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Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

wszyscy na co dzień występujemy w różnych rela-

cjach, np. rodzice–dzieci, obywatele–Państwo, często 

również  jako małżonkowie (w relacji do drugiego 

małżonka), czy uczniowie i studenci  (w stosunku 

do szkół i uczelni). Stykamy się z różnymi insty-

tucjami (urzędy, policja, sądy) jako wnioskodawca, 

strona, uczestnik postępowania (w postępowaniu 

administracyjnym), świadek, powód, pozwany (przed 

sądem w postępowaniu cywilnym), świadek, obwi-

niony, podejrzany, oskarżony (w postępowaniach 

z zakresu prawa karnego czy postępowaniach o wy-

kroczeniach) itp. Częściej mamy kontakt z różnego 

typu organizacjami i instytucjami.

Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości wyka-

zują zwiększoną liczbę spraw rozpatrywanych w są-

dach. Ten fakt odnotowują również inne instytucje, 

m.in. policja czy urzędy różnych szczebli.

Jesteśmy jako obywatele, mieszkańcy, uczestnicy 

ruchu drogowego coraz bardziej aktywni i mobilni. 

Korzystamy w większym stopniu niż kiedykolwiek 

z szerokiej palety oferowanych usług. Ciesząc się 

z rozwoju cywilizacyjnego stajemy się jego uczest-

nikami a zarazem konsumentami. W tym kontekście 

ważne jest, abyśmy mieli świadomość przysługują-

cych nam praw i uprawnień wynikających z przepi-

sów prawa polskiego. Wiedza ta pomaga a zarazem 
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daje poczucie większego bezpieczeństwa w życiu 

codziennym.

Celem niniejszego poradnika jest przekazanie 

podstawowych informacji na temat uprawnień oby-

watela wobec różnych instytucji państwowych, sa-

morządowych czy przedsiębiorców.

Z uwagi na szeroki krąg adresatów oraz ogra-

niczoną objętość niniejszej publikacji, świadomie 

i celowo niektóre zagadnienia zostały przedstawione 

w sposób wybiórczy i skrótowy, zaś pewne szczegó-

łowe regulacje prawne – pominięte, lecz dzięki temu 

zyskała ona walor uniwersalności.

Tekst niniejszego poradnika zawiera skróty nazw 

ustaw i innych aktów prawnych. Ich rozwinięcie za-

warłem w pomocnym dla Państwa wykazie skrótów 

na końcu opracowania (s. 67).

Niech ta publikacja będzie wsparciem i prze-

wodnikiem po prawach, jakie przysługują każdemu 

obywatelowi w różnych sferach życia. Już Rzymia-

nie powtarzali: ignorantia iuris nocet (tłum.: niezna-

jomość prawa szkodzi). Bądźmy więc mądrzejsi i nie 

popełniajmy błędów z powodu swojej ignorancji 

w sferze naszych praw i uprawnień!

Piotr Skubiszewski
radca prawny

W roku jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości

Lubartów, 29 czerwca 2018 r.
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Nota o Autorze

Piotr Skubiszewski, 

radca prawny przy Okrę-

gowej Izbie Radców Praw-

nych w Lublinie; członek 

korpusu służy cywilnej 

(od 2017); radca prawny 

w Zespole Radców Praw-

nych Wydziału Prawnego, 

Nadzoru i Kontroli, Lubel-

skiego Urzędu Wojewódz-

kiego w Lublinie (2018); 

inspektor wojewódzki 

w Oddziale Nadzoru Wydziału Prawnego, Nadzo-

ru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Lublinie (2017–2018); inspektor wojewódzki w Od-

dziale Organizacji Kontroli, Analiz i Skarg, Wydziału 

Prawnego, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie (2017). Radny Miasta 

Lubartów (2014–2017); wykładowca IV i V edycji 

studiów podyplomowych w zakresie administracji 

– rejestracja stanu cywilnego na Katolickim Uniwer-

sytecie Lubelskim Jana Pawła II; fundator i wicepre-

zes zarządu Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. 

Józefa Litwina (od 2013); sekretarz ogólnopolskiego 

czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakre-

su prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 

(od 2011); wykładowca na licznych szkoleniach dla 

pracowników samorządowych (od 2013). Absolwent 
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Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ma-

rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2013) i I Liceum 

Ogólnokształcącego w Lubartowie (2008).

Za działalność społeczną i naukową, m.in. uho-

norowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych 

w Warszawie ogólnopolską nagrodą „Kryształowe 

Serce Radcy Prawnego” (2018); wybrany Człowie-

kiem Roku Ziemi Lubartowskiej (2017); odznaczony 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Honorową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Te-

rytorialnego (2016) oraz medalem czasopisma „Me-

tryka” (2016).

Wygłosił referaty na międzynarodowych konfe-

rencjach i kongresach, m.in.: Forum Przewodniczą-

cych Rad Miast i Gmin, Kongres XV Samorządowe 

Forum Kapitału i Finansów w Katowicach (2017); 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Uniwer-

sytecie Wrocławskim (2015); Konferencji naukowej 

na Uniwersytecie Łódzkim (2015); Fundacji Instytut 

na Rzecz Państwa Prawa, w Lublinie (2013); Funda-

cji Instytut na Rzecz Państwa Prawa w Kazimierzu 

Dolnym (2013); Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-

kalnej w Rzeszowie (2013); XII Międzynarodowej 

Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej 

na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwa-

na Franki (2013); IX Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej Młodych Uczonych na Wołyńskim Naro-

dowym Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku 

(2013); Międzynarodowej Konferencji Naukowej na 

Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa 

Szewczenki w Kijowie (2013). Brał udział w wielu 

szkoleniach, m.in. „Absolutorium komunalne. Zamó-

wienia publiczne w obszarze działalności radnego, 

współdziałania radnego z mieszkańcami w procesie 
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dysponowania wydatków oraz możliwości finanso-

wania przedsięwzięć ze środków UE w ramach per-

spektywy finansowej 2014–2020 dla JST”, Centrum 

Szkolenia Kadr i Samorządów, Zakopane (2016).

Autor i współautor publikacji naukowych, m.in.: 

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t. 1: Podstawo-

we instytucje prawa o aktach stanu cywilnego (2018); 

Zaświadczenie stwierdzające, że cudzoziemiec może 

zawrzeć małżeństwo zgodnie z właściwym prawem. 

Uwagi na tle art. 79 ust 1 pkt 3 Prawa o aktach sta-

nu cywilnego (2018); Stwierdzenie uchybienia terminu 

do złożenia odwołania drogą elektroniczną na adres 

poczty elektronicznej USC (2017); Schematy dotyczące 

pokrewieństwa i powinowactwa (2017); Polska biblio-

grafia rejestracji stanu cywilnego i prawa osobowego 

za lata 1945–2015 (2016); Uwagi na temat art. 128 

ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach 

stanu cywilnego (2016); Problem imienia i nazwiska 

a transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cy-

wilnego (2015); Problem imienia i nazwiska a trans-

krypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego 

(2015); Czynności kierownika USC bez wykształcenia 

są ważne (2014); Transkrypcja i transliteracja pisow-

ni imion i nazwisk oraz nazw miejscowości w aktach 

stanu cywilnego. Cz. I i II (2013); Pojęcie imienia 

i nazwiska w prawie polskim (Lwów 2013); Imię jako 

czynnik identyfikujący osobę w prawie polskim (Kijów 

2013) oraz autor rubryki „Prawnik radzi” cyklu porad 

prawnych w dwutygodniku „Lubartowiak” (od 2014) 

i artykułów prawniczych w tygodniku „Wspólnota 

Lubartowska” (od 2017).
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Moje prawa w rodzinie

Rodzina jest pierwotną grupą społeczną i natu-

ralnym środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka. 

Na gruncie prawa rodzinnego unormowanego w k.r.o., 

członków rodziny łączy stosunek pokrewieństwa, bę-

dący stosunkiem prawnym przede wszystkim między 

rodzicami i dziećmi oraz w zakresie obowiązków ali-

mentacyjnych, między krewnymi w linii prostej i mię-

dzy rodzeństwem. Krewnymi w linii prostej są osoby, 

z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w li-

nii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego 

przodka, a nie są krewnymi w linii prostej.

Małżeństwo jest stosunkiem prawnym, w którym 

małżonkowie mają wzajemne prawa i obowiązki.

Powinowactwo jest skutkiem zawarcia związku 

małżeńskiego i oznacza więź prawną między mał-

żonkiem a krewnymi drugiego małżonka.

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż 

do osiągnięcia pełnoletniości. Władza rodzicielska 

co do zasady przysługuje obojgu rodzicom. Obejmu-

je w szczególności obowiązek i prawo rodziców do 

wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziec-

ka oraz do wychowania dziecka. Władza rodziciel-

ska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga 

dobro dziecka i interes społeczny. Obowiązek nad-

zoru rodziców nad małoletnim powyżej 13 lat jest 

obowiązkiem należytej staranności i zakres tego 

obowiązku oraz stawiane wymagania nie mogą być 

określane w oderwaniu od środowiska i miejscowych 
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stosunków, a także poziomu rozwoju małoletniego 

oraz istniejącego stopnia zagrożenia przed zdarze-

niem wyrządzającym szkodę dla osób trzecich.

Dziecko pozostające pod władzą rodziciel-

ską winno rodzicom posłuszeństwo, pomoc we 

wspólnym gospodarstwie, a w sprawach, w któ-

rych może samodzielnie podejmować decyzje 

i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać 

opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego 

dobra (zob. art. 95 § 2 k.r.o.).

Dziecko wobec rodziców ma m.in. prawo do:

 noszenia nazwiska po ojcu lub matce;

 wychowania w rodzinie w przypadku rozwodu 

rodziców prawo do kontaktu z obojgiem rodziców;

 alimentacji. Rodzice obowiązani są do świad-

czeń alimentacyjnych względem dziecka, które 

nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodziel-

nie, chyba że dochody z majątku dziecka wy-

starczają na pokrycie kosztów jego utrzymania 

i wychowania;

 informacji, tzn. powinno znać swoje prawa i wie-

dzieć jak z nich korzystać;

 żądania wysłuchania przez rodziców, jeżeli roz-

wój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzało-

ści dziecka na to pozwala, oraz uwzględnienia 

w miarę możliwości rozsądnych życzeń;

 wypowiedzi poprzez wyrażenie własnej woli czy 

opinii;

 bycia akceptowanym ze swoimi talentami lub 

wadami;

 prywatności, czyli do dysponowania swo-

imi rzeczami oraz zachowania tajemnicy 

korespondencji;
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 do błędu, tzw. prawo do guzów i siniaków, w tym 

do podejmowania samodzielnych decyzji. Nie 

oznacza to jednak, że dziecko np. może samo-

dzielnie decydować, czy ma dziś iść do szkoły, 

czy nie;

 prawo do życia bez przemocy i poniżania (zob. 

szerzej k.o.p.d.).

Rodzice wobec dziecka mają m.in. prawo do:

 wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem 

dziecka;

 wychowania zgodnie z własnymi przekonania-

mi. Wychowanie to powinno uwzględniać sto-

pień dojrzałości dziecka, a także wolność jego 

sumienia i wyznania oraz jego przekonania (art. 

48 ust. 1 Konstytucji RP);

 reprezentacji dziecka pozostającego pod ich 

władzą rodzicielską;

 sprawowania z należytą starannością zarzą-

du majątkiem dziecka pozostającego pod ich 

władzą rodzicielską w tym dokonywania samo-

dzielnie czynności nieprzekraczających zakres 

zwykłego zarządu majątkiem dziecka;

 bycia obecnym przy udzielaniu świadczeń zdro-

wotnych swojego dziecka. Personel medyczny 

może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie 

w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia 

zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 

bezpieczeństwo zdrowotne. Taka odmowa musi 

zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

Rodzice wobec instytucji państwowych mają 

prawo do:

 żądania udzielenia pomocy, jeżeli jest ona po-

trzebna do należytego wykonywania władzy ro-

dzicielskiej (zob. art. 100 § 1 k.r.o.).
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Prawa i obowiązki małżonków mają charakter 

niemajątkowy i majątkowy. Jeżeli prawa i obowiązki 

w małżeństwie nie są realizowane może doprowadzić 

to do orzeczenia przez sąd separacji lub rozwodu.

Małżonek wobec drugiego współmałżonka ma 

m.in. prawo/obowiązek do:

 wspólnego zamieszkania;

 wierności;

 nazwiska współmałżonka. O nazwisku, które 

każdy z małżonków nosi po zawarciu małżeń-

stwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed 

kierownikiem USC. Małżonkowie mogą nosić 

wspólne nazwisko będące dotychczasowym na-

zwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków 

może również zachować swoje dotychczasowe 

nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe na-

zwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzo-

ne w wyniku połączenia nie może co do zasady 

składać się z więcej niż dwóch członów. W razie 

niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, 

każdy z małżonków zachowuje swoje dotychcza-

sowe nazwisko;

 wzajemnych stosunków seksualnych;

 współdziałania dla dobra rodziny;

 wzajemnej pomocy;

 alimentacji;

 korzystania z mieszkania drugiego współmał-

żonka w celu zaspokojenia potrzeb rodziny;

 działanie w sprawach zwykłego zarządu;

 współposiadania rzeczy wchodzących w skład 

majątku wspólnego oraz do korzystania z nich 

w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współ-

posiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez dru-

giego małżonka.



17

Moje prawa w szkole

Szkoła to także bardzo ważny etap w życiu każ-

dego człowieka. To miejsce szczególne, gdzie rozwija 

się intelekt, kształtują się postawy życiowe. Szkoła 

jako instytucja działa m.in. na podstawie ustawy 

Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty. Przy-

pomnienie praw ucznia, jakie przysługują młodym 

ludziom, nie ma na celu kształtowania postawy rosz-

czeniowej wobec środowiska, w którym przebywają, 

ale kształtowanie w nich postawy obywatelskiej, tj. 

świadomej swoich praw, które są ściśle skorelowa-

ne z ich obowiązkami, np. z prawem do nauki wią-

że się obowiązek nauki, tzn. obowiązek uczenia się 

systematycznie, pracowania nad własnym rozwojem, 

aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych 

i życiu szkoły. W tym kontekście uczniowie m.in. 

mają prawo domagać się dodatkowych zajęć itp. Po-

stawa obywatelska to m.in. odnoszenie się z szacun-

kiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

dbałość o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne 

i innych, czy staranie się o uzyskanie jak najwyższej 

oceny własnego zachowania.

Prawa ucznia

Podstawowymi prawami ucznia, wynikającymi 

z podstawowych praw człowieka zapisanych Kon-

stytucji RP są:

 prawo do nauki;

 prawo do wychowania w rodzinie;
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 prawo do wychowania bez przemocy;

 prawo do informacji;

 prawo do swobody myśli, sumienia religii;

 prawo do swobody wypowiedzi.

Wynikającymi z obowiązku szkolnego i z nim 

związanymi prawami ucznia są prawa do:

 znajomości swoich praw;

 zapoznania się programem nauczania poszcze-

gólnych przedmiotów;

 zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami;

 życzliwego i podmiotowego traktowania w pro-

cesie kształcenia i wychowania;

 właściwie zorganizowanego procesu kształ-

cenia i opieki wychowawczej oraz zapewnienia 

warunków bezpieczeństwa;

 rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na 

zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 powiadamiania o terminie i zakresie pisem-

nych sprawdzianów;

 uzyskania pomocy w przypadku trudności 

w nauce;

 korzystania z pomieszczeń szkolnych, środ-

ków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

i świetlicy, tak podczas zajęć lekcyjnych, jak 

i pozalekcyjnych;

 korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicz-

nej i psychologicznej;

 tajności korespondencji oraz tajemnicy życia 

prywatnego i rodzinnego;

 dojazdu do szkoły. Gmina powinna tak zorgani-

zować sieć szkół na swoim terenie, aby wszyscy 

uczniowie tam mieszkający nie mieli zbyt du-

żych odległości do pokonania;
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 ochrony swojej własności;

 odwoływania się, m.in. od ocen z wiadomości lub 

zachowania;

 uczestnictwa i udziału w organizowaniu im-

prez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych 

na terenie szkoły jak i poza nią;

 odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii 

zimowych oraz wakacji.

Jeżeli te prawa nie są realizowane – uczniowie 

lub w ich imieniu rodzice mogą poskarżyć się do 

rzeczników praw ucznia w szkołach, kuratorium 

oświaty, rzecznika praw dziecka, rzecznika praw 

obywatelskich, a nawet do sądu. Uczeń, który chce 

wystąpić na drogę sądową, musi być pełnoletni. 

Do tego czasu może działać przez swoich przed-

stawicieli ustawowych, którymi najczęściej są 

rodzice.

Rodzice wobec szkoły m.in. mają prawo:

 do uznania ich prymatu jako „pierwszych na-

uczycieli” swoich dzieci;

 pierwszeństwa w wyborze rodzaju nauczania, 

którym objęte będą ich dzieci (zob. art. 26 ust. 2 

p.d.p.cz.);

 wychowania dzieci zgodnie z własnymi przeko-

naniami, w tym do zapewnienia dzieciom wy-

chowania i nauczania moralnego i religijnego 

zgodnie ze swoimi przekonaniami (zob. art. 53 

ust. 3 Konstytucji RP);

 do wychowywania swoich dzieci w duchu to-

lerancji i zrozumienia dla innych, bez dys-

kryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, 

narodowości, wyznania, płci oraz pozycji 

ekonomicznej;
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 dostępu do wszelkich informacji o instytucjach 

oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci 

(zob. e.k.p.r.);

 wpływać na politykę oświatową realizowaną 

w szkołach ich dzieci;

 do wysokiej jakości usługi edukacyjnej;

 uczestniczenia w życiu szkoły, m.in. w radzie 

szkoły lub radzie rodziców. Kompetencje rady 

szkoły lub placówki oraz rady rodziców okre-

śla ustawa. Rada rodziców jest, nieposiadającym 

osobowości prawnej, organem szkoły niezależ-

nym od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, 

który reprezentuje ogół rodziców uczniów da-

nej szkoły. Rada rodziców może występować do 

dyrektora i innych organów szkoły lub placów-

ki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogicz-

ny z wnioskami i opiniami we wszystkich spra-

wach szkoły lub placówki (zob. art. 83 ust 1 i n 

pr. ośw.).

Nie ma konkretnych przepisów w naszym 

prawie mówiących o tym, jakie dokumenty są 

wymagane w przypadku wyjazdu dziecka niepeł-

noletniego, bez rodziców/opiekunów prawnych. 

Może być konieczny dodatkowy (urzędowy) do-

kument podpisany przez rodziców, upoważniają-

cy do podróży dziecka.
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Moje prawa w sklepie

Kupujący jako konsument powinien pamiętać 

o tym, że przy zakupie towarów podlega szczegól-

nej ochronie prawnej. Mają tutaj bowiem zastoso-

wanie przepisy art. 535–555 k.c. dotyczące umowy 

sprzedaży, a także kolejne (od art. 556 k.c.) doty-

czące rękojmi, których nie można wyłączyć przez 

„widzimisię” sprzedawcy oraz ustawy o prawach 

konsumenta czy ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów.

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowią-

zuje się do przeniesienia na kupującego własności 

rzeczy oraz wydania tej rzeczy. Kupujący zobowią-

zuje się z kolei do odebrania rzeczy i zapłacenia 

sprzedawcy ceny. Najczęściej zawiera się ją poprzez: 

1) przyjęcie oferty złożonej przez drugą stronę umo-

wy zarówno przez kupującego, jak i sprzedającego, 

np. wzięcie przedmiotu z półki sklepu samoobsłu-

gowego i zapłacenie ceny sprzedaży, 2) w drodze 

negocjacji, 3) w drodze aukcji lub przetargu.

W Internecie konsumenci, w związku z formą 

sprzedaży „na odległość”, także chronieni są w szcze-

gólny sposób. Dodatkowo warto wspomnieć, że do 

kategorii sprzedaży na odległość należą również za-

kupy wykonane przez telefon (np. podczas rozmowy 

z telemarketerem).

Wszystkie postanowienia umowy, które są nie-

zgodne z prawem (a są skierowane do wszystkich po-

tencjalnych klientów sklepu) zgodnie z przepisami 
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k.c. i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/83/UE, nie mogą być wiążące dla konsumentów.

Kupujący w sklepie ma m.in. prawo do:

 informacji na temat kupowanego towaru. 

Sprzedawca ma obowiązek podać cenę towaru 

kupowanego oraz jego cenę jednostkową, np. 

cenę za kilogram towaru;

 zrozumiałych informacji jak w prawidłowy spo-

sób korzystać z kupionego towaru;

 dokonania wyboru towaru i sprawdzenie, 

czy dany towar nie jest uszkodzony i działa 

prawidłowo;

 informacji o łącznej cenie (ewentualne o wszyst-

kich opłatach związanych z zawieraną umo-

wą) lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz 

z podatkami;

 sposobie i terminie spełnienia świadczenia. 

Sprzedana rzecz powinna zostać wydana nie-

zwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od 

daty zawarcia umowy – chyba że uzgodniono ina-

czej – wraz ze wszystkimi elementami, instruk-

cją obsługi i konserwacji sporządzoną w języku 

polskim lub innymi dokumentami wymaganymi 

przez przepisy;

 reklamacji wadliwego towaru oraz informacji 

o stosowanej procedurze rozpatrywania rekla-

macji. Prawo przewiduje różne uprawnienia 

na wypadek stwierdzenia niezgodności towaru 

konsumpcyjnego z umową. W pierwszej jednak 

kolejności do wyboru są tylko dwa z nich: 1) 

żądanie nieodpłatnej naprawy towaru, 2) żąda-

nie wymiany towaru na nowy, zgodny z umową 

(niewadliwy);

 odstąpienia od umowy;
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 skorzystać z pomocy radcy prawnego.

Od niezgodności towaru z umową należy od-

różnić gwarancję. Gwarancja jest dobrowolna 

i jest umową pomiędzy gwarantem a kupującym 

zawartą w dokumencie gwarancyjnym. Gwaran-

cja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłą-

cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 

kupującego wynikających z niezgodności towaru 

z umową (zob. także Dyrektywę 999/44/WE).

Kupujący na odległość ma m.in. prawo do:

 prawdziwej informacji o ofercie;

 dokładnego zapoznania się z towarem, jeżeli 

produkt jest np. zafoliowany, ma zatem prawo 

odpakować go i obejrzeć (z pewnymi wyjątkami, 

takimi jak nagrania audiowizualne, oprogramo-

wanie zapisane na nośnikach itp.);

 dokładnej informacji od sprzedającego, w jakim 

terminie dostarczone mu będzie zamówienie. 

Ustawowo termin ten to maksymalnie 30 dni od 

daty złożenia zamówienia, chyba że strony umó-

wiły się inaczej i konsument wyraził na to zgodę;

 żądania wydania dokumentu umowy lub po-

twierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze 

lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym 

nośniku;

 nieodpłatnej naprawy lub wymiany produk-

tu, jeżeli towar był niezgodny z umową, np. nie 

działa;

 odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od mo-

mentu, kiedy otrzymamy towar. Jeżeli sprzedaw-

ca nie poinformuje nas o możliwości odstąpienia 

od umowy (a powinien to zrobić w momencie jej 

zawierania) czas ten wydłuża się do 12 miesięcy. 
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W chwili otrzymania od klienta informacji o od-

stąpieniu od umowy, sklep ma 14 dni na zwrot 

kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą 

za dostawę). Klient nie musi podawać przyczyny 

zwrotu towaru. Towar nie musi znajdować się 

w oryginalnym oraz nienaruszonym opakowaniu;

Pamiętajmy! Złożenie oświadczenia o odstą-

pieniu od umowy i bezpośredni zwrot towaru to 

dwie różne czynności! Konsument nie musi doko-

nywać ich jednocześnie. Po złożeniu oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy konsument ma obowią-

zek w terminie 14 dni kalendarzowych zwrócić 

produkt sprzedawcy. Termin 14 dni liczony jest 

od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy.

 żądania zwrotu całości kwoty. Sklep nie może 

narzucić klientowi formy rozpatrywania rekla-

macji, tzn. nie może narzucić wymiany rekla-

mowanego produktu na inny/inne produkty 

z asortymentu sklepu. Może to jedynie zapropo-

nować konsumentowi, a ten musi wyrazić zgodę 

na taką formę rozpatrzenia reklamacji. Sklep nie 

ma prawa potrącać żadnych kosztów, które są 

zgodnie z opinią sprzedającego kosztami „ma-

nipulacyjnymi” za rezygnację z zamówienia;

 wyboru sądu zgodnego z przepisami miej-

sca toczenia się ewentualnego postępowania 

sądowego;

 skorzystania z pomocy radcy prawnego.
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Moje prawa w restauracji

Klient składając zamówienie, zawiera z restaura-

torem umowę, którą może zerwać bez konsekwencji, 

jeśli restaurator z tej umowy się nie wywiąże. Usta-

wa o prawach konsumenta ma zastosowanie m.in. 

w gastronomii i to zarówno w wytwornych restau-

racjach fine dining, jak i w prowincjonalnych pizze-

riach i barach.

Klient ma m.in. prawo do:

 usunięcia wady, jeżeli oczywiście jest to moż-

liwe, zażądać towaru zgodnego z zawartą przez 

obie strony umową;

 zażądania np. od kelnera zmiany nakrycia;

 obniżenia ceny, jeśli wady nie da się naprawić, 

np. gdy zauważyło się ją zbyt późno i w ostatnim 

kawałku napotkaliśmy na niespodziankę w po-

staci włosa kucharza;

 odstąpienia od umowy, jeżeli danie jest 

nieświeże;

 niezapłacenia za usługę, którą restaurator 

wykonał niewłaściwie. Warunkiem jest jednak 

wyraźne i bezzwłoczne zgłoszenie swoich uwag 

obsłudze oraz stosowne udokumentowanie 

uchybienia;

 żądania zwrotu pieniędzy, gdy należność zosta-

ła uiszczona wcześniej;

 złożenia reklamacji na piśmie. Właściciel punk-

tu gastronomicznego powinien w ciągu 14 dni 

odpowiedzieć, czy uwzględnia żądania. Jeżeli nie 
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odpowie, przyjmuje się, że przyjął reklamację 

i zastosuje się do żądania. Jeżeli nie, to możemy 

zwrócić się do oddziału Federacji Konsumentów 

lub Polubownego Sądu Konsumenckiego. Adre-

sy można znaleźć na stronie internetowej www.

federacja-konsumentow.org.pl;

Reklamuje się zawsze okoliczności obiektyw-

ne, czyli fakty, np. brudne sztućce albo kawałki 

mięsa w wegetariańskiej zupie, mucha w kompo-

cie, a nie subiektywne wrażenia smakowe – tych 

restaurator nie musi uwzględnić. Wszelkie za-

strzeżenia należy zgłaszać obsłudze bezzwłocznie, 

a jeśli sprawa jest poważna, żądać natychmiasto-

wego kontaktu z właścicielem.

 zgłoszenia sprawy do Sanepidu, jeśli pobyt w re-

stauracji skończy się rozstrojem żołądka albo 

zatruciem;

 odszkodowania, w przypadku zatrucia, np. za 

koszty leczenia;

 skorzystania z pomocy radcy prawnego.
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Moje prawa w Internecie

Internet jest przestrzenią, gdzie m.in. propaguje 

się, chroni oraz realizuje prawa człowieka. Należy 

jednak pamiętać, że korzystanie z Internetu, tak 

bierne, np. przeglądanie stron www, ściąganie pli-

ków, jak i czynne, np. tworzenie własnych stron, re-

jestracja nowych adresów internetowych, wiąże się 

z wkroczeniem w sferę regulacji prawnych. W szcze-

gólności temat ten odnosi się do praw związanych 

prawem do prywatności i wolności słowa. Każdy in-

ternauta ma prawo do żądania poszanowania praw 

mu przysługujących i w takim samym zakresie obo-

wiązek szanowania praw przysługujących innym 

użytkownikom.

Pamiętajmy! Kupując np. oryginalny egzem-

plarz płyty CD z muzyką, nie kupujemy muzyki 

jako takiej, a jedynie stajemy się właścicielami 

fizycznego nośnika z muzyką. Możemy więc słu-

chać muzyki np. z CD. Dopóki sami nie nabędzie-

my prócz tego praw do dystrybucji utworów, i to 

w oznaczony prawem sposób, nie możemy np. 

wprowadzać jej do Internetu, tak żeby każdy mógł 

ją sobie skopiować (ściągnąć) i jej posłuchać.

W przypadku programów komputerowych 

nielegalne jest już samo skopiowanie programu 

do użytku domowego.

Internauta ma m.in. prawo do:

 dostępu do informacji;
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 równego dostępu do bezpiecznego i nieocenzu-

rowanego Internetu;

 wyszukiwania, pobierania i publikowania 

informacji;

 zachowania prywatności, ale cokolwiek napi-

szesz w sieci może zostać i zostanie wykorzy-

stane przeciwko Tobie;

 korzystania z „darmowych” licencji;

 ochrony przysługujących Ci praw autorskich;

 wykorzystania w celach informacyjnych w pra-

sie, radiu i telewizji już rozpowszechnionych 

sprawozdań o aktualnych wydarzeniach, aktu-

alnych artykułów na tematy polityczne, gospo-

darcze lub religijne (chyba że zostało wyraźnie 

zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie 

jest zabronione), aktualnych wypowiedzi i foto-

grafii reporterskich;

 żądania usunięcia swojego wizerunku z miejsca 

publikacji, np. zdjęć z portalu społecznościowe-

go z uwagi na posiadanie prawa do zezwalania 

na rozpowszechnianie swojego wizerunku (zob. 

art. 78, 81 i 83 u.o.p.a.p.p.);

 skorzystania z pomocy radcy prawnego.

Nieuprawnione wejście do systemu kompu-

terowego jest potocznie określone mianem „hac-

kingu”. W polskim prawie przestępstwo to, tzw. 

przestępstwo przeciwko informacji i jest trak-

towane na równi z naruszeniem tajemnicy ko-

respondencji. Odpowiedzialności karnej mogą 

podlegać już przygotowania do samego włamania 

do systemu komputerowego, np. przełamanie za-

bezpieczeń i nielegalne uzyskanie hasła dostępu. 

Nawet podrzucenie koledze wirusa dla kawału, 



jeżeli taki wirus spowoduje zniszczenie, uszko-

dzenie, usunięcie lub zmianę zapisu istotnej in-

formacji, tzn. np. pokasuje koledze pliki, zniszczy 

lub uszkodzi dane, jest przestępstwem przeciwko 

informacji zagrożonym karą.

Pamiętaj! Korzystając z cudzych materiałów, nie 

wolno naruszać praw autorskich do nich. Trzeba 

sprawdzić, w jakim zakresie można z nich swobod-

nie korzystać. Korzystając z programów komputero-

wych należy przestrzegać zasad umowy licencyjnej.
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Moje prawa w podróży

Przed każdą krajową lub zagraniczną podróżą, 

czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowa-

nych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny, 

czy w celach biznesowych, warto uświadomić sobie 

prawa jakie przysługują wobec różnych organizato-

rów wypoczynku, czy przewoźników lub hotelarzy. 

Przede wszystkim płacąc za pokój, czy też kwateru-

nek, zawieramy umowę o świadczenie usług i mamy 

prawo oczekiwać, iż będą one świadczone na odpo-

wiednim poziomie.

Turysta ma prawo m.in. do:

 odpowiedniej i rzetelnej informacji turystycz-

nej o rodzaju i kategorii obiektu, jak również 

o zakresie świadczonych usług wraz ze wska-

zaniem podstawowych usług. Takie informacje 

powinny się znaleźć w widocznym i dostępnym 

dla gości miejscu;

 zgłoszenia nieprawidłowości już na miejscu, 

w tym pisemnego ich potwierdzenia, jeżeli stan-

dard pokoju hotelowego jest niezgodny z ofertą;

 odstąpienia od umowy i nieponoszenia żadnych 

kosztów, jeśli organizator wyjazdu podniesie 

cenę o więcej niż 8%. Gdy biuro podróży zastrze-

gło w umowie, że wycieczka może podrożeć, jeśli 

np. wzrosną ceny paliwa, to w odwrotnej sytuacji 

musi obniżyć cenę imprezy. Organizator wyjaz-

du może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygo-

dnie przed wyjazdem. Ma do tego prawo tylko 
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w trzech przypadkach: 1) gdy podrożeje trans-

port, np. z powodu podwyżek cen paliwa, 2) gdy 

wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycz-

nych, np. lotniskowe, 3) gdy wzrosną kursy wa-

lut. Możliwość podwyżki ceny organizator musi 

wpisać do umowy, inaczej nie może jej zmienić;

 odstąpienia od umowy, gdy wystąpią nadzwy-

czajne okoliczności w miejscu wyjazdu, np. 

panuje tam epidemia, wybuchnie wulkan, jest 

zagrożenie terroryzmem. W takim przypadku 

organizator ma obowiązek zwrotu wpłaconych 

pieniędzy w ciągu 14 dni;

 złożenia reklamacji. Zastrzeżenia do jakości 

usług powinieneś zgłosić jak najszybciej, naj-

lepiej jeszcze w trakcie wyjazdu. Swoich praw 

można dochodzić przez 3 lata. Warto posiłkować 

się tzw. kartą frankfurcką, która określa przykła-

dowe wysokości odszkodowania w odniesieniu 

do ceny wycieczki, w przypadku określonych 

uchybień;

Przepisy wskazują konkretne terminy, w jakich 

najpóźniej organizator może odwołać imprezę. 

Może to zrobić: 20 dni przed imprezą, która trwa 

ponad 6 dni, 7 dni przed imprezą, która trwa 2–6 

dni, 48 godzin przed imprezą, która jest krótsza 

niż 2 dni. Biuro podróży zwraca wtedy turystom 

wszystkie wpłaty w ciągu 14 dni, ale nie płaci im 

odszkodowania.

 kontynuowania wypoczynku, tak jak było to 

przewidziane w umowie – mimo upadku biura 

podroży;

 świadczeń zdrowotnych niezbędnych 

z medycznego punktu widzenia w trakcie 
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tymczasowego pobytu w danym kraju. Wyjeż-

dżając na wakacje za granicę nie zapomnij o za-

braniu ze sobą karty EKUZ (Europejska Karta 

Ubezpieczenia Zdrowotnego – potwierdza pra-

wo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych 

świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowe-

go pobytu na terenie innego państwa członkow-

skiego UE/EFTA – jest wydawana w Oddziałach 

Wojewódzkich NFZ);

 zwolnienia z należności celnych przywozo-

wych np. od bagażu osobistego podróżnych, je-

żeli ilość i rodzaj rzeczy wskazuje na przywóz 

o charakterze niehandlowym. Przywóz napojów 

alkoholowych i wyrobów tytoniowych zwolnio-

ny z podatku VAT i należności celnych podlega 

ograniczeniom ilościowym;

Ważne! Podczas podróży po krajach Unii Eu-

ropejskiej, pomimo braku kontroli na granicy 

wewnętrznej, trzeba posiadać ważny dokument 

potwierdzający naszą tożsamość i obywatelstwo, 

czyli dowód osobisty lub paszport. W przypad-

ku ewentualnej kontroli na terenie innego kraju 

w ten sposób wykażemy, że przysługuje nam pra-

wo do swobodnego podróżowania.

 skorzystania z pomocy radcy prawnego.

Prawa pasażerów 
w transporcie lotniczym

Przypadki opóźnienia oraz odwołania lotu re-

gulują przepisy unijne (zob. Rozporządzenie (WE) 

nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne 
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zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów 

w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo od-

wołania lub dużego opóźnienia lotów, Dz. Urz. UE L 

46 z 17 lutego 2004 r., s. 1).

W przypadku opóźnionego lotu pasażer ma pra-

wo do:

 otrzymania pisemnej informacji o przepisach 

dotyczących minimalnych praw pasażerów, 

w tym prawa do odszkodowania i opieki polega-

jącej na zapewnieniu posiłków i napojów ade-

kwatnych do czasu oczekiwania, umożliwieniu 

wykonania 2 rozmów telefonicznych oraz za-

pewnieniu noclegu w przypadku, gdy wylot od-

bywa się następnego dnia;

 odszkodowania za stracony czas, jeżeli w wyniku 

opóźnienia przybędzie do miejsca docelowego 

podróży co najmniej trzy godziny po pierwotnie 

przewidzianej przez przewoźnika lotniczego 

godzinie przylotu. Odszkodowanie nie przysłu-

guje w przypadku, jeżeli lot został opóźniony 

z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. 

złe warunki atmosferyczne, strajk na lotnisku 

lub niestabilna sytuacja polityczna). O wysoko-

ści odszkodowania decyduje długość lotu. Może 

ono wynosić od 250 do 600 euro w zależności od 

długości trasy;

 zwrotu w terminie 7 dni pełnego kosztu biletu 

lub zmiany planu podróży w przypadku, gdy sa-

molot został odwołany. Jeżeli nie został na czas, 

czyli na 14 dni przed wylotem poinformowa-

ny o odwołaniu lotu lub został powiadomiony 

w okresie krótszym i przewoźnik nie zapropono-

wał mu przelotu alternatywnego w czasie okre-

ślonym przez właściwe przepisy, przysługuje mu 
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odszkodowanie pieniężne w wysokości od 125 do 

600 euro;

 złożenia skargi do Komisji Ochrony Praw Pasa-

żerów, która działa przy Urzędzie Lotnictwa Cy-

wilnego. Skargę można złożyć, jeśli od momentu 

złożenia reklamacji minęło 30 dni.

W przypadku utrudnienia na lotnisku pasażer 

ma prawo do:

 do informacji i opieki w postaci posiłków i na-

pojów, po 2 godzinach oczekiwania na lot;

 do odszkodowania od 250 do 600 euro, za 3-go-

dzinne opóźnienie lotu w miejscu lądowania 

bądź jego odwołanie;

 noclegu w hotelu, a także transportu z i na lot-

nisko w przypadku dłuższego oczekiwania na lot 

zastępczy (w nocy);

 rezygnacji i zwrotu kosztów przelotu za 5-go-

dzinne opóźnienie bądź odwołanie lotu.

W przypadku utrudnienia po wylądowaniu (ba-

gaż) pasażer ma prawo do:

 pisemnej reklamacji do linii lotniczej w termi-

nie 7 dni od czasu zdarzenia, natomiast w sy-

tuacji opóźnienia 21 dni od odebrania bagażu 

w przypadku uszkodzenia bagażu;

 zakupu rzeczy pierwszej potrzeby, np. odzież, 

bieliznę, artykuły higieniczne, należy rachunki 

przesłać do linii lotniczej żądając pełnego zwro-

tu w czasie oczekiwania na opóźniony bagaż;

 odszkodowania za uszkodzenie lub opóźnienie 

bagażu, nawet do około 6000 PLN, poniesioną 

szkodę należy jednak udowodnić;

 skorzystania z pomocy radcy prawnego.
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Moje prawa w szpitalu

Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem 

organów władzy publicznej właściwych w zakresie 

ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, 

podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, 

osób wykonujących zawód medyczny oraz innych 

osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdro-

wotnych. Każdy z nas był, jest lub będzie pacjentem, 

a więc osobą zwracającą się o udzielenie świadczeń 

zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdro-

wotnych udzielanych przez podmiot udzielający 

świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą za-

wód medyczny (zob. art. 3 ust. 1 pkt 4 u.o.p.p.).

Pacjent ma prawo do informacji o prawach pa-

cjenta określonych w ww. ustawie oraz w przepisach 

odrębnych. Taka informacja powinna być umiesz-

czona w miejscu ogólnodostępnym, a w przypadku 

pacjentów, którzy nie mogą się poruszać – w po-

mieszczeniu, gdzie znajduje się pacjent.

Ponadto pacjent ma m.in. prawo do:

 świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym 

stanem wiedzy medycznej. Osoby wykonujące 

zawód medyczny powinny udzielać świadczeń 

zdrowotnych z należytą starannością oraz zgod-

nie z zasadami etyki zawodowej;

 bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w tym 

żądania, aby lekarz, który udziela świadczeń 

zdrowotnych, zasięgnął opinii innego lekarza lub 

zwołał konsylium lekarskie. Dotyczy to również 
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świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pie-

lęgniarkę lub położną;

 leczenia szpitalnego na podstawie skierowa-

nia wystawionego przez lekarza (w tym lekarza, 

który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowot-

nego). W stanach nagłych, do natychmiastowej 

pomocy medycznej, bez skierowania do świad-

czeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie 

bólu i zminimalizowania cierpień innego typu 

(zob. art. 20a ust 1 u.o.p.p.);

 wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdro-

wotnych (zob. art. 16 u.o.p.p.);

 wyczerpującej i zrozumiałej informacji o sta-

nie zdrowia, rodzaju i zakresie świadczeń zdro-

wotnych (zob. art. 9 u.o.p.p.), udzielanych przez 

podmiot leczniczy, w tym o profilaktycznych pro-

gramach zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych, realizowanych przez ten podmiot;

 bezpłatnych środków farmaceutycznych i ma-

teriałów medycznych w szpitalu. Personel me-

dyczny nie może prosić o zaopatrzenie się 

w jakiekolwiek materiały medyczne podczas 

pobytu w szpitalu;

 pomieszczenia oraz wyżywienia adekwatnych 

do stanu zdrowia;

 bezpłatnego transportu sanitarnego do naj-

bliższego podmiotu, z którym NFZ zawarł umowę 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

 poszanowania godności i intymności w tym 

także prawo do umierania w spokoju i godności 

(zob. art. 20 ust 2 u.o.p.p.). W trakcie udzielania 

pomocy medycznej powinny być obecne tylko 

te osoby, które są niezbędne. Uczestnictwo in-

nych osób (również osób wykonujących zawód 
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medyczny oraz studentów uczelni medycznych) 

wymaga zgody pacjenta i lekarza, który udziela 

świadczenia medycznego. Pacjent ma prawo, aby 

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych towa-

rzyszyła mu osoba bliska. Rodzic ma prawo być 

obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

swojego dziecka;

Masz prawo nie zgodzić się być dawcą organów 

lub tkanek po swojej śmierci a także na przepro-

wadzenie sekcji zwłok po swojej śmierci. Jeżeli nie 

chcesz być dawcą organów lub tkanek po śmierci, 

musisz za życia wyrazić sprzeciw poprzez: 1. wpis 

w centralnym rejestrze zgłoszonych sprzeciwów; 

2. oświadczenie pisemne z własnoręcznym pod-

pisem; 3. oświadczenie ustne złożone w obecno-

ści co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez 

nich potwierdzone. W przypadku małoletniego, 

który nie ukończył 16 lat lub osoby całkowicie 

ubezwłasnowolnionej, sprzeciw może wyrazić za 

ich życia przedstawiciel ustawowy. W przypad-

ku małoletniego, który ukończył 16 lat, sprzeciw 

może wyrazić również sam małoletni. Sprzeciw 

należy przekazać lekarzowi prowadzącemu do 

dokumentacji medycznej prowadzonej w szpitalu.

 zachowania tajemnicy informacji (zob. art. 13 

u.o.p.p.), np. lekarz nie powinien omawiać cho-

roby i zadawać intymnych pytań w obecności 

innych pacjentów;

 wypisania się ze szpitala na własne żądanie. 

Wcześniej jednak lekarz ma obowiązek w jasny 

sposób poinformować o przewidzianych konse-

kwencjach dla zdrowia i życia, związanych z za-

przestaniem leczenia szpitalnego;



40

 dostępu do dokumentacji medycznej dotyczą-

cej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń 

zdrowotnych (zob. art. 23 i n. u.o.p.p.). Po zakoń-

czonym leczeniu szpitalnym pacjent powinien 

otrzymać kartę informacyjną dotyczącą rozpo-

znania choroby, wyników badań, zastosowane-

go leczenia, terminów wykonanych zabiegów, 

dalszych wskazań, czasu zwolnienia od pracy, 

adnotacji o zapisanych lekach oraz terminach 

planowanych konsultacji;

 poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 

w tym do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze 

strony osób wskazanych przez pacjenta;

 opieki duszpasterskiej (zob. art. 36 i n. u.o.p.p.);

 zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orze-

czenia lekarza (zob. art. 31 i n u.o.p.p.);

 dochodzenia swoich praw;

 skorzystania z pomocy radcy prawnego.

W razie zawinionego naruszenia praw pa-

cjenta sąd może przyznać poszkodowanemu 

odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pie-

niężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 

448 k.c. (zob. art. 4 ust 1 u.o.p.p.).

W sposób odpowiedni prawa pacjenta zawarte 

w u.o.p.p. stosuje się do klienta apteki. Niewątpliwie 

apteka jako placówka ochrony zdrowia publicznego, 

w której osoby uprawnione świadczą w szczególno-

ści usługi farmaceutyczne, ma również status pro-

fesjonalnego uczestnika systemu ochrony zdrowia, 

a zatem adresatem usługi farmaceutycznej jest pa-

cjent – inaczej: klient apteki.



W przypadku nagłego zagrożenia życia pa-

cjenta farmaceuta posiadający prawo wykonywa-

nia zawodu, może wydać bez recepty lekarskiej 

produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na 

receptę (zob. art. 96 ust 3 pr. farm.).
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Moje prawa w urzędzie

Podstawowym aktem prawnym, regulującym 

sposób załatwiania spraw przez organy administra-

cji publicznej jest kodeks postępowania admini-

stracyjnego. Zatem do niego należy sięgnąć w celu 

pogłębienia wiedzy o zagadnieniach poruszonych 

w niniejszej publikacji. Zagadnienia praw obywatela 

wobec urzędu są również regulowane innymi aktami 

prawnymi, z których najważniejszym jest w mojej 

ocenie ordynacja podatkowa.

Sprawy, które załatwisz w urzędzie miasta lub 

gminy, to:

1) sprawy komunikacyjne i obywatelskie, w tym: 

rejestracja stanu cywilnego osób fizycznych; dowo-

dy osobiste – wymiana dowodu, wydanie dowodu; 

dowód rejestracyjny – zwrot zatrzymanego dowodu 

rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, wydanie 

dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adre-

su miejsca zamieszkania właściciela pojazdu albo 

zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy 

firmy niepowodująca zmiany właściwości miejsco-

wej organu rejestrującego; prawo jazdy – wydanie 

i wymiana; rejestracja pojazdów – nowego lub uży-

wanego zakupionego w Polsce lub za granicą, po-

wtórna rejestracja, dokonanie adnotacji o rejestracji 

pojazdu; rejestracja pojazdu zabytkowego; wydanie 

dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na 

wpisy; zameldowanie i wymeldowanie – pobyt cza-

sowy i pobyt stały;
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2) sprawy lokalowe i polityka społeczna w tym: 

dodatki mieszkaniowe lub energetyczne – przy-

znanie dodatku, Karta Dużej Rodziny, Fundusz ali-

mentacyjny – przyznanie świadczeń, świadczenia 

rodzinne – przyznanie zasiłku lub dodatku; przy-

znanie świadczenia;

3) sprawy architektoniczno-budowlane, w tym: 

budowa i przebudowa – wydawanie decyzji o po-

zwoleniu na budowę lub zmieniających decyzję 

o pozwoleniu na budowę; zgłoszenie dot. budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego – wydawanie 

wypisu i wyrysu; składanie uwag do projektów, 

rozbiórka – wydawanie decyzji o pozwoleniu na 

rozbiórkę;

4) działalność gospodarcza, w tym: ewidencja 

działalności gospodarczej – wydanie zaświadcze-

nia z ewidencji, handel obwoźny – zawarcie umo-

wy w celu prowadzenia; zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego; zawarcie umowy w celu prowadzenia 

obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk 

mobilnych w parkach i skwerach na terenie miasta, 

zezwolenia na sprzedaż alkoholi;

5) sprawy związane z geodezją, w tym: ewi-

dencja gruntów i budynków – zgłoszenie, wniosek 

o zmiany w ewidencji gruntów i budynków, wyda-

wanie wypisu/wypisu i wypisu/wyrysu z ewidencji 

gruntów i budynków,

6) gospodarka odpadami komunalnymi 

i ochrona środowiska, w tym: odbieranie odpadów 

komunalnych, opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, usunięcie drzew i krzewów – wyda-

wanie zezwoleń.
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Będąc stroną postępowania masz m.in. prawo:

 uczestniczenia w postępowaniu. W szczegól-

ności może on wypowiadać się co do zgroma-

dzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych 

żądań, jeszcze przed wydaniem decyzji. Obywa-

tel może zostać pozbawiony tego prawa tylko 

w wyjątkowych sytuacjach (zob. art. 10 k.p.a.);

 żądać, żeby urzędnik szczegółowo poinformo-

wał o wszystkich okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na ustalenie praw i obowiązków. W ra-

zie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, 

obywatel powinien zwrócić się o wyjaśnienia do 

urzędnika. Jeżeli zapytany urzędnik nie zajmu-

je się daną problematyką, powinien on ustalić 

i wskazać osobę kompetentną do udzielenia 

niezbędnych wyjaśnień i wskazówek (zob. art. 

9 k.p.a.);

 do podejmowania działań służących wyjaśnie-

niu sytuacji faktycznej i prawnej. Aktywnie 

uczestnicząc w postępowaniu, masz możliwość 

wyjaśnienia okoliczności, które podlegają oce-

nie urzędnika w trakcie załatwiania sprawy. 

W sprawach skomplikowanych może to być je-

dyny sposób uniknięcia długotrwałych procedur 

odwoławczych;

 wglądu w akta sprawy, sporządzenia z nich no-

tatek, kopii lub odpisów (zob. art. 73 § k.p.a.);

 żądać przeprowadzenia mediacji;

 terminowego załatwienia sprawy. W urzędzie 

sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej 

zwłoki, jeżeli urzędnik posiada wszystkie infor-

macje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie 

wymaga to gromadzenia dowodów, informacji 

lub wyjaśnień. Urząd powinien poinformować 
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i określić termin, w jakim rozstrzygnięcie nastą-

pi, np. jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku 

wraz z dokumentami, czy dwa miesiące – jeżeli 

sprawa jest wyjątkowo skomplikowana (zob. art. 

35 i art. 36 oraz art. 12 k.p.a.);

Bezpośrednie kontakty, a zwłaszcza trudności 

z załatwieniem sprawy, mogą się łączyć z pewnym 

napięciem, którego nie należy rozładowywać na 

urzędniku. Urzędnik jako funkcjonariusz pu-

bliczny podlega szczególnej ochronie wynikają-

cej z przepisów karnych (zob. art. 222 § 1–2, 226 

§ 1–3 k.k.).

 do informacji jakie dokumenty będą musiały 

być złożone lub w jakiej formie powinny one zo-

stać dostarczone (np. oryginały, kopie, kopie po-

świadczone notarialnie) razem np. z wnioskiem;

Wykorzystywanie nieprawdziwych dokumen-

tów jest przestępstwem, zagrożonym surowymi 

karami. Nie można też wprowadzać w błąd urzęd-

nika za pomocą dokumentów sfałszowanych (zob. 

art. 270 § 1–2, 271 § 1–3, 272, 273, 275, 276 k.k.).

 do informacji na temat kosztów związanych ze 

złożeniem pisma lub wniosku. Urzędnik powi-

nien poinformować, czy złożenie wniosku łączy 

się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbo-

wej oraz podać wysokość tej opłaty i sposób jej 

uiszczenia;

 żądać przesłania wydanej decyzji lub postano-

wienia pod wskazany adres;

 odwołać się od decyzji wydanej przez organ 

w pierwszej instancji. Na decyzji lub postano-

wieniu zamieszcza się informację o możliwości 
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odwołania się. W pouczeniu takim organ okre-

śla, do jakiej instancji można się odwołać oraz 

w jakim terminie można wnieść odwołanie. Od-

wołanie wnosi się do organu wyższej instancji 

w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu, który 

wydał decyzję. Wniesienie odwołania wstrzy-

muje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to jednak 

tych decyzji, z których treści wynika, że mają 

być wykonane natychmiast lub ich natychmia-

stowe wykonanie następuje z mocy ustawy (zob. 

art. 127 § 1 i n. k.p.a.). Treść odwołania nie musi 

spełniać szczególnych wymogów, wystarczy, je-

żeli wynika z niej, że obywatel jest niezadowo-

lony z rozstrzygnięcia;

 wnieść zażalenie na postanowienie w toku po-

stępowania w terminie siedmiu dni (zob. art. 141 

§ 1–2 k.p.a.);

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na 

niekorzyść strony odwołującej się (zob. art. 139 

k.p.a.), chyba że zaskarżona decyzja rażąco naru-

sza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

 zaskarżania do sądu administracyjnego. Zain-

teresowana osoba ma na złożenie skargi 30 dni 

od dnia doręczenia rozstrzygnięcia organu od-

woławczego. Skargę wnosi się za pośrednictwem 

organu, który wydał decyzję/postanowienie 

w II instancji;

 skorzystać z pomocy radcy prawnego.

Każdemu przysługuje prawo:

 wniesienia skargi, petycji i wniosku do organów 

państwowych, organów jednostek samorządu 

terytorialnego, organów samorządowych jedno-

stek organizacyjnych oraz organizacji i instytucji 
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społecznych w interesie publicznym, własnym lub 

innej osoby za jej zgodą (zob. art. 221 § 1–3 k.p.a.). 

Przedmiotem skargi może być m.in. zaniedbanie 

lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy 

albo pracowników, naruszenie praworządności 

lub przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie 

spraw (zob. art. 227 k.p.a.). Skargę składa się do 

organów właściwych do ich rozpatrzenia (zob. art. 

229 k.p.a.). Wnioski składa się do organów właści-

wych ze względu na przedmiot wniosku (zob. art. 

242 § 1 k.p.a). Jeżeli przepisy szczególne nie okre-

ślają innych organów właściwym do rozpatrywa-

nia skarg dotyczących zadań lub działalności, np. 

rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa 

jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych − 

regionalna izba obrachunkowa, natomiast skargi 

na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kie-

rowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

z wyjątkiem spraw finansowych, jest rada miasta 

(gminy).

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwi-

ska (nazwy) oraz adresu osoby wnoszącej sprawę po-

zostawione zostaną bez rozpoznania (zob. § 8 ust. 1 

r.w.o.p.s.w.).

Zagrożeniem życia publicznego jest szeroko 

rozumiana korupcja. Z prawnego punktu widze-

nia nie jest istotne, czy łapówka przybiera postać 

koperty z gotówką, czy też obietnicy spełnienia ja-

kichkolwiek świadczeń na rzecz urzędnika. Nale-

ży pamiętać, że polskie prawo przewiduje surowe 

kary zarówno dla wręczającego łapówkę, jak i dla 

osoby, która ją przyjmuje (zob. art. 228 § 1–6, 229 

§ 1–6 k.k.).
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Moje prawa przed policją

Obywatele mają różne doświadczenia i opinie 

na temat funkcjonowania policji na szczeblu pod-

stawowym w relacji obywatel – policjant. Często są to 

opinie negatywne. Zwiększenie świadomości upraw-

nień jakie przysługują obywatelom ma na celu po-

prawę tych relacji.

Należy pamiętać, że każdy ma prawo do wol-

ności i bezpieczeństwa osobistego i nikt nie może 

być pozbawiony wolności, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przez prawo, a policja jest formacją 

służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpie-

czeństwa i porządku publicznego.

W przypadku legitymowania przez policjanta 

osoba legitymowana ma m.in. prawo żądać:

 podania przyczyny legitymowania;

 stopnia służbowego, imienia i nazwiska poli-

cjanta w sposób umożliwiający odnotowanie 

tych danych;

 okazania legitymacji służbowej, od nieumun-

durowanego policjanta w sposób umożliwiający 

odnotowanie danych w niej zawartych;

 podstawy prawnej podjęcia czynności służbowej.

Policjant ustala tożsamość osoby legitymowanej 

na podstawie: 1) dowodu osobistego; 2) dokumen-

tu paszportowego; 3) zagranicznego dokumentu 

tożsamości; 4) innego dokumentu zawierającego 
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fotografię i oznaczonego numerem lub serią; 5) in-

formacji o osobie w postaci zdjęcia wraz z opisem 

wizerunku osoby lub odcisków linii papilarnych 

zgromadzonych w policyjnych zbiorach danych; 

6) oświadczenia innej osoby, której tożsamość zo-

stała ustalona na podstawie dokumentów, o któ-

rych mowa w pkt 1–4 (zob. § 4 r.w.u.p.)

W przypadku zatrzymania przez policjanta, na 

podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 u.o.p., osoba zatrzymana 

ma m.in. prawo do:

 informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia 

wysłuchanym (zob. art. 244 § 2 k.p.k.);

 złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia 

w swojej sprawie (zob. art. 244 § 3 k.p.k.);

 niezwłocznego kontaktu z radcą prawnym 

i bezpośredniej z nim rozmowy (zob. art. 245 

§ 1 k.p.k.);

 korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, 

jeżeli osoba zatrzymana nie zna wystarczająco 

języka polskiego (zob. art. 72 § 1 k.p.k.);

 otrzymania odpisu protokołu zatrzymania (zob. 

art. 244 § 3 k.p.k.);

 zawiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej 

(zob. art. 245 § 3, art. 261 § 1 i 3 k.p.k.);

 wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie 

w terminie 7 dni od dnia zatrzymania (zob. art. 

246 § 1 k.p.k.);

 złożenia do miejscowo właściwego prokuratora 

zażalenia na sposób przeprowadzenia zatrzyma-

nia, w terminie 7 dni od zatrzymania (zob. art. 15 

ust. 7 u.o.p.);

 natychmiastowego zwolnienia, jeżeli przyczyny 

zatrzymania przestały istnieć, albo po upływie 
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48 godzin od chwili zatrzymania, o ile zatrzy-

many nie zostanie w tym czasie przekazany do 

dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie 

tymczasowego aresztowania (zob. art. 248 § 1 

i § 2 k.p.k.);

 niezbędnej pomocy medycznej;

 odszkodowania, jeżeli został pokrzywdzony 

przez zatrzymanie lub aresztowanie (zob. art. 5 

ust 5 k.o.p.cz.).

W przypadku kontroli osobistej, przeglądania 

zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w środ-

kach transportu przez policjanta, osoba kontrolowa-

na ma prawo do:

 podania przyczyny kontrolowania;

 podania stopnia imienia i nazwiska policjanta;

 kontroli przez osoby tej samej płci, co osoba 

kontrolowana (bez możliwości żądania przeciw-

nej płci);

 dokonania jej w miejscu niedostępnym dla osób 

postronnych;

 obecności osoby wskazanej przez tego, u kogo 

dokonuje się kontroli osobistej.

Funkcjonariusz może nałożyć mandat jedynie 

wtedy: 1) gdy osoba została schwytana na gorącym 

uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wy-

kroczenia, 2) gdy stwierdzi naocznie popełnienie 

wykroczenia, pod nieobecność sprawcy, a nie za-

chodzi wątpliwość, że dana osoba jest sprawcą wy-

kroczenia, 3) gdy popełnienie wykroczenia zostało 

stwierdzone za pomocą przyrządu kontrolno-po-

miarowego lub urządzenia rejestrującego (np. 

fotoradaru lub wideoradaru), a osoba nie została 

schwytana na gorącym uczynku lub bezpośrednio 



potem i nie zachodzi wątpliwość, że to ona jest 

sprawcą wykroczenia.

Pamiętaj! Jako sprawca wykroczenia możesz 

odmówić przyjęcia mandatu karnego i żądać aby 

sprawę rozpoznał sąd.
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Moje prawa przed sądem

Sąd – to niezawisły organ państwowy, którego 

celem i zadaniem jest sprawowanie wymiaru spra-

wiedliwości, czyli rozstrzyganie sporów i konfliktów 

prawnych. Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawu-

ją: 1) sądy powszechne; 2) sądy administracyjne; 3) Sąd 

Najwyższy; sądy wojskowe (zob. art. 175 Konstytucji).

Postępowanie cywilne dotyczy spraw z zakresu 

prawa cywilnego (np. sprawy dot. umów, odszko-

dowań), rodzinnego (sprawy małżeńskie, między 

rodzicami a dziećmi), opiekuńczego (opieka, kura-

tela), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz 

innych kategorii spraw, do których z mocy ustawy 

stosuje się regulacje dotyczące tego postępowania 

(np. dotyczące aktów stanu cywilnego). W postępo-

waniu procesowym możesz wziąć udział jako powód, 

czyli osoba, która inicjuje postępowanie procesowe 

składając pozew, albo jako pozwany, czyli osoba, 

przeciwko której skierowane jest roszczenie powo-

da. W postępowaniu nieprocesowym można wystą-

pić w roli – wnioskodawcy, tj. osoby, która inicjuje 

postępowanie składając wniosek albo uczestnika, 

tj. osoby, której praw dotyczy wynik postępowania, 

a więc posiadającej interes prawny; uczestnikiem 

jest także sam wnioskodawca (por. art. 510 § 1 k.p.c.).

W postępowaniu cywilnym obywatel ma m.in. 

prawo do:

 sądu, tj. każdemu obywatelowi zapewnia się do-

stęp do sądu tak, aby sprawa została rozpatrzona 
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przez niezależny, niezawisły i właściwy sąd (zob. 

art. 45 Konstytucji RP, art. 6 k.o.p.cz.);

 rozpatrzenia sprawy bez zbędnej zwłoki (zob. 

art. 45 Konstytucji RP);

 niezbędnych pouczeń co do czynności proceso-

wych ze strony sądu, jeżeli strona nie jest repre-

zentowana przez radcę prawnego lub adwokata;

 złożenia skargi o stwierdzenie przewlekłości 

postępowania;

 dwuinstancyjnego postępowania, w tym do zło-

żenia środków zaskarżenia;

 jawnego rozpatrzenia sprawy;

 poszanowania wolności i godnego traktowania;

 obrony, tj. do podejmowania w toku postępo-

wania wszelkich czynności, których celem jest 

ochrona interesów strony lub uczestnika postę-

powania, np. poprzez składanie wniosków do-

wodowych. Natomiast w znaczeniu formalnym 

prawo to oznacza uprawienie do korzystania 

z obrońcy – zarówno z wyboru, jak i z urzędu;

 pomocy w postępowaniu. W toku postępowa-

nia można korzystać z pomocy profesjonalnego 

prawnika (radcy prawnego lub adwokata);

 dowodzenia, tj. zgłaszania wniosków dowodo-

wych oraz podejmowania wszelkich innych czyn-

ności, które zmierzają do wykazania okoliczności 

uzasadniających ochronę interesów strony;

 informacji, tj. przeglądania akt sprawy, bycia in-

formowanym o decyzjach zapadających w spra-

wie na niejawnych posiedzeniach, brania udziału 

we wszystkich czynnościach podejmowanych 

przez organy prowadzące postępowanie, otrzy-

mania informacji o terminach i miejscach prze-

prowadzanych czynności;
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 ugodowego zakończenia sprawy, np. przez zło-

żenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej;

 wznowienia postępowania;

 odszkodowania za niewłaściwą decyzję sądu 

(por. art. 417¹ § 2–3 k.c.);

Postępowanie karne, to postępowanie, które 

w swojej istocie ma doprowadzić do wykrycia i osą-

dzenia sprawcy przestępstwa (np. spowodowania 

wypadku komunikacyjnego). Składa się ono z dwóch 

etapów: postępowania przygotowawczego oraz po-

stępowania przed sądem.

W toku postępowania osoba może być podej-

rzanym, jeśli przeciwko niej wydano postanowienie 

o przedstawieniu zarzutów albo poinformowano 

o treści zarzutu w związku z przystąpieniem do 

przesłuchania w charakterze podejrzanego. Osoba 

może wystąpić także w charakterze oskarżonego, 

jeżeli wniesiono przeciwko niej akt oskarżenia do 

sądu albo prokurator złożył wniosek o warunkowe 

umorzenie postępowania w sprawie lub zamiast 

aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazu-

jącego bez rozprawy. Odpowiednie przepisy prawa 

przyznają status skazanego, w przypadku gdy wo-

bec osoby której rozpoczęło się i jest prowadzone 

postępowanie wykonawcze, a przedmiotem tego 

postępowania jest zrealizowanie orzeczenia wy-

danego w postępowaniu karnym, postępowaniu 

w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykrocze-

nia skarbowe lub postępowaniu w sprawach o wy-

kroczenia (w tym ostatnim przypadku osoba jest 

nazywana ukaranym).

Osoba pokrzywdzona w wyniku popełnienia 

przestępstwa lub wykroczenia, która doznała szko-

dy osobistej lub majątkowej jest pokrzywdzonym.
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W postępowaniu i procesie karnym obywatel ma 

m.in. prawo do:

 sądu, tj. rozpatrzenia sprawy przez niezależny 

sąd;

 jawnego rozpatrzenia sprawy. Co do zasady roz-

prawy sądowe odbywają się jawnie;

 poszanowania wolności i godnego taktowania;

 rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej 

zwłoki;

 złożenia skargi o stwierdzenie przewlekłości 

postępowania;

 składania wniosków dowodowych, np. opinii 

prywatnej (zob. art. 393 § 3 k.p.k.);

 złożenia wyjaśnień albo odmowy złożenia wyja-

śnień lub odpowiedzi na pytania;

 składania wyjaśnień co do każdego dowodu 

(zob. art. 175 § 2 k.p.k.);

 złożenia wniosku na wyrażenie zgody na utrwa-

lenie przebiegu rozprawy;

 złożenia wniosku o sprostowanie protokołu roz-

prawy i posiedzenia, wskazując na nieścisłości 

i opuszczenia (art. 152 k.p.k.);

 przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich 

odpisów (zob. art. 156 § 1 k.p.k.). Nie ma zakazu 

robienia zdjęć. Za wykonanie zdjęć nie pobiera 

się żadnej opłaty;

 uzyskania odpłatnie kserokopii dokumentów 

z akt sprawy (zob. art. 156 § 2 k.p.k.);

 otrzymywania na swój koszt po jednej kopii 

zapisu dźwięku lub obrazu utrwalonej w ten 

sposób czynności, z wyjątkiem przesłuchania 

na rozprawie odbywającego się z wyłączeniem 

jawności lub postępowaniu przygotowawczym 

(zob. art. 147 § 4 k.p.k.);
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 żądania obrońcy z urzędu jeśli nie ma obroń-

cy z wyboru, jeżeli wykaże, że nie jest w stanie 

ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla 

niezbędnego utrzymania siebie i rodziny (zob. 

art. 78 § 1 k.p.k.);

 ugodowego zakończenia sprawy w drodze me-

diacji. Ponadto można wnioskować o skazanie 

bez rozprawy oraz o tzw. rozprawę skróconą;

 wydania na żądnie bezpłatnie jednego uwie-

rzytelnionego odpisu, każdego orzeczenia wraz 

z jego uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono (zob. 

art. 157 § 1 k.p.k.);

 złożenia wniosku o uchylenie lub zmianę środka 

zapobiegawczego;

Na zatrzymanie przysługuje Ci zażalenie do 

sądu. W zażaleniu możesz się domagać zbada-

nia zasadności, legalności oraz prawidłowości 

zatrzymania.

 wygłoszenia ostatniego słowa (zob. art. 406 

k.p.k.);

 wniesienia środka zaskarżenia: apelacji, zaża-

lenia, sprzeciwu;

 wniesienia kasacji (zob. art. 520 k.p.k.);

 wznowienia postępowania;

 żądania od Skarbu Państwa odszkodowania za 

niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie 

lub zatrzymanie (zob. art. 552 k.p.k.);

 wniesienia prośby o ułaskawienie (zob. art. 560 

k.p.k.).

 pomocy w postępowaniu. W toku postępowa-

nia można korzystać z pomocy profesjonalnego 

prawnika (np. radcy prawnego);
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Postępowanie w sprawach o wykroczenia ma 

za zadanie doprowadzić do osądzenia sprawcy 

wykroczenia. W sytuacji, gdy wniesiono wniosek 

o ukaranie do sądu w postępowaniu w sprawach 

o wykroczenia, sprawca jest nazywany obwinionym. 

Podstawowymi aktami prawnymi w tym zakresie jest 

kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w spra-

wach o wykroczenia.

W postępowaniu o wykroczenia obwiniony ma 

m.in. prawo do:

 informacji o zarzucanym mu wykroczeniu, w tym 

prawo do otrzymania kopii wniosku o ukaranie;

 obrony, w tym do korzystania z pomocy obrońcy 

radcy prawnego lub adwokata;

 dostępu do akt sprawy;

 składania wyjaśnień (także na piśmie), to zna-

czy, iż może wypowiadać się co do wszelkich 

kwestii związanych ze stawianymi mu zarzutami;

 odmowy składania wyjaśnień bez podania 

przyczyny;

 odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania 

bez podania przyczyny;

 złożenia wniosku przesłuchanie wskazanego 

przez siebie świadka;

 złożenia wniosku o włączenie do postępowania 

opinii biegłego;

 złożenia wniosku o przeprowadzenie innego 

dowodu;

 pomocy medycznej – gdy potrzebuje takiej po-

mocy, może zgłosić to policjantom;

 dobrowolnego poddania się karze bez rozprawy 

sądowej (zob. art. 58 § 1 i 3 k.p.w.);

 wniesienia apelacji.
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Moje prawa jako pieszego, 

rowerzysty, kierowcy 

w ruchu drogowym

Zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach 

zamieszkania, w strefach ruchu oraz warunki kon-

troli ruchu drogowego określa ustawa – Prawo o ru-

chu drogowym. Brak znajomości praw i obowiązków 

uczestników ruchu drogowego, obok nieostrożnego 

poruszania się, jest najczęstszą przyczyną wypad-

ków. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się 

na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego 

ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, 

chyba że okoliczności wskazują na możliwość od-

miennego ich zachowania, tzw. zasada ograniczone-

go zaufania.

Pieszy – to osoba znajdująca się poza pojazdem 

na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynno-

ści przewidzianych odrębnymi przepisami; za piesze-

go uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub 

pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecię-

cy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się 

w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat 

kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Pieszy ma prawo/obowiązek:

 korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, 

a w razie ich braku – z pobocza;

 korzystać z jezdni i iść lewą stroną drogi pod 

warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej 
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krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżające-

mu pojazdowi. Piesi idący jezdnią są obowiązani 

iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, 

w warunkach dobrej widoczności, dwóch pie-

szych może iść obok siebie;

Uwaga! Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych 

w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą 

stroną jezdni.

 korzystać z przejścia dla pieszych;

 pierwszeństwa przed pojazdem przechodząc 

przez jezdnię na przejściu dla pieszych;

Zabrania się wchodzenia czy przebiegania 

przez jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, 

w tym również na przejściu dla pieszych.

 przejścia przez jezdnię poza przejściem dla 

pieszych, gdy odległość od przejścia przekracza 

100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się 

w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczo-

nego przejścia, przechodzenie jest dozwolone 

również na tym skrzyżowaniu.

Pieszy poruszający się po drodze po zmierz-

chu poza obszarem zabudowanym jest obowią-

zany używać elementów odblaskowych w sposób 

widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że 

porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie 

dla pieszych lub po chodniku (zob. 4a. u.p.o.r.d.).

Mając na uwadze bogate tradycje rowerowe 

w Lubartowie, m.in. corocznie organizowane Świę-

to Roweru, wspierając tę inicjatywę, warto poświecić 

uwagę na przepisy związane z rowerzystami.

Rowerzyści, tak jak inni uczestnicy ruchu dro-

gowego, podlegają przepisom ruchu drogowego, 
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a nieznajomość prawa nie zwalnia ich z jego prze-

strzegania. Definicję roweru ustawodawca podaje 

w art. art. 2 pkt 47 u.p.o.r.d.

Rowery w ruchu krajowym i międzynarodo-

wym powinny być zaopatrzone: a) przynajmniej 

w jeden sprawnie działający hamulec, b) w dźwię-

kowe urządzenie ostrzegawcze w postaci dzwon-

ka, c) w przednie światło białe lub żółte oraz tylne 

światło czerwone, które może być migające lub 

szkiełko odblaskowe (zob. art. 26 k.r.d.).

Rowerzysta ma prawo/obowiązek:

 jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni;

 poruszać się po jezdni obok innego roweru lub 

motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania 

się innym uczestnikom ruchu albo w inny spo-

sób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowe-

go (zob. art. 33 ust 3a u.p.o.r.d.);

Wyprzedzając rowerzystę, kierujący samocho-

dem musi zachować co najmniej metr odstępu.

 poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje 

się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby 

ruch pieszych;

 pierwszeństwa na przejeździe dla rowerzystów 

lub na drodze dla rowerów oznaczonej odpo-

wiednimi znakami drogowymi;

 pierwszeństwa jadąc na wprost po jezdni, pasie 

ruchu dla rowerów – części jezdni przeznaczonej 

do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczo-

nej odpowiednimi znakami drogowymi;

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowe-

rów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika 
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lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. 

Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, ko-

rzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miej-

sca rowerowi.

 jechać środkiem pasa przez skrzyżowanie, jeśli 

z danego pasa ruchu można opuścić skrzyżowa-

nie przynajmniej w dwóch kierunkach;

 wyprzedzić z prawej strony samochody, które 

poruszają się wolniej;

 korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych 

gdy: 1) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po któ-

rej ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością 

większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m 

i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz 

pasa ruchu dla rowerów, 2) opiekuje się osobą 

w wieku do lat 10 kierującą rowerem, 3) warun-

ki pogodowe zagrażają jego bezpieczeństwu na 

jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta 

mgła);

Rowerzysta nie może przejeżdżać przez przej-

ście dla pieszych. Prawo do przejeżdżania przez 

przejście dla pieszych mają natomiast kierujące 

rowerem dzieci do lat 10 i opiekujący się nimi 

dorośli.

 jechać lewą stroną jezdni na zasadach okre-

ślonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się 

osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10;

 poruszać się w słuchawkach, choć nie jest to za-

lecane, nie może jednak korzystać podczas jazdy 

z telefonu wymagającego trzymania słuchawki 

lub mikrofonu w ręku;
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 żądać odszkodowania za poniesione w związ-

ku z wypadkiem koszty (np. koszty leczenia), od-

szkodowania za utracone dochody, za zniszczony 

rower i inne przedmioty, jak również zadośćuczy-

nienia za doznaną krzywdę z OC sprawcy lub 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Rowerzyści nie mają obowiązku wykupywania 

polisy OC. Za szkody powstałe w wyniku kolizji z pie-

szym lub pojazdem odpowiadają swoim majątkiem.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pi-

semną zgodą rodzica lub opiekuna: 1) dyrektor 

szkoły – uczniowi szkoły podstawowej po ukoń-

czeniu 10 roku życia, 2) dyrektor wojewódzkie-

go ośrodka ruchu drogowego (zob. art. 17 ust 1 

u.o.k.p.).

Kierujący oznacza każdą osobę, która kieruje 

pojazdem, włączając w to rowery oraz która prowa-

dzi zwierzęta pociągowe, juczne, wierzchowe i stada 

po drodze lub ma nad nimi rzeczywistą pieczę (zob. 

art. 4 ust 1 k.r.d). Każdy kierujący pojazdem powinien 

stale panować nad szybkością i prowadzić pojazd 

rozważnie i ostrożnie.

Pojazd samochodowy oznacza każdy pojazd po-

ruszający się po drogach o własnym napędzie przy 

pomocy urządzenia mechanicznego, przeznaczony 

zazwyczaj do transportu osób lub towarów, a nie-

będący pojazdem poruszającym się po szynach lub 

połączonym z przewodami elektrycznymi.

Kierowca ma prawo:

 do obrony (może milczeć, nie musi sam siebie 

obciążać);

 nie zgadzać się ze stanowiskiem kontrolującego;

 odmówić złożenia wyjaśnień;
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 odmówić przyjęcia mandatu, konsekwencją jest 

skierowanie wniosku o ukaranie do sądu;

 rejestrować obraz i dźwięk podczas kontroli 

oraz wizerunek funkcjonariusza nawet bez jego 

zgody;

 obejrzeć nagranie z wideorejestratora, jeśli 

przekroczenie prędkości stwierdzono na pod-

stawie nagrania;

 publikować zarejestrowany przebieg kontroli;

 złożyć skargę na funkcjonariusza do komendan-

ta jego jednostki;

 złożyć doniesienie organom ścigania po stwier-

dzeniu podejrzenia przekroczenia uprawnień 

przez funkcjonariusza lub popełnienia przez 

niego wykroczenia podczas kontroli;

 skorzystać z pomocy radcy prawnego.

Nowe przepisy umożliwią sprawdzanie liczby 

punktów karnych on-line. Kierowca, który niebez-

piecznie zbliża się do wyznaczonego limitu punktów, 

może wcześniej postarać się o ich zredukowanie.
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Moje prawa jako obywatela 

Unii Europejskiej

Obywatele Polski z chwilą przystąpienia nasze-

go kraju do Unii Europejskiej są obywatelami UE. 

Prawa obywateli UE są wyszczególnione w drugiej 

części Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Są one również zapisane w Tytule V Karty Praw Pod-

stawowych UE.

Obywatel Unii Europejskiej ma prawo do:

 swobodnego przemieszczania się i przebywania 

na terytorium państw członkowskich UE. Są jed-

nak pewne warunki, np. przy wjeździe do innego 

kraju UE można zostać poproszonym o okazanie 

dokumentu tożsamości, zaś prawo pobytu w in-

nym kraju członkowskim przez okres dłuższy niż 

trzy miesiące zależy m.in. od tego, czy zaintereso-

wana osoba pracuje zawodowo, kształci się itp.;

 głosowania w wyborach europejskich. Jeżeli 

mieszkasz w innym kraju UE, jako obywatelowi 

UE przysługuje Ci prawo do głosowania i do kan-

dydowania wyborach lokalnych i europejskich 

odbywających się w tym kraju. Możesz głosować 

i kandydować na takich samych warunkach jak 

obywatele tego kraju;

 studiowania w dowolnym kraju UE na takich 

samych warunkach jak obywatele tego kraju;

 wykonywania swojego zawodu w innym kra-

ju UE. Jeśli zawód nie jest regulowany w kraju 
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przyjmującym, można wykonywać go na takich 

samych warunkach jak obywatele tego państwa 

i nie trzeba ubiegać się o oficjalne uznanie 

kwalifikacji;

 podejmowania lub poszukiwania pracy w in-

nym państwie UE, bez pozwolenia na pracę.

 pomocy konsularnej. Kiedy obywatel UE przeby-

wający poza terytorium UE potrzebuje pomocy, 

ma prawo do skorzystania z opieki konsularnej 

ambasady lub konsulatu każdego kraju UE na 

takich samych warunkach jak obywatel kraju, 

do którego placówki zwraca się o pomoc. Pomoc 

udzielana jest w takich sytuacjach jak zgon, wy-

padek lub choroba, aresztowanie lub zatrzymanie, 

przestępstwo z użyciem przemocy i repatriacja;

 pomocy medycznej w innym kraju UE. Można 

także ubiegać się o zwrot poniesionych za gra-

nicą kosztów leczenia od swojego krajowego 

ubezpieczyciela;

 ochrony dokonywania zakupów przez Internet 

w całej Europie. Jesteś chroniony przez prawo 

UE, gdy robisz zakupy on-line;

Nie bój się żądać odszkodowania lub zwrotu 

pieniędzy – to twoje prawo.

Żadne unijne przepisy nie regulują sposobu opo-

datkowania dochodów obywateli UE mieszkających 

i pracujących w innym kraju UE. Istnieją tylko prze-

pisy krajowe i umowy w sprawie unikania podwój-

nego opodatkowania zawarte między poszczególnymi 

krajami. W kraju przyjmującym masz prawo być trak-

towany w taki sam sposób, jak obywatele tego kraju.
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Wykaz skrótów

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 
ze zm.).

e.k.p.r. – Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców [do-
stęp z 23.07.2018] https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ra-
dy-rodzicow/prawa-rodzicow-2.htmlv

k.o.p.cz. – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 
1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 
oraz uzupełniona Protokołem nr 2, (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 61, poz. 284).

k.o.p.d. – Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgro-
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 li-
stopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).

p.d.p.cz. – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalo-
na przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1948 r. [dostęp 
z 23.07.2018] https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/
bip/prawa_czlowieka/onz/pdpc.pdf

Dyrektywa 999/44/WE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych 
aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związa-
nych z tym gwarancji (Dz.Urz.UE. L z 1999 r. 171, s. 12).

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1360).

k.k. – ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2204).

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1990 – Kodeks postępowania 
karnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 904 ze zm.).

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 618).

k.p.w. – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postę-
powania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 475).
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k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo-
wania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1257).

k.r.d. – Konwencja o ruchu drogowym, protokół w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych oraz akt końcowy podpisana 
w Genewie w dniu 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. 
Nr 54, poz. 321).

k.r.o. – ustawa dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 682).

pr. kon. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

u.o.k.k. – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 798).

u.o.k.p. – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 978).

u.o.p. – ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 2067).

u.o.p.a.p.p. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 
1191).

u.o.p.p. – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1318).

pr. farm. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu-
tyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2211).

pr. ośw. – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 996).

u.o.s.ośw. – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ).

u.p.o.r.d. – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu dro-
gowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260).

r.w.o.p.s.w. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatry-
wania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

r.w.u.p. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 
2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu nie-
których uprawnień policjantów (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1565).
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Notatki

W przypadku pytań proszę o kontakt:

 tel. 663 421 088
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