wielu moich znajomych odbywało
praktyki i sta˝e w korporacjach, ja chciałam działaç
i zmieniaç Êwiat na lepsze, dlatego zamiast
do korporacji trafiłam do organizacji pozarzàdowej.
Od grudnia 2008 r. pracuj´ w Stowarzyszeniu
SOS Wioski Dzieci´ce w Polsce jako doradca
ds. rzecznictwa. Zajmuj´ si´ m.in. promocjà praw
dziecka, w szczególnoÊci w odniesieniu do dzieci
i młodzie˝y obj´tych opiekà zast´pczà oraz
ze Êrodowisk, które sà zagro˝one utratà opieki
rodzicielskiej nad dzieçmi. Prowadz´ warsztaty
z zakresu praw człowieka i praw dziecka.
Jestem członkiem zarzàdu Koalicji na Rzecz Rodzinnej
Opieki Zast´pczej. Aby pogł´biaç swojà wiedz´,
ukoƒczyłam studia podyplomowe: „Sytuacja Romów
w Polsce - historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne” na Akademii Pedagogicznej
im. KEN w Krakowie oraz „Prawa i wolnoÊci człowieka” w Instytucie Nauk Prawnych PAN
i Helsiƒskiej Fundacji Praw Człowieka. Moja praca jest mojà pasjà.
W wolnym czasie lubi´ czytaç, podró˝owaç autostopem, a czasami...nic nie robiç.

Postaw krzy˝yk, jeÊli potrafisz odpowiedzieç na pytanie   
Czy wiesz, co to jest władza rodzicielska?
Czy wiesz, kto - zgodnie z prawem - mo˝e ograniczyç
władz´ rodzicielskà lub jej pozbawiç?
Czy wiesz, jakie sà formy opieki zast´pczej?
Czy wiesz, jakie masz prawa, jeÊli jesteÊ w opiece zast´pczej?
Czy wiesz, jakie obowiàzki ma opiekun prawny?

Suma krzy˝yków przy odpowiedziach TAK to Twój wynik.

0-2

Twoja wiedza
o prawach dziecka
w opiece zast´pczej
jest mała.
Jak najszybciej
przeczytaj ten rozdział!

3-4

O prawach dziecka
w opiece zast´pczej
wiesz całkiem sporo,
ale na pewno
przydadzà Ci si´
dodatkowe informacje.

5

Du˝o wiesz o prawach
dziecka w opiece
zast´pczej. JeÊli chcesz
przypomnieç sobie
najwa˝niejsze informacje
i pogł´biç swojà wiedz´
– przeczytaj ten rozdział!

PRAWA DZIECKA W OPIECE ZAST¢PCZEJ

Autodiagnoza

W  sytuacji, kiedy rodzice nie mogà bàdê nie potrafià
dobrze si´ Tobà opiekowaç, opiekà otacza
Ci´ paƒstwo. JeÊli paƒstwo zast´puje rodziców
w opiece nad Tobà, to mówimy o „pieczy zast´pczej”.
Prawo do pieczy zast´pczej gwarantuje
Ci Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.  
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OPIEKA ZAST¢PCZA
Obj´cie dziecka pieczà zast´pczà wymaga
zawsze postanowienia sàdu rodzinnego
i nieletnich. W sytuacji wymagajàcej
natychmiastowej decyzji dotyczàcej
opieki nad dzieckiem (np. je˝eli nara˝one
jest bezpieczeƒstwo dziecka), decyzj´ takà
mogà podjàç uprawnione słu˝by,
np. pracownicy pomocy społecznej, policja,
kuratorzy lub sami rodzice. Jednak równie˝
w tej sytuacji ostatecznie decyduje sàd.
Umieszczenie Ci´ w opiece
zast´pczej powinno nastàpiç
dopiero po wyczerpaniu wszystkich
mo˝liwych sposobów pomocy
Twojej rodzinie,
a wi´c w ostatecznoÊci.
Zasadà jest, ˝e w pierwszej kolejnoÊci
nale˝y skorzystaç ze wszystkich mo˝liwych
form wsparcia dla Twojej rodziny, tak aby
umieszczenie Ci´ w pieczy zast´pczej
nie było konieczne. Wyjàtkiem mo˝e
byç sytuacja, kiedy zagro˝one jest Twoje
bezpieczeƒstwo lub ˝ycie.
Pami´taj! Aby Ci pomóc,
instytucje paƒstwowe powinny
przede wszystkim pracowaç
z Twojà rodzinà.
WŁADZA RODZICIELSKA
Władza rodzicielska
to prawa i obowiàzki rodziców
wzgl´dem Ciebie, których celem
jest zapewnienie Ci nale˝ytej opieki
i ochrony Twoich interesów.
Podstawowym zadaniem rodziców
jest dbanie o dobro dziecka.
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reprezentowanie Ciebie oraz wychowanie.
Ka˝de dziecko pozostaje a˝ do pełnoletnoÊci
pod władzà rodzicielskà.

Władza rodzicielska obejmuje opiek´
nad Tobà, zarzàdzanie Twoim majàtkiem,

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym
i opiekuƒczym rodzice majà nad Tobà
władz´ rodzicielskà, wychowujà Ci´
i kierujà Tobà, a Ty powinieneÊ/powinnaÊ
byç posłuszny/a rodzicom. Granic´ władzy
rodzicielskiej wyznacza Twoje dobro.
Oznacza to, ˝e jeÊli rodzice robià coÊ,
co nie jest zgodne z Twoim dobrem, mo˝e
interweniowaç sàd. Je˝eli rodzice sà
pozbawieni praw rodzicielskich, ale mimo
to działajà na Twojà szkod´, sàd mo˝e
tak˝e zakazaç rodzicom pozbawionym
władzy rodzicielskiej kontaktów osobistych
z Tobà. Z chwilà ukoƒczenia przez dziecko
18 lat władza rodzicielska z mocy prawa
wygasa.
Ograniczenie władzy
rodzicielskiej
W zale˝noÊci od stopnia zagro˝enia
Twojego dobra, sàd mo˝e wydaç ró˝ne
zarzàdzenia, aby ograniczyç władz´
rodzicielskà Twoich rodziców.
Sàd ma prawo:
zobowiàzaç Twoich rodziców do
okreÊlonego post´powania, np.:
skorzystania z pomocy placówek
i specjalistów zajmujàcych si´

kontrolowaç, czy rodzice wypełniajà
polecenia sàdu, np. mo˝e za˝àdaç
przedstawienia sàdowi zaÊwiadczenia
o odbytej terapii i jej wynikach,
składania przez rodziców
okreÊlonych sprawozdaƒ;
nakazaç doprowadzenie Ci´ do sàdu
w celu przeprowadzenia z Tobà
rozmowy, zasi´gnàç informacji
ze szkoły o Twoich post´pach
w nauce i o tym, czy rodzice nawiàzali
i utrzymujà ze szkołà regularny
kontakt;
okreÊliç, jakie czynnoÊci nie mogà
byç dokonywane przez rodziców bez
zezwolenia sàdu albo poddaç
rodziców innym ograniczeniom.
CzynnoÊci te mogà dotyczyç zarówno
Ciebie, jak i Twojego majàtku, zmiany
miejsca Twojego pobytu, zmiany szkoły;
poddaç wykonywanie władzy
rodzicielskiej stałemu nadzorowi
kuratora sàdowego;
skierowaç Ci´ do organizacji
lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego lub innej placówki
sprawujàcej cz´Êciowà piecz´ nad
dzieçmi. W praktyce najcz´Êciej polega
to na umieszczeniu w internacie czy
skierowaniu do Êwietlicy Êrodowiskowej;
zarzàdziç umieszczenie Ci´ w rodzinie
zast´pczej albo placówce opiekuƒczowychowawczej;

powierzyç zarzàd Twoim majàtkiem
kuratorowi.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
nie pozbawia rodziców okreÊlonych praw
i obowiàzków dotyczàcych podejmowania
odpowiedzialnych decyzji, np. dotyczàcych
Twojego obywatelstwa, zmiany Twojego
imienia i nazwiska, okreÊlenia Twojego
miejsca pobytu, sposobu leczenia, kształtowania Êwiatopoglàdu czy wyboru kierunku
edukacji.
Pozbawienie władzy
rodzicielskiej
Sàd rodzinny i nieletnich mo˝e pozbawiç
rodziców władzy rodzicielskiej, je˝eli:
władza rodzicielska nie mo˝e byç
wykonywana przez rodziców
z powodu trwałej przeszkody
(np. wyjazdu jednego lub obojga
rodziców na stałe za granic´
i braku zainteresowania Tobà
albo odbywania wieloletniej kary
pozbawienia wolnoÊci),
rodzice nadu˝ywajà władzy
rodzicielskiej lub w sposób ra˝àcy
zaniedbujà swoje obowiàzki wzgl´dem
Ciebie (np. zmuszajà Ci´ do ci´˝kiej
pracy, wychowujà Ci´ we wrogoÊci
do drugiego z rodziców, wpajajà
zasady aspołeczne lub niemoralne).
Pami´taj! Pijaƒstwo,
marnotrawstwo, uchylanie si´
od Êwiadczeƒ alimentacyjnych
mogà byç uznane za ra˝àce
zaniedbywanie przez rodziców
swoich obowiàzków.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej mo˝e
byç orzeczone w stosunku do jednego
albo obojga rodziców. W razie ustania
przyczyny, która była podstawà pozbawienia władzy rodzicielskiej, sàd mo˝e władz´
rodzicielskà przywróciç.

PRAWA DZIECKA W OPIECE ZAST¢PCZEJ

terapià rodzinnà, poradnictwem
lub Êwiadczàcych rodzinie innà
pomoc,
niestosowania kar cielesnych,
regularnego posyłania Ci´ do szkoły,
zapewnienia Ci odpowiednich
warunków do nauki,
nawiàzania kontaktu ze szkołà;
nało˝yç na Ciebie okreÊlone obowiàzki,
                  np. zobowiàzaç Ci´
                              do regularnego
                          ucz´szczania do
                                    szkoły;
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Zawieszenie władzy
rodzicielskiej
Sàd rodzinny i nieletnich mo˝e orzec
zawieszenie władzy rodzicielskiej
w razie wystàpienia tzw. „przemijajàcej
przeszkody”, czyli np. kiedy rodzic
wyje˝d˝a za granic´, odbywa kar´
pozbawienia wolnoÊci, długotrwale
przebywa w zakładzie leczniczym
(w zwiàzku z chorobà psychicznà,
leczeniem uzale˝nieƒ). Zawieszenie
zostaje uchylone, gdy ustanie przyczyna
uniemo˝liwiajàca wykonywanie władzy
rodzicielskiej.
OPIEKA PRAWNA
Gdy rodzice nie ˝yjà, nie sà znani lub
nie majà pełnej zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych, gdy zostali pozbawieni władzy
rodzicielskiej lub gdy ich władza została
zawieszona, nad dzieckiem ustanawia
si´ opiek´ prawnà.

rodzinny i nieletnich. Przewa˝nie jest
to raz w roku.
W przypadku braku opiekuna prawnego
bàdê w sytuacji, kiedy nie mo˝na si´ z nim
skontaktowaç, a decyzje wobec Ciebie
wymagajà jego zgody, rozstrzyga zawsze
sàd rodzinny i nieletnich.
Wybrane rodzaje pieczy
zast´pczej
Rodzinne formy opieki zast´pczej:
rodzina zast´pcza spokrewniona je˝eli jest to mo˝liwe, mo˝esz
mieszkaç z osobami z najbli˝szej
rodziny, dziadkami czy starszym
rodzeƒstwem;

Nie ustanawia si´ opieki
prawnej, je˝eli masz choç jednego
z rodziców, któremu w Êwietle
prawa przysługuje władza
rodzicielska.
Do obowiàzków opiekuna prawnego
nale˝y sprawowanie opieki nad Tobà
i Twoim majàtkiem. Nad opiekunem
nadzór pełni sàd rodzinny i nieletnich.
Je˝eli np. odziedziczyłaÊ/eÊ mieszkanie
po swoich rodzicach, to opiekun prawny
nie mo˝e sprzedaç go bez zgody sàdu
rodzinnego i nieletnich. Gdyby sàd wydał
takà zgod´, mieszkania nie mo˝e nabyç
sam opiekun ani jego mał˝onek. Taka
zasada ma przeciwdziałaç nadu˝yciom
finansowym wobec Ciebie. Do obowiàzków
opiekuna prawnego nale˝y tak˝e składanie
w sàdzie pisemnego sprawozdania dotyczàcego Twojej sytuacji (np. jaki jest Twój
stan zdrowia, jak si´ uczysz itp.). Termin
składania sprawozdania wyznacza sàd

rodzina zast´pcza niespokrewniona gdy nie masz mo˝liwoÊci mieszkania
z najbli˝szà rodzinà, mo˝esz przebywaç
pod opiekà osób Ci nieznanych,
ale przygotowanych do pełnienia
roli opiekunów zast´pczych.
Sà dwa typy rodziny zast´pczej
niespokrewnionej - zawodowa
i niezawodowa.
rodzinny dom dziecka – w rodzinnym
domu dziecka mo˝e przebywaç
jednoczeÊnie nie wi´cej ni˝ oÊmioro
dzieci oraz osób, które osiàgn´ły
pełnoletnoÊç, przebywajàc w pieczy
zast´pczej. W takich domach cz´sto
przebywajà rodzeƒstwa, których
nie powinno si´ rozdzielaç,
umieszczajàc je w pieczy zast´pczej.

placówka opiekuƒczo-wychowawcza
(tzw. „dom dziecka”) - zapewnia
dzieciom całodobowà opiek´
i wychowanie oraz zaspokaja
niezb´dne potrzeby, w szczególnoÊci
emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne,
bytowe, społeczne i religijne;
placówka opiekuƒczo-wychowawcza
typu rodzinnego – jest to forma
zbli˝ona do rodzinnego domu dziecka.
Opieka zast´pcza to odpowiedzialne
zadanie, dlatego opiekunów zast´pczych
wspierajà inne osoby przygotowane
do udzielania pomocy, np. koordynatorzy
pieczy zast´pczej i rodziny pomocowe.
Mo˝e byç to wsparcie w codziennych
obowiàzkach, pomoc w opiece
nad dzieçmi, w terapii czy nauce.

na przysposobienie, czyli adopcj´. Adopcja
oznacza, ˝e zgodnie z prawem stajesz si´
dzieckiem swoich adopcyjnych rodziców.
Standardy (normy) opieki
zast´pczej w Polsce
Umieszczajàc Ci´ w pieczy
zast´pczej, zawsze nale˝y braç
pod uwag´ Twojà indywidualnà
sytuacj´, a wi´c znaleêç dla Ciebie
najbardziej odpowiednià form´
opieki. Najlepiej rodzinnà.
Dobrze, gdyby znajdowała si´
ona najbli˝ej miejsca zamieszkania
Twoich rodziców, tak abyÊ miał/a
mo˝liwoÊç ucz´szczania do swojej
szkoły, utrzymywania kontaktu
z rodzicami i rodzinà, a tak˝e
z kolegami i kole˝ankami.

Jak długo trwa piecza
zast´pcza
Opieka zast´pcza z zało˝enia ma charakter
czasowy – jest prowadzona do momentu,
kiedy Twoi rodzice pokonajà przeszkody,
które uniemo˝liwiały im wychowywanie
Ciebie i b´dà mogli z powrotem sami
przejàç nad Tobà opiek´. Aby tak si´ stało,
potrzebna jest pomoc specjalistów, którzy
pomogà Twoim rodzicom uporaç si´
z problemami, a Tobie - odnaleêç si´
w tym czasie w nowej sytuacji. Wszystkie
osoby, które wspierajà Twojà rodzin´
powinny dà˝yç do jej zjednoczenia i do tego,
abyÊ mógł/mogła wróciç do domu.

PRAWA DZIECKA W OPIECE ZAST¢PCZEJ

Instytujonalne formy opieki zast´pczej:

Czas przebywania w pieczy zast´pczej
mo˝e trwaç od kilku tygodni nawet
do kilkunastu lat, jeÊli powrót
dziecka do domu nie jest mo˝liwy.
JeÊli jesteÊ w opiece zast´pczej, to Twoi
rodzice najcz´Êciej majà ograniczonà
władz´ rodzicielskà lub sà jej pozbawieni.
JeÊli Twoi rodzice sà pozbawieni władzy
rodzicielskiej, to masz wtedy szans´

Wa˝ne jest tak˝e uwzgl´dnienie Twoich
potrzeb, jeÊli masz specjalne wymagania
ze wzgl´du na stan zdrowia, niepełnosprawnoÊç czy problemy z zachowaniem.
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Przebywajàc w pieczy zast´pczej,
masz prawo do kontaktów
z rodzicami i rodzeƒstwem,
a je˝eli sàd postanowi umieÊciç
w pieczy równie˝ Twoje rodzeƒstwo,
z zasady masz prawo do przebywania
z nim w jednej rodzinie zast´pczej
lub placówce. Je˝eli zaÊ przebywanie
z rodzeƒstwem jest dla Ciebie
z jakiegoÊ powodu niekorzystne
bàdê niebezpieczne, wcià˝ masz
prawo utrzymywaç z nim kontakty,
o ile sàd nie postanowi inaczej.
Utrzymywanie kontaktów nie zawsze
jest mo˝liwe osobiÊcie. Mo˝esz wówczas
telefonowaç, pisaç e-maile i listy,
korzystaç z komunikatorów elektronicznych
(np. Skype, Facebook czy Nasza klasa).
Zanim zostaniesz umieszczony/a w pieczy
zast´pczej, musisz byç odpowiednio
przygotowany/a i poinformowany/a
o tym, gdzie b´dziesz umieszczony/a
i, je˝eli to mo˝liwe, na jak długo.

Ci dobrze w nowym Êrodowisku, ˝ebyÊ
czuł/a si´ szanowany/a i wa˝ny/a.
Zadaniem opiekunów jest tak˝e zapewnienie
Ci dost´pu do opieki lekarskiej, opieka
nad Tobà w razie choroby i złego samopoczucia, zapewnienie Ci mo˝liwoÊci
kontynuowania nauki, pomoc w wyrównywaniu braków szkolnych i nadrabianiu
zaległoÊci. JednoczeÊnie opiekunowie
powinni umo˝liwiç Ci rozwijanie Twoich
uzdolnieƒ i zainteresowaƒ, poÊwi´caç
Ci mo˝liwie najwi´cej czasu i zadbaç,
abyÊ czuł/a si´ u nich bezpiecznie.
Muszà tak˝e szanowaç Twojà prywatnoÊç,
religi´ i potrzeb´ kontaktu z rówieÊnikami.
Powinni te˝ umo˝liwiaç Ci kontakt
z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi,
chyba ˝e sàd ograniczy Twoim rodzicom
mo˝liwoÊç kontaktów z Tobà.
Prawa dziecka w opiece
zast´pczej
Twoje prawa w czasie przebywania
pod opiekà opiekunów zast´pczych
sà takie same jak prawa dzieci wychowywanych przez rodziców biologicznych.
Prawa dzieci i młodzie˝y ˝yjàcych
na całym Êwiecie zapisane sà bowiem
w Konwencji o prawach dziecka Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Jest to mi´dzynarodowy dokument przyj´ty przez wiele
krajów, w tym Polsk´. Wa˝nym prawem,
z uwagi na temat tego rozdziału, jest prawo
wynikajàce z artykułu 20 tej Konwencji,
który stanowi:
„Dziecko, które nie mo˝e mieszkaç ze swoimi
rodzicami, ma prawo do specjalnej
ochrony i pomocy ze strony paƒstwa”.

Zadania opiekunów
zast´pczych
Opiekunowie zast´pczy powinni otoczyç
Ci´ codziennà opiekà i wsparciem,
pomagaç Ci w codziennych obowiàzkach
i rozwiàzywaniu problemów oraz doradzaç
w sprawach dla Ciebie wa˝nych. Powinni
traktowaç Ci´ w taki sposób, aby było

Pami´taj! JeÊli sàd podejmie
decyzj´ o umieszczeniu Ci´
poza rodzinà i przebywasz
w opiece zast´pczej, przysługujà
Ci wszystkie prawa dziecka,
o których pisaliÊmy
w rozdziale pt. Prawa dziecka.

1
Prawo do powrotu do rodziny
Osoby, które si´ Tobà opiekujà, powinny
działaç tak, aby jak najszybciej umo˝liwiç Ci
powrót do domu. Pami´taj, ˝e umieszczenie
Ci´ poza rodzinà powinno mieç charakter
czasowy, do momentu kiedy Twoi rodzice
b´dà w stanie odpowiednio si´ Tobà zajàç.
2
Prawo do utrzymywania
osobistych kontaktów z rodzicami
Masz prawo utrzymywaç mo˝liwie bezpoÊrednie kontakty ze swoimi rodzicami,
rodzeƒstwem i członkami dalszej rodziny, babcià, dziadkiem, wujkiem, ciocià i kuzynami,
o ile te kontakty nie sà dla Ciebie szkodliwe i zakazane przez sàd.
3
Prawo do stabilnego
Êrodowiska wychowawczego
Masz prawo, aby nowe Êrodowisko zast´pcze
i zast´pczy opiekunowie zmieniali si´ jak
najrzadziej. Wa˝ne, abyÊ nie tracił/a kontaktu z rówieÊnikami, których ju˝ poznałeÊ/aÊ,
a Twoje nowe miejsce pobytu było mo˝liwie
najbli˝ej domu rodzinnego.
4
Prawo do wyra˝ania opinii
w sprawach, które Ci´ dotyczà,
odpowiednio do Twojego wieku
i stopnia dojrzałoÊci
Masz prawo do swobodnego wyra˝ania
własnych poglàdów we wszystkich sprawach,
które Ci´ dotyczà, stosownie do swojego
wieku i dojrzałoÊci. W ka˝dym post´powaniu
sàdowym i administracyjnym dotyczàcym
Ciebie powinieneÊ/powinnaÊ mieç mo˝liwoÊç
wypowiadania si´ bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem przedstawiciela (rodzica bàdê
opiekuna prawnego).

5
Prawo do poszanowania
to˝samoÊci religijnej i kulturowej,
poszanowania prywatnoÊci
Ochrona Twojej prywatnoÊci polega na
ochronie tajemnicy korespondencji, informacji dotyczàcych Twojej sytuacji rodzinnej
i jej przeszłoÊci. Aktualnie, w czasach
wszechobecnego Internetu i łatwoÊci
dost´pu do informacji, masz prawo do
ochrony Twojego wizerunku w przekazach
medialnych (reporta˝ach, artykułach prasowych oraz Internecie). Masz te˝ prawo
zachowaç swojà odr´bnoÊç etnicznà, kulturowà, j´zykowà i religijnà.

6
Prawo do dost´pu
do informacji dotyczàcych
Twojego pochodzenia
Prawo to łàczy si´ z poczuciem to˝samoÊci –
ÊwiadomoÊcià swojego pochodzenia. Masz
prawo, aby Twoi opiekunowie wyra˝ali si´
z szacunkiem o Twojej rodzinie i przeszłoÊci.
W placówkach opiekuƒczo-wychowawczych,
np. domach dziecka, obowiàzuje dodatkowo
wewn´trzny regulamin, który reguluje zakres
praw i obowiàzków wychowanków. Zasady
w nim opisane powinny byç zawsze spójne
i zgodne z prawami dziecka przedstawionymi
w tym rozdziale.

PRAWA DZIECKA W OPIECE ZAST¢PCZEJ

Oto prawa, które szczególnie dotyczà
Ci´, jeÊli dorastasz w opiece zast´pczej
(wynikajà one z artykułu 4 Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zast´pczej)
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Prawa dziecka umieszczanego w opiece zast´pczej szczegółowo
wymieniajà nast´pujàce akty prawne:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuƒczy,
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zast´pczej.

Wi´cej informacji na temat adopcji znajdziesz w rozdziale
           Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej.
Wi´cej informacji na temat Konwencji o prawach dziecka znajdziesz
w rozdziale            Prawa dziecka.

Autorkà rozdziału jest Anna Wójcik.
Jestem politologiem ze specjalizacjà
prawno–kryminologicznà, absolwentkà Uniwersytetu
Warszawskiego, mediatorkà rodzinnà, czasowo
konsultantkà Fundacji Robinson Crusoe. Wiele lat
pracowałam w Biurze Rzecznika Praw Dziecka,
starajàc si´ pomagaç dzieciom i wspieraç je,
a tak˝e chroniç ich prawa. Przedmiotem mojego
szczególnego zainteresowania jest prawo rodzinne
obejmujàce sprawy zwiàzane z władzà rodzicielskà
i kontaktami z dzieckiem, a tak˝e zast´pczymi
formami opieki, zagadnieniem adopcji i mediacji
rodzinnej. Uczestniczyłam w interwencjach
i wizytacjach, kiedy prawa dzieci były naruszane. Przygotowywałam wystàpienia generalne Rzecznika Praw Dziecka. Aktualnie z ogromnà przyjemnoÊcià zajmuj´ si´ przygotowywaniem kandydatów do pełnienia roli rodziców adopcyjnych i poszukiwaniem rodzin
dla dzieci, które nie mogà byç wychowywane przez swoich biologicznych rodziców. Praca
ta daje mi radoÊç i satysfakcj´, a w równej mierze uczy pokory. Jednak mojà najwy˝szà
wartoÊcià jest moja rodzina – mà˝ Ambro˝y i dzieci, Inga i Miłosz. Jestem przekonana,
˝e ka˝dego dnia nale˝y doceniaç to, co mamy, a w ˝yciu szukaç dobrych stron. Lubi´
podró˝owaç, odkrywaç nowe miejsca i kosztowaç kultury innych narodów. Od kilku
miesi´cy realizuj´ swoje odwieczne marzenie – ucz´ si´ gry na pianinie!

Postaw krzy˝yk, jeÊli potrafisz odpowiedzieç na pytanie  
Czy wiesz, jakie prawa gwarantuje Ci konstytucja?
Czy wiesz, co zrobiç, ˝eby uzyskaç dowód osobisty?
Czy wiesz, jak wnieÊç pozew o alimenty?
Czy wiesz, co zrobiç, jeÊli otrzymasz spadek?
Czy wiesz, czym zajmuje si´ Rzecznik Praw Obywatelskich?

Suma krzy˝yków przy odpowiedziach TAK to Twój wynik.

0-2

Wyglàda na to, ˝e
prawa i obowiàzki
osoby dorosłej to dla
Ciebie „czarna magia”.
Przeczytaj ten rozdział
jak najszybciej!

3-4

Wkraczasz w dorosłoÊç
ze sporà wiedzà
o swoich prawach.
Przeczytaj ten rozdział,
aby dowiedzieç si´
jeszcze wi´cej.

5

Wyglàda na to,
˝e poruszanie si´
w gàszczu przepisów
nie sprawia Ci trudnoÊci!
Aby poczuç si´ jeszcze
pewniej, przeczytaj ten
rozdział.

W ˝yciu ka˝dego młodego człowieka przychodzi taki moment,
˝e chciałby ju˝ byç dorosły. Gdy jednak zastanowimy si´, co to
znaczy byç dorosłym, jakie skutki niesie uzyskanie pełnoletnoÊci,
wizja ta mo˝e budziç pewien niepokój i niepewnoÊç. „Czy poradz´ sobie z nowymi prawami i obowiàzkami?”. PowinieneÊ/
powinnaÊ wiedzieç, ˝e osoby dorosłe te˝ czasami nie wiedzà,
jak postàpiç w danej sytuacji. Nie pozostaje im wówczas nic innego, ni˝ poszukaç konkretnych informacji na temat sposobów
rozwiàzania problemu lub zwróciç si´ o pomoc do innych osób.
Na progu dorosłego ˝ycia mo˝esz spodziewaç si´ trudnych
i nowych dla Ciebie sytuacji. Na pewno warto mieç pomysł, jak
sobie z nimi poradziç.
W tym rozdziale omówimy najcz´stsze sytuacje, w jakich mo˝esz
si´ znaleêç i podpowiemy, jak si´ wtedy zachowaç lub gdzie
szukaç pomocy w rozwiàzaniu trudnoÊci.

PRAWA I OBOWIÑZKI OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Autodiagnoza
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KONSTYTUCJA
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(zwana te˝ „ustawà zasadniczà” albo
po prostu „konstytucjà”) to najwa˝niejszy
akt prawny naszego kraju. Jest to zbiór
przepisów dotyczàcych ustroju paƒstwa
i zasad, jakie w nim obowiàzujà, a tak˝e
obowiàzków władz publicznych oraz praw
i obowiàzków obywateli. Wszystkie inne
akty prawne (np. ustawy i rozporzàdzenia)
muszà byç zgodne z konstytucjà. Na stra˝y
tej zgodnoÊci stoi Trybunał Konstytucyjny.
Prawa i wolnoÊci
Twoje najwa˝niejsze prawa mo˝esz znaleêç
w drugim rozdziale konstytucji, pt. WolnoÊci, prawa i obowiàzki człowieka i obywatela. Sà wÊród nich:
równoÊç obywateli, w tym równoÊç
wobec prawa bez wzgl´du
na płeç, urodzenie, ras´, narodowoÊç,
wykształcenie, zawód i wyznanie;
zagwarantowanie obywatelom
wolnoÊci i praw osobistych,
np. prawa do sprawiedliwego procesu,
wolnoÊci sumienia i religii czy prawa
do wychowania dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami;
zagwarantowanie praw obywatelskich,
w tym:
politycznych – np. prawa do
uczestniczenia w zgromadzeniach
publicznych, wolnoÊci zrzeszania
si´, prawa do decydowania
o władzy paƒstwowej poprzez
uczestnictwo w wyborach, prawo
do składania petycji i skarg
na działanie przedstawicieli
władzy;
ekonomicznych, socjalnych
		 i kulturalnych – np. prawa
do własnoÊci, dziedziczenia,
prawa do nauki (obowiàzek
szkolny do ukoƒczenia 18 roku
˝ycia), prawa dost´pu do dóbr
kultury (np. zabytków i bibliotek).

Ochrona praw i wolnoÊci
Konstytucja RP okreÊla te˝, w jaki sposób
paƒstwo chroni zagwarantowane w niej
wolnoÊci i prawa. Jako obywatel/ka masz
prawo do:
niezawisłego, dwuinstancyjnego
i bezstronnego sàdu - dwuinstancyjnoÊç oznacza, ˝e jeÊli w Twojej
sprawie jakiÊ sàd (nazywany sàdem
pierwszej instancji) wydał orzeczenie,
z którym si´ nie zgadzasz, masz
mo˝liwoÊç odwołaç si´ od tej decyzji
do sàdu odwoławczego,
czyli sàdu drugiej instancji;
zaskar˝ania orzeczeƒ i decyzji;
zło˝enia skargi do Trybunału
Konstytucyjnego lub/i wniosku
do Rzecznika Praw Obywatelskich
o pomoc w ochronie swoich wolnoÊci
lub praw naruszonych przez
organy władzy publicznej.
Obowiàzki
Konstytucja RP wymienia tak˝e obowiàzki
obywatela wzgl´dem paƒstwa.
WÊród nich sà m.in.:
koniecznoÊç przestrzegania prawa,
koniecznoÊç ponoszenia ci´˝arów

Dowód osobisty
Aby korzystaç z wolnoÊci i praw, które
gwarantuje Ci konstytucja, musisz
posiadaç dokument to˝samoÊci, czyli
dowód osobisty. Po skoƒczeniu 18 roku
˝ycia masz obowiàzek posiadaç dowód
osobisty, który umo˝liwia zidentyfikowanie
Ci´ na podstawie numeru PESEL. Jak
uzyskaç dowód?
Krok 1.
Składasz odpowiedni formularz, czyli
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Formularz mo˝esz pobraç w urz´dzie
gminy lub dzielnicy w wydziale spraw
obywatelskich albo pobraç ze strony
internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych:
www.msw.gov.pl. Wypełniony wniosek
musisz zło˝yç osobiÊcie do urz´du
gminy, na terenie której jesteÊ na stałe
zameldowany/a. JeÊli nie masz meldunku
stałego, zgłoÊ si´ do gminy, gdzie byłeÊ/aÊ
po raz ostatni zameldowany/a na pobyt
stały. JeÊli masz trudnoÊç z ustaleniem
właÊciwego urz´du gminy, zgłoÊ si´ do
Urz´du Dzielnicy Warszawa-ÂródmieÊcie tam powinny zgłaszaç si´ osoby z całej
Polski, które majà takà trudnoÊç.
Krok 2.
Do wniosku dołàczasz:
dwie jednakowe fotografie
o wymiarach 35 x 45 mm (pami´taj,
aby powiedzieç w zakładzie fotograficznym, ˝e muszà to byç zdj´cia
do dowodu osobistego);
odpis skrócony aktu urodzenia
(je˝eli nie zawarłeÊ/aÊ mał˝eƒstwa).
JeÊli nie masz aktu urodzenia,
to mo˝esz go otrzymaç w urz´dzie
stanu cywilnego właÊciwym dla Twojego
miejsca urodzenia. Np. jeÊli urodziłeÊ/aÊ
si´ w szpitalu poło˝niczym na terenie

dzielnicy Warszawa-Wola, to swój akt
urodzenia uzyskasz w Urz´dzie Stanu
Cywilnego Dzielnicy Warszawa-Wola;
odpis skrócony aktu mał˝eƒstwa
(jeÊli zawarłeÊ/aÊ zwiàzek mał˝eƒski).

Krok 3.
Po odbiór dowodu osobistego musisz
zgłosiç si´ osobiÊcie. Dowód wydawany
jest bezpłatnie w terminie do 30 dni
od daty zło˝enia wniosku.
PRAWA I OBOWIÑZKI PUBLICZNE
Prawa publiczne to:
czynne i bierne prawo wyborcze,
prawo do udziału w sprawowaniu
wymiaru sprawiedliwoÊci,
czyli bycia zawodowym s´dzià
lub ławnikiem,
prawo do pełnienia funkcji
w organach i instytucjach
paƒstwowych, instytucjach
samorzàdu terytorialnego
i zawodowego,
prawo uzyskiwania stopni
wojskowych, orderów, odznaczeƒ
i tytułów honorowych.

PRAWA I OBOWIÑZKI OSOBY PEŁNOLETNIEJ

i Êwiadczeƒ publicznych, np. obowiàzek
odprowadzania podatku
od dochodów (PIT),
obrona Ojczyzny.
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Czynne prawo wyborcze
W Polsce prawo do udziału w głosowaniu
(np. w wyborach Prezydenta RP,
wyborach do parlamentu,
wyborach samorzàdowych)
to czynne prawo wyborcze.
Oddanie głosu w wyborach
na swojego kandydata
lub kandydatk´ przysługuje
osobom posiadajàcym
obywatelstwo polskie,
które najpóêniej
w dniu wyborów
koƒczà 18 lat,
nie sà
pozbawione
praw
publicznych
i nie sà
osobami
ubezwłasnowolnionymi.
Osoba ubezwłasnowolniona
to osoba, która z powodu choroby
psychicznej, niepełnosprawnoÊci
intelektualnej lub choroby
alkoholowej została uznana przez
sàd za niezdolnà do dokonywania
w swoim imieniu czynnoÊci prawnych.
W zwiàzku z tym orzeczeniem
sàd ustanawia dla osoby
ubezwłasnowolnionej całkowicie
opiekuna prawnego, który
b´dzie jà reprezentowaç
we wszystkich sprawach.

Bierne prawo wyborcze
To prawo do kandydowania np. w wyborach
do Sejmu RP, Senatu RP lub na urzàd Prezydenta RP. Bierne prawo wyborcze ma ka˝dy
obywatel RP, który posiada czynne prawo
wyborcze i spełnia inne wymogi np. dotyczàce wieku i miejsca zamieszkania.
Szczegółowe informacje o organizacji
i zasadach udziału w wyborach mo˝na

znaleêç na oficjalnej stronie Paƒstwowej
Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl.
Informacje o siedzibach poszczególnych obwodów głosowania mo˝esz uzyskaç w urz´dzie
gminy, w której jesteÊ zameldowany/a.
Obowiàzek obrony
Ojczyzny - kwalifikacja wojskowa
1 stycznia 2010 r. w Polsce przestał
funkcjonowaç obowiàzkowy pobór
do wojska. Obecnie funkcjonuje armia
zawodowa (Profesjonalne Siły Zbrojne).
Zgodnie z konstytucyjnà zasadà równoÊci
obywateli, ˝ołnierzem zawodowym mo˝e
byç zarówno kobieta, jak i m´˝czyzna.
W sytuacjach kryzysowych armia zawodowa
mo˝e byç wzmocniona przez Narodowe
Siły Rezerwowe (NSR) utworzone z ˝ołnierzy
rezerwy, z którymi zostały zawarte kontrakty
na ochotnicze pełnienie słu˝by wojskowej
w ramach NSR. Wojsko Polskie przygotowało
dla młodych ludzi zainteresowanych
podpisaniem takich kontraktów ofert´
odbycia słu˝by przygotowawczej, która
mo˝e trwaç od 4 do 6 miesi´cy,
w zale˝noÊci od stopnia wojskowego,
na jaki chce si´ kształciç kandydat/ka.
JeÊli zdecydujesz si´ na ochotnicze
pełnienie słu˝by wojskowej w ramach NSR,
w trakcie odbywania słu˝by przygotowawczej
otrzymasz ˝ołd, czyli wynagrodzenie
(około 1000 zł brutto).
Wi´cej informacji na temat przeszkolenia wojskowego w ramach słu˝by przygotowawczej znajdziesz w Wojskowej Komendzie Uzupełnieƒ (WKU). Adresy WKU
znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony
Narodowej: www.mon.gov.pl.
Obowiàzek podatkowy
dla osób fizycznych (PIT)
JeÊli pracujesz i zarabiasz pieniàdze
na terytorium Polski, to masz obowiàzek
odprowadzania podatku.
Uwaga! JeÊli nie masz dochodu,
nie składasz deklaracji podatkowej.

Składanie zeznania
podatkowego
JeÊli zarabiasz, raz na rok masz obowiàzek
zło˝yç zeznanie podatkowe, czyli rozliczyç
si´ w urz´dzie skarbowym z podatku,

który płaciłaÊ/eÊ w ciàgu roku. Dzi´ki
temu urzàd sprawdzi, czy zapłaciłaÊ/eÊ
odpowiednià kwot´ podatku.
Dochodu nie stanowià:
alimenty,
Êwiadczenia z tytułu usamodzielniania
(pomoc na kontynuowanie nauki,
usamodzielnienie i zagospodarowanie),
Êwiadczenia z pomocy społecznej
(zasiłki celowe lub okresowe i inne).
Oznacza to, ˝e otrzymujàc takie Êwiadczenia,
nie musisz rozliczaç si´ z nich w urz´dzie
skarbowym.
Aby rozliczyç si´ z urz´dem skarbowym:
jeÊli nie prowadzisz działalnoÊci
gospodarczej (jednoosobowej lub firmy),
do zło˝enia PIT- u wystarczy Ci numer
PESEL;
jeÊli prowadzisz działalnoÊç gospodarczà
do zło˝enia rozliczenia musisz posiadaç
NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej),
składajàcy si´ z kombinacji 10 cyfr.
Po NIP zgłoÊ si´ do naczelnika urz´du
skarbowego.

JeÊli otrzymujesz rent´ rodzinnà, rozliczenia z urz´dem skarbowym dokona
za Ciebie Zakład Ubezpieczeƒ Społecznych (ZUS).
Otrzymasz wtedy od ZUS-u PIT-40.
ZUS rozliczy Ci´ z urz´dem skarbowym
tylko w sytuacji, kiedy renta rodzinna
jest Twoim jedynym dochodem i w danym
roku kalendarzowym nie zamierzasz
skorzystaç z ˝adnych odliczeƒ. W tym celu
do 10 stycznia musisz zło˝yç w ZUS-ie
OÊwiadczenie dla celów dokonania rocznego
rozliczenia podatku dochodowego (PIT-12).
Wówczas do koƒca lutego ZUS ma obowiàzek
sporzàdziç dla Ciebie PIT-11 (Informacja
o dochodach oraz pobranych zaliczkach
na podatek dochodowy).
W innym wypadku (np. jeÊli oprócz renty
rodzinnej w danym roku miałeÊ/aÊ inne
êródła dochodu) musisz sam/a dokonaç
rozliczenia podatku dochodowego.
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Podatek to okreÊlona cz´Êç
dochodu, jaki uzyskujesz. Twój
podatek, razem z podatkami innych
osób, trafia do bud˝etu paƒstwa.
Bud˝et to pula pieni´dzy przekazana
przez wszystkich obywateli i obywatelki,
która jest przeznaczana na pokrycie
kosztów funkcjonowania paƒstwa.
Z bud˝etu opłacane sà m.in.
funkcjonowanie szkół, szpitali
i sàdów, budowa dróg czy działanie
instytucji publicznych (np. domów
dziecka i oÊrodków pomocy
społecznej). JeÊli pracujesz
„na czarno” i nie płacisz podatku,
nie dokładasz si´ do bud˝etu,
czyli wspólnej „kasy”. Przez to jest
mniej pieni´dzy na sfinansowanie
instytucji i działaƒ, z których
wszyscy korzystamy.
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Warto dowiedzieç si´, jakie w danym
roku podatkowym obowiàzujà ulgi
podatkowe oraz jakiej sà wysokoÊci
(np. ulga rehabilitacyjna dla osób,
które posiadajà orzeczenie
o niepełnosprawnoÊci, ulga
za korzystanie z Internetu
lub ulga prorodzinna z tytułu
posiadania i wychowywania
małoletnich dzieci). Warto
tak˝e sprawdziç, w jaki sposób
nale˝y udokumentowaç prawo
do ich odliczenia. Wi´cej
informacji o składaniu PIT-u
znajdziesz na stronie
internetowej: www.pit.pl,
a tak˝e w rozdziale 6 tego
przewodnika, pt. Kontakt
z instytucjami i urz´dami.
Pełna zdolnoÊç
do czynnoÊci prawnych
Gdy ukoƒczysz 18 lat, nie tylko zaczynasz
korzystaç z przysługujàcych Ci praw
obywatelskich, ale równie˝ nabywasz
pełnà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych.
Oznacza to, ˝e mo˝esz we własnym
imieniu nabywaç prawa i zaciàgaç
zobowiàzania, np. uzyskaç kredyt z banku.
Pami´taj, ˝e dokonana przez Ciebie
czynnoÊç jest wa˝na i rodzi okreÊlone
w prawie i umowie konsekwencje,
np. uprawnia bank do podj´cia czynnoÊci
egzekucyjnych w przypadku nieterminowego spłacania przez Ciebie rat („egzekucja”
oznacza tu Êciàgni´cie długu od osoby
zadłu˝onej, czyli od Ciebie).
DOCHODZENIE SWOICH PRAW
W przypadku gdy dwie strony sporu
(konfliktu) nie sà w stanie dojÊç do porozumienia lub gdy wynika to z przepisów
prawa (np. w sprawie o rozwód
lub zaprzeczenie ojcostwa, w której nie jest
mo˝liwe zawarcie ugody), konieczny jest
udział sàdu. W zale˝noÊci od dziedziny
i wartoÊci sporu (np. spór mi´dzy

pracownikiem a pracodawcà,
spór mi´dzy bankiem, który
udzielił Ci kredytu a Tobà,
gdy nie spłacasz rat kredytu,
spór mi´dzy rodzicami
dotyczàcy sposobu
wykonywania władzy
rodzicielskiej
nad wspólnym
dzieckiem),
właÊciwy b´dzie
odpowiedni wydział
sàdu rejonowego
lub okr´gowego.

Sàdy rejonowe i okr´gowe zwykle
posiadajà wydziały:
cywilny,
karny,
rodzinny i nieletnich,
pracy i ubezpieczeƒ
społecznych,
ksiàg wieczystych.
Najcz´Êciej po uzyskaniu pełnoletnoÊci
przez wychowanków pieczy zast´pczej zachodzi koniecznoÊç uregulowania w sàdzie
spraw zwiàzanych z alimentami wobec
nich lub dotyczàcych ich majàtku osobistego.
Alimenty (wydział rodzinny
i nieletnich w sàdzie rejonowym)
Ka˝dy, kto pozostaje w niedostatku,
mo˝e wnieÊç pozew o alimenty od osób
zobowiàzanych do alimentacji. Osoby
zobowiàzane do alimentacji to krewni
w linii prostej, czyli dziadkowie, rodzice,
dzieci i rodzeƒstwo. Np. gdybyÊ chciał/a
wystàpiç do sàdu z pozwem o alimenty,
to w pierwszej kolejnoÊci obowiàzek
alimentacyjny cià˝y na Twoich rodzicach,
nawet gdy byli oni pozbawieni wobec
Ciebie władzy rodzicielskiej. W nast´pnej

W pozwie o alimenty musisz:
podaç dane sàdu,
do którego
kierujesz pozew;
podaç swoje dane
(imi´ i nazwisko,
adres zamieszkania
lub/i adres
do korespondencji);
podaç dane osób
zobowiàzanych
do ło˝enia na Twoje
utrzymanie;
wskazaç,
˝e wyst´pujesz
o nało˝enie
na osoby zobowiàzane
obowiàzku alimentacyjnego
w okreÊlonej przez Ciebie wysokoÊci
(nale˝y podaç konkretnà kwot´);
prosiç sàd o zabezpieczenie
Twego roszczenia, czyli ustalenie
alimentów „tymczasowych”.
Pami´taj, ˝e nale˝y wskazaç konkretnà
kwot´ „tymczasowych” alimentów,
o jakà wyst´pujesz.
Przykładowy wzór pozwu o alimenty składanego przez dorosłe dziecko, np. wychowanka pieczy zast´pczej przeciwko rodzicowi
do sàdu rodzinnego znajdziesz na stronie 26.

Post´powanie o ustalenie
obowiàzku alimentacyjnego
(lub podwy˝szenie zasàdzonych
wczeÊniej alimentów) jest dla
Ciebie bezpłatne, jeÊli to Ty
wnosisz pozew.
Po wydaniu orzeczenia przez sàd musisz
zgłosiç si´ do sekretariatu wydziału,
który prowadzi to post´powanie i odebraç
odpis orzeczenia. Na rozprawie, na której      
zapadło orzeczenie, sàd pouczy Ci´,
       w jakim terminie mo˝esz odebraç
         wyrok alimentacyjny z sekretariatu
           wydziału.
             JeÊli sprawa odbyła si´ bez
                Twego udziału, to takie
                  informacje uzyskasz
                 telefonicznie lub osobiÊcie
                w sekretariacie wydziału.
               JeÊli sàd wydał orzeczenie
            na posiedzeniu niejawnym (czyli  
               bez obecnoÊci/wzywania stron),
                wówczas sàd dor´cza
                   to orzeczenie stronom
                   post´powania.
                  Pami´taj, ˝e w sprawach
                  o alimenty dopuszczalna
                   jest tzw. egzekucja
komornicza. Oznacza to,
                    ˝e jeÊli osoba zobowiàzana
                     przez sàd, ˝eby płaciç Ci
                    alimenty, nie robi tego,  
mo˝esz zwróciç si´ do komornika sàdowego z wnioskiem o to, by wyegzekwował
(czyli „Êciàgnàł”) nale˝ne Ci alimenty
od tej osoby. Aby to uczyniç, musisz
z sekretariatu wydziału odebraç odpis
orzeczenia z klauzulà wykonalnoÊci
i nast´pnie zło˝yç go u komornika sàdowego wraz z wnioskiem o wszcz´cie egzekucji.  
Informacj´ o siedzibach komorników
sàdowych uzyskasz w sekretariatach
wydziałów cywilnych lub rodzinnych
sàdu rejonowego.
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kolejnoÊci sàd sprawdza, czy mo˝liwe
jest zasàdzenie alimentów na Ciebie
od Twoich dziadków ze strony mamy/taty
lub Twojego dorosłego i samodzielnego
finansowo rodzeƒstwa.
JeÊli jesteÊ osobà pełnoletnià, kontynuujesz
nauk´, nie jesteÊ w stanie samodzielnie
si´ utrzymaç i nie posiadasz własnego
majàtku, powinieneÊ/powinnaÊ wystàpiç
z pozwem o ustalenie alimentów od Twoich
rodziców do wydziału rodzinnego i nieletnich
w sàdzie rejonowym w miejscu, gdzie
mieszkasz. JeÊli kiedykolwiek wczeÊniej
zostały ju˝ ustalone alimenty na Ciebie
od rodzica/ów, mo˝esz wnieÊç pozew
o podwy˝szenie alimentów.
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MiejscowoÊç . . . . . . . . ., dnia . . . . . . .
(wpisz tu nazw´ miejscowoÊci, w której
znajduje si´ sàd, do którego piszesz)
Sàd Rejonowy w  . . . . . . . . . . . . . .
Wydział . . . . Rodzinny i Nieletnich
(w miejsce kropek wpisz numer wydziału,
do którego kierujesz pismo)
Powód/-ka: . . . . . . . . . . . .
zam.  . . . . . . .
Pozwana/-y: . . . . . . . . . . .
zam. ………….

(Twoje imi´ i nazwisko)
(Twój adres zamieszkania)
(imi´ i nazwisko rodzica)
(adres zamieszkania rodzica)

Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
Wnosz´ o:
1. Zasàdzenie od pozwanego/ej ………….  (imi´ i nazwisko pozwanego/ej)
na rzecz powódki/powoda …………. (Twoje imi´ i nazwisko) alimentów
w wys. ………… złotych miesi´cznie płatnych do dnia 10 ka˝dego miesiàca
z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatnoÊci.
2. Zabezpieczenie powództwa przez zobowiàzanie pozwanej/ego ………….
(imi´ i nazwisko pozwanego/ej) do uiszczenia na rzecz powódki/powoda
…………. (Twoje imi´ i nazwisko) kwoty …………. złotych miesi´cznie
do dnia 10 ka˝dego miesi´ca z góry do czasu ukoƒczenia sporu.
Uzasadnienie:
Urodziłam/em si´ dnia …………. (dzieƒ, miesiàc i rok Twoich urodzin) roku
w …………. (nazwa miejscowoÊci, w której si´ urodziłeÊ/aÊ). Jestem synem/córkà
pozwanego/ej. Od roku …… byłam/em wychowankà/wychowankiem ………….
(nazwa formy pieczy zast´pczej, w której przebywałeÊ/aÊ).
Dowód: skrócony akt urodzenia powódki/powoda ………(Twoje imi´ i nazwisko)
Aktualnie jestem osobà usamodzielnianà i …………. (tu napisz, z jakiej pomocy
dla osób usamodzielnianych korzystasz). Ponadto kontynuuj´ nauk´ w ………….
(nazwa i adres szkoły, do której ucz´szczasz) i z tego powodu nie mog´ podjàç
pracy zarobkowej.             
   
Dowód: zaÊwiadczenie ze szkoły/uczelni lub powiatowego centrum pomocy
rodzinie.
Moje miesi´czne koszty utrzymania Êrednio wynoszà: …………. (wpisz Êrednià
kwot´). W tym na: ˝ywnoÊç ….. zł, ubrania ….. zł,  opłaty za np. wynajem
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Wobec powy˝szego ˝àdanie wyra˝one w pozwie, jak i wniosek o zabezpieczenie
powództwa, sà w pełni uzasadnione.
...................
Podpis powódki/powoda (czyli Twój)
Załàczniki:
1. Skrócony odpis aktu urodzenia powódki/powoda
2. ZaÊwiadczenie ze szkoły/uczelni
3. ZaÊwiadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie
    o statusie osoby usamodzielnianej i wysokoÊci Êwiadczonej pomocy
4. Inne zaÊwiadczenia/kopie rachunków potwierdzajàce ponoszone wydatki
5. Odpis pozwu
6. Kserokopie załàczników
Rozliczenie opieki
(wydział rodzinny i nieletnich
sàdu rejonowego)
JeÊli sàd opiekuƒczy ustanowił dla Ciebie
opiekuna prawnego, kiedy byłeÊ małoletni/a,
gdy skoƒczysz 18 lat, sàd wezwie Twojego
opiekuna do zło˝enia sprawozdania z tego,
jak zarzàdzał Twoim majàtkiem (np. czy
dobrze dysponował Twojà rentà rodzinnà,
zarzàdzał Twoim mieszkaniem lub innymi
nieruchomoÊciami itp.). Twój opiekun
prawny po zakoƒczeniu sprawowania
opieki mo˝e wystàpiç do sàdu rodzinnego
o przyznanie mu wynagrodzenia
za pełnienie nad Tobà opieki. JeÊli
posiadasz własny majàtek, sàd mo˝e przyznaç
Twojemu opiekunowi wynagrodzenie
z Twojego majàtku. JeÊli nie posiadasz
własnego majàtku, sàd poleci wypłacenie
wynagrodzenia oÊrodkowi pomocy
społecznej. Sàd, rozwa˝ajàc zasadnoÊç
przyznania opiekunowi wynagrodzenia,
zbada nakład pracy opiekuna podczas
sprawowania opieki (np. zarzàdzanie
Twoim rachunkiem bankowym i mieszkaniem, wyst´powanie o przyznanie renty
rodzinnej). JeÊli sàd uzna roszczenia
za zasadne, okreÊli kwot´ miesi´cznego

wynagrodzenia dla Twojego opiekuna
prawnego oraz czas, za jaki przyznaje
wynagrodzenie. Maksymalna miesi´czna
kwota takiego wynagrodzenia na dzieƒ
1 stycznia 2012 r. to 379 zł.
Post´powanie spadkowe
(wydział cywilny sàdu rejonowego)
JeÊli jesteÊ ju˝ pełnoletni/a i oka˝e si´,
˝e ktoÊ z Twoich bliskich, np. rodzic
lub dziadek, zmarł i pozostawił po sobie
majàtek lub jego cz´Êç, powinieneÊ/
powinnaÊ wystàpiç do wydziału cywilnego
sàdu rejonowego, gdzie ostatnio
zamieszkiwał zmarły z wnioskiem
o stwierdzenie nabycia spadku po tej
osobie. Mo˝esz te˝ wziàç udział w takiej
sprawie, jeÊli wniosek zło˝ył inny spadkobierca. Orzeczenie sàdu w sprawie spadku
jest niezb´dne, np. do załatwienia spraw
zwiàzanych z mieszkaniem spółdzielczym
lub własnoÊciowym po osobie zmarłej.
Prawo spółdzielcze mówi o tym, ˝e w ciàgu
12 miesi´cy od Êmierci członka spółdzielni
mieszkaniowej nale˝y wskazaç osob´,
która b´dzie uprawniona do ubiegania si´ o przyj´cie jej na członka danej
spółdzielni.
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mieszkania ….. zł, lekarstwa ….. zł i inne ………….  (wymieƒ wszystkie rodzaje
wydatków, jakie ponosisz co miesi´c).
Dowód: zaÊwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, rachunki za leki, inne rachunki.
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Pami´taj! Dochodzàc przed
sàdem swoich praw do mieszkania,
b´dziesz musiał/a ponieÊç
zwiàzane z tym koszty sàdowe,
np. zapłaciç opłat´ sàdowà
(dla sprawy dotyczàcej spadku
taka opłata wynosi 50 zł)
czy opłaciç koszty powołanego
przez Ciebie biegłego.
JeÊli „przegrałeÊ/aÊ” spraw´,
musisz liczyç si´ z koniecznoÊcià
pokrycia kosztów działania
Twojego przeciwnika w sprawie.

Historia Tomka
W moim mieÊcie mało uwagi poÊwi´ca
si´ sprawom młodzie˝y. Nie ma nawet
miejsca, gdzie mo˝na „poÊmigaç”
na desce. Widziałem, jak dzieciaki
po szkole siedzà na ulicy, bo nie majà
co robiç. PomyÊlałem: „a mo˝e zbudujemy skatepark?”. Poszedłem
do urz´du gminy zapisaç si´
na rozmow´ z burmistrzem, ale w dniu
spotkania okazało si´, ˝e jednak
nie ma czasu spotkaç si´ ze mnà.
Postanowiłem wi´c, ˝e to ja si´
spotkam z burmistrzem.
Nast´pnego dnia stałem pod
urz´dem ju˝ od godz. 7.30 - pół
godziny przed otwarciem. Kiedy
burmistrz wchodził do budynku,
podszedłem do niego i zgodził
si´ ze mnà porozmawiaç.
Opowiadałem mu, ˝e młodzie˝
nie ma gdzie jeêdziç na desce.
Burmistrz posłuchał i obiecał
wsparcie. Musiałem przedstawiç
swój pomysł radnym podczas
sesji rady miejskiej
i przygotowaç
propozycj´
bud˝etu.
Chodziłem
na spotkania

JeÊli nie jesteÊ w stanie ponieÊç kosztów
sàdowych, mo˝esz wnioskowaç do sàdu
o zwolnienie Ci´ z ich ponoszenia. Do pisma
musisz dołàczyç wypełnione OÊwiadczenie
o stanie rodzinnym, majàtku, dochodach
i êródłach utrzymania osoby fizycznej. Druk
takiego oÊwiadczenia znajdziesz w sekretariacie ka˝dego wydziału lub na oficjalnej
stronie Ministerstwa SprawiedliwoÊci:
www.bip.ms.gov.pl, w zakładce
DziałalnoÊç.
Przykładowy wzór wniosku o zwolnienie
z kosztów sàdowych i przyznanie adwokata/
radcy prawnego w sprawie o spadek
po zmarłej matce znajdziesz na stronie 30.

radnych co miesiàc. Potem jeszcze
zebrałem podpisy młodzie˝y w szkołach,
˝eby pomysł miał wi´ksze szanse. Razem
                      z kolegami objechaliÊmy
                        wszystkie szkoły w okolicy
         i zebraliÊmy 860 podpisów.
                          To zrobiło na radnych
                     du˝e wra˝enie i w koƒcu dali
                        pieniàdze. Od tamtego
                     czasu min´ły ju˝ dwa lata.
               Budowa skateparku rusza za rok,
                pochłonie 730 tys. zł. Znajomi
                   mówià, ˝e to wielki sukces.      
                     Po tym wydarzeniu kilka
lokalnych ugrupowaƒ
                  zaprosiło mnie,
                                 ˝ebym startował
                                     w wyborach
            samorzàdowych z ich listy i został
            radnym w naszej gminie.
            Wystartowałem, ale nie zostałem
           wybrany. Mo˝e to nawet lepiej,
           bo w tym roku zdawałem matur´
              i mogłem spokojnie si´ do niej
             przygotowaç. Je˝eli czegoÊ si´
             w ˝yciu chce, ma si´ odrobin´
            determinacji, to mo˝na. Gdybym
                 sam nie zainicjował budowy
             skateparku, doroÊli do dzisiaj
                          nie podj´liby tematu.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)
stoi na stra˝y wolnoÊci i praw człowieka
i obywatela okreÊlonych w Konstytucji RP
i innych przepisach prawa. Rzecznik działa
z urz´du (z własnej inicjatywy) lub na wniosek
(np. zło˝ony przez Ciebie). Bada, czy nastàpiło
naruszenie prawa oraz zasad współ˝ycia
i sprawiedliwoÊci społecznej przez organy,
organizacje albo instytucje zobowiàzane
do przestrzegania i realizacji wolnoÊci
człowieka i obywatela. Robi to na wniosek
osób fizycznych lub prawnych.

Osoba fizyczna to w prawie
cywilnym okreÊlenie człowieka
od chwili jego urodzenia do Êmierci.
Osoba prawna
to np. stowarzyszenie, fundacja,
partia polityczna, zwiàzek
zawodowy, czyli trwałe zespolenie
osób i Êrodków materialnych
w celu realizacji okreÊlonych
zadaƒ.

Wniosek do RPO powinien zawieraç
nast´pujàce informacje:
imi´ i nazwisko osoby wnioskujàcej,
adres, na który nale˝y kierowaç
korespondencj´,
dokładne wskazanie, czego dotyczy
sprawa oraz podanie argumentów
wskazujàcych na naruszenie wolnoÊci
lub prawa,
niezb´dne dokumenty (kopie
lub odpisy), które skar˝àcy posiada.
Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny
od opłat. Mo˝e byç przesłany do RPO
w formie elektronicznej (e-mailem),
pisemnej lub zło˝ony ustnie (w czasie
rozmowy z pracownikiem Biura RPO).
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich mieÊci
si´ w Warszawie przy al. SolidarnoÊci 77,
nr telefonu: (22) 551 77 00,
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl.
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Dochodzenie swoich praw
w post´powaniu administracyjnym
W Twoim codziennym funkcjonowaniu
wiele zale˝y od ró˝nych decyzji administracyjnych, np. czy pomoc społeczna
przyzna Ci Êwiadczenia, a gmina
zapewni mieszkanie. JeÊli nie zgadzasz
si´ z rozstrzygni´ciem na Twojà niekorzyÊç,
masz prawo odwołaç si´ od decyzji
zgodnie z zawartym w niej pouczeniem.
W przypadku decyzji administracyjnych
wydawanych przez jednostki samorzàdowe
(gmina, powiat, samorzàd województwa)
mo˝esz zło˝yç za˝alenie, za˝àdaç
wznowienia lub stwierdzenia uniewa˝nienia
post´powania oraz odwołaç si´
do samorzàdowego kolegium
odwoławczego. JeÊli np. uzyskasz
odmownà decyzj´ administracyjnà
wydanà przez powiatowe centrum pomocy
rodzinie w sprawie przyznania Ci pomocy
na usamodzielnienie, mo˝esz w terminie
wskazanym w pouczeniu (7 dni od dnia
dor´czenia decyzji liczone od dnia
nast´pnego) odwołaç si´ do samorzàdowego
kolegium odwoławczego.
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MiejscowoÊç . . . . . . ., dnia. . . . . . . . . . . . . .
(wpisz tu nazw´ miejscowoÊci,
w której znajduje si´ sàd,
do którego składasz wniosek)

Wnioskodawca: ………………….
(Twoje imi´ i nazwisko)
zam. ………….
Dot. sprawy:  …………. Ns …………./11
(Twój adres zamieszkania)
Sàd Rejonowy w ………….
(wpisz nazw´ miejscowoÊci, w której
znajduje si´ sàd, do którego piszesz)
Wydział …………. Cywilny
(wpisz numer wydziału, do którego
kierujesz pismo)

Wniosek o zwolnienie z kosztów sàdowych
wraz z wnioskiem o przyznanie adwokata/radcy prawnego z urz´du
1) W imieniu własnym wnosz´ o zwolnienie mnie z kosztów sàdowych
w sprawie o dział spadku po mojej zmarłej w dniu …………. (tu wpisz dat´
Êmierci osoby, po której dostajesz spadek) matce …………. (imi´ i nazwisko
zmarłej osoby, po której dostajesz spadek),
2) Ponadto prosz´ Sàd o przyznanie mi adwokata/radcy prawnego z urz´du,
gdy˝ nie jestem w stanie sam/a zatrudniç adwokata, a sam/a nie jestem
w stanie nale˝ycie reprezentowaç swych interesów w niniejszym post´powaniu.
Uzasadnienie:
Jestem spadkobiercà zmarłej …………. (imi´ i nazwisko zmarłej osoby,
po której dostajesz spadek).
Od 7 r.˝. wychowywałam/em si´ w rodzinie zast´pczej, gdy˝ sàd ograniczył
mojej matce władz´ rodzicielskà poprzez umieszczenie mnie w pieczy zast´pczej.
Obecnie mam 19 lat i jestem w procesie usamodzielniania - zamieszkuj´ nadal
w rodzinie zast´pczej i ucz´ si´ w ……  (wpisz nazw´ szkoły, do której chodzisz).
Nie pracuj´ zarobkowo i nie posiadam dochodów, z powiatowego centrum
pomocy rodzinie otrzymuj´ pomoc na ………….  (napisz, jakiego rodzaju pomoc
otrzymujesz).
Nie mam stosownej wiedzy prawnej, by uporzàdkowaç sprawy majàtkowe
po swojej zmarłej matce. Dodatkowo sprawa jest skomplikowana, gdy˝ moja
matka miała dzieci z dwóch zwiàzków nieformalnych i wszystkie dzieci były
umieszczane w placówkach opiekuƒczych. Nie posiadam ˝adnego kontaktu
ze swoim przyrodnim rodzeƒstwem.

.....................
Twój podpis

Załàczniki:
1. ZaÊwiadczenie z dn. …………. ze szkoły
2. ZaÊwiadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie o usamodzielnianiu
    i przyznanej pomocy
3. OÊwiadczenie o stanie rodzinnym, majàtku, dochodach i êródłach utrzymania

Autorkà rozdziału jest
Alina Prusinowska-Marek.
Z wykształcenia jestem profilaktykiem społecznym
i resocjalizatorem. Od 1988 r. pracuj´ jako
zawodowy kurator rodzinny w Sàdzie Rejonowym
dla Warszawy-Mokotowa. Szkol´ tak˝e innych
kuratorów sàdowych w ramach współpracy
z Krajowà Szkołà Sàdownictwa i Prokuratury.
Moje zainteresowania zawodowe koncentrujà
si´ wokół tematyki dziecka i rodziny w sytuacji
kryzysu, w szczególnoÊci anga˝uj´ si´ w sprawy
zwiàzane z przemocà w rodzinie i pieczà
zast´pczà. Od 2004 r. jestem członkiem
Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zast´pczej.
Prywatnie jestem szcz´Êliwà ˝onà i mamà. Lubi´ aktywnie sp´dzaç czas wolny ch´tnie je˝d˝´ na nartach lub rowerze, pływam kajakiem lub w´druj´ pieszo.
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Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po matce wyst´pował w moim
imieniu mój opiekun prawny …………. (napisz, kto był Twoim opiekunem
prawnym, np. „rodzic zast´pczy” i podaj jego imi´ i nazwisko). Jednak˝e
poniewa˝ jestem ju˝ dorosły/a, ustanowiona przez sàd rodzinny opieka prawna
wygasła.
W zwiàzku z tym prosz´ Sàd o zwolnienie mnie z kosztów sàdowych w niniejszej
sprawie i  przyznanie mi adwokata z urz´du.
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Autodiagnoza
Postaw krzy˝yk, jeÊli potrafisz odpowiedzieç na pytanie

Czy wiesz, co to jest Indywidualny Program
Usamodzielnienia?
Czy wiesz, kto to jest opiekun usamodzielnienia i jakie
sà jego zadania?
Czy wiesz, o jakà pomoc finansowà na usamodzielnienie
mo˝esz si´ ubiegaç?
Czy wiesz, jak długo po ukoƒczeniu 18 lat mo˝esz
pozostaç w placówce?
Czy wiesz, gdzie zło˝yç wniosek o przyznanie pomocy
na kontynuacj´ nauki?

Suma krzy˝yków przy odpowiedziach TAK to Twój wynik.

0-2

Czym pr´dzej
przeczytaj
ten rozdział!
JeÊli nie b´dziesz
znaç swoich praw,
przegapisz szans´
na uzyskanie
pomocy
w usamodzielnieniu!

3-4

Wiesz to i owo o swoich
prawach i przepisach
zwiàzanych z usamodzielnieniem, ale ta
wiedza nie wystarczy,
˝eby skorzystaç
ze wszystkich mo˝liwoÊci.
Dowiedz si´ wi´cej
z tego rozdziału!

5

Masz du˝à wiedz´
dotyczàcà Twoich
praw i obowiàzków
jako osoby usamodzielniajàcej si´.
Gratulacje!
Sprawdê, czy mo˝esz
dowiedzieç si´
wi´cej!

W tym rozdziale znajdziesz przepisy, które sà aktualne
na dzieƒ wydania tego przewodnika. Ka˝da ustawa mo˝e
byç jednak zmieniona, jeÊli uchwali to Sejm. Taka zmiana
ustawy to tzw. nowelizacja. Dlatego zanim powołasz si´
na przepis opisany w przewodniku, sprawdê, czy jest on
wcià˝ aktualny. Sprawdê równie˝, od kiedy obowiàzujà
nowe zasady.

Samodzielne ustalanie treÊci
obowiàzujàcego prawa mo˝e
byç dla Ciebie trudne. W razie
potrzeby zwróç si´ o pomoc
do Twojego opiekuna usamodzielnienia, prawnika w oÊrodku
pomocy spo∏ecznej
lub organizacji udzielajàcej
bezp∏atnych porad prawnych.
Jadwiga ˚ywolewska-¸awniczak
JeÊli czytasz ten rozdzia∏, to pewnie jesteÊ
obj´ty/a jednà z form pieczy zast´pczej:
rodzinnej lub instytucjonalnej. JeÊli tak,
to znaczy, ˝e mo˝esz liczyç na pomoc
w usamodzielnieniu. Pomoc ta to pierwszy
etap w Twoim samodzielnym, doros∏ym ˝yciu.
Mo˝esz korzystaç ze wsparcia, tak by móc
osiàgnàç swój w∏asny, indywidualny
sukces. Znajdziesz tu informacje o przepisach,
które dotyczà Ci´, jeÊli przystàpi∏eÊ/
przystàpi∏aÊ lub przystàpisz do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU)

po 01 stycznia 2012 r. JeÊli przystàpi∏eÊ/aÊ
do IPU przed 01 stycznia 2012 r.,
opis obowiàzujàcych przepisów znajdziesz
w elektronicznej wersji Przewodnika
Usamodzielnienia na stronie:
www.fundacjarobinson.org.pl w zak∏adce
Publikacje oraz na stronie Stowarzyszenia
SOS Wioski Dzieci´ce w Polsce
www.wioskisos.org w zak∏adce Jak pomagamy
Dzia∏ania na rzecz praw dziecka
W tym rozdziale b´dziemy
cz´sto pos∏ugiwaç si´ skrótami
PCPR i OPS. PCPR to powiatowe
centrum pomocy rodzinie, a OPS
to oÊrodek pomocy spo∏ecznej.
INDYWIDUALNY PROGRAM
USAMODZIELNIENIA
Co to jest IPU
Indywidualny Program Usamodzielnienia
(IPU) to kontrakt podpisany pomi´dzy
Tobà a systemem pomocy spo∏ecznej.
Dzi´ki podpisaniu IPU masz mo˝liwoÊç
otrzymania wsparcia merytorycznego
i finansowego, ale równie˝ zobowiàzujesz
si´ do realizacji warunków programu IPU.
W IPU powinny zostaç zawarte informacje
dotyczàce:
uzyskania przez Ciebie wykszta∏cenia
i kwalifikacji zawodowych zgodnych
z Twoimi mo˝liwoÊciami i aspiracjami,
Twojej sytuacji mieszkaniowej,
zatrudnienia (podj´cia pracy).
Dobrze by∏oby, gdyby Twój IPU zawiera∏
tak˝e informacje dotyczàce:
Twojego ubezpieczenia zdrowotnego,
uzyskania Êwiadczeƒ,
które Ci przys∏ugujà,
Twoich kontaktów z rodzinà
i Êrodowiskiem.
W IPU opisane sà Twoje cele zwiàzane
z wymienionymi obszarami oraz dzia∏ania,
jakie musisz podjàç, aby te cele osiàgnàç.
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Jak ustaliç, które przepisy
sà aktualne
Wszystkie ustawy, a tak˝e wydane
na ich podstawie rozporzàdzenia
sà og∏aszane w Dzienniku Ustaw
na stronie internetowej:
www.dziennikustaw.gov.pl.
Data og∏oszenia ustawy lub rozporzàdzenia jest zamieszczona po
tytule Dziennika Ustaw. Data wejÊcia
w ˝ycie przepisów (czyli informacja,
od kiedy obowiàzujà) jest zazwyczaj
okreÊlona w koƒcowej cz´Êci ustawy/
rozporzàdzenia. Je˝eli jej tam nie
ma, oznacza to, ˝e przepisy wejdà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od daty
ich og∏oszenia. JeÊli w ustawie
wprowadza si´ jednoczeÊnie wiele
zmian, wtedy opracowywany
i og∏aszany jest tzw. tekst jednolity
ustawy, czyli taki, który uwzgl´dnia
wszystkie dotychczasowe nowelizacje.
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Kiedy i jak przystàpiç
do IPU
Aby przystàpiç do IPU, najpóêniej na dwa
miesiàce przed osiàgni´ciem pe∏noletnoÊci
musisz wskazaç opiekuna usamodzielnienia,
uzyskaç jego pisemnà zgod´ na pe∏nienie
tej funkcji oraz uzyskaç zgod´ kierownika
PCPR, aby wskazana przez Ciebie osoba
zosta∏a Twoim opiekunem usamodzielnienia.
IPU przygotowujesz wraz z opiekunem
usamodzielnienia lub koordynatorem
rodzinnej pieczy zast´pczej najpóêniej
miesiàc przed osiàgni´ciem pe∏noletnoÊci.
IPU to formularz, który wype∏niacie wspólnie.
Wype∏niony dokument musi zostaç zatwierdzony przez kierownika powiatowego centrum
pomocy rodzinie.

OPIEKUN USAMODZIELNIENIA
Podczas przyst´powania do IPU co najmniej dwa miesiàce przed osiàgni´ciem
pe∏noletnoÊci wskazujesz osob´, która
podejmie si´ pe∏nienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawiasz
pisemnà zgod´ tej osoby. Musi ona zostaç
zaakceptowana przez dyrektora placówki
(jeÊli mieszkasz w placówce), a nast´pnie
przez kierownika powiatowego centrum
pomocy rodzinie lub oÊrodka pomocy
spo∏ecznej.
Opiekun usamodzielnienia b´dzie
Ci towarzyszy∏ przez ca∏y okres
usamodzielnienia, czyli do momentu,
kiedy program usamodzielnienia
zostanie zrealizowany i opiekun
dokona oceny koƒcowej procesu
usamodzielnienia. Warto, abyÊ
mia∏/a do niego zaufanie.

Kto mo˝e byç opiekunem
usamodzielnienia
Opiekunem usamodzielnienia mo˝e
byç osoba tworzàca rodzin´ zast´pczà,
prowadzàca rodzinny dom dziecka,
koordynator rodzinnej pieczy zast´pczej,
pracownik socjalny powiatowego centrum
pomocy rodzinie, wychowawca lub psycholog w placówce opiekuƒczowychowawczej albo regionalnej placówce
opiekuƒczo-terapeutycznej. T´ rol´ mo˝e
pe∏niç te˝ wskazana przez Ciebie osoba
spoza systemu opieki zast´pczej,
zaakceptowana przez kierownika PCPR
lub OPS.Opiekun powinien dawaç
gwarancj´ tego, ˝e b´dzie dobrze wype∏nia∏
swoje obowiàzki. Czy jest tak w rzeczywistoÊci, oceni kierownik PCPR lub OPS.
Zadania opiekuna
usamodzielnienia
Opiekun usamodzielnienia to osoba, która
wspiera Ci´ w zaplanowaniu Indywidualnego Programu Usamodzielnienia oraz
pomaga w jego realizacji.
Modyfikowanie IPU
Kiedy zmienia si´ Twoja sytuacja ˝yciowa,
np. zmieniasz szko∏´, musisz zmodyfikowaç
IPU. Takiej zmiany mo˝esz dokonaç po
konsultacji z opiekunem usamodzielnienia.
Modyfikacja IPU wymaga zatwierdzenia
przez kierownika w∏aÊciwego organu pomocy spo∏ecznej.
Czy mo˝na pozostaç
w placówce po ukoƒczeniu 18 lat
JeÊli osiàgnà∏eÊ/osiàgn´∏aÊ pe∏noletnoÊç,
przebywajàc w pieczy zast´pczej, mo˝esz
pozostaç w dotychczasowej rodzinie
zast´pczej, rodzinnym domu dziecka albo
placówce opiekuƒczo-wychowawczej (jednak nie d∏u˝ej ni˝ do ukoƒczenia 25 roku
˝ycia), pod warunkiem ˝e:
Twoja rodzina zast´pcza, osoby
prowadzàce rodzinny dom dziecka
lub dyrektor placówki zgadzajà si´
na to;

O JAKÑ POMOC MO˚ESZ SI¢
UBIEGAå W ZWIÑZKU
Z USAMODZIELNIENIEM
JesteÊ osobà usamodzielnianà, jeÊli:
zosta∏aÊ/eÊ umieszczona/y w pieczy
zast´pczej na podstawie orzeczenia
sàdu,
Twój pobyt w rodzinnej pieczy
zast´pczej usta∏ na skutek Êmierci
osób tworzàcych rodzin´ zast´pczà
lub osoby prowadzàcej rodzinny
dom dziecka w okresie 6 miesi´cy
przed osiàgni´ciem przez osob´
usamodzielnianà pe∏noletnoÊci.
Jako osoba usamodzielniajàca si´ mo˝esz
ubiegaç si´ o przyznanie:
pomocy pieni´˝nej
na kontynuowanie
nauki,
pomocy
pieni´˝nej
na usamodzielnienie,
pomocy
na zagospodarowanie
w formie rzeczowej,
pomocy w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych,
pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.
W przypadku kiedy przebywasz w domu
pomocy spo∏ecznej albo w placówce zapewniajàcej ca∏odobowà opiek´ osobom niepe∏nosprawnym lub przewlekle
chorym, pomoc na usamodzielnienie nie
przys∏uguje Ci.

WysokoÊç pomocy finansowej jest
zró˝nicowana. Zale˝y od:
rodzaju placówki lub formy
opieki zast´pczej, w której
przebywa∏eÊ/aÊ, (czyli od tego,
czy opuszczasz rodzin´ zast´pczà
spokrewnionà czy te˝ inne formy
opieki zast´pczej - np. rodzin´
zast´pczà niezawodowà, rodzin´
zast´pczà zawodowà, rodzinny dom
dziecka, placówk´ opiekuƒczowychowawczà czy regionalnà
placówk´ opiekuƒczo-terapeutycznà);
czasu przebywania w niej;
Twojej obecnej sytuacji finansowej,
czyli tego, czy spe∏niasz kryteria
dochodowe.
Dodatkowo:
W przypadku pomocy na zagospodarowanie jej wysokoÊç zale˝y od tego,
czy jesteÊ osobà pe∏nosprawnà,
czy posiadasz orzeczenie o umiarkowanym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
Sprawdê, jaka kwota Ci przys∏uguje.
Zapytaj o to pracownika socjalnego,
opiekuna usamodzielnienia lub koordynatora rodzinnej pieczy zast´pczej.
Czytajàc informacje zawarte w tym
rozdziale, mo˝esz mieç wra˝enie,
˝e zasady pozyskiwania pomocy
sà bardzo skomplikowane. Pami´taj
jednak, ˝e nie jesteÊ sam/a. Wa˝ne jest,
abyÊ dobrze pozna∏/a wszystkie formy
pomocy, które Ci przys∏ugujà, aby móc
z nich korzystaç.
POMOC PIENI¢˚NA
NA KONTYNUOWANIE NAUKI
Warunki przyznania
pomocy pieni´˝nej
na kontynuowanie nauki
Pomoc pieni´˝nà na kontynuacj´ nauki
mo˝esz otrzymaç, jeÊli:
uczysz si´ (w szkole, w zak∏adzie
kszta∏cenia nauczycieli, w uczelni,
na kursach, jeÊli ich ukoƒczenie
jest zgodne z Twoim IPU lub
u pracodawcy w celu przygotowania
zawodowego);
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uczysz si´: w szkole, w zak∏adzie
kszta∏cenia nauczycieli, w uczelni
lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
JeÊli masz orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, mo˝liwoÊç pozostania w placówce
po ukoƒczeniu 18 roku ˝ycia przys∏uguje
Ci, jeÊli spe∏niasz powy˝sze warunki
lub dokszta∏casz si´ na kursach (pod warunkiem, ˝e ich ukoƒczenie jest zgodne
z Twoim Indywidualnym Programem
Usamodzielnienia).
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przebywa∏aÊ/eÊ co najmniej 3 lata
w rodzinie zast´pczej spokrewnionej
lub co najmniej rok w rodzinie
zast´pczej niezawodowej, zawodowej,
rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuƒczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuƒczo-terapeutycznej;
posiadasz zatwierdzony IPU
(ze szczególnym uwzgl´dnieniem
planu kontynuowania nauki).
Aby otrzymaç pomoc pieni´˝nà
na kontynuacj´ nauki, musisz
z∏o˝yç wniosek o jej przyznanie.
Przed przyznaniem pomocy
pieni´˝nej na kontynuowanie nauki
i na usamodzielnienie pracownik
socjalny przeprowadzi wywiad
Êrodowiskowy w Twoim miejscu
zamieszkania.
Otrzymujàc pomoc pieni´˝nà
na kontynuowanie nauki, jesteÊ
zobowiàzany/a przed∏o˝yç minimum raz
na 6 miesi´cy, na poczàtu ka˝dego
semestru zaÊwiadczenie stwierdzajàce
kontynuowanie nauki. Je˝eli uprawnienie
do pomocy na kontynuowanie nauki nie
obejmuje pe∏nego miesiàca kalendarzowego,
pomoc przyznaje si´ w wysokoÊci proporcjonalnej do liczby dni w danym
miesiàcu kalendarzowym, w których
przys∏uguje pomoc. JeÊli zostaniesz skreÊlony/a z listy uczniów, zg∏oÊ to jak najszybciej do PCPR lub OPS. Bezprawne
pobieranie Êwiadczenia mo˝e groziç sprawà
karnà o wy∏udzenie Êrodków finansowych.
Pomoc pieni´˝na na kontynuowanie nauki
jest przyznawana na okres kszta∏cenia,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ do ukoƒczenia przez
Ciebie 25 roku ˝ycia. Pomoc na kontynuowanie nauki przys∏uguje Ci na czas
trwania roku szkolnego (od 1 wrzeÊnia
do 31 sierpnia) i roku akademickiego
(od 1 paêdziernika do 30 wrzeÊnia)
oraz w czasie trwania kursu albo przygotowania zawodowego.
Pomoc pieni´˝na na kontynuowanie nauki
przys∏uguje Ci w przypadku, gdy w tym
samym roku kalendarzowym:
po ukoƒczeniu nauki w szkole
ponadgimnazjalnej zosta∏eÊ/aÊ

przyj´ty/a na studia wy˝sze
(wtedy pomoc przys∏uguje Ci
do 31 sierpnia) lub do zak∏adu
kszta∏cenia nauczycieli,
po ukoƒczeniu studiów pierwszego
stopnia zosta∏eÊ/aÊ przyj´ty/a
na studia drugiego stopnia
                         (wtedy pomoc przys∏uguje
                            Ci do 30 wrzeÊnia).
WysokoÊç pomocy
na kontynuowanie
nauki wynosi nie mniej
                           ni˝ 500 z∏ miesi´cznie.
W jakiej
sytuacji mo˝esz
nie otrzymaç
pomocy pieni´˝nej
na kontynuowanie
nauki:
Nie otrzymasz pomocy pieni´˝nej na kontynuowanie nauki, jeÊli:
szko∏a, do której chodzisz, jest
nieodp∏atna i jednoczeÊnie
zapewnia nieodp∏atne utrzymanie:
internat i wy˝ywienie;
zosta∏eÊ/aÊ umieszczony/a
w zak∏adzie karnym;
bez uzasadnionych powodów
trzykrotnie zmieni∏eÊ/aÊ szko∏´ na tym
samym poziomie kszta∏cenia
(np. czwarty raz zaczynasz nauk´
w liceum, szkole zawodowej).
		

Aby oceniç, czy zmiana szko∏y
by∏a uzasadniona, brana jest
pod uwag´ ocena opiekuna
usamodzielnienia oraz to,
czy zmiana szko∏y jest korzystna
z punktu widzenia Twojego rozwoju
edukacyjnego i zawodowego.
Pomoc na kontynuowanie nauki mo˝e
tak˝e zostaç zawieszona, je˝eli w trakcie
kszta∏cenia w zak∏adzie kszta∏cenia nauczycieli lub w uczelni przebywasz na urlopie
od zaj´ç,nie realizujesz IPU (tak˝e ze wzgl´du
na wa˝ne wydarzenie losowe).
Decyzja o zawieszeniu pomocy nast´puje
z urz´du lub na Twój wniosek.

W przypadku, gdy Twój miesi´czny dochód
przekracza t´ kwot´, mo˝esz mimo wszystko
uzyskaç pomoc na usamodzielnienie
lub pomoc na zagospodarowanie, je˝eli
jest to uzasadnione Twojà sytuacjà mieszkaniowà, dochodowà, majàtkowà lub osobistà.
Aby uzyskaç szczegó∏owe informacje o tym,
czy Twoja sytuacja ekonomiczna uprawnia
Ci´ do otrzymania pomocy, zg∏oÊ si´
do powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Warunki przyznania pomocy pieni´˝nej na usamodzielnienie
Pomoc pieni´˝nà na usamodzielnienie
mo˝esz otrzymaç, jeÊli miesi´czny dochód
na osob´ w Twojej rodzinie nie przekracza
kwoty 1200 z∏.

Pomoc na usamodzielnienie
przys∏uguje Ci, jeÊli:
przebywa∏aÊ/eÊ co najmniej 3 lata
w rodzinie zast´pczej spokrewnionej
lub co najmniej rok w rodzinie
zast´pczej niezawodowej, zawodowej,
rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuƒczo-wychowawczej
lub regionalnej placówce
opiekuƒczo-terapeutycznej;
posiadasz zatwierdzony IPU.

Uwaga! Dochód ten ustala si´,
bioràc sum´ dochodów Twoich,
Twojego wspó∏ma∏˝onka/Twojej
wspó∏ma∏˝onki oraz dzieci
pozostajàcych na Twoim utrzymaniu
i dzielàc jà przez liczb´ tych osób.
Ustalajàc dochód, bierze si´
pod uwag´ dochody uzyskane
w miesiàcu poprzedzajàcym
miesiàc z∏o˝enia wniosku.

Pomoc w usamodzielnieniu nie przys∏uguje
Ci, jeÊli przebywasz w domu pomocy spo∏ecznej albo w placówce zapewniajàcej ca∏odobowà opiek´ osobom
niepe∏nosprawnym lub przewlekle chorym.

WysokoÊç pomocy na usamodzielnienie
WysokoÊç pomocy na usamodzielnienie jest ró˝na i zale˝na od formy pieczy zast´pczej,
w jakiej przebywa∏eÊ/aÊ. wynosi:
Forma opieki

D∏ugoÊç pobytu

Kwota

rodzina zast´pcza
spokrewniona

co najmniej 3 lata

nie mniej ni˝ 3300 z∏

rodzina zast´pcza
niezawodowa,
rodzina zast´pcza zawodowa,
rodzinny dom dziecka,
placówka opiekuƒczowychowawcza
lub regionalna placówka
opiekuƒczo-wychowawcza

powy˝ej 3 lat

6600 z∏

od 2 do 3 lat

nie mniej ni˝ 3300 z∏

poni˝ej 2 lat,
nie krócej jednak
ni˝ przez okres roku

nie mniej ni˝ 1650 z∏

Prawa i obowiÑzki w usamodzielnieniu

POMOC PIENI¢˚NA NA
USAMODZIELNIENIE
Pieniàdze na usamodzielnienie, poza
okreÊlonymi przypadkami (np. przyznaniem
mieszkania), przyznawane sà po zakoƒczeniu nauki, a wi´c w momencie zakoƒczenia
przyznawania Êwiadczeƒ zwiàzanych
z kontynuacjà nauki. Pomoc pieni´˝na
na usamodzielnienie jest przyznawana
na Twój wniosek.
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Historia Moniki
Jak pierwszy raz miałam załatwiç coÊ w urz´dzie, to bardzo
si´ stresowałam. Chciałam dostaç mieszkanie socjalne
i musiałam pójÊç do urz´du gminy. Nie bardzo wiedziałam,
jak si´ za to zabraç, wi´c poprosiłam mojà opiekunk´
usamodzielnienia, ˝eby poszła ze mnà. Pani Krysia
zgodziła si´, pod warunkiem, ˝e sama b´d´
rozmawiaç z urz´dniczkami i wszystko załatwiaç,
a ona b´dzie stała niedaleko, na wypadek gdybym
zupełnie nie dała sobie rady. PrzygotowałyÊmy
wszystkie dokumenty i pojechałyÊmy do urz´du.
Najpierw weszłyÊmy do wydziału lokalowego
na czwarte pi´tro, ale okazało si´, ˝e dokumenty
trzeba zło˝yç na parterze w biurze podawczym.
ZeszłyÊmy z powrotem i zostawiłam dokumenty
we właÊciwym miejscu. Poszłam do pani Krysi,
która czekała na korytarzu. Byłam zadowolona,
˝e wszystko załatwiłam, ale ona spytała mnie,
czy mam potwierdzenie zło˝enia dokumentów.
Zapomniałam! Wróciłam szybko do biura
podawczego i poprosiłam panià o przybicie
pieczàtki na kserokopii. Dzi´ki temu miałam
dowód, ˝e zło˝yłam wniosek.
Pomoc na usamodzielnienie mo˝e zostaç
Ci wyp∏acona, w zale˝noÊci od tego, jak to
zapiszesz w IPU: jednorazowo lub w ratach,
nie póêniej jednak ni˝ do ukoƒczenia przez
Ciebie 26 roku ˝ycia. W przypadku, gdy
otrzymujesz pomoc na kontynuowanie
nauki, pomoc na usamodzielnienie jest
wyp∏acana po zakoƒczeniu pobierania
pomocy na kontynuowanie nauki.
W uzasadnionych przypadkach (np. otrzymanie mieszkania, pomoc na usamodzielnienie) mo˝e zostaç Ci wyp∏acona w trakcie wyp∏acania pomocy na kontynuowanie
nauki.
POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE
- RZECZÓWKA
Pomoc na zagospodarowanie jest
przeznaczana na wyposa˝enie mieszkania,
materiały do remontu, pomoce naukowe,
sprz´t rehabilitacyjny, sprz´t do podj´cia
zatrudnienia.

Warunki przyznania pomocy pieni´˝nej na zagospodarowanie
Pomoc na zagospodarowanie przys∏uguje
Ci, jeÊli:
przebywa∏aÊ/eÊ co najmniej 3 lata
w rodzinie zast´pczej spokrewnionej
lub co najmniej rok w rodzinie
zast´pczej niezawodowej, zawodowej,
rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuƒczo-wychowawczej lub
regionalnej placówce opiekuƒczoterapeutycznej;
miesi´czny dochód na osob´ w Twojej
rodzinie nie przekracza kwoty 1200 z∏.
W przypadku (patrz ramka na str.37),
gdy w Twojej rodzinie jest wy˝szy dochód
na osb´, mo˝esz otrzymaç pomoc na zagospodarowanie, je˝eli jest to uzasadnione
sytuacjà mieszkaniowà, dochodowà, majàtkowà lub osobistà. Aby uzyskaç informacje
o tym, czy Twoja sytuacja ekonomiczna
uprawnia Ci´ do otrzymania pomocy, zg∏oÊ si´
do powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Jak i kiedy jest wyp∏acana
pomoc na zagospodarowanie
Pomoc na zagospodarowanie jest wyp∏acana
jednorazowo, nie póêniej ni˝ do ukoƒczenia
przez Ciebie 26 roku ˝ycia. Pomoc
na zagospodarowanie mo˝e byç Ci tak˝e
przyznana w formie rzeczowej.
Pami´taj! JesteÊ zobowiàzany/a
niezw∏ocznie poinformowaç
organ, który przyzna∏ Ci pomoc
pieni´˝nà o ka˝dej zmianie Twojej
sytuacji osobistej, dochodowej,
majàtkowej i szkolnej,
która ma wp∏yw na Twoje
prawo do tych Êwiadczeƒ.
Przyznanie oraz odmowa pomocy
na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie
czy na zagospodarowanie w formie rzeczowej
nast´pujà w drodze decyzji. Decyzja ta mo˝e

zostaç zmieniona albo uchylona bez Twojej
zgody, jeÊli:
nastàpi zmiana przepisów regulujàcych
zasady usamodzielniania,
zmieni si´ Twoja sytuacja osobista,
dochodowa lub majàtkowa,
b´dziesz marnotrawiç przyznane
Ci Êwiadczenia.
POMOC W UZYSKANIU
ODPOWIEDNICH WARUNKÓW
MIESZKANIOWYCH
Na czym polega pomoc
w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych
Jest to umo˝liwienie zamieszkania przez
czas okreÊlony w mieszkaniu chronionym,
całkowite lub cz´Êciowe pokrycie wydatków
zwiàzanych z wynajmem pokoju, ułatwienie
uzyskania mieszkania socjalnego z zasobów
gminy. JeÊli kontynuujesz nauk´, pomoc
w zakresie uzyskania odpowiednich
warunków mieszkaniowych to tak˝e
ułatwienie Ci zamieszkania w bursie
lub internacie. JeÊli jesteÊ studentem/kà
mo˝esz mieç cz´Êciowo lub całkowicie
pokryte wydatki zwiàzane z zakwaterowaniem. Dopytaj co pracownik OPS
czy PCPR mo˝e Ci zaproponowaç
w tym zakresie.

Mo˝esz nie otrzymaç pomocy pieni´˝nej na usamodzielnienie, kontynuowanie
nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej, jeÊli:
pojawi si´ przypuszczenie, ˝e pieniàdze zostanà wykorzystane
niezgodnie z celem,
przed osiàgni´ciem pe∏noletnoÊci opuÊci∏eÊ/aÊ samowolnie placówk´
opieki zast´pczej, w której przebywa∏eÊ/aÊ,
porzuci∏eÊ/∏aÊ nauk´ umo˝liwiajàcà Ci przygotowanie zawodowe
i nie podejmujesz zatrudnienia,
stosunek pracy z Tobà zosta∏ rozwiàzany z Twojej winy bez wypowiedzenia,
bez uzasadnionej przyczyny uchylasz si´ od podj´cia proponowanego
zatrudnienia,
zosta∏eÊ/aÊ skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyÊlne
przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe.

Prawa i obowiÑzki w usamodzielnieniu

WysokoÊç pomocy na zagospodarowanie
Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie
wynosi nie mniej ni˝ 300% podstawy, którà
okreÊla artykuł 89 ust´p 1 Ustawy o pomocy
społecznej z 2004 r. O to, jakiej wysokoÊci
pomoc na zagospodarowanie otrzymasz
dopytaj swojego opiekuna usamodzielnienia
lub pracownika OPS czy PCPR.
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POMOC W UZYSKANIU
ZATRUDNIENIA
Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia to cz´sto
mobilizacja do tego, abyÊ zdoby∏/a kwalifikacje zawodowe, uzyska∏/a odpowiednie
wykszta∏cenie zgodne z Twoimi mo˝liwoÊciami
i dà˝eniami. Zapytaj swojego pracownika
socjalnego, jakie formy wspierania rozwoju
zawodowego sà dost´pne w Twojej gminie.
Pami´taj! Mo˝esz na rok
zawiesiç proces usamodzielnienia.
Aby to zrobiç konieczna jest modyfikacja IPU, zawsze za wiedzà i
zgod´ opiekuna usamodzielnienia
i kierownika OPS czy PCPR-u.

Wiele organizacji pozarzàdowych proponuje osobom opuszczajàcym placówki opieki
zast´pczej udzia∏ w projektach dotyczàcych
aktywizacji zawodowej.
Przepisy, do których odnoszà si´ przedstawione w tym rozdziale informacje,
znajdziesz w Ustawie z dnia 9 czerwca 2012 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zast´pczej tekst ujednolicony (Dz.U. Nr 149,
poz. 887) i Rozporzàdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r.
w sprawie pomocy na usamodzielnienie,
kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 954).

GDZIE SK¸ADAå WNIOSKI
Warto wiedzieç, gdzie sk∏adaç wnioski o konkretny rodzaj pomocy. I tak:
wniosek o przyznanie pomocy
pieni´˝nej na kontynuowanie nauki
i usamodzielnienie

w powiecie, w którym mieszka∏eÊ/aÊ
przed umieszczeniem w pieczy
zast´pczej

wniosek o przyznanie pomocy
na zagospodarowanie oraz o udzielenie
pomocy w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych lub
w uzyskaniu zatrudnienia

tam, gdzie mieszkasz obecnie zapytaj pracownika socjalnego,
do której instytucji zwróciç si´
w tej sprawie

wniosek w przypadku cudzoziemców

w powiecie w którym mieszkasz

Autorkà rozdzia∏u jest Gabriela Halakiewicz.
Jestem pedagogiem spo∏ecznym i doradcà zawodowym.
Pracuj´ jako wychowawczyni w Domu Dziecka nr 3
„S∏oneczna Polana” w ¸odzi. Jestem konsultantkà Wehiku∏u
Usamodzielnienia Fundacji Robinson Crusoe w ¸odzi.
Wspó∏pracuj´ te˝ z ∏ódzkim Centrum Wspierania Rozwoju.
Moje zainteresowania zawodowe dotyczà opieki zast´pczej,
zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej, procesu
usamodzielnienia oraz pracy z rodzinà pochodzenia.
Wa˝ne jest dla mnie, aby ka˝dy zna∏ swoje prawa
i potrafi∏ z nich korzystaç. Fascynujà mnie W∏ochy.
Lubi´ fotografowaç.

Postaw krzy˝yk, jeÊli potrafisz odpowiedzieç na pytanie
Czy wiesz, jakie masz prawa i obowiàzki, jeÊli byłeÊ/aÊ
Êwiadkiem przest´pstwa?
Czy wiesz, co zrobiç, jeÊli na Twojà szkod´ zostało
popełnione przest´pstwo?
Czy wiesz, jakie gro˝à Ci konsekwencje, jeÊli popełnisz
czyn karalny?
Czy wiesz, na czym polega mediacja i dlaczego warto jà
stosowaç w przypadku konfliktu z prawem?

KONFLIKT Z PRAWEM

Autodiagnoza

Czy wiesz, jakie masz prawa i obowiàzki, jeÊli jesteÊ
podejrzany/a lub oskar˝ony/a o popełnienie przest´pstwa?
Suma krzy˝yków przy odpowiedziach TAK to Twój wynik.

0-2

NieznajomoÊç
prawa nie chroni
przed karà, utrudnia
tak˝e dochodzenie
swoich praw.
Jak najszybciej
przeczytaj ten rozdział!

3-4

Twoja wiedza
o konflikcie
z prawem jest
całkiem spora,
ale warto
jà uzupełniç.

5

Âwietnie! Znasz swoje
prawa i obowiàzki
w przypadku konfliktu
z prawem. Ten rozdział
mo˝e byç dla Ciebie
dobrym przypomnieniem
najwa˝niejszych informacji.

Twoje prawa jako człowieka, dziecka i obywatela okreÊlajà ró˝ne
dokumenty, jak np.: Konwencja o prawach dziecka, Europejska
Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolnoÊci), Konstytucja RP oraz inne
ustawy. Wskazujà one równie˝, w jaki sposób nale˝y te prawa
chroniç oraz ich przestrzegaç.
Jak pewnie wiesz, oprócz praw, ka˝de paƒstwo okreÊla równie˝
nakazy i zakazy oraz przewiduje kary za ich nieprzestrzeganie.
Cz´Êç tych nakazów i zakazów jest ogólnie znana, np. “nie kradnij”,
“nie zabijaj”. Istniejà jednak tak˝e te bardziej skomplikowane,
które nie sà powszechnie znane.
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Kontakt z władzà
Konflikt z prawem wymaga zazwyczaj
kontaktu z „przedstawicielami władzy”,
czyli z policjantem, prokuratorem czy s´dzià.
Nie musi to byç wcale stresujàce prze˝ycie.
Policjant, s´dzia, czy prokurator ma obowiàzek
szanowaç Twoje prawa. Powinien tak˝e
udzieliç Ci informacji o prawach, które
Ci przysługujà oraz pomóc Ci z nich
skorzystaç. JeÊli Twoje prawa zostanà
naruszone przez przedstawicieli władzy,
mo˝esz zło˝yç skarg´. Podczas kontaktu
z policjantem, prokuratorem czy s´dzià
zawsze mo˝esz poprosiç o dodatkowe
informacje i wyjaÊnienie Twoich
wàtpliwoÊci.

Pami´taj! JeÊli wejdziesz w konflikt
z prawem, nieznajomoÊç przepisów
nie b´dzie usprawiedliwieniem
i nie uchroni Ci´ przed karà!

Pami´taj!
− JeÊli otrzymujesz pouczenie ustnie, dobrze go wysłuchaj. JeÊli nie zrozumiesz pouczenia - poproÊ o wyjaÊnienie.
− JeÊli otrzymujesz pouczenie na piÊmie, starannie je przeczytaj.
JeÊli nie zrozumiesz pouczenia - poproÊ o wyjaÊnienie. Twój podpis
pod pouczeniem potwierdza, ˝e je rozumiesz i przyjmujesz do wiadomoÊci.
Oznacza to, ˝e musisz postàpiç zgodnie z pouczeniem, które podpisałeÊ/aÊ.
JeÊli tego nie zrobisz, mo˝esz ponieÊç przykre konsekwencje.

Rodzaje czynów karalnych
Czyny karalne to takie, za które prawo przewiduje kar´. W polskim prawie sà dwa rodzaje
czynów karalnych: wykroczenia („drobniejsze”) i przest´pstwa („powa˝niejsze”).
Rodzaj czynu karalnego
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Jaka kara grozi za jego popełnienie

wykroczenie

grzywna (od 20 zł do 5 tys. zł)
areszt (od 5 do 30 dni)
ograniczenie wolnoÊci (1 miesiàc)

przest´pstwo

grzywna (od 10 stawek po 10 zł do 540 stawek
po 2000 zł)
ograniczenie wolnoÊci (od 1 do 12 miesi´cy)
pozbawienie wolnoÊci (od 1 miesiàca do 15 lat,
25 lat lub do˝ywotnio)

Rodzaj post´powania karnego

Kiedy jest prowadzone

post´powanie w sprawie
o wykroczenie

jeÊli zostało popełnione wykroczenie

post´powanie karne

jeÊli zostało popełnione przest´pstwo

W sytuacji konfliktu z prawem mo˝esz
znaleêç si´ w kilku rolach: Êwiadka, osoby
pokrzywdzonej lub sprawcy. Poni˝ej znajdujà si´ najwa˝niejsze informacje o Twoich
prawach i obowiàzkach, jeÊli znajdziesz
si´ w którejÊ z tych ról.
Âwiadek
Je˝eli widziałaÊ/eÊ, jak ktoÊ narusza
prawo albo słyszałaÊ/eÊ o takiej sytuacji,
masz społeczny obowiàzek zawiadomiç
o tym prokuratora lub policj´. JeÊli nie masz
skoƒczonych 18 lat, musisz powiedzieç
o tym zdarzeniu osobie dorosłej, która
w Twoim imieniu poinformuje policj´
lub prokuratur´. Obowiàzek społeczny
oznacza, ˝e jeÊli si´ z niego nie wywià˝esz,
generalnie nie gro˝à Ci prawne konsekwencje.
Jednak jeÊli zataisz dowody czyjejÊ niewinnoÊci lub nie zawiadomisz o planowaniu lub dokonaniu najpowa˝niejszych
przest´pstw (np. zabójstwa), mo˝esz naraziç
si´ na odpowiedzialnoÊç karnà.
Mo˝e zdarzyç si´ tak, ˝e b´dziesz zobowiàzany/a do wystàpienia w roli Êwiadka,
np. kiedy widziałeÊ/aÊ, jak ktoÊ popełnił
przest´pstwo. Âwiadkiem mo˝e byç nawet
małe dziecko, je˝eli jest ono zdolne
do przekazania swoich spostrze˝eƒ.
Jako Êwiadek masz obowiàzek:
mówiç prawd´ i nie zatajaç
niczego, co widziałeÊ/aÊ lub o czym
słyszałeÊ/aÊ - jeÊli zło˝ysz fałszywe

zeznania (czyli skłamiesz) lub zataisz
prawd´ (czyli nie podasz wszystkich
znanych Ci informacji), nara˝asz si´
na odpowiedzialnoÊç karnà;
stawiç si´ na wezwanie
(np. do sàdu) – jeÊli bez powodu
lub z błahego powodu (tzw. nieusprawiedliwiona nieobecnoÊç) nie przyjdziesz
na wezwanie, nara˝asz si´ na kar´
pieni´˝nà. JeÊli nie stawisz si´ na wezwanie
w post´powaniu karnym, mo˝esz zostaç
przymusowo doprowadzona/y do sàdu
przez policj´, a nawet zostaç tymczasowo
aresztowana/y;
masz prawo:
odmówiç zło˝enia zeznaƒ,
jeÊli miałyby one dotyczyç Twoich
najbli˝szych, czyli mał˝onka, rodziców
(w tym rodziców adopcyjnych), teÊciów,
babci lub dziadka, brata, siostry
i ich mał˝onków, a tak˝e osoby, z którà
pozostajesz w nieformalnym zwiàzku;
odmówiç odpowiedzi na pytanie,
które mogłoby naraziç te osoby
lub Ciebie na odpowiedzialnoÊç karnà.
W post´powaniu karnym masz ponadto
prawo do:
- zwolnienia od zło˝enia zeznania, je˝eli
oskar˝onym jest osoba, z którà pozostajesz w szczególnie bliskim stosunku
osobistym (np. przyjaciel, opiekun);
- bycia przesłuchanà/ym tylko raz z
udziałem psychologa i ograniczonego kr´gu osób, jeÊli na Twojà szkod´
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Post´powanie karne to wszystkie czynnoÊci, jakie podejmuje policja,
prokuratura lub sàd w danej sprawie w zwiàzku z popełnieniem czynu karalnego
(np. zebranie dowodów, przesłuchanie Êwiadków, przeprowadzenie rozprawy, wydanie wyroku).
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popełniono przest´pstwo seksualne
(np. gwałt), a w chwili przesłuchania nie
ukoƒczyłeÊ/aÊ 15 lat. Takie jednorazowe
przesłuchanie jest tak˝e mo˝liwe
w sprawach o przest´pstwa z u˝yciem
przemocy lub groêby (np. pobicie,
rozbój) oraz w sprawach o przest´pstwa
przeciwko rodzinie i opiece (np. zn´canie,
niepłacenie alimentów).
Składanie zeznaƒ
Zadaniem Êwiadka jest zło˝enie zeznaƒ.
To mo˝e byç stresujàce prze˝ycie. Mo˝esz
obawiaç si´ negatywnej reakcji ze strony
osoby, której dotyczà Twoje zeznania

(np. sprawcy przest´pstwa). Je˝eli boisz si´,
˝e z powodu zło˝enia przez Ciebie zeznaƒ
znajdziesz si´ w niebezpieczeƒstwie, powiedz o tym policjantowi lub prokuratorowi. Przepisy umo˝liwiajà zachowanie
w tajemnicy Twoich danych osobowych
(imienia, nazwiska, adresu zamieszkania)
oraz innych okolicznoÊci, które mogłyby
umo˝liwiç ustalenie Twojej to˝samoÊci
(np. nazwy szkoły, do której chodzisz
lub adresu placówki, w której mieszkasz).
W takiej sytuacji przesłuchanie odbywa si´
w szczególnych warunkach, które gwarantujà Ci anonimowoÊç. W ka˝dej
sprawie mo˝liwe jest te˝ zło˝enie zeznaƒ

Historia Kasi
KtóregoÊ dnia wracałam autobusem ze szkoły.
Nagle jeden z pasa˝erów podszedł
do kabiny kierowcy i zgłosił, ˝e w autobusie
sà złodzieje, poniewa˝ zauwa˝ył, ˝e ktoÊ
ukradł mu portfel. Wi´kszoÊç pasa˝erów
odruchowo si´gn´ła do toreb i plecaków,
˝eby sprawdziç, czy majà swoje portfele.
Kierowca zatrzymał autobus i zadzwonił
po policj´. Wszyscy czekaliÊmy w zamkni´tym
autobusie na przyjazd policjantów. Okazało
si´, ˝e portfele zgin´ły kilku osobom. Policja
przyjechała bardzo szybko, ale zobaczyłam,
˝e złodzieje zdà˝yli ukradkiem wyrzuciç
skradzione rzeczy do przegubu autobusu
(jechaliÊmy przegubowym autobusem marki Ikarus
- w połowie długoÊci ma on gumowà „harmonijk´”,
która pozwala mu si´ „zginaç” na zakr´tach). Po przyjeêdzie
policji pasa˝er, który zgłosił kradzie˝ kierowcy, wskazał
dwóch m´˝czyzn, którzy ukradli mu portfel. Policja
poprosiła ich o pokazanie, co majà w torbach i kieszeniach,
ale okazało si´, ˝e nie ma tam skradzionych portfeli.
Wtedy podeszłam do policjantów i powiedziałam im,
˝e złodzieje wyrzucili je do przegubu autobusu.
RzeczywiÊcie, le˝ały tam - policja łatwo je znalazła.
Kierowca otworzył drzwi, a policjanci wyprowadzili
złodziei. Jeden z nich, wychodzàc, warknàł do mnie:
„Jeszcze po˝ałujesz!”. Zdenerwowałam si´ tak bardzo,
˝e nast´pnego dnia przefarbowałam włosy, ˝eby mnie
nie rozpoznał. Na szcz´Êcie nigdy wi´cej go nie spotkałam,
a wszystkie okradzione osoby odzyskały swoje portfele.  

Pami´taj! JeÊli jesteÊ Êwiadkiem,
ka˝dy kto b´dzie stosował wobec
Ciebie przemoc lub groził Ci
po to, abyÊ powiedział/a nieprawd´
lub zataił/a cz´Êç informacji,
popełnia przest´pstwo.
Za to przest´pstwo mo˝e zostaç
ukarany pozbawieniem
wolnoÊci do 5 lat.
Osoba prowadzàca przesłuchanie
(np. policjant, prokurator
czy s´dzia) ma obowiàzek
poinformowaç (pouczyç)
Ci´ o Twoich prawach
jako Êwiadka. Je˝eli
pouczenie nie jest
dla Ciebie zrozumiałe,
poproÊ o dodatkowe
wyjaÊnienia. Twoje zeznania
powinny byç protokołowane
(czyli zapisywane). Protokół musisz podpisaç,
ale zanim to zrobisz, przeczytaj go uwa˝nie.
JeÊli zauwa˝ysz, ˝e Twoje zeznania zostały
bł´dnie zapisane lub pomini´to wa˝ne informacje, za˝àdaj zmiany lub uzupełnienia
protokołu. Podpisz protokół uzupełniony.
Pokrzywdzony/a
JesteÊ pokrzywdzonym/à, jeÊli ktoÊ swoim
zachowaniem naruszył Twoje prawo
lub dobro chronione prawem.
Dobra chronione prawem
to Twoje ˝ycie, zdrowie, mienie,
wolnoÊç seksualna, wolnoÊç osobista.
Naruszenie Twoich dóbr
chronionych prawem przez
innà osob´ jest przest´pstwem.
Cz´sto jest tak, ˝e osoba pokrzywdzona
jest jednoczeÊnie Êwiadkiem, poniewa˝
bezpoÊrednio uczestniczyła w zdarzeniu
(np. została uderzona).

Badania lekarskie
JeÊli zostaniesz pobity/a lub zgwałcona/y,
jak najszybciej zgłoÊ si´ do lekarza
(np. na pogotowie lub do lekarza
rodzinnego).Opowiedz, co si´ stało,
poproÊ o przepro-wadzenie badania,
opisanie obra˝eƒ ciała i wydanie zaÊwiadczenia na piÊmie (jest ono nieodpłatne).
JeÊli to zaÊwiadczenie oka˝e si´ niewystarczajàce dla potrzeb post´powania
karnego, policjant lub prokurator
skieruje Ci´ na dalsze badania.
Mo˝esz poprosiç bliskà osob´, ˝eby
poszła z Tobà i towarzyszyła Ci podczas
badaƒ lekarskich.
Zgłaszanie
przest´pstwa
Zgodnie z prawem,
cz´Êç przest´pstw
popełnianych
w Polsce jest Êcigana
z urz´du, a cz´Êç –
na wniosek osoby
pokrzywdzonej.
JeÊli przest´pstwo
jest Êcigane z urz´du, policja
i prokurator majà obowiàzek podjàç
działania natychmiast po uzyskaniu
informacji o popełnieniu przest´pstwa.
JeÊli jako pokrzywdzony/a pogodzisz
si´ ze sprawcà, nie spowoduje to zakoƒczenia post´powania przez policj´
lub prokuratur´, czyli jego umorzenia.
Je˝eli przest´pstwo jest Êcigane
na wniosek (np. w przypadku
zgwałcenia, groêby karalnej), to Ty jako
osoba pokrzywdzona decydujesz,
czy chcesz, aby policja lub prokurator  
prowadzili post´powanie. JeÊli w trakcie
post´powania zmienisz zdanie, masz
prawo cofnàç swój wniosek za zgodà
prokuratora lub sàdu, a wtedy post´powanie
karne nie mo˝e byç kontynuowane
i zostanie umorzone. Wyjàtkiem jest
przest´pstwo zgwałcenia – nie mo˝na
cofnàç zło˝onego wniosku o Êciganie
w sprawie o przest´pstwo zgwałcenia.
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bez obecnoÊci oskar˝onego/oskar˝onej,
je˝eli jego/jej obecnoÊç mogłaby wpłynàç
na Ciebie kr´pujàco.
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Jako pokrzywdzony/a masz prawo:
zło˝yç w komisariacie policji
lub prokuraturze zawiadomienie
o przest´pstwie popełnionym
na Twojà szkod´ (czyli przeciwko Tobie);
zło˝yç wniosek o Êciganie przest´pstwa
(jeÊli jest to przest´pstwo Êcigane
na wniosek - np. zgwałcenie
lub groêba karalna);
uzyskaç rol´ oskar˝yciela
posiłkowego w post´powaniu sàdowym;   
wnieÊç akt oskar˝enia
do sàdu jako oskar˝yciel
prywatny w sprawach, w których
przepisy prawa taki tryb post´powania
przewidujà, o czym poinformuje
Ci´ policjant lub prokurator.
JeÊli uczestniczysz jako pokrzywdzony/a
w post´powaniu karnym, mo˝esz domagaç
si´ od sprawcy przest´pstwa odszkodowania pieni´˝nego za wyrzàdzone szkody.
JeÊli sàd uzna Twoje racje, to oprócz
poniesienia kary przewidzianej w przepisach, sprawca b´dzie musiał zapłaciç
Ci odszkodowanie. Aby móc uzyskaç
takie odszkodowanie, musisz zło˝yç
stosowny wniosek lub wnieÊç powództwo
cywilne w post´powaniu karnym. Mo˝e
to zrobiç w Twoim imieniu prokurator.
JeÊli nie ukoƒczyłeÊ/aÊ 18 lat, w realizacji
Twoich praw jako osoby pokrzywdzonej
powinni pomagaç Ci rodzice lub opiekunowie. JeÊli nie staç Ci´ na opłacenie adwokata, jako pokrzywdzony/a mo˝esz
˝àdaç wyznaczenia adwokata z urz´du.
Adwokat z urz´du b´dzie działał w Twoim
imieniu, jeÊli zechcesz wystàpiç
jako oskar˝yciel posiłkowy
obok prokuratora - w post´powaniu
karnym,
obok policjanta - w post´powaniu
w sprawach o wykroczenie.
Wynagrodzenie adwokata z urz´du pokrywa
paƒstwo.
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Jako pokrzywdzony/a masz
obowiàzek:
poddaç si´ ogl´dzinom i badaniom
lekarskim, przesłuchaniu z udziałem

lekarza lub psychologa;
zło˝yç zeznania w charakterze
Êwiadka.
                          Aby dowiedzieç si´
wi´cej, co oznacza
bycie oskar˝ycielem
posiłkowym
lub oskar˝ycielem
prywatnym, skontaktuj si´
z organizacjami
udzielajàcymi porad
prawnych:

www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
www.fupp.org.pl
Sprawca czynu karalnego
Je˝eli popełnisz wykroczenie lub
przest´pstwo, b´dziesz musiał/a ponieÊç
odpowiedzialnoÊç prawnà. Twoja sytuacja
prawna zale˝y wtedy od Twojego wieku.
ODPOWIEDZIALNOÂå
ZA CZYNY KARALNE POPEŁNIONE
W WIEKU 13 – 17 LAT
Osob´, która ukoƒczyła lat 13,
a nie ukoƒczyła lat 17, nazywamy
nieletnim/nieletnià.
Sprawy dotyczàce nieletnich prowadzi sàd
rodzinny i nieletnich. Podstawà sà przepisy
ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich.
Sàd rodzinny prowadzi tak˝e
post´powanie w zwiàzku
z demoralizacjà. Takie post´powanie
mo˝e byç prowadzone w razie
popełnienia czynu karalnego
przed ukoƒczeniem 13 lat,
a tak˝e w sytuacji uchylania si´
od obowiàzku szkolnego (wagary,
u˝ywanie alkoholu, narkotyków,
włócz´gostwo, prostytucja)
w stosunku do osób, które nie
ukoƒczyły 18 lat.

Wylegitymowanie
Głównym zadaniem policji jest wykrywanie
przest´pstw i zapobieganie im. Aby realizowaç to zadanie, policja ma prawo wylegitymowaç ka˝dà osob´. Potocznie nazywa si´
to „spisaniem”. Wylegitymowanie oznacza,
˝e musisz pokazaç policjantowi dokument,
na którym jest Twoje zdj´cie oraz dane osobowe: imi´, nazwisko i adres. JeÊli podasz
policji nieprawdziwe informacje – popełnisz
wykroczenie, za które mo˝esz zostaç ukarany/a grzywnà. JeÊli odmówisz podania
swoich danych osobowych, policja b´dzie
miała prawo Ci´ zatrzymaç.
Przed wylegitymowaniem policjant ma
obowiàzek podaç
swój stopieƒ, imi´
i nazwisko w taki
sposób, ˝ebyÊ
np. zdà˝ył/a
je sobie zapisaç,
jeÊli chcesz.
Musi tak˝e
powiedzieç,
dlaczego chce
Ci´ wylegitymowaç.
Zatrzymanie nieletniego
JeÊli jesteÊ osobà nieletnià (w wieku 13-17
lat) i jesteÊ podejrzewana/y o popełnienie
przest´pstwa lub wykroczenia, policja ma
prawo zatrzymaç Ci´ i umieÊciç w policyjnej
izbie dziecka. Mo˝na umieÊciç Ci´
w policyjnej izbie dziecka, jeÊli zachodzi
obawa, ˝e ukryjesz si´, zatrzesz Êlady
przest´pstwa lub nie jest znana Twoja
to˝samoÊç (oznacza to, ˝e policja nie zna
Twojego imienia, nazwiska ani adresu
zamieszkania). O zatrzymaniu Ci´
niezwłocznie muszà zostaç powiadomieni
Twoi rodzice lub opiekunowie, a w ciàgu
24 godzin tak˝e sàd rodzinny. Zatrzymanie
Ci´ przez policj´ mo˝e trwaç maksymalnie

72 godziny. Po tym czasie musisz zostaç
wypuszczona/y, chyba ˝e wczeÊniej zostanie ogłoszone postanowienie sàdu rodzinnego o umieszczeniu Ci´ w schronisku
dla nieletnich, młodzie˝owym oÊrodku wychowawczym, młodzie˝owym oÊrodku socjoterapii, zakładzie leczniczym lub domu
opieki społecznej. JeÊli nie zgadzasz si´
z decyzjà o zatrzymaniu Ci´ przez policj´,
mo˝esz zło˝yç za˝alenie do sàdu rodzinnego. Za˝alenie mogà te˝ zło˝yç Twoi rodzice
lub opiekunowie oraz obroƒca.
Przesłuchanie nieletniego
Policja ma prawo Ci´ przesłuchaç, jeÊli
podejrzewa Ci´ o popełnienie czynu
karalnego. W przesłuchaniu musi uczestniczyç Twój rodzic lub opiekun, a je˝eli
nie jest to mo˝liwe – nauczyciel, przedstawiciel powiatowego centrum pomocy
rodzinie lub organizacji społecznej zajmujàcej si´ pomaganiem młodzie˝y.
    Nast´pnie sàd rodzinny ustala, czy  
        popełniłeÊ/aÊ czyn karalny i czy
         zastosuje wobec Ciebie Êrodki  
        opiekuƒczo-wychowawcze
    lub poprawcze. W post´powaniu
prowadzonym przez sàd rodzinny
Ty oraz Twoi rodzice lub opiekunowie
macie prawa strony. Oznacza to, ˝e macie prawo braç udział w posiedzeniach
sàdu, składaç wnioski oraz odwoływaç
si´ od orzeczeƒ wydawanych przez sàd.
Masz tak˝e prawo do obroƒcy.
JeÊli zdarzy si´ tak, ˝e Twoje interesy
sà sprzeczne z interesami Twoich
rodziców lub opiekunów (np. jesteÊ podejrzany o kradzie˝ na szkod´ rodziców
lub opiekunów), zostanie Ci wyznaczony
obroƒca z urz´du.  
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Oznacza to, ˝e je˝eli wejdziesz w konflikt
z prawem jako nieletni/nieletnia, post´powanie b´dzie prowadził sàd rodzinny
i nieletnich.

Obroƒca z urz´du to adwokat
wyznaczony przez sàd
do wykonania obowiàzków
Twojego obroƒcy.
Jego wynagrodzenie
opłaca paƒstwo.
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	Mediacja
W niektórych przypadkach mo˝liwe
jest rozwiàzanie konfliktu przy
minimalnym udziale sàdu – za pomocà
mediacji. Mediacja to rozmowa
skonfliktowanych ze sobà stron.
Odbywa si´ przy udziale mediatora,
który jest osobà neutralnà i bezstronnà.
Jego zadaniem nie jest proponowanie
rozwiàzaƒ albo nakłanianie do okreÊlonego porozumienia, lecz pomoc stronom,
aby takie porozumienie wypracowały
samodzielnie. Spraw´ do mediacji
kieruje sàd rodzinny. O mediacj´ mo˝e poprosiç jedna ze stron. Mo˝e te˝ zaproponowaç jà s´dzia. Aby mediacja mogła si´ odbyç, obie skonfliktowane strony
muszà si´ na nià zgodziç. Wynik post´powania mediacyjnego mo˝e mieç istotny
wpływ na ostatecznà decyzj´ podejmowanà przez sàd, np. zdecydowaç o wyborze
Êrodka wychowawczego lub poprawczego. Zawarcie ugody dzi´ki mediacji nie
koƒczy jednak post´powania, o którego umorzeniu ostatecznie decyduje sàd.
Anna Wójcik
Ârodki wychowawcze
i poprawcze
JeÊli jesteÊ nieletni/a i popełnisz czyn karalny
sàd mo˝e zastosowaç wobec ciebie Êrodek
wychowawczy lub poprawczy.
Ârodki wychowawcze to:
upomnienie;
zobowiàzanie Ci´ do okreÊlonego
post´powania - np. naprawienia
szkody, przeproszenia osoby pokrzywdzonej, podj´cia nauki lub pracy,
zaprzestania picia alkoholu lub brania
narkotyków;
nadzór rodzica lub opiekuna,
organizacji społecznej lub instytucji
zajmujàcych si´ pracà z nieletnimi;
umieszczenie w młodzie˝owym
oÊrodku wychowawczym
lub w zawodowej rodzinie zast´pczej;
zakaz prowadzenia pojazdów;
przepadek (czyli odebranie Ci)
rzeczy uzyskanych z przest´pstwa,
np. kwoty uzyskanej ze sprzeda˝y
skradzionych rzeczy.
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Wi´kszoÊç Êrodków wychowawczych trwa
do chwili ukoƒczenia przez Ciebie 18 lat.

Ârodek poprawczy to umieszczenie
w zakładzie poprawczym.
Ârodek ten mo˝e byç wykonywany do ukoƒczenia przez Ciebie 21 lat. Sàd rodzinny
mo˝e jednak warunkowo zwolniç Ci´
z zakładu poprawczego, wyznaczajàc
okres próby od roku do 3 lat. Mo˝e te˝
warunkowo zawiesiç umieszczenie Ci´
w zakładzie poprawczym na okres próby
od roku do 3 lat. W obu przypadkach
b´dziesz podlegaç Êrodkom wychowawczym, czyli np. zostaniesz zobowiàzany/a
do naprawienia szkody, a Twoje zachowanie b´dzie kontrolował kurator.
JeÊli w okresie próby przejawisz demoralizacj´ (np. nadu˝ywanie alkoholu,
u˝ywanie narkotyków itp.), nie wykonasz
nało˝onych obowiàzków lub popełnisz
czyn karalny, warunkowe zwolnienie
lub warunkowe zawieszenie mo˝e zostaç
odwołane, co oznacza umieszczenie
w zakładzie poprawczym. JeÊli próba
przebiegnie pomyÊlnie, nie zostaniesz
umieszczony/a w zakładzie poprawczym,
a po 3 miesiàcach od zakoƒczenia próby,
z rejestru zostanà usuni´te informacje
dotyczàce tej sprawy i b´dziesz miał/a

Pami´taj! Masz prawo
samodzielnie składaç za˝alenia
na dotyczàce Ci´ decyzje policji
i sàdu rodzinnego, takie jak
zatrzymanie, czy umieszczenie
w schronisku dla nieletnich.
Masz tak˝e prawo odwoływaç
si´ od wyroków o zastosowaniu
Êrodków wychowawczych
oraz o umieszczeniu
w zakładzie poprawczym.

Aby skutecznie zło˝yç za˝alenie, musisz
dokładnie czytaç wszystkie dor´czane
Ci pisma i zawarte w nich pouczenia.
JeÊli nie sà one dla Ciebie zrozumiałe,
zwróç si´ o wyjaÊnienie do adwokata,
pracownika sàdu rodzinnego lub opiekuna.

Pami´taj! Zaskar˝enie orzeczenia
sàdu musi nastàpiç w ÊciÊle
okreÊlonym terminie.
Po przekroczeniu tego terminu
b´dzie ono bezskuteczne,
czyli nie zadziała.

ODPOWIEDZIALNOÂå ZA CZYNY
KARALNE POPEŁNIONE W WIEKU
15-17 LAT I PO UKO¡CZENIU 17 LAT
Gdy skoƒczysz 17 lat, zmienia si´ Twoja
odpowiedzialnoÊç prawna za popełnienie
czynu karalnego.
Za wszystkie przest´pstwa i wykroczenia
popełnione po ukoƒczeniu 17 roku ˝ycia
odpowiadasz jak dorosły/a,
na zasadach okreÊlonych
w Kodeksie karnym
lub w Kodeksie
wykroczeƒ.
UWAGA!
Jak dorosły/a odpowiadasz
tak˝e, jeÊli popełnisz po ukoƒczeniu
15 roku ˝ycia jedno z najpowa˝niejszych
przest´pstw. Do takich nale˝à m.in.:
zamach na Prezydenta RP,
zabójstwo,
ci´˝kie uszkodzenie ciała,
w tym skutkujàce Êmiercià,
umyÊlne wywołanie po˝aru
lub innego niebezpiecznego
zdarzenia (np. zawalenia si´
budowli, eksplozji materiałów
wybuchowych, katastrofy
komunikacyjnej),
zbiorowe zgwałcenie,
wzi´cie zakładnika,
rozbój.

KONFLIKT Z PRAWEM

„czyste konto”. Oznacza to, ˝e b´dziesz
mógł/mogła podawaç, ˝e nie byłeÊ/aÊ
karany/a jako nieletni/a.

JeÊli powstanie podejrzenie,
˝e popełniłeÊ/aÊ przest´pstwo,
policja lub prokurator wszczyna
post´powanie karne. Celem
post´powania karnego jest ustalenie,
czy przest´pstwo zostało popełnione.
W tym post´powaniu jako osoba
podejrzana o dokonanie przest´pstwa
mo˝esz zostaç zatrzymany/a
lub tymczasowo aresztowana/y.
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Zatrzymanie  
Policja mo˝e zatrzymaç Ci´, jeÊli ma uzasadnione podejrzenie, ˝e popełniłeÊ/aÊ
przest´pstwo. Mo˝esz zostaç zatrzymany/a, jeÊli zachodzi obawa, ˝e uciekniesz,
ukryjesz si´, zatrzesz Êlady przest´pstwa
lub nie mo˝na ustaliç Twojej to˝samoÊci
(policja nie zna Twojego imienia, nazwiska
ani adresu zamieszkania).
JeÊli zostaniesz zatrzymana/y,
musisz natychmiast zostaç poinformowana/y
o przyczynach zatrzymania, o przysługujàcych
Ci uprawnieniach, w tym o prawie do
skorzystania z pomocy adwokata, a tak˝e
zostaç wysłuchana/y.
Mo˝esz te˝ zło˝yç za˝alenie
do sàdu i domagaç si´ zbadania,
czy zostałeÊ/aÊ zatrzymany/a
zgodnie z prawem.
Prokurator mo˝e zarzàdziç zatrzymanie
Ci´ i przymusowe doprowadzenie, je˝eli
zachodzi uzasadniona obawa, ˝e:
jako podejrzana/y nie stawisz si´
na wezwanie sàdu;
b´dziesz utrudniaç post´powanie.
Po zatrzymaniu zostanà Ci przedstawione
zarzuty. Nast´pnie zostaniesz przesłuchana/y
w charakterze podejrzanego/podejrzanej.
JeÊli prokurator nie wystàpi do sàdu
z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie,
musisz zostaç zwolniony/a po upływie
48 godzin. Musisz tak˝e zostaç niezwłocznie
zwolniony/a, jeÊli takie polecenie wyda sàd
lub prokurator.
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Tymczasowe aresztowanie
JeÊli prokurator zło˝y wniosek o tymczasowe
aresztowanie, zostaniesz przekazany/a
sàdowi. W ciàgu kolejnych 24 godzin sàd
musi podjàç decyzj´ o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Je˝eli sàd nie uwzgl´dni
wniosku prokuratora lub nie zdà˝y do-

r´czyç swojej decyzji w ciàgu 24 godzin
– zostaniesz zwolniony/a.
Kiedy mo˝esz zostaç tymczasowo
aresztowany/a?
Mo˝esz zostaç tymczasowo aresztowany/a,
jeÊli zebrane dowody wskazujà z du˝ym
prawdopodobieƒstwem na to, ˝e popełniłaÊ/eÊ przest´pstwo, a zachodzi obawa,
˝e uciekniesz, ukryjesz si´, b´dziesz nakłaniaç do składania fałszywych zeznaƒ lub
w inny sposób utrudniaç post´powanie.
Tymczasowe aresztowanie mo˝e nastàpiç
tak˝e wtedy, gdy sprawa dotyczy powa˝nego przest´pstwa zagro˝onego karà co najmniej do 8 lat wi´zienia.
Przed zastosowaniem
tymczasowego
aresztowania
sàd musi
Ci´ przesłuchaç.

Jedynym organem uprawnionym do zdecydowania o tymczasowym aresztowaniu
jest sàd. Za ka˝dym razem sàd musi okreÊliç,
jak długo b´dzie trwało tymczasowe
aresztowanie. Po upływie tego terminu
musisz zostaç zwolniona/y.
JeÊli nie zgadzasz si´ z decyzjà
sàdu o tymczasowym aresztowaniu,
mo˝esz zło˝yç za˝alenie. Mo˝esz
napisaç je samodzielnie, mo˝e
je sporzàdziç tak˝e Twój obroƒca.
Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym
Êrodkiem i generalnie jest stosowane tylko
wtedy, gdy nie wystarczajà inne Êrodki,
takie jak:
dozór policji, czyli zakaz opuszczania
miejsca pobytu, obowiàzek meldowania
si´ we właÊciwej jednostce policji
w okreÊlonym czasie, zakaz zbli˝ania

Ci zwrócona, jeÊli uciekniesz
lub ukryjesz si´;
por´czenie społeczne,
czyli por´czenie Twojego pracodawcy,
dyrektora szkoły, organizacji społecznej lub innej osoby godnej zaufania.
Por´czenie powinno gwarantowaç,
˝e stawisz si´ na ka˝de wezwanie
i nie b´dziesz utrudniaç post´powania.
Postanowienia sàdu lub prokuratora o zastosowaniu Êrodków zapobiegawczych
muszà zostaç Ci dor´czone wraz z pouczeniem, w jaki sposób i w jakim terminie
mo˝esz je zaskar˝yç.
Pami´taj! Starannie zapoznaj
si´ z pismami z sàdu, policji
czy prokuratury i zawartymi
w nich pouczeniami. Dzi´ki temu
b´dziesz mógł/mogła je zaskar˝yç
w wyznaczonym terminie.

TWOJE PRAWA I OBOWIÑZKI
W POST¢POWANIU KARNYM
PODEJRZANY
JeÊli policjant lub prokurator przedstawił
Ci zarzut popełnienia przest´pstwa,
to stajesz si´ podejrzany/a. Przedstawienie
zarzutu polega na tym, ˝e policjant
lub prokurator w protokole z Twojego przesłuchania lub w odr´bnym postanowieniu
wskazuje Ci´ jako sprawc´ czynu karalnego
i okreÊla dokładnie, na czym polega zarzucany Ci czyn.

OSKAR˚ONY
Stajesz si´ oskar˝onym/à,
jeÊli przeciwko Tobie wniesiony
został akt oskar˝enia. Wniesienie
aktu oskar˝enia oznacza, ˝e prokurator
przekazał do sàdu karnego pismo,
w którym opisał, jaki czyn karalny
jest Ci zarzucany. Dotyczy Ci´ wtedy
zasada domniemania niewinnoÊci.
Oznacza ona, ˝e jesteÊ uznawana/y
za niewinnà/niewinnego, dopóki
wina nie zostanie Ci udowodniona
i stwierdzona prawomocnym
wyrokiem.
POUCZENIE
O PRAWACH PODEJRZANEGO
O Twoich prawach i obowiàzkach jako
podejrzanego/ej musisz zostaç pouczony/a
(tj. poinformowany/a) przed rozpocz´ciem
pierwszego przesłuchania.
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si´ do pokrzywdzonego i inne
ograniczenia swobody;
por´czenie majàtkowe, czyli
zło˝enie przez Ciebie
lub innà osob´ okreÊlonej
kwoty pieni´dzy,
która nie zostanie

POUCZENIE
O PRAWACH OSKAR˚ONEGO
O Twoich prawach i obowiàzkach jako
oskar˝onego/ej musisz zostaç poinformowany/a na rozprawie sàdowej po odczytaniu aktu oskar˝enia. Takie pouczenie
jest bardzo wa˝ne!
O Twoich prawach poucza ci´ policjant,
prokurator lub sàd.  

JeÊli nie zostaniesz pouczony
o swoich prawach, brak pouczenia
nie mo˝e zadziałaç na Twojà
niekorzyÊç. Np. jeÊli nie wiedziałaÊ/eÊ,
˝e masz prawo odmówiç wyjaÊnieƒ,
mo˝e si´ zdarzyç, ˝e zło˝ysz
wyjaÊnienia na swojà niekorzyÊç.
Masz wtedy prawo ˝àdaç,
aby te wyjaÊnienia nie były brane
pod uwag´, bo nie wiedziałaÊ/eÊ,
˝e mo˝esz odmówiç ich zło˝enia.
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Obowiàzki
Jako podejrzany/a lub oskar˝ony/a masz
obowiàzek:
poddaç si´ ogl´dzinom ciała,
pobraniu odcisków palców,
daç si´ sfotografowaç,
zgodziç si´ na okazanie innym
osobom (np. ˝eby mogły rozpoznaç,
czy to Ty popełniłaÊ/eÊ przest´pstwo),
poddaç si´ badaniom psychologicznym
i psychiatrycznym oraz innym badaniom
połàczonym z dokonaniem zabiegów
na ciele (z wyjàtkiem zabiegów
chirurgicznych),
poddaç si´ pobraniu krwi, włosów
lub wydzielin organizmu z zachowaniem
warunków gwarantujàcych
bezpieczeƒstwo dla Twego zdrowia;
stawiç si´ na ka˝de wezwanie policji,
prokuratora i sàdu,
zawiadamiaç o ka˝dej zmianie
miejsca zamieszkania lub pobytu
trwajàcego dłu˝ej ni˝ 3 dni.

JeÊli nie b´dziesz przestrzegaç tego ostatniego obowiàzku, mo˝esz zostaç zatrzymany/a i przymusowo doprowadzony/a, a
nawet tymczasowo aresztowany/a.
Pami´taj! JeÊli zmienisz miejsce
zamieszkania lub pobytu
i nie podasz nowego adresu,
pisma z sàdu b´dà wysłane
na dotychczasowy adres.
Nawet jeÊli ich nie odbierzesz
z poczty, zostanà uznane
za dor´czone (po dwukrotnym
awizowaniu). Oznacza to,
˝e nie b´dziesz mógł/mogła
odwołaç si´ od orzeczenia sàdu,
zło˝yç za˝alenia lub apelacji,
gdy˝ jest to mo˝liwe tylko
w ÊciÊle okreÊlonych terminach
rozpoczynajàcych si´ od daty
dor´czenia pisma.

		
Prawa
JeÊli jesteÊ podejrzany/a o popełnienie przest´pstwa, masz prawo do obrony. Prawo
do obrony oznacza, ˝e mo˝esz odpieraç kierowane do Ciebie zarzuty, kwestionowaç
dowody, które Ci´ obcià˝ajà i przedstawiaç dowody na poparcie Twojego zdania
oraz korzystaç z pomocy adwokata.
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W trakcie Êledztwa lub dochodzenia
masz prawo

W trakcie post´powania przed sàdem
masz prawo

korzystaç z pomocy obroƒcy, w tym
˝àdaç jego udziału w przesłuchaniu
przez policj´ lub prokuratora

korzystaç z pomocy obroƒcy

składaç wyjaÊnienia, odmówiç
ich zło˝enia lub odmówiç odpowiedzi
na pytania

składaç wyjaÊnienia, odmówiç ich zło˝enia
bez podania powodu lub odmówiç
odpowiedzi na pytania

składaç wnioski dowodowe, np. o przesłuchanie Êwiadka, przeprowadzenie
dowodu z opinii biegłego

składaç wyjaÊnienia co do ka˝dego
dowodu oraz zadawaç pytania osobom
przesłuchiwanym

W trakcie post´powania przed sàdem
masz prawo

zapoznaç si´ z zebranymi dowodami i
aktami sprawy

składaç wnioski dowodowe, np. o przesłuchanie Êwiadków, przeprowadzenie
dowodu z opinii biegłego itp.

odwołaç si´ od wydawanych
postanowieƒ, składajàc za˝alenie

zabraç głos przed wydaniem wyroku
w tzw. “ostatnim słowie”
odwołaç si´ od wyroku sàdu pierwszej
instancji, składajàc apelacj´

Obroƒca z urz´du
Jako podejrzana/y lub oskar˝ona/y
masz prawo do korzystania
z pomocy obroƒcy. Mo˝esz
zaanga˝owaç go sam/a albo
z pomocà rodziców lub opiekunów.
Je˝eli nie masz ukoƒczonych
17 lat i toczy si´ przeciwko
Tobie post´powanie karne,
korzystasz z obowiàzkowej
pomocy obroƒcy, którego
z urz´du wyznacza Ci sàd.
Je˝eli chciałbyÊ/chciałabyÊ
korzystaç z pomocy obroƒcy, a nie masz
pieni´dzy, mo˝esz domagaç si´ wyznaczenia
obroƒcy z urz´du. W tym celu musisz skierowaç wniosek do sàdu.
We wniosku musisz wykazaç, ˝e nie masz
pieni´dzy na opłacenie obroƒcy lub ˝e jego
opłacenie uniemo˝liwiłoby Ci bie˝àce
utrzymanie si´. Do wniosku musisz
dołàczyç dokumenty potwierdzajàce Twojà
sytuacj´ majàtkowà. Wynagrodzenie
przyznanego przez sàd obroƒcy z urz´du
pokryje paƒstwo. JeÊli jednak zostaniesz
skazany i w wyroku obcià˝ony/a kosztami
post´powania, b´dziesz zobowiàzany/a
do zwrotu tej kwoty.
Prawo do zło˝enia
i odmowy zeznaƒ
Zło˝enie wyjaÊnieƒ polega na przedstawieniuprokuratorowi, a nast´pnie sàdowi Twojej

wersji wydarzeƒ. W wyjaÊnieniach
mo˝esz opisaç okolicznoÊci
popełnienia zarzucanego Ci czynu,
opowiedzieç, kto w nim uczestniczył,
dlaczego do niego doszło. Mo˝esz
tak˝e wyraziç skruch´. Odmowa
zło˝enia wyjaÊnieƒ pozbawia
Ci´ takich mo˝liwoÊci.
Przyznanie si´ do popełnienia
zarzuconego czynu, szczere
wyjaÊnienia, okazanie skruchy,
przeproszenie pokrzywdzonego/pokrzywdzonej
to okolicznoÊci łagodzàce,
które sàd mo˝e uwzgl´dniç, wymierzajàc
Ci kar´.

KONFLIKT Z PRAWEM

W trakcie Êledztwa lub dochodzenia
masz prawo

Prawo do zaznajomienia
si´ z aktami

Masz prawo zapoznaç si´ z aktami dotyczàcymi Twojej sprawy w post´powaniu
przygotowawczym. Dzi´ki temu b´dziesz
mógł/mogła dobrze przygotowaç si´
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do obrony. Bierz aktywny udział w rozprawie,
korzystaj z prawa zadawania pytaƒ przesłuchiwanym Êwiadkom, je˝eli ich relacje
przedstawiajà nieprawdziwà lub zniekształconà wersj´ wydarzenia.
Post´powanie przygotowawcze
to wszystko, co robi policja
lub prokurator, aby ustaliç,
czy popełniłeÊ/aÊ przest´pstwo,
jeÊli jesteÊ podejrzany/a.
Post´powanie to koƒczy si´
wniesieniem aktu oskar˝enia
do sàdu lub umorzeniem
post´powania.

Co oskarżony chce
powiedzieć sądowi
przed wydaniem
wyroku?

Chcę powiedzieć,
że . . .

Prawo do zło˝enia
wniosku dowodowego
Wniosek dowodowy oznacza,
˝e mo˝esz za˝àdaç, aby prokurator
lub sàd przesłuchał wskazanych przez
Ciebie Êwiadków lub poprosił biegłych
o opini´.
Jako podejrzany/a lub oskar˝ony/a
wniosek dowodowy mo˝esz
zło˝yç pisemnie lub ustnie
na rozprawie sàdowej.
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Prawo do „ostatniego
słowa”
Na koniec rozprawy s´dzia ma obowiàzek
spytaç: „Co oskar˝ony chce powiedzieç
sàdowi przed wydaniem wyroku?”.
Korzystaj z prawa do wypowiedzenia tzw.
“ostatniego słowa”. Jest to chwila, która
zazwyczaj bezpoÊrednio poprzedza
wydanie wyroku. Masz wtedy ostatnià
szans´, ˝eby wykazaç swojà niewinnoÊç
lub skruch´.

JeÊli chcesz zło˝yç wniosek dowodowy,
najlepiej zrób to za poÊrednictwem
Twojego obroƒcy. JeÊli chcesz zło˝yç
wniosek osobiÊcie, musisz wskazaç osoby,
których przesłuchania ˝àdasz (podaç
ich imiona, nazwiska i adresy) oraz
okreÊliç, o czym dana osoba b´dzie mówiła,
czyli co ich zeznania majà potwierdziç
lub podwa˝yç.
Sàd nie musi uwzgl´dniç zło˝onego
przez Ciebie wniosku dowodowego.
JeÊli jednak nie uzasadni decyzji odmownej
lub oddali wniosek niezgodnie z prawem,
mo˝esz zakwestionowaç orzeczenie
wydane przez sàd.

KARA
Celem post´powania karnego przed sàdem jest ustalenie, czy popełniłeÊ/aÊ zarzucone Ci przest´pstwo. JeÊli sàd uzna,
˝e nie popełniłeÊ/aÊ przest´pstwa, wyda
wyrok uniewinniajàcy.  
Je˝eli jednak stawiane Ci zarzuty zostanà
potwierdzone dowodami, zostaniesz
uznany/a za winnego/winnà. Sàd wyda
wtedy wyrok skazujàcy. Sàd mo˝e jednak
warunkowo umorzyç post´powanie
na okres próby od roku do 2 lat, jeÊli
dotyczyło ono drobnych przest´pstw
zagro˝onych karà do 3 lat pozbawienia
wolnoÊci.
Kodeks karny przewiduje nast´pujàce kary:
grzywny,
ograniczenia wolnoÊci,
pozbawienia wolnoÊci.
Sàd mo˝e orzec tak˝e inne Êrodki karne,
np. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zakaz wst´pu na imprezy
masowe, obowiàzek naprawienia szkody czy przeproszenie pokrzywdzonego.
Prze-pisy okreÊlajà mo˝liwà kar´ za posz-

Prawo przewiduje dwie mo˝liwoÊci zawarcia swoistej „ugody” co do wymiaru kary:
uzgodnienie wymiaru kary
z prokuratorem – wtedy
prokurator wnioskuje w sàdzie
o wymierzenie uzgodnionego
wymiaru kary (a nie wi´kszego);
dobrowolne poddanie si´
karze – jako oskar˝ony/a mo˝esz
zło˝yç wniosek o wydanie wyroku
skazujàcego i wymierzenie okreÊlonej
kary. Mo˝esz zrobiç to przed rozprawà
lub na rozprawie, jednak nie póêniej
ni˝ do chwili zakoƒczenia przesłuchania.
JeÊli nie sprzeciwià si´ temu prokurator
lub osoba pokrzywdzona, sàd wyda
wyrok i wymierzy wnioskowanà przez
Ciebie kar´ bez dalszego prowadzenia
rozprawy.
Od wszystkich wyroków wydanych przez
sàd pierwszej instancji przysługuje Ci prawo
do odwołania, czyli apelacji. Takie samo
prawo majà pozostałe strony. Skorzystanie
z prawa do odwołania wymaga Twojej
aktywnoÊci. Je˝eli uczestniczysz w rozprawie
sàdowej, uwa˝nie wysłuchaj pouczenia
o sposobie i terminie odwołania.
Odwołanie od wyroku sàdu
w post´powaniu karnym to apelacja,
odwołanie od postanowieƒ
prokuratora i sàdu to za˝alenie.
Jak zło˝yç odwołanie
W terminie 7 dni od daty ogłoszenia
wyroku musisz zło˝yç wniosek o sporzàdzenie i dor´czenie uzasadnienia
wyroku na piÊmie. Wniosek taki mo˝esz
zło˝yç osobiÊcie w biurze podawczym
w sàdzie lub przesłaç listem poleconym.
Data nadania listu (stempla pocztowego

na znaczku!) jest traktowana jako data
zło˝enia wniosku. Zachowaj pokwitowanie
nadania listu na wypadek, gdyby przesyłka
zagin´ła.  

O

DW

O
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E

Od daty dor´czenia wyroku
z uzasadnieniem masz 14 dni
na wniesienie apelacji. Apelacj´
mo˝esz zło˝yç w sàdzie osobiÊcie
lub przesłaç listem poleconym
(zachowaj pokwitowanie jego nadania).
Za˝alenie od postanowieƒ prokuratora
i sàdu, np. o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, mo˝esz zło˝yç
w prokuraturze lub sàdzie osobiÊcie
lub przesłaç listem poleconym,
podobnie jak apelacj´.

KONFLIKT Z PRAWEM

czególne przest´pstwa oraz minimalny
i maksymalny czas jej trwania. Sàd decyduje o wymiarze kary dla konkretnej osoby.

CzynnoÊci te mo˝esz wykonaç osobiÊcie,
mo˝e to równie˝ zrobiç Twój obroƒca.   
JeÊli chcesz zło˝yç apelacj´ samodzielnie,
przedstaw w niej swój punkt widzenia napisz, dlaczego nie zgadzasz si´
z wyrokiem.
Apelacj´ rozpoznaje sàd odwoławczy:
  od wyroków sàdów rejonowych właÊciwy sàd okr´gowy,
od wyroków sàdów okr´gowych właÊciwy sàd apelacyjny.

Apelacja jest rozpatrywana na rozprawie
odwoławczej. O terminie rozprawy
odwoławczej sàd musi powiadomiç
Ciebie (jako oskar˝onà/ego), Twojego
obroƒc´ oraz pozostałe strony.

57

KONFLIKT Z PRAWEM

Sàd odwoławczy mo˝e uchyliç zaskar˝ony
wyrok i przekazaç spraw´ do ponownego
rozpoznania, zmieniç zaskar˝ony wyrok
lub utrzymaç go w mocy. W dwóch ostatnich przypadkach wyrok staje si´ prawomocny i podlega niezwłocznemu wykonaniu.

Wyrok prawomocny to taki,
od którego nie mo˝na wnieÊç
kolejnej apelacji.

Opracowanie koncepcji rozdziału i konsultacja merytoryczna:
Jadwiga ˚ywolewska-Ławniczak.
Jestem prawniczkà. Kiedy studiowałam
na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego, na pytanie, gdzie zamierzam
pracowaç po ukoƒczeniu studiów,
odpowiadałam: „jeszcze nie wiem,
ale na pewno nie w wymiarze sprawiedliwoÊci”.
Los zdecydował inaczej. Po skoƒczeniu
studiów rozpocz´łam aplikacj´ s´dziowskà
w Sàdzie Wojewódzkim w Białymstoku,
zdałam egzamin s´dziowski i przez ponad
40 lat byłam s´dzià orzekajàcym w sprawach
karnych, a praca ta stała si´ mojà ˝yciowà
pasjà. Przez wiele lat pracowałam jako s´dzia
sàdu rejonowego, a nast´pnie okr´gowego i apelacyjnego w moim rodzinnym mieÊcie –
Białymstoku. Mojà zawodowà karier´ uwieƒczyło stanowisko S´dziego Sàdu Najwy˝szego
w Warszawie. Obecnie jestem s´dzià Sàdu Najwy˝szego w stanie spoczynku.
Kontakty zawodowe ze sprawcami przest´pstw, pokrzywdzonymi, Êwiadkami przekonały
mnie o wielkim znaczeniu podstawowej znajomoÊci prawa. Umo˝liwia korzystanie
z przysługujàcych ka˝demu praw, ułatwia unikanie sytuacji, które niosà ryzyko konfliktu
z prawem oraz pomaga w kontaktach z wymiarem sprawiedliwoÊci w ka˝dym charakterze.
Obecnie cz´Êç swego wolnego czasu poÊwi´cam udzielaniu nieodpłatnych porad
prawnych. Poza tym ucz´ si´ j´zyków obcych, podró˝uj´.
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Opracowanie tekstu: Agnieszka Kozakoszczak i Beata Kulig.

Postaw krzy˝yk, jeÊli potrafisz odpowiedzieç na pytanie
  
Czy wiesz, jak załatwiç spraw´ w urz´dzie gminy?
Czy wiesz, gdzie i w jaki sposób zgłosiç popełnienie
przest´pstwa?
Czy wiesz, jakà pomoc mo˝esz uzyskaç w powiatowym
urz´dzie pracy?
Czy wiesz, jak odwołaç si´ od niekorzystnej dla Ciebie
decyzji urz´du?
Czy wiesz, gdzie si´ zgłosiç, jeÊli łamane sà Twoje prawa
pracownicze?
Suma krzy˝yków przy odpowiedziach TAK to Twój wynik.

0-2

Załatwianie spraw
urz´dowych nie jest
Twojà mocnà stronà.
Z tego rozdziału
mo˝esz si´ wiele
nauczyç.

3-4

Masz za sobà pierwsze
kroki w załatwianiu
spraw w urz´dzie.
Przeczytaj ten rozdział,
˝eby poczuç
si´ pewniej.

5

Sprawnie załatwiasz
sprawy urz´dowe,
brawo! Mo˝esz
pomagaç innym.

W tym rozdziale znajdziesz wskazówki, jak poradziç sobie
przy załatwianiu spraw w sàdzie, oÊrodku pomocy społecznej, urz´dzie skarbowym czy w powiatowym urz´dzie
pracy.
Wiele osób ma trudnoÊci w przedarciu si´ przez gàszcz
procedur i przepisów w trakcie załatwiania spraw urz´dowych. W takiej sytuacji najlepiej jest poprosiç o pomoc
urz´dnika, z którym rozmawiasz. Obowiàzkiem ka˝dego
urz´du jest kulturalna i profesjonalna obsługa interesantów oraz udzielenie wyczerpujàcych informacji o przysługujàcych Ci prawach i obowiàzkach.

Kontakty z instytucjami i urz¢DAMI

Autodiagnoza
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KONTAKT Z SÑDEM
Z reguły wszystkie wydziały danego sàdu
rejonowego mieszczà si´ w jednym budynku
(np. wydział cywilny, karny, rodzinny
i nieletnich). Obsługà osób zgłaszajàcych
si´ do sàdu zajmujà si´ sekretariaty
poszczególnych wydziałów lub biuro
obsługi interesantów (jedno dla
wszystkich wydziałów). Wszelkie pisma
i dokumenty składa si´ w biurze podawczym sàdu. Zazwyczaj biuro podawcze
i biuro obsługi interesantów mieszczà si´
w holu głównego budynku. Zanim wejdziesz
na teren sàdu, stra˝nik sàdowy sprawdzi,
czy nie wnosisz niebezpiecznych
narz´dzi i czy nie jesteÊ
pod wpływem alkoholu
lub narkotyków.

Tryb procesowy dotyczy spraw, gdzie
istnieje spór mi´dzy stronami procesu –
powodem (który wnosi pozew i ma roszczenie)
oraz pozwanym.
Przykład: JeÊli chcesz uzyskaç od swoich
rodziców alimenty, to zwracasz si´ do sàdu,
czyli wnosisz pozew. Ty jesteÊ okreÊlany/a
w j´zyku prawniczym „powodem” a Twoi
rodzice to „pozwani”.
Tryb nieprocesowy − JeÊli nie ma
sporu mi´dzy stronami post´powania,
np. w sprawie o stwierdzenie

Kim sà strony
post´powania sàdowego?
Strony to osoby, które zgłaszajà
si´ do sàdu, aby sàd wydał decyzj´
(czyli orzeczenie) w ich sprawie.
Tryby post´powania
sàdowego: Post´powanie
w sprawach cywilnych, rodzinnych
i przed sàdem pracy odbywa si´
w trybie procesowym
lub nieprocesowym.

nabycia spadku, sprawa sàdzona
jest w trybie nieprocesowym
(tzw. bezspornym).

Typy
post´powania

Nazwa
strony

Nazwa
strony

Typ pisma
procesowego
składanego
w post´powaniu

post´powanie procesowe,
np. sprawa o alimenty

powód

pozwany

pozew

post´powanie nieprocesowe,
np. o nabycie spadku

wnioskodawca

uczestnik

wniosek

Pisma procesowe to wnioski i oÊwiadczenia,
które mo˝esz napisaç do sàdu w czasie pomi´dzy
rozprawami lub zło˝yç w trakcie rozprawy.  
Pismo procesowe musi mieç zwi´złà treÊç. W piÊmie procesowym musisz:
podaç nazw´ i adres sàdu, do którego piszesz;
podaç Twoje imi´ i nazwisko, a tak˝e imi´ i nazwisko Twojego opiekuna
prawnego i Twojego pełnomocnika (np. adwokata), jeÊli masz pełnomocnika;
podaç imi´ i nazwisko „strony przeciwnej”;
nadaç tytuł swojemu pismu procesowemu, aby sàd wiedział, czego pismo
dotyczy (np. Wniosek o zmian´ formy ograniczenia władzy rodzicielskiej
lub Pozew o podwy˝szenie alimentów);
podaç dowody na poparcie opisanych przez Ciebie okolicznoÊci lub zdarzeƒ;
sporzàdziç list´ załàczników.
Pismo procesowe musisz podpisaç Ty lub Twój opiekun prawny albo pełnomocnik.
JeÊli Twoje pismo procesowe to pierwsze pismo w danej sprawie, podaj w nim
adres swój i Twojego opiekuna prawnego oraz adres kancelarii pełnomocnika.
Pami´taj tak˝e o podaniu miejsca zamieszania „strony przeciwnej”.
Kolejne pisma procesowe składane w danej sprawie powinny zawieraç tak˝e
sygnatur´ sprawy, czyli numer nadany sprawie przez sàd.
Pismo procesowe złó˝ do biura podawczego
sàdu w tylu egzemplarzach, ile stron bierze
udział w post´powaniu.
Jak obliczyç liczb´ stron
w post´powaniu?
Liczba stron w post´powaniu to liczba
osób, które si´ ze sobà spierajà i zwróciły
si´ do sàdu o rozstrzygni´cie danej
sprawy. Np. jeÊli wyst´pujesz do sàdu
o alimenty od ojca i matki, to strony sà
trzy: Ty, Twój ojciec i Twoja matka.
JeÊli wyst´pujesz o alimenty od ojca,
to strony sà dwie: Ty i Twój ojciec.
Dodatkowo przygotuj jeden egzemplarz
dla siebie. Na tym egzemplarzu pracownik
biura przybije stempel z oznaczeniem
sàdu, dokładnà datà i godzinà zło˝enia
pisma. B´dzie to dla Ciebie potwierdzenie,
˝e pismo zostało zło˝one. Pismo procesowe

mo˝na tak˝e przesłaç do sàdu pocztà
listem poleconym (wtedy równie˝ nale˝y
pami´taç, by przesłaç odpowiednià liczb´
egzemplarzy). JeÊli przeka˝esz sàdowi
zbyt małà liczb´ egzemplarzy dokumentów
lub dokumenty niekompletne (np. nie dołàczysz swego aktu urodzenia, który jest
niezb´dny w toczàcym si´ post´powaniu),
sàd wezwie Ci´ do uzupełnienia braków
w okreÊlonym terminie. JeÊli nie dostarczysz
dokumentów we wskazanym terminie,
sàd prawdopodobnie zwróci Twój wniosek/pozew lub nie uwzgl´dni danej informacji w prowadzonym post´powaniu.
Piszàc pismo procesowe, mo˝esz wzorowaç
si´ na przykładowym piÊmie zamieszczonym w rozdziale 3 tego przewodnika,
pt. Prawa i obowiàzki osoby dorosłej
(18+).

Kontakty z instytucjami i urz¢DAMI

Jak zło˝yç pismo procesowe
JeÊli bierzesz udział w sprawie sàdowej,
np. jako wnioskodawca, wtedy jesteÊ
tzw. stronà post´powania sàdowego.
Strony post´powania sàdowego majà
prawo składaç do sàdu pisma procesowe.
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Jak uzyskaç informacj´
o biegu post´powania
JeÊli chcesz si´ dowiedzieç, co si´ dzieje
z Twojà sprawà, np. czy jest ju˝ wyznaczony
termin rozprawy albo jaka jest decyzja
koƒcowa sàdu, mo˝esz zgłosiç si´ osobiÊcie
do sàdu lub zadzwoniç do sekretariatu
wydziału. JeÊli zgłosisz si´ osobiÊcie, musisz
okazaç dowód to˝samoÊci, a wtedy uzyskasz
wszelkie potrzebne informacje oraz b´dziesz
mógł/mogła zapoznaç si´ z aktami sprawy
oraz innymi dokumentami. JeÊli zadzwonisz
do sekretariatu wydziału, pracownik sàdu
udzieli Ci jedynie informacji o tym,
czy toczy si´ post´powanie, pod jakà
sygnaturà, jaki jest wyznaczony termin
rozprawy i czy zostały wydane orzeczenia
sàdu w tej sprawie. Telefonicznie nie
udzieli Ci informacji o treÊci orzeczeƒ.

Sala sàdowa
Uczestniczàc w post´powaniu sàdowym,
b´dziesz musiał/a stawiç si´ na rozpraw´.
Mo˝esz czuç si´ niepewnie, przekraczajàc
pierwszy raz progi sali sàdowej. Czy wiesz,
jak si´ zachowaç w czasie rozprawy?
Przed wejÊciem na sal´ rozpraw zostaw
w szatni okrycie wierzchnie, zabierz ze sobà
dowód to˝samoÊci oraz wyłàcz telefon
komórkowy.
Najwa˝niejszà osobà na sali jest s´dzia.
Do s´dziego albo s´dzi nale˝y si´ zwracaç
słowami “Wysoki Sàdzie”. Pami´taj,
˝e ka˝de niestosowne zachowanie na sali
rozpraw mo˝e sprawiç, ˝e sàd Ci´ pouczy,
ukarze, a nawet usunie z sali. Za ka˝dym
razem gdy sàd lub inna osoba, której sàd
udzielił głosu, zadaje Ci pytanie, odpowiedê kieruj do Wysokiego Sàdu.

Historia Sebka
Dwa lata temu pracowałem jako administrator budynku. Byłem zatrudniony na umow´
o prac´. KtóregoÊ dnia mój pracodawca powiedział, ˝e obni˝y mi wynagrodzenie,
bo chce zatrudniç dodatkowà osob´. Nie chciałem pracowaç za mniejsze pieniàdze,
wi´c zło˝yłem wypowiedzenie. Tego samego dnia pracodawca złoÊliwie wyrzucił mnie
z pracy. Dyscyplinarnie. Oznaczało to, ˝e w moim Êwiadectwie pracy byłoby napisane,
˝e êle wywiàzywałem si´ ze swoich obowiàzków, a to nie była prawda. Zgłosiłem si´
do Paƒstwowej Inspekcji Pracy, gdzie doradca podpowiedział mi, abym zgłosił spraw´
do sàdu pracy i zło˝ył pozew przeciwko pracodawcy.
Nie było mnie staç na adwokata, wi´c napisałem
pismo z proÊbà o przydzielenie pełnomocnika
z urz´du. Na pierwszà rozpraw´ czekałem rok.
Potem co trzy miesiàce chodziłem na rozprawy
do sàdu (w sumie były trzy rozprawy).
W koƒcu podpisałem z pracodawcà
porozumienie – musiał sprostowaç moje
Êwiadectwo pracy tak, ˝eby nie było
w nim informacji o zwolnieniu
dyscyplinarnym. Cała sytuacja trwała
bardzo długo i kosztowała mnie
du˝o stresu, ale mam satysfakcj´,
˝e zawalczyłem o swoje prawa,
a moje Êwiadectwo pracy
nie zniech´ci przyszłych
pracodawców
do zatrudnienia mnie.

S´dzia
Ławnik lub s´dzia

Ławnik lub s´dzia

(togi z fioletowà lamówkà
na ko∏nierzu)

Protokolant

powód/Wnioskodawca

pozwany/Uczestnik

prokurator

Adwokat

(toga
z czrwonà
lamówkà
na ko∏nierzu)

(toga
z zielonà
lamówkà)

Barierka
Âwiadek

PublicznoÊç

Powy˝ej zamieszczamy plan ka˝dej sali
rozpraw. Za stołem s´dziowskim siedzi
sàd (s´dzia zawodowy i ewentualnie
dwoje ławników lub dwoje s´dziów
zawodowych). Sàd ubrany jest w togi
z fioletowà lamów-kà na kołnierzu.
Po prawej stronie sàdu jest miejsce
dla osoby, która składa wniosek
(wnioskodawca) lub pozew (powód).
JeÊli w danym post´powaniu uczestniczy
prokurator (nosi tog´ z czerwonà
lamówkà na kołnierzu), to zajmuje
on miejsce obok wnioskodawcy lub powoda.
Po przeciwnej stronie (na lewo od sàdu)
znajduje si´ miejsce dla uczestnika
post´powania lub pozwanego.
JeÊli wnioskodawca/powód lub uczestnik
post´powania/pozwany ma pełnomocnika
(np. adwokata), to pełnomocnik nosi

tog´ z zielonà lamówkà wokół kołnierza.
Pełnomocnik siedzi obok swego klienta.
JeÊli sàd zechce Ci´ przesłuchaç, poprosi
Ci´ o zaj´cie miejsca za tzw. barierkà
i do momentu kiedy sàd powie, ˝e skoƒczył
przesłuchanie, musisz pozostaç na tym
miejscu.
Wszystkie rozprawy sà protokołowane
przez protokolanta, który siedzi obok stołu
s´dziowskiego.
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Sàd cywilny (w tym sàd rodzinny i nieletnich)

Pami´taj! JeÊli w czasie
rozprawy êle si´ poczujesz
lub b´dziesz potrzebował/a
skorzystaç z toalety, poproÊ sàd
o chwil´ przerwy lub zgod´
na opuszczenie sali rozpraw.
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KONTAKT Z POLICJÑ
I PROKURATURÑ
Policja to umundurowana
i uzbrojona formacja powołana do ochrony
bezpieczeƒstwa ludzi i mienia oraz utrzymywania bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego. Głównym zadaniem policji
jest pilnowanie przestrzegania prawa
oraz wykrywanie i Êciganie przest´pców.

W ramach wykonywania obowiàzków słu˝bowych funkcjonariusz policji ma prawo:
wylegitymowaç Ci´ w celu ustalenia
Twojej to˝samoÊci;
zatrzymaç Ci´, jeÊli stwarzasz
zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego i mienia;
przeszukaç Ci´ – policjant powinien
Ci powiedzieç, co b´dzie robił
i dlaczego;
przeszukaç pomieszczenie;
dokonaç kontroli osobistej, a tak˝e
przejrzeç zawartoÊç baga˝y
na dworcach oraz w Êrodkach
transportu w razie uzasadnionego
podejrzenia popełnienia czynu
zabronionego pod groêbà kary.
Policjant w trakcie wykonywania obowiàzków
słu˝bowych (poza sytuacjami okreÊlonymi
przez Komendanta Głównego Policji)
zobowiàzany jest nosiç mundur i okazaç
legitymacj´ słu˝bowà w taki sposób, abyÊ
miał/a mo˝liwoÊç odczytaç i zanotowaç
numer legitymacji, nazwisko policjanta,
a tak˝e nazw´ organu, który wydał legitymacj´. JeÊli funkcjonariusz nie ma munduru,
oprócz legitymacji słu˝bowej powinien,
na Twoje ˝àdanie, okazaç dodatkowo
tak˝e znak identyfikacyjny, czyli metalowà
odznak´ z numerem identyfikacyjnym.

W trudnych sytuacjach zwiàzanych
np. z ucià˝liwym sàsiedztwem, mo˝esz
zgłosiç si´ na najbli˝szy komisariat policji
do dzielnicowego. Rolà dzielnicowego
jest dbanie o ład i bezpieczeƒstwo oraz
zapobieganie zdarzeniom powodujàcym
łamanie prawa.
Jak zgłosiç fakt
popełnienia przest´pstwa
JeÊli byłeÊ/aÊ Êwiadkiem popełnienia
przest´pstwa lub sam/a jesteÊ pokrzywdzony/a przest´pstwem, jak najszybciej
zgłoÊ ten fakt organom Êcigania,
czyli policji lub prokuratorowi. Nie ma
znaczenia, czy zawiadomienie zło˝ysz
na policji, czy w prokuraturze. Aby zgłosiç
popełnienie przest´pstwa, pójdê osobiÊcie
do najbli˝szego komisariatu lub prokuratury
rejonowej i złó˝ zawiadomienie pisemne
lub ustne. Wtedy dy˝urny policjant
lub prokurator sporzàdzi protokół.
JeÊli byłeÊ/aÊ jedynie Êwiadkiem zdarzenia,
to zostaniesz w chwili składania zawiadomienia lub póêniej wysłuchany/a w charakterze Êwiadka, natomiast jeÊli sam/a
zostałeÊ pokrzywdzony/a przest´pstwem,
to w chwili przyjÊcia zawiadomienia
i zarejestrowania sprawy uzyskujesz status
soby pokrzywdzonej przest´pstwem.

KONTAKT Z URZ¢DEM
GMINY LUB DZIELNICY
Wi´kszoÊç spraw urz´dowych dotyczàcych codziennego funkcjonowania mo˝esz
załatwiç w urz´dzie gminy lub dzielnicy.
Ka˝dy urzàd gminy ma wyodr´bnione
wydziały (w mniejszych gminach sà to referaty), które zajmujà si´ poszczególnymi

Odwołanie od decyzji urz´du
JeÊli urzàd wyda decyzj´, z którà si´
nie zgadzasz, przysługuje Ci prawo
do odwołania od niej do samorzàdowego
kolegium odwoławczego.
Przeczytaj uwa˝nie decyzj´, którà wydał
urzàd. Znajdziesz tam równie˝ informacje
o terminie, w jakim mo˝esz si´ odwołaç
od decyzji urz´du (pouczenie). Aby rozpatrzono
Twoje odwołanie, musisz przestrzegaç
podanych terminów.

Jak si´ odwołaç
od decyzji urz´du?
Napisz odwołanie do samorzàdowego
kolegium odwoławczego. Odwołanie
to musisz zło˝yç w urz´dzie, który wydał
decyzj´, z którà si´ nie zgadzasz.
Pami´taj! Dodatkowo
przygotuj jeden egzemplarz
dla siebie. Na tym egzemplarzu
pracownik urz´du przybije
stempel i potwierdzi, ˝e odebrał
od Ciebie odwołanie. B´dzie
to dla Ciebie potwierdzenie,
˝e odwołanie
zostało
zło˝one.

Odwołanie mo˝na tak˝e przesłaç do urz´du
pocztà listem poleconym. Zachowaj wtedy
dowód nadania. Urzàd przeka˝e Twoje
odwołanie wraz z pełnà dokumentacjà
Twojej sprawy do samorzàdowego
kolegium odwoławczego.
KONTAKT Z POMOCÑ SPOŁECZNÑ
Po ukoƒczeniu 18 roku ˝ycia jako osoba
usamodzielniajàca si´ b´dziesz mógł/mogła
korzystaç ze wsparcia finansowego przewidzianego w Ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zast´pczej lub/i w Ustawie
o pomocy społecznej. Wnioski o przyznanie
tej pomocy mo˝esz składaç w oÊrodkach
pomocy społecznej lub powiatowych
centrach pomocy rodzinie. Zasady
przyznawania Êwiadczeƒ zostały szerzej
opisane w rozdziale 4 tego przewodnika,
pt. Prawa i obowiàzki osoby dorosłej (18+)
w systemie opieki zast´pczej. JeÊli nie zgadzasz si´ z decyzjà wydanà przez oÊrodek
lub centrum pomocy, przysługuje
Ci prawo do zło˝enia od niej odwołania
do samorzàdowego kolegium odwoławczego.
Powy˝ej znajdziesz instrukcje, jak si´
odwołaç od decyzji, z którà si´
nie zgadzasz.
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zadaniami. Np. wydział spraw obywatelskich zajmuje si´ wydawaniem dowodów
osobistych i meldunkami.
W du˝ych gminach albo dzielnicach
(np. w Warszawie) działajà te˝ wydziały
obsługi mieszkaƒców, które poÊredniczà w składaniu skarg, wniosków
i innych dokumentów, udzielajà informacji
o sposobie rozpatrywania spraw oraz wydawaniu dokumentów. Ponadto wi´kszoÊç
urz´dów gmin posiada własne strony
internetowe. Wizyt´ w Twoim urz´dzie
gminy mo˝esz zatem zaczàç od odwiedzenia
jego strony internetowej. Mo˝e si´ okazaç,
˝e Twój urzàd jest na tyle nowoczesny,
˝e korzysta z elektronicznej skrzynki
podawczej – oznacza to, ˝e okreÊlone
sprawy mo˝esz załatwiç przez Internet,
a do urz´du zgłosiç si´ jedynie po odbiór
decyzji. Na stronach internetowych
lub w urz´dzie znajdziesz druki odpowie-dnich wniosków wraz z informacj´ o
sposobie ich wypełnienia i wymaganych
załàcznikach (np. dokumentach, zdj´ciach).
Pracownicy urz´du majà obowiàzek
udzieliç Ci informacji o sposobie i terminie
załatwienia Twojej sprawy. Podczas załatwiania spraw w urz´dzie b´dziesz musiał/a
okazaç dowód to˝samoÊci, by uzyskaç
potrzebne Ci informacje. JeÊli składasz
jakiekolwiek dokumenty w urz´dzie,
przygotuj dla siebie ich kopi´, na której
pracownik urz´du potwierdzi, ˝e zostały
przez Ciebie zło˝one. Zrobi to za pomocà
piecz´ci z datownikiem, którà postawi
na Twojej kopii dokumentów. JeÊli urz´dnik
potraktuje Ci´ niegrzecznie lub b´dzie
niekompetentny, mo˝esz zło˝yç skarg´
na jego zachowanie do jego
przeło˝onego.
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KONTAKT Z URZ¢DEM SKARBOWYM

KONTAKT Z URZ¢DEM PRACY

Po pierwsze warto wiedzieç, ˝e nale˝y
bardzo powa˝nie traktowaç wszelkie
sprawy zwiàzane z płaceniem podatków
i kontakty z urz´dem skarbowym.
Do koƒca kwietnia ka˝dego
roku nale˝y rozliczyç si´
ze zobowiàzania podatkowego za rok poprzedni.
Np. za rok 2012 trzeba
rozliczyç si´ do 30 kwietnia
2013 r. włàcznie. Wobec
tego najpóêniej 30 kwietnia
2013 r. musisz zło˝yç
w urz´dzie skarbowym
lub wysłaç listem poleconym
druk rozliczenia podatkowego (PIT).
JeÊli uzyskujesz dochód tylko z jednego
êródła, np. otrzymujesz tyko wynagrodzenie
za prac´ i nie b´dziesz korzystaç
z ˝adnych ulg bàdê odliczeƒ, z urz´dem
skarbowym rozliczy Ci´ Twój pracodawca,
ale musisz go poinformowaç, ˝e chcesz,
˝eby zrobił to w Twoim imieniu. JeÊli masz
kilka êródeł dochodu lub/i korzystasz
z odliczeƒ lub ulg, musisz sam/a rozliczyç
si´ z urz´dem skarbowym. Wszelkie
potrzebne informacje o sposobie
wypełnienia formularza, o rodzajach
formularzy i załàczników oraz o przysługujàcych w danym roku podatkowym
ulgach i odpisach znajdziesz na stronie:
www.pit.pl.
JeÊli urzàd skarbowy uzna, ˝e Twoje
rozliczenie podatkowe wymaga sprawdzenia,
wezwie Ci´ do zło˝enia wyjaÊnieƒ.
Wówczas musisz stawiç si´ do urz´du
i okazaç wymagane dokumenty.

Gdy szukasz pracy
JeÊli chcesz rozpoczàç prac´, zgłoÊ si´
do powiatowego urz´du pracy  
             właÊciwego dla Twojego stałego
              miejsca zamieszkania. Dzi´ki
              zarejestrowaniu si´ w urz´dzie
              pracy b´dziesz mógł/mogła
               skorzystaç z ró˝nych form
                pomocy, w tym:
                         zasiłku,
                         podnoszenia kwalifikacji
                         zawodowych,
                         dofinansowania
                          na rozpocz´cie działalnoÊci
                         gospodarczej,
sfinansowania studiów podyplomowych,
po˝yczki na sfinansowanie kosztów
szkolenia,
uzyskania zwrotu cz´Êci lub całoÊci
kosztów dojazdu na szkolenia,
bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia,
poradnictwa zawodowego
i poÊrednictwa pracy.

Pami´taj! Wszelkie dokumenty
dotyczàce uzyskanych przez Ciebie
dochodów, odliczeƒ i ulg musisz
zachowaç przez okres 5 lat
od daty zło˝enia rozliczenia
i w razie wezwania przez urzàd
skarbowy okazaç je urz´dnikowi.
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Aby zarejestrowaç si´ w urz´dzie pracy,
musisz udaç si´ tam osobiÊcie i zło˝yç
nast´pujàce dokumenty:
dowód osobisty lub inny dokument
to˝samoÊci,
dyplom, Êwiadectwo ukoƒczenia
szkoły, Êwiadectwo szkolne
albo zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu
kursu lub szkolenia,
Êwiadectwa pracy oraz inne
dokumenty potrzebne do ustalenia
Twoich uprawnieƒ do zasiłku
dla bezrobotnych,
dokument o przeciwwskazaniach
do wykonywania okreÊlonych prac,
w przypadku osób z niepełnosprawnoÊcià - orzeczenie
o niepełnosprawnoÊci.
JeÊli jesteÊ niepełnoletni, te˝ mo˝esz
skorzystaç z pomocy urz´du pracy
w znalezieniu pracy. Jednak do czasu

Gdy naruszane
sà Twoje prawa pracownicze
JeÊli jesteÊ zatrudniony/a na umow´
o prac´ i masz poczucie, ˝e Twój pracodawca nie respektuje praw pracowniczych
zagwarantowanych w Kodeksie pracy
(np. czasu pracy, wynagrodzenia za prac´,
prawa do urlopu) i nie wywiàzuje si´ na-

le˝ycie z cià˝àcych na nim obowiàzków
dotyczàcych zapewnienia odpowiednich
warunków pracy, zgłoÊ swoje wàtpliwoÊci
do Paƒstwowej Inspekcji Pracy.
Na terenie ka˝dego województwa działajà
okr´gowe inspektoraty pracy wraz
z oddziałami - wykaz inspektoratów znajdziesz na stronie internetowej Paƒstwowej
Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl.
Okr´gowe inspektoraty pracy lub ich
oddziały udzielajà bezpłatnej pomocy
prawnej w zakresie prawa pracy.
Na wniosek pracownika podejmujà
te˝ interwencje (kontrole) na terenie
zakładu pracy.

DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU
Pami´taj, ˝e jeÊli jesteÊ zatrudniony/a na umow´ o prac´, Twój pracodawca musi
przestrzegaç przepisów zwiàzanych z równym traktowaniem, wynikajàcych z Kodeksu
pracy. JeÊli pracodawca potraktuje Ci´ gorzej ni˝ inne osoby, np. ze wzgl´du na płeç,
wiek, niepełnosprawnoÊç, ras´, religi´, narodowoÊç, przekonania polityczne, wyznanie
czy orientacj´ seksualnà - post´puje niezgodnie z prawem. Gorsze traktowanie
ze wzgl´du na wymienione cechy to dyskryminacja. JeÊli doÊwiadczyłeÊ/aÊ dyskryminacji ze strony pracodawcy (lub podczas ubiegania si´ o prac´), mo˝esz dochodziç
swoich praw w sàdzie i domagaç si´ odszkodowania. W sprawach o dyskryminacj´ rozstrzyga sàd okr´gowy lub rejonowy. Mo˝esz te˝ zgłosiç si´
do Paƒstwowej Inspekcji Pracy, aby uzyskaç informacje, do jakiego
sàdu si´ zgłosiç. Numer telefonu do najbli˝szego oddziału PIP
znajdziesz na stronie: ww.pip.gov.pl.
Cz´stym przejawem dyskryminacji jest pytanie kobiet podczas
rozmowy rekrutacyjnej o to, czy planujà mieç dzieci, poniewa˝
pracodawcy chcà uniknàç sytuacji, ˝e pracownica pójdzie
na urlop macierzyƒski. Pami´taj! Pracodawca nie ma prawa
pytaç Ci´ o Twój stan cywilny, plany zwiàzane z rodzicielstwem,
wyznanie, Êwiatopoglàd czy orientacj´ seksualnà.
Dyskryminacja ma miejsce równie˝ wtedy, jeÊli jako kobieta
w firmie, w której jesteÊ zatrudniona, zarabiasz mniej ni˝
m´˝czyêni na podobnym stanowisku, a masz podobne
kwalifikacje. Kodeks pracy jasno mówi, ˝e pracownicy
i pracownice majà prawo do jednakowego wynagrodzenia
za jednakowà prac´ bàdê prac´ o jednakowej wartoÊci.
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osiàgni´cia przez Ciebie 18 roku ˝ycia
Twój pracodawca musi przestrzegaç
przepisów dotyczàcych pracy osób niepełnoletnich. Zapytaj w urz´dzie pracy,
jakie to sà przepisy lub sprawdê art. 192
Kodeksu pracy.

Wi´cej informacji o przepisach dotyczàcych równego
traktowania w zatrudnieniu znajdziesz na stronie Polskiego
Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego:
www.ptpa.org.pl/poradnik/zatrudnienie
Agnieszka Kozakoszczak
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PISMA URZ¢DOWE
Byç mo˝e zdarzy si´ tak, ˝e b´dziesz
chciał/a zło˝yç pismo do instytucji paƒstwowej lub urz´du (np. po to, ˝eby otrzymaç
decyzj´ administracyjnà, zło˝yç skarg´
lub wniosek albo otrzymaç jakieÊ zaÊwiadczenie). Warto wtedy wiedzieç, jak powinien wyglàdaç taki dokument.
Otó˝ ka˝de pismo urz´dowe zawiera:
nazw´ instytucji lub urz´du,
do którego jest kierowane,
np. Samorzàdowe Kolegium
Odwoławcze w Warszawie;
dane osoby, która składa pismo
i/lub jej pełnomocnika (imi´
i nazwisko, adres, telefon kontaktowy,
ewentualnie adres, na który ma byç
przesłana korespondencja w sprawie);
informacj´, czego pismo dotyczy,
np. odwołanie od decyzji Miejskiego
OÊrodka Pomocy Społecznej
w Cz´stochowie w sprawie odmowy
przyznania zasiłku okresowego;
opis sprawy, z którà zwracasz si´
do urz´du (jeÊli nie jest to pierwsze
pismo w tej sprawie, napisz tak˝e
sygnatur´ sprawy);
podpis Twój lub podpis Twojego
pełnomocnika;
list´ załàczników.

Pami´taj! JeÊli w danej
sprawie urzàd/instytucja
wyda niekorzystnà dla Ciebie
decyzj´ administracyjnà,
to przysługuje Ci prawo do
odwołania si´ od tej decyzji
do „wy˝szego” organu zwykle jest to samorzàdowe
kolegium odwoławcze.
W ka˝dej decyzji wydanej przez urzàd
czy instytucj´ znajdziesz pouczenie
o trybie i terminie zło˝enia
odwołania. Termin zło˝enia odwołania
jest terminem zawitym, tzn. po jego
upłyni´ciu zło˝one odwołanie nie b´dzie
rozpoznawane (chyba ˝e wyka˝esz,
˝e urzàd wydajàcy decyzje nieprawidłowo
powiadomił Ci´ o jej wydaniu lub z innych
wa˝nych powodów nie mogłeÊ/aÊ zło˝yç
we wskazanym terminie odwołania
od decyzji, np. z powodu pobytu
w szpitalu lub dłu˝szego pobytu poza
miejscem zamieszkania).
Autorkà rozdziału jest
Alina Prusinowska-Marek.

Postaw krzy˝yk, jeÊli potrafisz odpowiedzieç na pytanie
  
Czy wiesz, czego dotyczy Ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zast´pczej?
Czy wiesz, na czym polega funkcja asystenta rodziny
i jakie sà jego obowiàzki?
Czy wiesz, jaka jest rola rodziny wspierajàcej?
Czy wiesz, jakie sà zadania koordynatora rodzinnej
pieczy zast´pczej?
Czy wiesz, na jakie problemy odpowiada Ustawa
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej?

Suma krzy˝yków przy odpowiedziach TAK to Twój wynik.

0-2

Niewiele wiesz o
obowiàzujàcych
przepisach. Dowiedz
si´ wi´cej z tego

3-4

Nieêle orientujesz si´
w obowiàzujàcych
przepisach. Z tego
rozdziału dowiesz si´
jeszcze wi´cej.

5

Na bie˝àco Êledzisz
obowiàzujàce przepisy.
Oby tak dalej!

Po co czytaç ustawy? Aby jak najlepiej orientowaç si´ w swoich
prawach, wi´cej wiedzieç i móc skorzystaç z ró˝nych form pomocy. W tym rozdziale znajdziesz skrócony opis Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej, która m.in. reguluje sytuacj´ dzieci wychowywanych poza rodzinà w ró˝nego
typu placówkach, rodzinach zast´pczych i rodzinnych domach dziecka. Informacje tu zawarte mogà przydaç si´ tak˝e
osobom pracujàcym z usamodzielniajàcà si´ młodzie˝à.
Mimo ˝e pewne sformułowania mogà nie byç Ci teraz znane,
przeczytaj ten rozdział, nawet jeÊli jego tytuł na pierwszy rzut
oka wydaje Ci si´ nieciekawy. Ju˝ niedługo b´dziesz osobà
dorosłà. Wówczas ka˝da dodatkowa wiedza mo˝e okazaç si´
bardzo cenna i zwyczajnie pomóc Ci w dorosłym ˝yciu.

USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I PIECZY ZAST¢PCZEJ

Autodiagnoza
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Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zast´pczej okreÊla:
zasady i formy wspierania rodziny
prze˝ywajàcej trudnoÊci w wypełnianiu
funkcji opiekuƒczo-wychowawczych,
czyli w opiece nad dzieckiem,
zasady i formy sprawowania pieczy
zast´pczej oraz pomocy w usamodzielnianiu
jej pełnoletnim wychowankom,
zadania administracji
publicznej w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zast´pczej,
zasady finansowania wspierania
rodziny i systemu pieczy zast´pczej,
zadania w zakresie post´powania
adopcyjnego.
WZMOCNIENIE RODZINY
Osoby zajmujàce si´ pomocà dziecku
i rodzinie stwierdziły, ˝e dotychczasowa
organizacja takiej pomocy nie zapewnia
nale˝ytego, dobrze funkcjonujàcego
systemu wsparcia rodziny. Do tej pory
system pomocy dziecku i rodzinie
koncentrował si´ na wspieraniu
i rozbudowie systemu pieczy zast´pczej.
Obecnie uznaje si´, ˝e podstawowym
zadaniem tego systemu jest mo˝liwie
najszersze wspieranie rodziny prze˝ywajàcej
trudnoÊci w wypełnianiu funkcji
opiekuƒczo – wychowawczych.
Dlatego najwa˝niejszym zało˝eniem
Ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zast´pczej jest
poprawa sytuacji rodziny, jej wspieranie
oraz podkreÊlenie obowiàzku pracy
z rodzinà, tak, aby wzmocniç kompetencje
wychowawcze rodziców, a tym samym
uchroniç dzieci przed koniecznoÊcià
dorastania w opiece zast´pczej.
Proponowane w ustawie wsparcie rodzin
znajdujàcych si´ w sytuacji kryzysu czy
nieradzàcych sobie z codziennymi
problemami odbywaç si´ b´dzie dzi´ki
pracy placówek wsparcia dziennego,
np. w formie Êwietlic, klubów, ognisk
wychowawczych, a tak˝e rodzin wspierajàcych.

Działania profilaktyczne
Działania profilaktyczne skierowane
b´dà do rodzin, które majà trudnoÊci
z wychowywaniem dzieci, czyli np. takich,
w których ma miejsce przemoc, ubogich
lub zagro˝onych ubóstwem, nieradzàcych
sobie z problemami zwiàzanymi z bezrobociem, chorobà czy uzale˝nieniami.
Pomoc rodzinie prze˝ywajàcej trudnoÊci
powinna zaczynaç si´ od profilaktyki,
czyli zapobiegania problemom oraz
reagowania na pierwsze symptomy
              i objawy kryzysu. Dobro ka˝dego
                      dziecka wymaga podj´cia
                        wszelkich niezb´dnych
                          działaƒ profilaktycznych,
                           by ochroniç je przed
                           umieszczeniem poza
                            rodzinà, nara˝eniem
                        na stres zwiàzany z utratà
                          stałego kontaktu
                        z rodzicami i umieszczeniem
                        w Êrodowisku zast´pczym.

Rodziny wspierajàce
Rodzina wspierajàca to nowa forma
pomocy dla rodziny, która prze˝ywa trudnoÊci. Jej zadaniem jest wspomaganie
rodziców w opiece i wychowaniu dzieci,
pomoc w prowadzeniu gospodarstwa
domowego i codziennych obowiàzkach.
Rodzina wspierajàca powinna działaç
jak dobrzy, ˝yczliwi sàsiedzi, znajomi czy
krewni. Wa˝ne jest, aby osoby podejmujàce
si´ zadaƒ rodziny wspierajàcej posiadały
odpowiednie doÊwiadczenie ˝yciowe
i umiej´tnoÊci.
Asystent rodziny
Kluczowym rozwiàzaniem jest wprowadzenie asystenta rodziny.
Asystent rodziny to osoba, której funkcjà
jest wspieranie rodziny w przezwyci´˝aniu
trudnoÊci zwiàzanych z opiekà i wychowaniem swoich dzieci. Pomoc asystenta ma
na celu doprowadzenie do osiàgni´cia

W przypadku, kiedy oÊrodek pomocy
społecznej uzyska informacj´ o rodzinie
prze˝ywajàcej trudnoÊci w wypełnianiu
swoich funkcji, przeprowadza w niej
rodzinny wywiad Êrodowiskowy. Oznacza
to wizyt´ pracownika socjalnego w domu
takiej rodziny, rozeznanie jej problemów
oraz mo˝liwoÊci pomocy. Je˝eli rodzinny
wywiad Êrodowiskowy potwierdzi wyst´powanie trudnoÊci, kierownik oÊrodka
pomocy społecznej przeka˝e kwestionariusz
(formularz) wywiadu asystentowi rodziny,
który podejmie prac´ z tà rodzinà.
Asystent swà prac´ prowadzi za zgodà
rodziny i przy jej aktywnym udziale. Musi
te˝ motywowaç rodzin´ do współdziałania.
Praca z rodzinà powinna byç organizowana lub kontynuowana równie˝ w sytuacji
czasowego umieszczenia dziecka w placówce
opiekuƒczo–wychowawczej bàdê rodzinnej
formie opieki zast´pczej.  
Obowiàzki
asystenta rodziny
Do zadaƒ asystenta rodziny nale˝à m.in.:
prowadzenie poradnictwa (doradzania)
i edukacji (nauczania) dla rodzin
b´dàcych w trudnej sytuacji ˝yciowej
oraz udzielanie informacji na temat
pomocy Êwiadczonej przez właÊciwe
instytucje rzàdowe, samorzàdowe
i organizacje pozarzàdowe;
udzielanie pomocy rodzinom
w poprawie ich sytuacji ˝yciowej,
w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych i rodzicielskich
oraz zdobywaniu umiej´tnoÊci
prawidłowego prowadzenia
gospodarstwa domowego;
udzielanie pomocy rodzinom

w rozwiàzywaniu problemów
psychologicznych;
udzielanie pomocy rodzinom
w rozwiàzywaniu problemów
wychowawczych z dzieçmi;
udzielanie wsparcia dzieciom;
podejmowanie działaƒ interwencyjnych
i zaradczych w sytuacji zagro˝enia
bezpieczeƒstwa dzieci i rodzin;
współpraca z organizacjami
i osobami specjalizujàcymi si´
w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny;
sporzàdzanie planu pracy z rodzinà;
po zakoƒczeniu pracy z rodzinà
monitorowanie jej funkcjonowania;
prowadzenie dokumentacji
dotyczàcej pracy z rodzinà;
sporzàdzanie opinii o rodzinie
i jej członkach na wniosek sàdu;
udzielanie pomocy
rodzinom
zast´pczym
spokrewnionym
oraz pełnoletnim
wychowankom
opuszczajàcym
te rodziny.

        Uprawnienia asystenta
rodziny
Asystent rodziny ma prawo do:
wglàdu do dokumentów zawierajàcych
dane osobowe członków rodziny
niezb´dne do prowadzenia pracy
z rodzinà;
wyst´powania do właÊciwych
organów władzy publicznej,
organizacji oraz instytucji o udzielenie
informacji (w tym informacji
i dokumentów zawierajàcych dane
osobowe) niezb´dnych do udzielenia
pomocy rodzinie;

USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I PIECZY ZAST¢PCZEJ

przez rodzin´ stabilizacji ˝yciowej i zapobie˝enie umieszczaniu dzieci w opiece
zast´pczej. Natomiast w sytuacji, kiedy
dzieci zostanà umieszczone w pieczy
zast´pczej, rolà asystenta b´dà działania
na rzecz ich jak najszybszego powrotu
do rodziców.
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uzyskiwania od podmiotów
udzielajàcych Êwiadczenia zdrowotne
informacji o stanie zdrowia członków
rodziny w zakresie niezb´dnym
do udzielenia pomocy rodzinie
i w zwiàzku z wykonywanà pracà
asystenta.
Ustawa zakłada, ˝e efektywna praca
z rodzinà spowoduje stopniowy spadek
liczby dzieci umieszczanych w pieczy
zast´pczej. Słu˝yç ma temu równie˝
weryfikacja (czyli sprawdzanie i kontrola
zasadnoÊci) potrzeby dalszego pozostawiania
dziecka w pieczy zast´pczej.
Natomiast, w sytuacji dzieci, których
rodzice nie dajà gwarancji prawidłowej
nad nimi opieki, trwale si´ nimi nie
interesujà i je zaniedbujà, uwa˝a si´,
i˝ konieczne jest szybsze regulowanie sytuacji
prawnej i dà˝enie do przysposobienia
(adopcji). Tak, aby w miar´ mo˝liwoÊci
unikaç sytuacji, kiedy dziecko latami
b´dzie przebywało w domu dziecka.
Pami´taj! Umieszczenie
dziecka poza rodzinà powinno
byç ostatecznoÊcià, kiedy
wszelkie mo˝liwoÊci
pomocy rodzinie zostały
ju˝ wykorzystane i nie
przyniosły skutku.

WSPARCIE RODZIN
ZAST¢PCZYCH I RODZINNYCH
DOMÓW DZIECKA
Kolejnym zadaniem ustawy jest profesjonalizacja rodzicielstwa zast´pczego
i powołanie ró˝nego typu specjalistycznych jednostek wsparcia opiekunów
zast´pczych w postaci organizatora
rodzinnej pieczy zast´pczej, koordynatora
rodzinnej pieczy zast´pczej i rodziny
pomocowej.

Organizator rodzinnej
pieczy zast´pczej to wyznaczona
w powiecie jego jednostka organizacyjna
albo instytucja, której powiat zlecił
zadania organizatora rodzinnej pieczy
zast´pczej. Zadania organizatora polegajà
na rozwijaniu rodzinnej opieki zast´pczej
oraz wspieraniu prowadzàcych rodzinne
formy opieki
zast´pczej.

Koordynator rodzinnej
pieczy zast´pczej to osoba
wyznaczona przez organizatora rodzinnej
pieczy zast´pczej, której zadaniem jest
opieka nad nie wi´cej ni˝ 30 rodzinami
zast´pczymi i rodzinnymi domami dziecka.
Pomoc koordynatora polega na:
       udzielaniu pomocy rodzinom
zast´pczym i prowadzàcym rodzinne
domy dziecka w:
przygotowaniu planu pomocy
dziecku,
nawiàzaniu kontaktu z innymi
rodzinami zast´pczymi oraz
prowadzàcymi rodzinne domy dziecka,
zapewnianiu im dost´pu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym
psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej;
zgłaszaniu do oÊrodków adopcyjnych
informacji o dzieciach z uregulowanà
sytuacj´ prawnà, tzn. takich, których
rodzice utracili prawo wykonywania
władzy rodzicielskiej, w celu poszukiwania dla nich rodzin adopcyjnych;
udzielaniu wsparcia pełnoletnim
wychowankom rodzinnych form
pieczy zast´pczej.

LIKWIDOWANIE
DU˚YCH PLACÓWEK
OPIEKU¡CZO-WYCHOWAWCZYCH
Zgodnie z zapisami ustawy, jeÊli poło˝ymy
nacisk na efektywnà prac´ z rodzinami
w kryzysie, to zmniejszy si´ liczba dzieci
umieszczanych w opiece zast´pczej.
JednoczeÊnie ustawa wprowadza organizatora rodzinnej pieczy zast´pczej, koordynatora, czy rodziny pomocowe, które słu˝à
rozwojowi rodzinnych form opieki
zast´pczej. Oba te czynniki majà przyczyniç
si´ do spadku liczby dzieci kierowanych
do du˝ych placówek opiekuƒczo–
wychowawczych, zwanych potocznie
domami dziecka. Ustawa zakłada równie˝
przekształcanie domów dziecka w małe
placówki (docelowo do 14 dzieci),
przeznaczone dla dzieci starszych
(docelowo od 10 roku ˝ycia), wymagajàcych szczególnej opieki i majàcych
trudnoÊci w przystosowaniu si´ do ˝ycia
w rodzinie. Majà w nich tak˝e przebywaç
dzieci wymagajàce specjalnej opieki
medycznej (wspomaganej aparaturà medycznà), dla których ze wzgl´du na stan
zdrowia nie byłoby mo˝liwe znalezienie
zawodowej rodziny zast´pczej.
Adopcja, czyli przysposobienie,
polega na utworzeniu pomi´dzy przysposabiajàcym (rodzicem adoptujàcym
dziecko) a przysposabianym (czyli
adoptowanym dzieckiem) takiej wi´zi,

jaka powstaje w naturalnej rodzinie.
Decydujàcà zasadà w adopcji jest dobro
dziecka. Oznacza to, ˝e adoptowaç
dziecko mo˝na tylko i wyłàcznie dla jego
dobra. Adoptowaç mo˝na tylko
małoletniego, czyli osob´, która
nie ukoƒczyła 18 roku ˝ycia.
Do adopcji konieczne jest uzyskanie
zgody małoletniego, który ukoƒczył 13 rok
˝ycia. Je˝eli dziecko nie ma skoƒczonych
13 lat, ale rozumie znaczenie adopcji,
sàd powinien wysłuchaç jego zdania.
Sàd mo˝e wyjàtkowo orzec przysposobienie (adopcj´) bez wyra˝enia zgody
przez dziecko lub wysłuchania go, jednak
tylko wtedy, kiedy nie jest ono zdolne
do wyra˝enia takiej zgody (jest
niepełnosprawne intelektualnie lub
po prostu zbyt małe).
DLACZEGO UCHWALONO
USTAW¢, CZYLI DOTYCHCZASOWE
PROBLEMY W OPIECE ZAST¢PCZEJ
Wszyscy – zarówno osoby pracujàce na
rzecz rodziny, jak te˝ rodziny, do których
kierowano ró˝ne propozycje wsparcia od lat widzieli, jak niedostateczna
i niewystarczajàca jest pomoc rodzinom
znajdujàcym si´ w kryzysie. Dlatego
9 czerwca 2011 r. uchwalono Ustaw´
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zast´pczej. Ma ona rozwiàzaç albo próbowaç
rozwiàzaç wiele z poni˝szych problemów.
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Rodzina pomocowa
Zadaniem rodziny pomocowej jest
zast´powanie rodziców zast´pczych
lub prowadzàcych rodzinny dom
dziecka w opiece nad dzieçmi.
Np. kiedy opiekunowie zast´pczy
wykorzystujà prawo do urlopu
i wypoczynku (30 dni w roku),
wyje˝d˝ajà na szkolenie,
przebywajà w szpitalu,
sà chorzy lub przydarzà si´
im inne nieprzewidziane
wypadki losowe.
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Jakie problemy powinna
rozwiàzaç ustawa?
Brak wystarczajàcego
wsparcia rodzin
Szeroko rozumianà pomocà socjalnà,
psychologicznà i terapeutycznà niedostatecznie obejmowano rodziny zarówno przed
umieszczeniem dziecka w Êrodowisku
zast´pczym, jak i po tym fakcie.
Brak wystarczajàcego
wsparcia rodzin zast´pczych
i prowadzàcych placówki
opiekuƒczo-wychowawcze typu
rodzinnego
Problemy zwiàzane z brakiem pomocy
psychologicznej, terapeutycznej i wsparcia opiekunów zast´pczych dziecka. Dzieci
przed umieszczeniem w opiece zast´pczej
nikt nie przygotowywał na to, ˝e opuszczà swojà rodzin´ i zamieszkajà w rodzinie
zast´pczej lub placówce. A przecie˝ dzieci
najcz´Êciej nie rozumiejà, dlaczego ktoÊ
podjàł decyzj´ o oddzieleniu ich od rodziców.
Brak takiego przygotowania dodatkowo
utrudniał adaptacj´ do nowych warunków.
Inny problem to brak akceptacji rodziców
dla umieszczania ich dzieci w opiece
zast´pczej. Cz´sto skutkowało to negatywnym, wrogim stosunkiem do opiekunów
zast´pczych.Niektórzy rodzice zast´pczy
nie rozumieli tymczasowoÊci powierzonych
im zadaƒ, mylàc je z zadaniami rodziców
adopcyjnych. Zdarzało si´, ˝e byli przekonani o konie-cznoÊci odizolowania dziecka
od rodziców biologicznych, uniemo˝liwiajàc
im kontakty z dzieckiem bàdê odmawiajàc
prawa do informacji o dziecku.
Problemy dzieci umieszczanych w pieczy zast´pczej, ich rodziców
zast´pczych i wychowawców
Rodzice zast´pczy i wychowawcy
w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych
zwanych potocznie domami dziecka
wskazywali na brak wsparcia w sprawach

wychowawczych,brak informacji
o specjalistach i brak dost´pu do specjalistów z zakresu psychologii, psychoterapii,
pedagogiki.
Wiele osób sprawujàcych rodzinnà opiek´
zast´pczà, nie zwracało si´ z problemami
do oÊrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, najcz´Êciej z obawy przed negatywnà ocenà
ich pracy. Opiekunowie obawiali si´,
˝e ta negatywna ocena mogłaby skutkowaç wnioskiem o rozwiàzanie rodziny
zast´pczej. Osoby sprawujàce funkcj´
rodziców zast´pczych skar˝yły si´ te˝
na pozostawianie ich bez pomocy i bez
informacji, jak sobie radziç w sytuacjach
kryzysowych. A sytuacji kryzysowych było
sporo, poniewa˝ umieszczajàc dziecko
w rodzinie zast´pczej lub placówce,
nie przekazywano wystarczajàcych informacji o stanie zdrowia dzieci, ich specyficznych potrzebach, dotychczasowym leczeniu czy terapii.
Kolejny problem dotyczył szkoleƒ
dla kandydatów majàcych pełniç rol´
rodziców zast´pczych. Nie otrzymywali
oni wystarczajàcej wiedzy na temat
czekajàcych ich zadaƒ. Brak dostatecznego
przygotowania do pełnienia roli opiekunów
zast´pczych niejednokrotnie skutkował
rozwiàzywaniem rodzin zast´pczych

Jak wynika z doÊwiadczeƒ, osoby sprawujàce opiek´ zast´pczà cz´sto samodzielnie
pokrywały koszty wizyt lekarskich,
konsultacji specjalistycznych, terapii
czy leków, poniewa˝ dost´p do specjalistów
z NFZ jest utrudniony.
Ustawa odpowiadajàc na potrzeby
powa˝nie chorych dzieci reguluje te˝
opiek´ zast´pczà nad dzieçmi z ci´˝kimi
wadami wrodzonymi, cierpiàcymi
na powa˝ne choroby przewlekłe.
Ustawa ma rozwiàzaç albo próbowaç
rozwiàzaç wiele z powy˝szych problemów.
Czy to si´ uda? Majàc wiedz´ na temat
ustawy i tak bogate ju˝ doÊwiadczenie,
równie˝ Ty b´dziesz mógł/mogła
to oceniç!

OCENA SKUTKÓW WPROWADZENIA USTAWY
Przepisy Ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zast´pczej obowiàzujà
od 1 stycznia 2012 r. Do czasu oddania
przewodnika do druku (sierpieƒ 2012)
parlament uchwalił ju˝ dwie nowelizacje
tej ustawy. Wiele organizacji i instytucji
monitoruje skutki wprowadzenia poszczególnych zapisów, pojawia si´ coraz wi´cej
uwag i zastrze˝eƒ. Wa˝na jest równie˝
Twoja ocena nowych zapisów i regulacji.
Swoje uwagi i zastrze˝enia mo˝esz przekazywaç, najlepiej w formie pisemnej,
powiatowym centrom pomocy rodzinie,
Rzecznikowi Praw Dziecka, Rzecznikowi
Praw Obywatelskich, Ministerstwu Pracy
i Polityki Społecznej lub organizacjom
pozarzàdowym zajmujàcym si´ pomocà
dziecku i rodzinie, np. Koalicji na rzecz
Rodzinnej Opieki Zast´pczej:
www.koalicja.org.
Autorkami rozdziału sà:
Anna Wójcik i Beata Kulig.
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lub i rodzinnych domów dziecka. A to
najbardziej dotykało same dzieci, które
przyzwyczajały si´ do opiekunów, próbujàc w koƒcu komuÊ zaufaç.
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Stowarzyszenie SOS Wioski Dzieci´ce w
Polsce jest cz´Êcià mi´dzynarodowej organizacji
Kinderdorf International i działa w Polsce
od 1984r. Mamy 1250 podopiecznych, opiekujemy si´ dzieçmi porzuconymi, osieroconymi
i zagro˝onymi utratà rodzicielskiej opieki.
Opieka zast´pcza
Wioska dzieci´ca to 12 do 14 domów rodzinnych.
W ka˝dym z nich mieszka rodzina. Od innych
rodzin ró˝ni si´ tym, ˝e jest to Rodzina SOS.
W niej rodzice SOS, tak jak rodzice zast´pczy,
obejmujà opiekà kilkoro dzieci.
Stowarzyszenie ma te˝ wieloletnie doÊwiadczenie
w pracy z usamodzielniajàcà si´ młodzie˝à. Nasi
podopieczni uczà si´ samodzielnoÊci w Młodzie˝owych
Wspólnotach Mieszkaniowych lub mieszkaniach
nadzorowanych. Mogà tak˝e otrzymaç po˝yczk´
na zakup mieszkania lub rozwini´cie własnego
biznesu.
Stowarzyszenie prowadzi 4 wioski dzieci´ce,
3 rodzinne domy czasowego pobytu oraz
Dom Młodzie˝y i 3 wspólnoty mieszkaniowe
dla usamodzielniajàcej si´ młodzie˝y,
Programy Umacniania Rodziny
Wspierajàc rodziny w kryzysie, działamy na rzecz  
dzieci zagro˝onych utratà opieki rodzicielskiej.
Nasze 4 Programy Umacniania Rodziny działajà
w 10 miejscowoÊciach jako placówki wsparcia
dziennego. W nich pomagamy dzieciom odrabiaç
lekcje, realizowaç i rozwijaç pasje i zainteresowania.
Pracujemy z rodzinà prowadzàc poradnictwo
oraz psychoedukacj´, by odkryç w rodzinie
mocne strony i potencjał do zmiany. Uczymy
rodziców jak stawaç si´ lepszymi rodzicami.
Działania rzecznicze
Stowarzyszenie prowadzi tak˝e działania rzecznicze,
których celem jest  poprawa sytuacji dzieci
zagro˝onych utratà pieczy rodzicielskiej
oraz tych, które piecz´ rodzicielskà ju˝ utraciły.
W ramach działaƒ rzeczniczych SOS Wioski
Dzieci´ce bierze udział w mi´dzynarodowej
kampanii I MATTER. Jej elementem jest projekt
Prawa dziecka w opiece zast´pczej, od teorii
do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania
rówieÊnicze. Celem kampanii I MATTER
jest zwrócenie uwagi na problemy osób
usamodzielnianych z opieki zast´pczej, wsparcie
usamodzielniajàcej si´ młodzie˝y a tak˝e pracowników sektora pomocy społecznej, którzy
pomagajà młodym ludziom w tym procesie.
Wi´cej www.wioskisos.org

Fundacja Robinson Crusoe zajmuje si´
wspieraniem w usamodzielnieniu młodzie˝y
wychowujàcej si´ w opiece zast´pczej (domach
dziecka, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zast´pczych), zagro˝onej wykluczeniem
społecznym. W ciàgu 10 lat działalnoÊci,
Fundacja wypracowała autorskie, praktyczne
programy usamodzielniania, dzi´ki którym
Robinsonowie (tak nazywamy naszych podopiecznych) lepiej odnajdujà si´ na rynku pracy
i w relacjach z otoczeniem a tak˝e zyskujà pewnoÊç siebie i budujà poczucie własnej
wartoÊci. Głównym programem Fundacji
kierowanym do młodzie˝y jest program
Wehikuł Usamodzielnienia, czyli lokalne
centra usamodzielnienia dla młodzie˝y w wieku
16 - 24 lata prowadzone w wybranych miastach
w Polsce. W trakcie spotkaƒ Wehikułu młodzie˝
zdobywa wiedz´ i umiej´tnoÊci zwiàzane m.in.
z komunikacjà, współpracà, poruszaniem si´
na rynku pracy, zarzàdzaniem domowym
bud˝etem. Organizujemy tak˝e sta˝e zawodowe
i wyjazdy edukacyjne – Letnie i Zimowe
Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona.
Fundacja prowadzi warsztaty i szkolenia dla
dorosłych zajmujàcych si´ usamodzielnianiem:
pracowników socjalnych, wychowawców
w placówkach oraz pracowników OÊrodków
Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie. Wydajemy tak˝e publikacje
o usamodzielnieniu adresowane do młodzie˝y.
Dotychczas ukazały si´ Przewodnik Usamodzielnienia, Przewodnik Ekonomia Robinsona oraz
przewodnik Usamodzielniaj si´ zdrowo
(dost´pne w wersji elektronicznej na stronie
internetowej www.fundacjarobinson.org.pl.
Praktyczne informacje o usamodzielnieniu
sà równie˝ dost´pne w prowadzonym przez
nas interaktywnym serwisie: www.samodzielni.pl
do którego serdecznie zapraszamy!
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