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Publikacja bezpłatna. 

Praca zbiorowa 

Autorzy: 

Katarzyna Turbiarz – radca prawny, mediator 

Katarzyna Markiewicz – radca prawny, doradca obywatelski 

 

Wydawca:  

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego z siedzibą                         

w  Opatowie 

ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1 

27 – 500 Opatów 

Tel. (15) 868 – 20 – 87 

fax. (15) 868 – 20 - 87  

e-mail: lgdopatow@o2.pl 

http://www.lgdopatow.pl 

 

http://www.lgdopatow.pl/
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WPROWADZENIE – NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE, 

EDUKACJA PRAWNA 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja 

prawna świadczone są zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

(Dz. U. 2020.2232 tj. z dnia 14 grudnia 2020 roku). 

Miejsce i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Opatowskim: 

 

Opatów Punkt nr 1 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, nieodpłatna mediacja 

Ożarów Punkt nr 2 

Nieodpłatna pomoc prawna 

ul. Sienkiewicza 17 ul. Stodolna 1  

Dane do kontaktu: 

1.Nr telefonu: 15 868-47-12 lub 797 – 994 – 708, 

2.Adres e-mail: asystent@opatow.pl, 

3.E-PUAP: - adres skrzynki: /itob624a04/Skrytka ESP lub 

należy wpisać na stronie epuap.gov.pl w pozycji nazwa 

adresata podmiot „Powiat Opatowski”, 

4.Bezpośrednia rejestracja z możliwości wskazania 

konkretnego terminu za pomocą strony Ministerstwa 

Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/ 

 

Dane do kontaktu: 

1.Nr telefonu: 15 868-47-12 lub 797 – 994 – 708, 

2.Adres e-mail: asystent@opatow.pl, 

3.E-PUAP: - adres skrzynki: /itob624a04/Skrytka ESP lub należy 

wpisać na stronie epuap.gov.pl w pozycji nazwa adresata 

podmiot „Powiat Opatowski”, 

4.Bezpośrednia rejestracja z możliwości wskazania konkretnego 

terminu za pomocą strony Ministerstwa Sprawiedliwości 

https://np.ms.gov.pl/ 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego 

Katarzyna Turbiarz – radca prawny, mediator - dyżur 

zgodnie z harmonogramem, 

Szymon Heba – radca prawny, doradca obywatelski, 

mediator - dyżur zgodnie z harmonogramem, 

Katarzyna Markiewicz – radca prawny, doradca 

obywatelskim, mediator – dyżur zgodnie                                                  

z harmonogramem w wybrane piątki miesiąca. 

 Starostwo Powiatowe w Opatowie: 

Ewelina Bielak – adwokat,  

Jolanta Kotkowska – adwokat, 

Maria Kochowska – radca prawny,   

Dyżury zgodnie z harmonogramem.  

Poniedziałek: 7:30 – 11:30 NPP i M.  

Wtorek: 7:30 – 11:30 NPP i M.  

Środa: 7:30 – 11:30 NPP i M. 

Czwartek: 7:30 – 11:30 NPP i M. 

Piątek: 7:30 – 12:30 NPO. 

Poniedziałek: 9:00 – 13:00 

Wtorek: 7:30 – 11:30 

Środa: 9:00 – 13:00 

Czwartek: 9:00 – 13:00 

Piątek: 9:00 – 13:00 
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NA JAKĄ POMOC MOŻE LICZYĆ OSOBA UPRAWNIONA 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

 

➢ Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz                      

o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku                           

z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, sądowym, 

administracyjnym lub sądowoadministracyjnym; 

➢ Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego; 

➢ Przygotowanie projektu pisma w tych sprawach,                                      

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowoadministracyjnym; 

➢ Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 

sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych 

rodzajach postępowań; 

➢ Nieodpłatną mediację. 

Uwaga!!! 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych: 

➢ z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 

przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 

uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby                    

o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 

obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu 

problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą 
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uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz 

zabezpieczenia społecznego, 

➢ nieodpłatną mediację. 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOC PRAWNEJ 

 

 KAŻDY, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może 

ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie 

w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne 

oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej. 

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Oświadczenie, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp 

do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych 

w oświadczeniu, jest starosta. W celu umożliwienia kontroli 

prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku 

kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone. 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej 

prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba 

samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma 

charakter pomocy de minimis. 
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INNE ISTOTNE INFORMACJE 

 

Porady prawne udzielane są w ramach osobistej wizyty osoby 

uprawnionej w punkcie nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Osoby, 

które ze względu na niepełnosprawność ruchową  lub inne trudności nie 

są w stanie stawić się osobiście w punkcie porad prawnych pomoc 

prawna świadczona jest poza siedzibą punktu lub z wykorzystaniem 

środków komunikowania się na odległość po uprzednim zgłoszenie w/w 

faktu pod wskazanym wyżej numerem telefonu oraz złożeniu 

stosownego oświadczenia.  

 

EDUKACJA PRAWNA 

 

Edukacja prawna stanowi ustawiczny proces prowadzony wobec 

obywateli bez względu na wiek. W ramach realizacji zadania z zakresu 

edukacji prawnej prowadzone są zajęcia dla uczniów szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych mające na celu zwiększenie 

świadomości w zakresie podstawowych praw i obowiązków, profilaktyki 

oraz zwalczania przestępstw oraz funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Celem edukacji prawnej dzieci i młodzieży jest 

zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu. W ramach 

edukacji prawnej prowadzone są wykłady teoretyczne jak również szereg 

zajęć o charakterze praktycznym.  

 

 

 

 



 

 

 

S
tr

o
n

a
7

 

PODSTAWOWE KONSTYTUCYJNE PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE | wybrane zagadnienia 

PODSTAWOWE KONSTYTUCYJNE PRAWA           

I WOLNOŚCI 

 

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej jak również nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego świadczący w/w pomocy spotykają się 

z nieświadomością obywateli co do przysługujących im praw oraz 

ciążących na nich obowiązków. W związku z powyższym zaistniała 

konieczność publikacji w zakresie podstawowych praw i obowiązków 

wynikających z prawa polskiego. 

 

ŹRÓDŁA PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODSTAWOWE ZASADY 

Podstawowe prawa i obowiązki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej 

wynikają z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – ustawy z dnia                            

02 kwietnia 1997 roku i uregulowane zostały w rozdziale II                                            

zatytułowanym „Wolności, prawa i obowiązki  człowieka i obywatela”. 

Podstawową zasadą stanowiącą fundament owych praw i obowiązków 

obywatelskich jest zasada godności człowieka. Znajduje ona swój 

początek już w Preambule ustawy zasadniczej a także w dalszej jej części 

– art. 30 „godność jest przyrodzoną i niezbywalną cechą człowieka, jest 

nienaruszalna oraz pozostaje źródłem wolności i praw człowieka 

i obywatela”.  

Godność: 

➢ jest nienaruszalna, 

➢ przysługuje każdemu człowiekowi, 

➢ jej źródłem jest prawo naturalne, 

➢ jest fundamentem porządku konstytucyjnego, 

➢ podlega ochronie prawnej. 
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Oprócz wspomnianej zasady godności wolności i prawa człowieka 

i obywatela oparte są na zasadzie równości. W praktyce oznacza to, że 

wszyscy są wobec prawa równi, i nie powinni być przez władzę publiczną 

różnicowani. Nadto, nikt nie może być dyskryminowany w żadnej sferze 

życia prywatnego i publicznego. Kobiety i mężczyzna mają 

konstytucyjnie zapewnioną równość. 

 

KONSTYTUCYJNE PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA  

Rozdział II ustawy zasadniczej zatytułowany „Wolności, prawa 

i obowiązki człowieka i obywatela” w sposób generalny zawiera regulacje 

dotyczące praw i obowiązków obywatelskich. Najogólniej prawa 

i obowiązki człowieka można podzielić na: 

➢ osobiste, 

➢ polityczne, 

➢ ekonomiczne, socjalne i kulturalne. 

 

PRAWA OSOBISTE 

 

Prawo do życia 

Powyższe wolności człowieka dotyczą wartości fundamentalnych. Art. 38 

konstytucji reguluje podstawowe prawo człowieka jakim jest prawa do 

życia. Treścią prawa wynikającego z cytowanego przepisu jest 

spoczywający na organach władzy publicznej obowiązek ochrony życia 

ludzkiego za pomocą różnych instrumentów prawnych działających 

w sferze stanowienia i stosowania prawa. Obowiązek prawnej ochrony 

życia spoczywa na organach władzy ustawodawczej, ale również 

wykonawczej i sądowniczej. Może on być przez jednostkę dochodzony na 

drodze sądowej, bowiem prawo do prawnej ochrony życia jest prawem 

podmiotowym. 
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Prawo do ochrony życia, nie ma absolutnego charakteru, bowiem                        

„w pewnych wyjątkowych sytuacjach ochrona tej wartości może zostać 

ograniczona lub nawet wyłączona ze względu na konieczność ochrony 

lub realizacji innych wartości, praw czy wolności konstytucyjnych”. (TK 

– K 26/96). 

Zakaz eksperymentów na ludziach 

Artykuł 39 Konstytucji zapewnia człowiekowi prawo do 

nieprzeprowadzania na nim eksperymentów naukowych bez jego 

wyraźnej zgody.  

Uwaga!!  

Eksperymentem naukowym jest wywoływanie określonego zachowania 

ludzkiego w sposób sztuczny celem ustalenia przebiegu tego zachowania, 

jego skutków, a w szczególności weryfikacji pewnych hipotez 

badawczych. Eksperymentem medycznym jest wywoływanie takich 

zachowań poprzez ingerencję w procesy fizjologiczne człowieka.  

Prawo do zachowania nietykalności osobistej 

Każda osoba posiada zagwarantowane w Konstytucji prawo do 

zachowania nietykalności osobistej polegającej na zakazie stosowania 

tortur i kar cielesnych (art. 41 Konstytucji) oraz nietykalności mieszkania, 

którego przeszukanie może nastąpić tylko w przypadkach określonych w 

ustawie i w sposób tam wskazany (art. 50 Konstytucji).  

Prawo do ochrony prywatności 

Zagwarantowane zostało w art. 47 Konstytucji, który ściśle koresponduje 

z art. 48 i 49 Konstytucji.  

Pierwszy z cytowanych przepisów gwarantuje każdej osobie prawną 

ochronę życia rodzinnego, prywatnego, czci i dobrego imienia a także do 

decydowania o swoim życiu osobistym. Art. 48 Konstytucji RP daje 

rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi 

przekonaniami jednakże z uwzględnieniem stopnia dojrzałości dziecka 

oraz jego przekonań i wolności sumienia i wyznania. Nadto, każdy 
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posiada prawo do ochrony wolności i tajemnicy komunikowania się.  

Prawo to może zostać ograniczone jedynie w przypadkach wynikających 

z innych ustaw.  

Wolność przemieszczania się 

Zgodnie z powyższym każdy ma prawo do swobodnego poruszania się 

po terytorium Polski i do wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Nadto 

każdy może swobodnie opuścić terytorium Polski.  

Powyższe prawa osobiste mogą podlegać ograniczeniom wynikającym 

z ustawy.  

Prawo do sądu 

Wynika wprost z art. 45 Konstytucji. Zgodnie z powyższym każdy ma 

prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania jego sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki przez sąd właściwy, bezstronny i niezawisły. 

W praktyce prawo to oznacza, ze każdy może zgłosić się do sądu gdy 

poszukuje sprawiedliwości lub odczuwa potrzebę ustalenia stanu 

prawnego w jego sprawie. Nadto, każdy ma prawo do obrony w tym do 

posiadania obrońcy czy to z urzędu czy z wyboru. W tym miejscu na 

marginesie dodać należy, że w polskim prawie karnym obowiązuje 

zasada domniemania niewinności. Oznacza to, że każdą osobę uważa się 

za niewinną dopóki jej wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym 

wyrokiem.  

Wolność sumienia i wyznania 

Zagwarantowana została w art. 53 Konstytucji. Zakresem swoim obejmuje 

prawo do przyjmowania religii według własnego uznania oraz jej 

uzewnętrzniania z innymi lub samodzielnie, prywatnie lub publicznie 

poprzez sprawowanie kultu, udział w obrzędach, praktykowanie oraz 

nauczanie. Powyższy artykuł gwarantuje prawo do korzystania z pomocy 

religijnej tam, gdzie się przebywa np. w szpitalach oraz prawo do 

nauczania religii w szkołach (dotyczy to także nauczania religii 

mniejszościowych i etyki). 
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Prawo to może być ograniczone w drodze ustawy jedynie z uwagi na 

bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, zdrowie, moralności 

wolności i prawa innych osób.  

 

PRAWA POLITYCZNE 

 

Przepisy konstytucji regulujące kwestie związane z prawami 

politycznymi uregulowane zostały w art. 57-63 Konstytucji oraz w art. 118 

ust. 2.  Wskazane prawa dotyczą uprawnień jednostki w życiu 

publicznym i przysługują one obywatelom lub ogółowi jednostek.  

W ramach powyższych praw możemy wyróżnić: 

Prawo do pokojowych zgromadzeń. 

W praktyce prawo to oznacza uprawnienie jednostki do: 

➢ organizowania zgromadzeń, 

➢ kierowania ich przebiegiem, 

➢ uczestniczenia lub nieuczestniczenia w zgromadzeniach, 

➢ prawo do ochrony ze strony państwa i innych organów.  

Uwaga!! 

Z ochrony państwa w zakresie realizacji prawa do zgromadzeń mogą 

korzystać jedynie zgromadzenia pokojowe.  

Prawo do pokojowych zgromadzeń może być ograniczone w drodze 

ustawy ze względu na: 

➢ bezpieczeństwo lub porządek publiczny, bądź dla ochrony 

środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw 

innych osób, 

➢ art. 3 ust. 2 ustawy prawo o zgromadzeniach - w zgromadzeniach 

nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały 

wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne 

materiały lub narzędzia, 
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➢ stan wojenny i wyjątkowy, nie może być ono ograniczone podczas 

stanu klęski żywiołowej (art. 233 ust. 1 i 3 Konstytucji), 

➢ okres tzw. ciszy wyborczej. 

Prawo do zrzeszania się. 

Regulowane w art. 58 i 59 Konstytucji. Polega ono na: 

➢ możliwości tworzenia zrzeszeń (w tym określania ich celu, zadań, 

nazw, struktury), 

➢ przystępowania bądź nieprzystępowania do zrzeszeń 

funkcjonujących, 

➢ swobodnej możliwości występowania z zrzeszeń,  

➢ prawie do udziału w kierowaniu zrzeszeniem. 

Nadto, każdy ma prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych 

organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach 

pracodawców, która może być ograniczona tylko, jeśli dopuszczają to 

umowy międzynarodowe. 

W ramach powyższego prawa mogą działać związki zawodowe. 

Mogą one podobnie jak pracodawcy i ich organizacje przystępować do 

rokowań w celu rozwiązywania sporów zbiorowych a także do 

zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień.  

Związki zawodowe mogą organizować strajki pracownicze oraz inne 

formy protesty wynikające z przepisów szczególnych.  

Prawo dostępu do służby publicznej, prawo do udziału                                         

w referendum i prawo udziału w wyborach organów państwa, prawo 

inicjatywy ustawodawczej, prawo uzyskiwania informacji                                

o działalności organów władzy. 

Powyższe prawa stanowią uprawnienia przysługujące wyłącznie 

obywatelom polskim posiadającym pełną zdolność do czynności 

prawnych. Prawo dostępu do służby publicznej nie dotyczy osób 

prawnych oraz podmiotów zbiorowych. Prawo to nie oznacza 

automatycznego przyjęcia do służby publicznej, a jedynie możliwość 
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ubiegania się. Na państwie natomiast ciąży obowiązek stworzenia 

formalnych gwarancji zapobiegających nieuzasadnionej i bezprawnej 

dyskryminacji. 

Prawo do udziału w referendum jak również czynne prawo wyborcze to 

uprawnienia przysługujące obywatelom polskim którzy ukończyli 18 lat 

i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uprawnienie do 

głosowania nie przysługuje osobom prawomocnie pozbawionym praw 

publicznych lub wyborczych oraz osobom ubezwłasnowolnionym. 

Wymóg ukończenia 18 roku życia musi zostać spełniony najpóźniej 

w dniu głosowania.  

Prawo inicjatywy ustawodawczej zgodnie z Konstytucją przysługuje 

100.000 obywateli mającym prawo wybierania do Sejmu. Natomiast 

prawo uzyskiwania informacji o organach władzy publicznej może być 

realizowane poprzez: 

➢ udział w posiedzenia organów kolegialnych wraz z możliwością 

rejestrowania obrazu i dźwięku, 

➢ dostęp do dokumentacji. 

 

PRAWA EKONOMICZNE, SOCJALNE I KULTORALNE 

Uregulowane zostały w art. 64 – 78 Konstytucji.  

Prawo do własności, praw majątkowych i dziedziczenia.  

Uregulowane zostało w art. 64 Konstytucji. Zgodnie z cytowanym 

przepisem Konstytucja nadaje wyższość prawa własności nad 

pozostałymi prawami majątkowymi. Uprawnienia wynikające 

z przedmiotowego przepisu nie mają jednak charakteru absolutnego 

i mogą podlegać ograniczeniom w drodze ustawy ale tylko w zakresie, 

w jakim nie naruszają one istoty prawa własności. 
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Prawo do ochrony zdrowia. 

Wynika z art. 68 Konstytucji. Polega ono na zobowiązaniu władz 

publicznych do: 

➢ zapewnienia obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, 

równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych, 

➢ określenia w drodze ustawy warunków i zakresu udzielania tych 

świadczeń, 

➢ zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom 

ciężarnym, osobom z niepełnosprawnościami i osobom 

w podeszłym wieku, 

➢ zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla 

zdrowia skutkom degradacji środowiska, 

➢ popierania rozwoju kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci 

i młodzieży. 

Prawo do swobodnego wyboru zawodu, bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy oraz zabezpieczenia społecznego.  

Uprawnienia te uregulowane zostały w art. 65-67 Konstytucji. Dwa 

pierwsze prawa dotyczą każdej osoby. Wyjątki od wolności dotyczącej 

wyboru i wykonywania pracy określa ustawa np. ustawa o Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym, ustawa o lasach, ustawa o zawodzie lekarza 

i lekarza dentysty, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

W chwili obecnej ustaw z których wynikają powyższe ograniczenia jest                   

w sumie 64.  

Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę w chwili obecnej 

ustawą to jest ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi.  

Zakazane jest zatrudnianie dzieci poniżej 16 roku życia.  

W ramach podejmowanego zatrudnienia każda sobą ma prawo do 

zabezpieczenia jej bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a także 

do dni wolnych i płatnych corocznych urlopów.  
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Prawo do zabezpieczenia społecznego dotyczy wyłącznie obywateli.  

Zgodnie ze wskazanym prawem władza publiczna ma obowiązek 

zapewnienia obywatelowi stosownych świadczeń w przypadku: 

➢ niezdolności do pracy ze względu na chorobę, 

➢ niezdolność do pracy z powodu niepełnosprawności, 

➢ osiągnięcia wieku emerytalnego, 

➢ pozostawania bez pracy nie z własnej woli i nieposiadanie innych 

środków utrzymania. 

Prawo do nauki 

Regulowane art. 70 Konstytucji daje uprawnienie do bezpłatnej nauki 

w szkołach publicznych jednocześnie nakładając obowiązek nauki do 

ukończenia 18 roku życia. Władze maja obowiązek zapewniania 

obywatelom powszechnego i równego dostępu do kształcenia.  

Rodzice posiadają prawo wyboru szkół dla swoich dzieci innych niż 

szkoły publiczne.  

Ochrona praw dziecka 

Rzeczypospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka w tym ochronę 

dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 

Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy 

władz publicznych. Przy ustalaniu praw dziecka organy władzy 

publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko zobowiązane są do 

wysłuchania dziecka oraz do wzięcia pod uwagę jego stanowiska.  

W celu zapewnienia ochrony praw dziecka powoływany jest Rzecznik 

Praw Dziecka.  
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KONSTYTUCYJNE OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE  

 

Konstytucyjny katalog obowiązków obywatelskich zawarty został w art. 

82-86 Konstytucji i obejmuje on: 

➢ obowiązek obywatela do zachowania wierności Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz troski o dobro wspólne. 

➢ Obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej, 

➢  Obowiązek ponoszenia ciężarów i opłat publicznych w tym 

podatków,  

➢ Obowiązek obrony ojczyny, 

➢ Obowiązek dbałości o środowisko.  

Poza Konstytucją obowiązki związane z przestrzeganiem i wypełnianiem  

przepisów prawnych znajdują się m.in. w kodeksie karnym, kodeksie 

postępowania karnego, kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania 

cywilnego, jaki też w szeregu innych występujących aktów prawa (także 

prawa miejscowego). 

 

OGRANICZENIA PRAW OBYWATELSKICH 

 

Jak wynika z art. 31 Konstytucji ograniczenia w zakresie konstytucyjnych 

praw i wolności mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, 

gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego: 

➢ bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź 

➢  ochrony środowiska,  

➢ zdrowia i moralności publicznej,  

➢ albo wolności i praw innych osób.  

Uwaga!!! Powyższe ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności 

i praw. 


