
Ja jednak wybieram 
drogę w prawo

„Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”
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Pamiętajcie, iż tylko ciężką pracą, cierpliwością, determinacją, 

jesteśmy w stanie zdobyć i osiągnąć zamierzony cel. Nie ważne 

kim i skąd jesteście… ważne jest to byście obrali sobie w życiu 

odpowiedni cel i do niego dążyli. Jestem tego świetnym 

przykładem.  

W dzisiejszych czasach negatywne emocje są pompowane jak 

balon przez pośpiech, mocne gry komputerowe, internet, 

narkotyki, dopalacze i to wszystko już od najmłodszych lat. 

A potem młodzież dorasta i ten balon pęka, a ktoś staje się ofiarą 

jego wybuchu. Żyjemy w takim świecie, że emocje trzeba 

wyrzucić z siebie raz na jakiś czas. I na to najlepsze są sztuki walki, 

Ja tak właśnie odreagowuję stres i napięcie, Wam również 

polecam tą metodę.  

Jestem byłym sportowcem, którego historia pokazuje, że w życiu 

nie da się przewidzieć wszystkiego, że ciężka praca i kon- 

sekwencja przynoszą efekty a z każdym, nawet najtrudniejszym 

wyzwaniem – można z powodzeniem się zmierzyć. 

Po nieszczęśliwym wypadku, w którym straciłem oko 

pomyślałem, faktycznie – nic nie zrobię z tym, czego nie mam. 

Ale mogę w 100% wykorzystać to, co posiadam. 

Najważniejsze byście nie zapomnieli, iż w życiu  nic nie dzieje się 

bez przyczyny wszystko ma jakiś ukryty cel, uczy nas jak żyć

i postępować ...

Sport pokazuje, że ciężka praca nad pokonaniem własnych 

słabości prowadzi do osiągania sukcesów, nie tylko na polu 

sportowym. Chcemy Was również zmotywować  do aktywnego 

spędzania czasu, abyście  mieli odwagę spełniać swoje marzenia, 

bez sięgania po różnego rodzaju narkotyki i używki. 
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 „ Jesteście  na najlepszej drodze do tego, by zostać żołnierzami 

jednostki specjalnej, ja też kiedyś byłem łobuzem… Macie dobre 

charaktery, tylko musicie teraz zmienić waszą motywację do 

tego, by robić fajne rzeczy. To, że się w życiu potknęliście nie 

znaczy, że nic z Was w życiu nie będzie „według mnie do jednostek 

specjalnych nie trafiają grzeczni chłopcy...” 

„Młodym trzeba pokazać drogę”

Dopadłem swojego hejtera, który obrażała moją rodzinę. 

Nie tylko zgłosiłem go do prokuratury, żądałem też wysokiego 

odszkodowania, a w końcu nagrałem z Nim filmik i został 

adminem mojej strony... :) Wyznanie mojego hejtera, który 

w filmiku wystąpił dobrowolnie bije rekordy popularności. Nie 

chodziło mi o jego upokorzenie, ale pokazanie wszystkim Wam 

młodym, żebyście nie robili głupstw. Hejt to nie jest dobra droga, 

a takie postępowanie wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Miałem nawet wiele listów od nauczycieli, abym poruszył 

problem hejtu. Zdarzają się przypadki samobójstw z powodu 

internetowych oszczerstw. Młodzi śmieją się z Jaglaka, ale 

jednocześnie jestem dla nich w pewnym sensie autorytetem, bo 

piszą do mnie z różnymi problemami, czasami nawet domowymi 

i bardzo poważnymi, aż nie wiem, co im odpisać. Dlatego staram 

się w moich live'ach na FB poruszać wiele tematów.

Jestem człowiekiem, który już przeszedł w życiu wiele sytuacji 

i nauczony doświadczeniem wiem, że działając pod wpływem 

emocji można sobie zaszkodzić. Byłem młody, popełniłem błędy 

w życiu i teraz chciałbym nastolatkom przekazać pewne wartości 

i pokazać, jak można dobrze pokierować swoim życiem.



Kilka słów motywacji
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„Świat to nie tylko słodycz. To bardzo podłe 

i paskudne miejsce i nie ważne jak twardy jesteś 

to przydusi cię do gleby, jeśli mu na to pozwolisz.

 Nic nie uderzy cię tak mocno jak życie. 

Nie ważne jak mocno bijesz, ale ile jesteś 

w stanie znieść i nadal iść do przodu. 

Na tym polega zwycięstwo! 

Jeśli wiesz, na co cię stać, rób to, na co cię stać. 

A jeśli nie jesteś tym, kim chcesz być, 

nie szukaj winy w innych, tak robią tchórze”. 

- Rocky Balboa -



I Ty możesz rozpocząć 
przygodę ze sportem…..

Sport jest dla wszystkich. Istnieje tak wiele dyscyplin sportowych, że każdy może znaleźć taką 

aktywność fizyczną, która będzie dla niego odpowiednia. 

W ostatnim czasie bardzo modne stało się chodzenie na siłownię i bieganie, ale przecież nie każdemu 

musi to odpowiadać, dla jednych doskonałą aktywnością fizyczną będzie pływanie, dla innych 

wioślarstwo. Ważne jest żeby dopasować dyscyplinę do swoich upodobań, a także do możliwości 

fizycznych.

? Czy wiesz że Sport pozwala zadbać o zdrowie i psychikę

Z badań wynika, iż osoby, które regularnie uprawiają sport lepiej śpią, mają więcej energii, cieszą się 

dobrym samopoczuciem, mniej się stresują. 

Sport daje poczucie konsekwencji, bycia w zgodzie ze sobą, a przede wszystkim, pozwala lepiej radzić 

sobie ze stresem. Wyzwala pokłady pozytywnego myślenia, poprawia nastrój. 

Dzięki niemu poznajemy samych siebie, 

potrzeby swojego ciała oraz strategie 

motywacy jne ,  k tórymi  możemy s ię 

kierować. Sport uczy przede wszystkim 

konsekwencji. Pokazuje, że życie to nie tylko 

sukcesy, ale także porażki.

Ruch to zdrowie i warunek konieczny na 

z a c h o w a n i e  z d r o w i a  f i z y c z n e g o 

i psychicznego – to wie każdy. Z praktyką 

bywa różnie, bo nie każdemu już wyciskanie 

siódmych potów na siłowni przychodzi bez 

znaczących oporów. Amerykańscy trenerzy 

fitness opracowali więc system trzech 

typów sportowych – okazuje się, że 

dobieranie odpowiednich dyscyplin wedle 

osobowości to najprostsza droga do 

p o ł ą c z e n i a  p r z y j e m n o ś c i  r e k r e a c j i 

z pożyteczną aktywnością fizyczną.
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Typ Zdobywcy
Osobowość: chętnie rywalizuje, jest perfekcjonistą, 

niecierpliwym i mającym problemy z wyrażaniem swoich 

emocji;  często bywa wręcz uzależniony od statusu 

społecznego, sławy czy wielkich pieniędzy; najczęściej to 

osobowość określana również mianem lidera – agresywne 

podejście do życia, pozwala Zdobywcom osiągać cele i zażarcie 

walczyć o swoje.

Typ Członka drużyny
Osobowość: zrelaksowany, pogodny, kreatywny i zabawny; 

nie przepadający za rywalizacją, ale uwielbiający bycie 

członkiem zespołu; główna rywalizacja dla niego to 

rywalizacja ze sobą – zawsze chce pokonywać swoje limity 

i jest cierpliwy w osiąganiu postępów.

Zalecana aktywność: Zdobywca ma stresu na co dzień pod dostatkiem, dlatego 

wybierając sporty powinien pomyśleć również o dyscyplinach nie wymagających 

ciągłej rywalizacji – zwłaszcza umiarkowane ćwiczenia kardiowaskularne są tutaj 

wskazane (bieżnia, rower, jogging, pływanie). Zamiast 20 minut intensywnych 

pompek lepiej przez 45 minut poruszać się w średnim tempie, najlepiej na świeżym 

powietrzu. To wspaniałe antidotum na stres fizyczny i psychologiczny.

Zalecana aktywność: Piłka nożna, koszykówka, siatkówka, hokej – a więc pełne 

zabawy i interakcji sporty drużynowe, które rozwijają również mentalnie. Najlepiej 

różnorodnie, raz na zewnątrz raz w hali, próbując wciąż nowych konkurencji – 

w przeciwieństwie do typu Zdobywcy, który chce być mistrzem w jednej dziedzinie, 

           ten typ szybko się nudzi i poszukuje ciągle nowości.
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Spróbuj odnaleźć swój typ i dyscypliny, 

które powinny służyć ci najlepiej:



Naprawdę warto!
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Typ Przyjemnego gościa
Osobowość: introwertyk, pełen szacunku i woli, aby 

sprawiać innym radość, łatwo ustępujący i pełen 

krytycyzmu wobec siebie;  łatwo wpadający 

w depresję; lubi działać logicznie i przewidywalnie, 

niechętnie dzieli się swoimi myślami z innymi; często 

bywa nieśmiały.

Zalecane aktywności: wszystko, co wyciąga z izolacji psychologicznej i pozwala 

się poczuć częścią jakiejś wspólnoty, a więc jak najbardziej regularne grupowe 

zajęcia typu taniec czy aerobic. Ponadto wszystkie intensywne treningi 

wzmagające ciśnienie i poziom testosteronu (dźwiganie ciężarów, boks, karate) 

wspaniale pomagają wzmocnić wiarę w siebie i poprawić samopoczucie, 

a przez to otworzyć się na ludzi.

Życzymy każdemu, aby odnalazł 

swoją drogę do realizacji swoich 

celów i osiągania równowagi 

w e w n ę t r z n e j ,  p o p r z e z 

s y s t e m a t y c z n ą  a k t y w n o ś ć 

f i z y c z n ą ,  z g o d n ą  z  j e g o 

predyspozycjami. 
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Nieznajomość 
prawa szkodzi

!  
Ochronę dzieciom i obywatelom gwarantuje Konstytucja. Stanowi ona, że każdy ma 

prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka i obywatela przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 

Gdzie znaleźć pomoc prawną 

Kwestia świadomości prawnej młodych osób jest jednym z wyznaczników rozwoju i odpowiedzialnej 

postawy młodzieży. Aktywny obywatel powinien mieć nawyk szukania rozwiązań swoich problemów 

za pomocą legalnych metod, korzystając z narzędzi, jakie daje prawo. 

Chodzi tu o ogólną orientację w przepisach prawa, znajomość podstawowych procedur, brak lęku 

przed urzędnikami czy sądem, zaufanie do tych instytucji.

Być może słyszeliście już, że „nieznajomość prawa szkodzi”. Ten krótki poradnik ma przybliżyć Wam  

podstawowe pojęcia prawne. Po jego przeczytaniu dowiecie się jak być świadomym swoich praw 

i obowiązków oraz jak bronić się przed zagrożeniami.
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Czy zdarzyło Ci się, że znalazłeś się w sytuacji gdzie Tobie bądź Twoim najbliższym potrzebna 

była pomoc prawna a nie mogłeś jej z znikąd uzyskać. Bezpłatnych porad prawnych 

udzielają samorządy radców prawnych, adwokatów, notariuszy oraz komorników. Pomoc 

w nich świadczona  jest  w różnych miastach Polski, w określonym dniu miesiąca. Wsparcie 

skierowane jest do osób najuboższych, których nie stać na płatne uzyskanie porady 

prawnej. 

§



10 SPORT
DO PRAWORZĄDNOŚCI

PRZEZ
SPORT

Pomoc uzyskasz również z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości, który jest funduszem 

celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, 

przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPIERA CIEBIE ORAZ TWOICH BLISKICH, 

POKRZYWDZONYCH I ŚWIADKÓW

W ramach Funduszu Sprawiedliwości można liczyć na pomoc w zakresie:

- zorganizowania pomocy prawnej

- zapewnienia wsparcia psychologicznego 

- wsparcia materialnie pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz 

związanych z edukacją i aktywizacją zawodową 

- pomocy sfinansowania przejściowych problemów  z zobowiązaniami czynszowymi.

Więcej na temat pomocy uzyskasz w najbliższym ośrodku pomocy dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem. Informacje o ośrodkach znajdziesz na stronie:

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy

Fundusz Sprawiedliwości zajmuje się również pomocą osobom zwalnianym z miejsc 

odosobnienia. Celem  działań jest pomoc w powrocie do normalnego życia poza 

murami zakładu karnego. 

Pomoc świadczona jest przez organizacje pozarządowe i opłacana ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości.

Każdy również TY …… 
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Wszelkich informacji uzyskasz pod nr. +48 222 309 900

Jeśli opuściłeś/opuściłaś zakład karny i szukasz wsparcia, skontaktuj się z jednym z ośrodków 

utworzonych w ramach Funduszu Sprawiedliwości a odpowiednio wyszkolone osoby:

- pomogą w znalezieniu schronienia lub opłaceniu kosztów zakwaterowania

- wesprą w poszukiwaniach pracy (aktywizują zawodowo i pomagają w podjęciu zatrudnienia)

- wesprą materialnie (finansują bony żywnościowe, odzież, środki higieniczne)

- opłacą kursy zawodowe

Kto może liczyć na pomoc z programu pomocy pokrzywdzonym?
Osoby, które doświadczyły przemocy fizycznej oraz psychicznej, ich rodziny oraz najbliżsi. Pomoc

otrzymają także osoby, które stały się ofiarą włamania z kradzieżą, wypadków drogowych czy zostały

pokrzywdzone poprzez uchylanie się powoda od płacenia alimentów. Wśród grupy, która kwalifikuje

się do pomocy z tego programu są osoby chore, niepełnosprawne (w tym osoby znajdujące się

w stanie wegetatywnym), znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej materialnie. Szczególnej pomocy

często wymagają także dzieci. Program skupia się  więc na wszystkich osobach pokrzywdzonych 

przestępstwem ich najbliższych i świadkach przestępstw.



!  

Problemem młodych ludzi może być nie tylko przemoc. W młodym 

wieku często jesteśmy narażeni na różne ryzyka, w tym 

uzależnienia. Najlepiej i najbezpieczniej jest nie korzystać z żadnych 

używek. Jeśli jednak Twój problem jest związany z narkotykami 

i uzależnieniem od nich możesz zadzwonić pod Ogólnopolski Telefon 

Zaufania Narkotyki - Narkomania 801 199  990 (www.kbpn.gov.pl). 

Pod tym numerem uzyskasz pomoc, gdy sam masz problem 

z narkotykami, jak i wtedy gdy problem dotyczy osoby z Twojego 

otoczenia, rodziny, znajomych, kolegów.

Czy zdajecie sobie sprawę, że dopalacze to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym 

ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Dbając o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, 

nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenia i składu nie znają. Reagujmy 

i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas na dopalacze. Nigdy nie wiemy, jak 

organizm ludzki zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji 

chemicznej, a jeśli ktokolwiek z Was podejrzewa, że ma do czynienia z osobą pod wpływem 

narkotyków czy nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc 

lekarską oraz o sytuacji powiadomić policję.
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Pamiętaj – o problemach warto rozmawiać. Wspólnie łatwiej znaleźć rozwiązanie!

„Szkoda Twojego zdrowia  na takie patoklimaty”

Szkoda Twojego zdrowia na narkotyki i dopalacze 
.

„ Nie zawsze będziemy mogli pomóc,

ale starajmy się przynajmniej o jedno:

nie pozostawiać ludzi w sam�ności , 

w ich nieszczęściu"

 - ks. J. Tischner -



Handel narkotykami, nielegalnymi używkami czy tak zwanymi dopalaczami jest 

zabroniony. Prawdopodobieństwo poniesienia odpowiedzialności jest wysokie, 

a konsekwencje prawne bardzo surowe! Przepisy karne ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii przewidują dla osoby dorosłej (powyżej 17 lat) karę pozbawienia 

wolności nawet do 12 lat. Młodsza osoba, która dopuszcza się takiego czynu ponosi 

odpowiedzialność przed sądem rodzinnym.

!  

Przypominamy, że dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje 

działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Mają postać 

tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”. Sprzedawane są 

w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym 

komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich 

skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po 

ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

Narkotyki w świetle prawa

Za posiadanie narkotyków grozi kara od 3 do 5 lat 

więzienia i grzywna. Produkcja narkotyków jest 

zagrożona karą więzienia do 3 lat i grzywną. 

Handel narkotykami jest zagrożony karą więzienia 

do 10 lat. Udzielanie, nakłanianie do użycia 

narkotyków grozi więzieniem do 5 lat. (Podstawa 

prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 

z 29 lipca 2005 r.)

800 060 800 

116 111 

800 100 100 

800 12 12 12

222 309 900  

Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 

Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Fundusz Sprawiedliwości 
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Gdzie szukać pomocy:



? Postępowanie w sprawach nieletnich.

Odpowiedzialność karną ponosi zwykle osoba, która ukończyła 17 lat. 

W wyjątkowych sytuacjach według Kodeksu karnego odpowiada też osoba, która ukończyła 15 lat 

i popełniła szczególnie ciężkie przestępstwo, takie jak na przykład zabójstwo. 

A co z młodszymi sprawcami? Czy ponoszą oni jakieś konsekwencje? 

Przekonasz się o tym czytając poniższy tekst!

Postępowanie w sprawach osób poniżej 17 roku życia, które popadły w konflikt 

z prawem reguluje Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ma ona na celu 

przede wszystkim dobro nieletniego. Zadaniem ustawy jest przeciwdziałanie 

przestępczości i demoralizacji nieletnich. Tylko w wyjątkowych sytuacjach 

w stosunku do osób, które ukończyły 15 lat, stosuje się Kodeks karny. W zależności 

od wieku sprawcy, sąd rodzinny przed którym toczy się postępowanie w sprawach 

nieletnich, może stosować różne środki. 

§

Czy wiesz kiedy ponosisz 
odpowiedzialność 
za swoje czyny?

osoby poniżej 13 roku życia  sąd traktuje popełnienie czynu jako przejaw demoralizacji nieletniego 

(na przykład systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego). Może zastosować w stosunku 

do niego środki wychowawcze.

osoby pomiędzy 13 a 17 rokiem życia  sąd może zastosować w stosunku do nieletniego środki 

wychowawcze oraz środek poprawczy. Środki wychowawcze sąd stosuje w stosunku 

do nieletniego, który przejawia oznaki demoralizacji (negatywne zachowanie odnoszące się 

do panujących w społeczeństwie zasad) lub popełnił czyn karalny (na przykład prowadzenie 

pojazdu w stanie nietrzeźwym). Środki wychowawcze to na przykład:
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Odpowiedzialność za czyny i działania:



udzielenie upomnienia;

zobowiązanie do określonego postępowania (na przykład naprawienia wyrządzonej szkody, 

wykonania określonych prac czy podjęcia nauki);

ustanowienie nadzoru rodziców, opiekuna, organizacji młodzieżowej lub innej organizacji 

społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania;

 zastosowanie nadzoru kuratora sądowego;

skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących 

się pracą z nieletnimi;

orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów (na przykład motocykla);

umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej. 

Środki te mogą być stosowane przez sąd łącznie.

Środek poprawczy stosuje się w stosunku do nieletniego pomiędzy 13 a 17 rokiem życia, który 

popełnił czyn karalny. Polega on na umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym. Jest to 

placówka, do której trafiają sprawcy z wysokim stopniem demoralizacji. Są tutaj pozbawieni 

wolności. Dla nieletnich postępowanie prowadzi sąd rejonowy (sąd rodzinny) właściwy dla miejsca 

pobytu nieletniego. W takiej sprawie oprócz nieletniego uczestniczą też jego rodzice (lub opiekun 

prawny) oraz prokurator. Nieletni może mieć również obrońcę (adwokata lub radcę prawnego).

?

§
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Prawa i obowiązki nieletniego w przypadku popełnienia czynu karalnego

Nieletniemu przysługuje prawo:

 składania wyjaśnień;

 odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania;

 składania wniosków o dokonanie czynności postępowania,

 korzystania z pomocy obrońcy (adwokata lub radcy prawnego);

żądania przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy, 

którego niestawiennictwo nie tamuje przesłuchania;

 złożenia zażalenia na czynności naruszające jego prawa.

 Nieletni ma w postępowaniu również pewne obowiązki.

Powinien on między innymi poddać się badaniom psychologicznym, 

psychiatrycznym i innym, które są niezbędne w postępowaniu.



Nie dotyczy to zabiegów chirurgicznych.

Badania powinien przeprowadzić uprawniony pracownik służby zdrowia.

Nieletni ma obowiązek również poddać się oględzinom zewnętrznym 

ciała, można od niego pobrać odciski palców, fotografować 

oraz okazać innym osobom, na przykład świadkom 

w celu rozpoznania.

§
Art. 190a.

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie 

innej osoby lub osoby jej najbliższej 

w z b u d z a  u  n i e j  u z a s a d n i o n e 

okolicznościami poczucie zagrożenia 

lub istotnie narusza jej prywatność, 

podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, 

podszywając się pod inną osobę, 

wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej 

dane osobowe w celu wyrządzenia jej 

szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli  następstwem czynu 

określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie 

się pokrzywdzonego na własne życie, 

sprawca podlega karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10.

§  4 .  Ś c i g a n i e  p r z e s t ę p s t w a 

określonego w § 1 lub 2 następuje na 

wniosek pokrzywdzonego. 

Jeżeli masz problem, porozmawiaj o tym z rodzicami

lub skontaktuj się ze swoim nauczycielem 

czy pedagogiem szkolnym.Co to jest stalking?
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Przestępstwa często spotykane w dzisiejszych czasach 

czyli Stalking
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Sam stalking definiuje się jako fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do osoby (prześladowanej), natrętne 

komunikowanie się z nią wbrew woli, formułowanie gróźb, składanie niepożądanych propozycji, deklaracji, 

często także nachodzenie rodziny i bliskich. Bardzo często elementy stalkingu stanowi także podglądanie,

śledzenie, długotrwała obserwacja domu czy miejsca pracy. Znamię czasownikowe zawarte w przepisie, 

a mianowicie „nękanie” rozumiane jest jako „ustawiczne dręczenie, trapienie, niepokojenie (czymś) kogo, 

dokuczanie komu, nie dawanie spokoju&quot;. W świetle obowiązującej regulacji, by zachowanie mogło zostać 

uznane za stalking, nękanie to musi być uporczywe, a także musi wzbudzać uzasadnione okolicznościami 

poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać prywatność. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa dotyczącą 

znamiona „uporczywości”, by mówić o jego wypełnieniu, wymagana jest znaczna długotrwałość, a także 

świadomość, iż zachowanie narusza przyjęty porządek prawny lub zasady współżycia społecznego. 

Bardzo istotna z punktu widzenia proceduralnego jest regulacja § 4, określająca tryb ścigania jako wnioskowe. 

Zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania karnego, postępowanie przygotowawcze przy tego typu 

przestępstwach

prowadzone jest przez organy publiczne (policję, prokuratora), jednak do podjęcia działań wymagany jest 

wniosek osoby pokrzywdzonej, lub, w sytuacji, gdy jest ona małoletnia – jej przedstawicieli ustawowych.

 § 3 reguluje tzw. typ kwalifikowany, czyli okoliczności, w razie zaistnienia których przestępstwo zagrożone jest 

wyższą karą. W przypadku stalkingu, sytuacja taka zachodzi w razie osoba prześladowana (lub pokrzywdzona 

przestępstwem z § 2) targnie się na własne życie. W takim przypadku grozi kara od roku do 10 lat więzienia.

Stalking można śmiało uznać za przestępstwo doby komunikacji elektronicznej. Znaczna część działań osoby 

prześladującej, związana jest z wykorzystaniem środków z nią związanych – bardzo dużych ilości SMSów, e-

maili i tym podobnych. Mając to na uwadze, ustawodawca zdecydował się umieścić w § 2 inne przestępstwo, 

charakterystyczne dla elektronicznych metod komunikacji, a mianowicie podszywanie się w celu wyrządzenia 

szkody. Z przestępstwem tym mamy do czynienia często w wykorzystaniem stron internetowych i innych

środków umożliwiających wysyłanie poczty elektronicznej czy wiadomości SMS podając się za innego 

nadawcę.

Ujęty w art. 190a typ przestępstwa, powszechnie 

nazywany stalkingiem (z ang. stalker – natręt, 

osoba śledząca, podkradająca się), jest jednym 

z najnowszych w naszym prawie karnym. 

Wprowadzony ustawą z dn. 25 lutego 2011 r., 

wszedł w życie 6 czerwca. Regulacja ta była 

odpowiedzią na coraz częstsze sytuacje, 

w których dane zachowanie było odbierane jako 

wyjątkowo uciążliwe i uprzykrzające życie. 

Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat 

pozbawienia wolności.



Odpowiedzialność cywilna jest uzależniona od zdolności do czynności prawnych, która 

z kolei zależy między innymi od wieku małoletniego. Osoba, która nie ukończyła 13 lat 

nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Nie można jej przypisać winy. 

Odpowiedzialność spoczywa tutaj na osobach, które sprawują opiekę nad małoletnim, 

najczęściej na jego rodzicach. Inaczej jest w przypadku osób, które ukończyły 13 lat. 

Z osiągnięciem tego wieku nabywasz tak zwaną zdolność deliktową. Oznacza to, 

że masz świadomość dokonywanych działań i możesz ponieść za nie odpowiedzialność. 

Jeśli więc wygłupiając się z kolegą zniszczysz telewizor w domu jego rodziców, musisz 

liczyć się z tym, że będziesz musiał za niego zapłacić. Twoja odpowiedzialność nie 

wyłącza odpowiedzialności rodziców. Mają oni przecież obowiązek wychowywać swoje 

dzieci i opiekować się nimi. Powinni też czuwać, by dzieci postępowały zgodnie 

z prawem.

Co to jest przemoc rówieśnicza?

Odpowiedzialność cywilna osób poniżej 18 roku życia.

?

?

§

§
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Przemoc rówieśnicza to działanie  rówieśników, które jest nieprzypadkowe (celowe) i dotyka 

wolności osobistej,  tak fizycznej (popychanie, uderzanie), jak i psychicznej (poniżenie, 

naśmiewanie się). Przemoc rówieśnicza może przyjmować postać fizyczną (bicie czy 

zmuszanie do poniżających czynności) lub słowną (ubliżanie czy grożenie słowne). Może ona 

przyjmować również formy pośrednie takie jak przemoc w relacjach z innymi (wykluczenie 

z grupy czy rozpowszechnianie obraźliwych plotek).



Zweryfikuj informacje

Wymagania!  

?

A MOŻE zostaNE Terytorialsem ?

1
2

3
4

5
6

7

 Obywatelstwo polskie.

       Orzeczona zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia 

        czynnej służby wojskowej (na etapie kwalifi kowania).

 Wiek co najmniej 18 lat 

               Niekaralność za przestępstwa umyślne.

Nieprzeznaczenie do służby zastępczej.

Niepełnienie innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub brak nadanego 

przydziału kryzysowego. Niereklamowanie od obowiązku pełnienia 

czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

          Posiadanie wykształcenia:

          − co najmniej wyższego – na stanowisko służbowe w korpusie oficerów,

            − co najmniej średniego – na stanowisko służbowe w korpusie podoficerów,

            − co najmniej podstawowego – na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

1Wejdź na:

− stronę internetową www.mon.gov.pl

− profi l FB – Wojska Obrony Terytorialnej,

− TT – Terytorialsi,

− YouTube – Wojska Obrony Terytorialnej #Terytorialsi,

− instagram – @wojska_obrony_terytorialnej.

2
Odwiedź stronę internetową 

WKU właściwą dla Twojego 

miejsca zamieszkania: 

miasto.wku.wp.mil.pl

3
Zapoznaj się ze specyfiką Wojsk Obrony Terytorialnej.

4
Sprawdź jakie jednostki 

Wojsk Obrony Terytorialnej 

są na Twoim terenie 

lub w pobliżu.
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Staw się w WKU

Przygotuj dokumenty!  

!  

1
2

3

4

5

Inne dokumenty mające wpływ na powołanie do TSW:

− rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej,

− świadectwo lub zaświadczenie ukończenia klasy o profilu mundurowym 

   lub realizującej program innowacyjny lub eksperymentalny przysposobienia 

   obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa,

− dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

− informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego,

− rozważ dołączenie innych dokumentów rekomendujących Cię, 

   np. legitymację honorowego dawcy krwi.

Wniosek o powołanie do TSW.

Odpis lub kopię dokumentu 
stwierdzającego posiadanie 
wymaganego wykształcenia
(oryginał do okazania w WKU).

Kopię dowodu osobistego
 (oryginał do okazania w WKU).

PAMIĘTAJ! 

Wszystkie dokumenty zostaną zweryfikowane.

Zgłoś się do Wydziału Rekrutacji w WKU.

Uzyskaj odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące 
terytorialnej służby wojskowej (TSW).

Złóż wniosek o powołanie do TSW.

 Dołącz wszystkie dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane 
przez Ciebie kwalifikacje oraz dołącz rekomendację władz proobronnej 

organizacji pozarządowej jeżeli do niej należysz.

Jeżeli nie składałeś(aś) przysięgi wojskowej, określ jak chcesz 
odbyć szkolenie podstawowe.

Odbierz materiały, które pozwolą Ci się przygotować 
do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dowiedz się kiedy będziesz musiał(a) udać się do wybranej 
przez siebie jednostki WOT.

1

3
2

4

5

6

7
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Staw się w jednostce 
WOT

01

01

01

02

02

03

03

04

04

02

03

04

Przybądź na postępowanie 

kwalifikacyjne na miejsce, w dniu

 i na godzinę określoną przez WKU.

Odpowiadaj spokojnie na pytania 

komisji. Zdobądź rekomendację 

do pełnienia terytorialnej służby 

wojskowej.

PAMIĘTAJ! Postępowanie 

kwalifikacyjne ma charakter 

konkursowy, to Ty musisz przekonać 

komisję, że jesteś najlepszym(ą) 

kandydatem(ką) na żołnierza WOT.

Wykorzystaj informacje, które 

zdobyłeś(aś) w czasie wizyty 

w jednostce WOT.

W czasie Twojego oczekiwania 

personel WKU sprawdzi:

Czy nie jesteś osobą karaną

za przestępstwa umyślne.

Dokona analizy i weryfikacji Twoich 

dokumentów.

Zweryfikuje Twoją przydatność 

do pełnienia służby.

Powoła komisję kwalifikacyjną przed 

którą stawisz się w czasie kwalifikacji.

Udaj się do wybranej przez siebie 

jednostki WOT w terminie ustalonym 

WKU.

W jednostce dowiesz się m.in.:

− o warunkach służby w JW, w której chcesz 

służyć i stanowiskach, na które możesz 

yć powołany,

− jak będzie wyglądało Twoje szkolenie

 i jakie masz możliwości rozwoju,

− o przysługujących Ci jako żołnierzowi WOT, 

należnościach.

Zostaniesz poproszony(a) o wypeł-

nienie ankiety osobowej dzięki, 

której będziemy mogli dostosować 

przebieg Twojej służby do Twoich 

preferencji i oczekiwań.

Zostaną Ci pobrane dane antropome-

tryczne by gdy zostaniesz żołnierzem 

WOT, dobrać Ci umundurowanie i wy-

posażenie. Dane te zostaną również 

wykorzystane do określenia Twojego 

potencjału sprawności fizycznej.

Oczekuj na zaproszenie 
z WKU

Poddaj się
 kwalifikacjom
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Po zakończonym postępowaniu 

kwalifikacyjnym i otrzymaniu 

rekomendacji do TSW, pracownik WKU 

skieruje Cię na badania lekarskie:

− jeżeli masz już orzeczoną zdolność do czynnej 

służby wojskowej na badanie psychologiczne,

− jeżeli nie masz jeszcze orzeczonej kategorii 

zdrowia na badania lekarskie

 i badania psychologiczne.

Ustal z pracownikiem WKU najbardziej 

dogodny dla Ciebie termin wykonania 

badań.

Udaj się na badania w ustalonym 

i podanym w skierowaniu terminie.

WAŻNE! Na badania musisz przyjść 

wyspany(a) i wypoczęty(a).

Otrzymanie pozytywnych orzeczeń 

z komisji lekarskiej i pracowni 

psychologicznej są ostatnim 

warunkiem abyś mógł/mogła zostać 

żołnierzem WOT.

.

PAMIĘTAJ!  
Wsparcie przez rodzinę

 i pracodawcę Twojej służby 

wojskowej jest bardzo ważne.

Na minimum 14 dni przed pierwszym 

szkoleniem w terytorialnej służbie 

wojskowej zostaniesz wezwany(a)do 

WKU w celu odbioru karty powołania na 

szkolenie.

Uzyskaj informację co powinieneś(aś) 

zabrać ze sobą na pierwsze szkolenie.

Sprawdź poprawność danych w 

powołaniu.

Jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś(aś) 

porozmawiaj z rodziną i pracodawcą

01

02

03

04

05

Udaj się na pierwsze szkolenie
Udaj się do jednostki WOT, 

do której zostałeś(aś) powołany(a) 

w terminie wskazanym w otrzymanej 

karcie powołania.

Gratulujemy!
Zostałeś(aś) jednym/jedną z nas.
JESTEŚ TERYTORIALSEM

Poddaj się badaniu

Odbierz powołanie

01

02

03

04

!  
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Uzyskaj dowód osobisty 
Zbliżają się twoje 18. urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? 

Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. 

Wniosek o dowód możesz złożyć także przez internet. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Przychodzi 
młodzież 
do urzędu

!  

Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:

masz ukończone 18 lat,

zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład 

nazwisko, zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, 

co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,

twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,

certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione, 

bo na przykład minął termin zawieszenia.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty
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Kto składa wniosek o dowód osobisty

Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto:

ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,

Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto:

kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,

jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,

W urzędzie 



Co zrobić
       Przygotuj potrzebne dokumenty. 
  wniosek o wydanie dowodu osobistego – dostępny na stronie internetowej 

www.obywatel.gov.pl - pobierz i wypełnij. Taki sam wniosek możesz dostać też w urzędzie 

gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony 

wniosek z systemu,

   kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym i - jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach 

lub w nakryciu głowy - odpowiednie zaświadczenie.

      Jeśli chcesz mieć w swoim e-dowodzie podpis osobisty, 
zaznacz to we wniosku.

      Złóż dokumenty w urzędzie. 
W dowolnym urzędzie gminy - niezależnie od miejsca zameldowania. 

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

      Odbierz gotowy dowód osobisty. 
Dowód odbierasz w urzędzie, który przyjął twój wniosek. Pamiętaj, że musisz odebrać dowód 

osobiście. Jeśli masz dotychczasowy dowód osobisty, weź go ze sobą do urzędu. 

Jeśl i  nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, 

niepełnosprawności lub z innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, 

upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym 

urząd, który przyjął twój wniosek. Skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy, a urzędnik ci 

pomoże.

      Ile będziesz czekać
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć  w szczególnych 

przypadkach — poinformuje cię o tym urzędnik.

      Wyrobienie dowodu osobistego jest zupełnie bezpłatne. 
Więcej informacji o wyrobieniu dowody osobistego znajdziesz na stronie internetowej

www.obywatel.gov.pl w zakładce dokumenty i dane osobowe. 

NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania 

albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.
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Rejestracja bezrobotnego

Proces rejestracji w Urzędzie Pracy nie należy do skomplikowanych. Jednak zanim 

wybierzesz się do placówki w tym celu, przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty, 

które będą wymagane przy rejestracji. Rejestracja w PUP daje bezrobotnym wiele 

możliwości w zakresie aktywizacji zawodowej.  

Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy?

Rejestracja bezrobotnego nie zawsze wymaga osobistej wizyty w Urzędzie Pracy. 

Można dokonać także rejestracji w Urzędzie Pracy przez Internet. 

Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy stacjonarnie? 

!  

?

 Rejestracja w Urzędzie Pracy - dokumenty
Co trzeba mieć, żeby zarejestrować się w Urzędzie Pracy? 

Potrzebne będą dokumenty, takie jak: dowód osobisty lub paszport, oryginały wszystkich świadectw 

pracy lub świadectw służby, a także oryginał lub odpis dyplomu, świadectwa ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia

o ukończeniu kursów oraz potwierdzające uprawnienia zawodowe, orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, referencje itp. Zawsze lepiej mieć ich więcej niż za mało. Pełny spis 

dokumentów znajdzie na stronie

Zielonej Linii. 

Rejestracja w Urzędzie Pracy przez Internet 

Rejestracja bezrobotnego przez Internet to duże ułatwienie i oszczędność czasu. Rejestracja 

bezrobotnego online pozwala na rejestrację osoby bezrobotnej bez konieczności wychodzenia z domu. 

Wystarczy komputer i dostęp do sieci internetowej. 

Dokonując rejestracji przez Internet, masz dwa wyjścia. Możesz wypełnić formularz 

i umówić się stacjonarnie w urzędzie w ciągu 7 dni, aby dokonać podpisu osobiście. 

Jeżeli masz bezpieczny elektroniczny podpis weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach 

Przygotuj 
dokumenty, 
które będą 
potrzebne. 

Zgłoś się do Powiatowego 
Urzędu Pracy właściwego 
dla miejsca zameldowania 
stałego lub czasowego. 

Zrejestruj się.01 02 03

Zarejestruj się w urzędzie pracy 
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o podpisie elektronicznym albo potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej, możesz w całości dokonać rejestracji bez wychodzenia z domu.  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych

 i poszukujących pracy, które nastąpiło 27 maja 2013 roku, daje możliwość rejestracji jako osoba 

bezrobotna za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie 

www.praca.gov.pl.

Wymagane przy  re jestrac j i  bezrobotnego dokumenty  wymienione wyżej ,  będą 

ci potrzebne także przy rejestracji  online. Musisz je jednak najpierw zeskanować 

i następnie załączyć na etapie rejestracji. Wniosek należy opatrzyć elektronicznym podpisem. 

To, ile czasu poświecisz na rejestrację 

w pośredniaku, zależy w dużej mierze od 

ciebie i twojego przygotowania. Sam 

proces zarejestrowania jako bezrobotny 

trwa od kilku do kilkunastu minut, jeżeli 

odpowiednio się przygotujesz. Przed 

pierwszą wizytą w Urzędzie Pracy sprawdź, 

co będzie ci potrzebne. Urząd Pracy 

dokumenty potrzebne do rejestracji 

zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Warto na nią zajrzeć, aby „nie odbić się od 

drzwi” na miejscu.

Ile czasu 
na zarejestrowanie 
w Urzędzie Pracy?

Jeżeli jest to ponowna rejestracja 

w Urzędzie Pracy, sprawa jest łatwiejsza, 

gdyż tylko uzupełniasz te dokumenty, 

które otrzymałeś w czasie pomiędzy 

jedną rejestracją a drugą. Podczas 

rejestracji w Urzędzie Pracy dokumenty 

są dokładnie weryfikowane.  

Jeżeli dokonujesz rejestracji stacjo-

narnie, możesz najpierw zarezerwować 

sobie termin wizyty. Dzięki temu 

u n i k n i e s z  „ s t a n i a ”  w  ko l e j k a c h , 

oczekując na swoją kolej.  
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Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie realizuje 

zadania powiatu dotyczące rozwiązywania 

problemów społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

wspierania osób niepełnosprawnych i innych. 

Celem tych działań jest integracja osób i rodzin 

z grup szczególnego ryzyka. 

D o  z a d a ń  c e n t r u m  n a l e ż y  r ó w n i e ż 

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

o r g a n i z o w a n i e  o p i e k i  w  r o d z i n a c h 

z a s t ę p c z y c h ,  z a p e w n i e n i e  o p i e k i 

i  wychowania dzieciom całkowicie lub 

częściowo pozbawionym opieki rodziców, w 

s z c z e g ó l n o ś c i  p r e z  o r g a n i z o w a n i e

i pro-wadzenie ośrodków adopcyjno - 

opiekuńczych, placówek opiekuńczo - 

wychowawczych, dla dzieci i młodzieży.

27 SPORT
DO PRAWORZĄDNOŚCI

PRZEZ
SPORT

Po pomoc udaj się również 

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie są jednostkami 

samodzielnymi, organizacyjno – budżetowymi. Zadania 

wykonywane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

wynikają m.in. z ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy 

społecznej.

!  

Karta wizyt bezrobotnego 
 Rejestrując się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny, zostanie założona ci karta rejestracyjna 

w postaci elektronicznej. W karcie wpisywane są daty kolejnych wizyt w urzędzie. Po pierwszym 

spotkaniu z Doradcą wyznaczany jest kolejny termin, który jest wpisywany w rubrykę w karcie. 

Terminy wizyt w Urzędzie Pracy są wiążące. Dlatego, jeżeli nie możesz stawić się w określonym 

terminie w placówce, musisz z wyprzedzeniem poinformować o tym urzędnika. Ten wyznaczy inny 

termin. Jeśli nie stawisz się w wyznaczonym terminie, możesz zostać skreślony z listy osób 

bezrobotnych, chyba że przedłożysz zaświadczenie lekarskie informujące o stanie chorobowym 

przypadającym na czas wizyty w PUP-ie. 



Oprócz pomocy finansowej centra oferują 

ró w n i e ż  p o m o c  p r z y  i n t e g r a c j i  z e 

środowiskiem osób mających trudności 

w przystosowaniu się do życia, młodzieży 

opuszczającej placówki opiekuńczo-

w y c h o w a w c z e  t y p u  r o d z i n n e g o

i socjalizacyjnego. Pomagają również 

osobom, które uzyskały status uchodźcy 

w naszym kraju.

Ponadto Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie przyznają pomoc 
pieniężną na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 
osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze takie 
j a k  d o my  p o m o c y  s p o ł e c z n e j  d l a  d z i e c i  i  m ł o d z i e ż y 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz  schroniska 
dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze  lub młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze.

Centra opracowują i realizują zagadnienia 

z w i ą z a n e  z e  s t r a t e g i ą  r o z w o j u 

w o j e w ó d z t w a  o r a z  p o w i a t o w y c h 

programów działań na rzecz osób 

n i e p e ł n o s p r a w n y c h  w  z a k r e s i e 

rehabilitacji społecznej oraz przestrze-

gania praw osób niepełnosprawnych. 

Centra dofinansowują m.in. uczestnictwo 

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabil itacyjnych oraz 

zaopatrują w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty  ortopedyczne i  ś rodk i 

pomocnicze  przyznawane osobom 

n i e p e ł n o s p r a w n y m  n a  p o d s t a w i e 

odrębnych przepisów.

Powiatowe centra prowadzą również 

działalność informacyjną, mającą na celu 

przybliżenie istniejących praw i uprawnień 

posiadanych przez takie osoby.

Centra prowadzą również szkolenia 

i  przyczyniają się do doskonalenia 

zawodowego kadr pomocy społecznej 

z  t e r e n u  p o w i a t u  o r a z  d o r a d z a j ą 

metodyczne kierownikom i pracownikom 

jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z terenu powiatu. 
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Podsumowanie
 Jeżeli po naszym spotkaniu i zapoznaniu się z informatorem postaracie się  

zaakceptować powszechnie uznawane wartości to kolejnym i najważniejszym krokiem w 

Waszym nowym życiu niech będzie świadome budowanie swoich hierarchii i celów. 

Pamiętajcie, żeby wasze  wartości w życiu nie były ograniczone tylko do sfery 

materialnej, ale dotyczyły tzw. fundamentalnych wartości niezbędnych dla pełnego 

rozwoju osobowości człowieka takich jak szczęście, zdrowie, rodzina, praworządność 

i obywatelstwo.

 Życie ludzkie jako zespół działań, jeżeli tworzy zwartą i dorzeczną całość, jeżeli cele 

ostateczne, kierujące tymi działaniami układają się harmonijnie, dopiero wtedy ma to 

sens!

Nie ma natomiast sensu życie składające się z działań kierowanych dorywczymi 

impulsami, niezwiązanymi żadną jednoczącą je myślą, bez wyznaczenia konkretnej 

hierarchii wartości. 

Każdy z Was  w wieku dojrzewania podlega nie tylko wpływom zewnętrznym, ale ma też 

szereg własnych subiektywnych przeżyć i dlatego też jego system wartości może ciągle 

ulegać zmianom. Monitorowanie tych zmian jest istotnym zadaniem pedagogów, 

trenerów, opiekunów, aby wychwycić nie tylko pozytywne tendencje, ale i w porę 

skutecznie reagować, gdyby młodzi ludzie obrali wyjątkowo zgubny dla nich i całego 

społeczeństwa kierunek rozwoju.
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