
RODZINANAROZDRO¯U
RODZINA W OBLICZU UBEZW£ASNOWOLNIENIA

BLOK WIEDZY i INSPIRACJI
DLA SPECJALISTÓW ORAZ OSÓB WSPIERAJ¥CYCH RODZINY



Innowacja spo³eczna: „Na rozdro¿u. Rodzina w obliczu ubezw³asnowolnienia”

Autor innowacji: Fundacja FIONA

Projekt Inkubator Innowacji Spo³ecznych Generator Dostêpnoœci 
jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spó³dzielni Socjalnych 
w partnerstwie z Regionalnym Oœrodkiem Polityki Spo³ecznej w Poznaniu 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.



NA ROZDRO¯U…

Innowacja spo³eczna: „Na rozdro¿u. Rodzina w obliczu ubezw³asnowolnienia”
zosta³a tak pomyœlana, by mo¿liwie szeroko oddzia³ywaæ na otocznie osób 
z niepe³nosprawnoœciami i w spektrum autyzmu – ich rodziców, najbli¿szych, 
specjalistów, których zawodowe œcie¿ki krzy¿owa³y siê z losem rodziny.

Intencj¹ autorów projektu by³o równie¿ otwarcie spo³ecznej dyskusji 
o modelu wsparcia w podejmowaniu decyzji formalno-prawnych przez osoby 
z niepe³nosprawnoœciami oraz realnej sytuacji rodziców osób zale¿nych.

W tym celu przygotowane zosta³y trzy publikacje:

 „Dylematy na rozdro¿u” – zbiór opowieœci, refleksji i spostrze¿eñ rodziców 

        i opiekunów osób z niepe³nosprawnoœci¹ i w spektrum autyzmu. 
        Autentyczne historie przepe³nione emocjami i doœwiadczeniami, 
        pozwalaj¹ spojrzeæ na œwiat oczami drugiego cz³owieka – takiego jak my 
        lub dostrzec rzeczywistoœæ rodziny z niepe³nosprawnoœci¹ z zupe³nie 
        innej perspektywy.

 „Poprawnik na rozdro¿u” – blok wiedzy formalno-prawnej dla rodziców, 

        specjalistów oraz osób wspieraj¹cych rodzinê.

 „Rodzina na rozdro¿u” – blok wiedzy i inspiracji dla specjalistów oraz osób 

        wspieraj¹cych rodzinê.

Zachêcamy do zapoznania siê ze wszystkimi materia³ami, poniewa¿ wzajemnie 
uzupe³niaj¹ siê i dziêki temu pozwalaj¹ spojrzeæ szerzej i z ró¿nych perspektyw 
na rodzinê w obliczu ubezw³asnowolnienia. 
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WSTÊP

Broszura „Rodzina na rozdro¿u” jest jednym z trzech produktów jakie powsta³y w ramach innowacji spo³ecznej 

„Na rozdro¿u. Rodzina wobec ubezw³asnowolnienia”. Wszystkie trzy broszury wzajemnie siê uzupe³niaj¹. Razem mog¹ stanowiæ 

materia³ do samodzielnego wykorzystania przez rodziców osób w spektrum autyzmu czy z niepe³nosprawnoœci¹, specjalistów 

oraz w ramach dzia³alnoœci placówek, instytucji i organizacji zrzeszaj¹cych lub wspieraj¹cych osoby z niepe³nosprawnoœciami 

i ich rodziny. 

Prezentujemy Pañstwu zbiór inspiracji i rekomendacji dotycz¹cych wsparcia rodziców osób z niepe³nosprawnoœci¹ 

dedykowanych specjalistom (prawnikom, lekarzom, psychologom i terapeutom, pracownikom socjalnym) oraz innym osobom 

wspieraj¹cym rodzinê w kryzysowej sytuacji podjêcia decyzji o dalszej przysz³oœci osoby, która nie radzi sobie z wyzwaniami 

formalno-prawnej codziennoœci. 

Nasz¹ intencj¹ jest zainspirowanie Pañstwa do szerszego spojrzenia na wyzwanie z jakim mierzy siê rodzina, a w szczególnoœci 

rodzice. W trakcie pracy nad projektem wielokrotnie pytaliœmy o to, jakiego wsparcia potrzebuj¹, co w aktualnej ofercie 

wsparcia nie dzia³a a co blokuje przed podjêciem poszukiwania odpowiedzi w obszarze samostanowienia i wspomagania 

w podejmowaniu decyzji.

Perspektywa rodzica nie musi byæ nasz¹ – warto jednak j¹ poznaæ. Zaprezentowany materia³ mo¿e byæ wsparciem

jako Ÿród³o wiedzy o zró¿nicowanym charakterze dylematów, z jakimi mierz¹ siê rodzice, formu³uj¹c pytania zwi¹zane 

z ubezw³asnowolnieniem swojego dziecka.

Z wyrazami szacunku

Autorzy
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W OBLICZU UBEZW£ASNOWOLNIENIA

Ubezw³asnowolnienie – zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuñczym – to czêœciowe 

lub ca³kowite pozbawienie osoby fizycznej zdolnoœci do czynnoœci prawnych. 

W praktyce powoduje, ¿e doros³y cz³owiek nie ma mo¿liwoœci samodzielnego 

podejmowania decyzji dotycz¹cych swojej osoby oraz maj¹tku. W przypadku ca³kowitego 

ubezw³asnowolnienia to równie¿ brak g³osu w sytuacji wyboru z kim i gdzie bêdzie siê 

mieszkaæ, kogo obdarza siê zaufaniem, brak mo¿liwoœci zatrudnienia, nawet w przestrzeni 

pracy chronionej dostosowanej do potrzeb i mo¿liwoœci osoby ubezw³asnowolnionej. 

Ubezw³asnowolnienie nie dotyka wy³¹cznie osoby ubezw³asnowolnionej – to akt prawny 

o zdecydowanie szerszym „ra¿eniu”, poniewa¿ jego konsekwencje odczuwa ca³e najbli¿sze 

otoczenie: rodzice, rodzeñstwo, obecni i przyszli opiekunowie. To na nich spada ciê¿ar 

radzenia sobie z formalno-prawnymi konsekwencjami: sprawozdawczoœci¹, kuratel¹, 

wystêpowaniem do s¹du o zgodê we wszystkich kwestiach przekraczaj¹cych „zwyk³y 

zarz¹d”. 

Opieka prawna to obowi¹zki, stres i kolejne przeci¹¿enia oraz odpowiedzialnoœæ (równie¿ 

prawna), gdy opiekun nie sprosta oczekiwaniom. Nikt nie szkoli opiekunów prawnych, 

nie ma te¿ systemowego modelu ich wsparcia. Odpowiedzi na wiêkszoœæ pytañ s¹d 

udziela w „s¹dzie”, podczas rozprawy po wczeœniejszym z³o¿eniu wniosku. 

Naiwnie mo¿e powiedzieæ, ¿e rodzic mo¿e nie przyj¹æ na siebie takiego obowi¹zku 

– kto w takim razie zadba o dobro i przysz³oœæ osoby ubezw³asnowolnionej? 
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WA¯NE!

Szeroki blok informacji 

formalno-prawnych 

zwi¹zanych z problematyk¹ 

samostanowienia, wsparcia 

w podejmowaniu decyzji 

oraz ubezw³asnowolnienia 

zosta³ zawarty w broszurze

„Poprawnik na rozdro¿u”.



Komu rodzic ma powierzyæ swoje doros³e dziecko? 

To zaledwie przyk³ad. 

Elementem kluczowym w zwi¹zku z procesem o ubezw³asnowolnienie jest decyzja, 

któr¹ s¹d podejmuje zawsze na wniosek – wniosek najbli¿szych osoby, która z ró¿nych 

powodów nie potrafi podj¹æ dzia³añ we w³asnym imieniu lub nie potrafi zakomunikowaæ 

swojej woli lub jest nieporadna ¿yciowo na tyle, by sprostaæ wszystkim wyzwaniom. 

Konsultacja prawna – najpowszechniejszy sposób radzenia sobie z przedmiotowym 

wyzwaniem – koñczy siê najczêœciej prost¹ rad¹: „Skoro nie jest to osoba w pe³ni 

samodzielna i nie jest w stanie skutecznie i w sposób wiarygodny komunikowaæ siê 

lub zagwarantowaæ w³aœciwoœci podejmowanych decyzji – ubezw³asnowolnienie to 

wyjœcie najlepsze.” Rada wydaje siê racjonalna.  

Ale czy zawsze? Czy „racjonalne” mo¿na uznaæ prawne uniemo¿liwienie pracy osobie 

z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ czy w spektrum autyzmu, ubezw³asnowolnionej 

z uwagi na brak wiarygodnoœci, na któr¹ – na przyk³ad – zwraca uwagê dentysta przy 

podpisywaniu zgody na wyrwanie zêba w narkozie? 

Choæ przyczyny rozwa¿ania ubezw³asnowolnienia mog¹ byæ ró¿ne, 

w rozmowach najczêœciej podkreœlane s¹ zewnêtrzne naciski: koniecznoœæ 

przeprowadzenia zabiegu, koniecznoœæ uporz¹dkowania spraw spadkowych lub innych 

urzêdowych czy bankowych procedur, choroba opiekunów oraz presja najbli¿szego 

otoczenia. Zdarza siê, ¿e ograniczenie zdolnoœci do czynnoœci prawnych lub ca³kowite 

pozbawienie cz³owieka takiej zdolnoœci spowodowane jest koniecznoœci¹ prewencyjnego 

rozwi¹zanie „problemu”. 

„Przes³ank¹ 

ubezw³asnowolnienia 

nie mo¿e byæ 

wygoda urzêdników, 

sprawy ekonomiczne, 

czy nieumiejêtnoœæ 

porozumienia siê 

z dan¹ osob¹, 

szczególnie jeœli istniej¹ 

inne, ³agodniejsze prawne 

formy wsparcia.”

dr Monika Zima-Parjaszewska

Polskie Towarzystwo

Prawa Antydyskryminacyjnego
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Dyskusja w takich przypadkach nie dotyczy wsparcia nieporadnej, zagubionej lub 

intelektualnie niepe³nosprawnej osoby, lecz podsycany jest strach o zagro¿enia 

potencjalne, które mog¹ staæ siê doœwiadczeniem rodziny (weŸmie kredyt, odda swoj¹ 

w³asnoœæ…). 

Prace nad zmianami prawnymi w zakresie wsparcia w podejmowaniu decyzji formalno-

prawnych – w praktyce ograniczaj¹ce siê do zmiany zasad i form „ubezw³asnowolnienia” 

– trwaj¹ w Polsce od kilkunastu lat. Aktywne s¹ ruchy / organizacje dzia³aj¹ce na rzecz 

zniesienia ubezw³asnowolnienia i zast¹pienia go modelem wspieranego podejmowania 

decyzji, ale jeszcze daleka wydaje siê droga do wypracowania prawnych rozwi¹zañ 

i jeszcze d³u¿sza do ugruntowania praktyki opartej o spo³eczny model niepe³nosprawnoœci, 

który na pierwszym planie stawia podmiotowoœæ i godnoœæ osoby z niepe³nosprawnoœci¹.

Konsekwencj¹ jest stan swoistego „zawieszenia” – pomimo œwiadomoœci niedoskona³oœci 

aktualnie obowi¹zuj¹cych uregulowañ, nie prowadzi siê otwartej dyskusji na ten temat. 

Problem i jego szerszy kontekst spo³eczny jest przemilczany. 

Rodziny (w tym osoby z niepe³nosprawnoœci¹) pozostawione zostaj¹ same sobie.
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WA¯NE!

Doœwiadczenia, refleksje 

oraz w¹tpliwoœci rodziców

stanowi¹ treœæ broszury 

„Dylematy na rozdro¿u”.

Zachêcamy do lektury.



Rodzicom osób z niepe³nosprawnoœci¹ wsparcia udzielaj¹ najczêœciej dwie grupy specjalistów. Do pierwszej 

zaliczaj¹ siê lekarze, psychologowie i pedagodzy specjalni. To oni towarzysz¹ rodzinie od chwili powstanie lub 

czêœciej zdiagnozowania niepe³nosprawnoœci. W przypadku osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ lub/i 

osób znacznie zale¿nych od pomocy w przestrzeni codziennych wyzwañ, do wspieraj¹cej grupy specjalistów 

do³¹czaj¹ pracownicy socjalni, prawnicy. 

Przygotowuj¹c ten materia³ zapytaliœmy specjalistów, czy dostrzegaj¹ jakieœ potrzeby zmian w zakresie 

ubezw³asnowolnienia, które nale¿a³oby wprowadziæ? Najwa¿niejsze postulaty, które zebraliœmy prezentuj¹ 

siê nastêpuj¹co:

?   wdro¿enie modelu wspomaganego podejmowania decyzji – wsparcie indywidualizowane i dopasowane 

     do potrzeb i mo¿liwoœci danej osoby,

?   przyspieszenie prac s¹dowych / szybsze podejmowanie decyzji przez s¹d,

?   zaprzestanie instrumentalnego traktowania ubezw³asnowolnienia, jako narzêdzia zastraszania 

     i „pokazywania osobom s³abszym, ¿e istnieje mechanizm, który mo¿e byæ dla nich przys³owiowym, kijem”,

?   uproszczenie procedury, „poniewa¿ ubezw³asnowolnienie a ustanowienie opiekuna prawnego to dwie 

     oddzielne rozprawy – w tym czasie podopieczny jest zawieszony w pró¿ni, a ca³oœæ potrafi trwaæ nawet 

     dwa lata (to skandal!)”,

?   w¹tpliwoœæ co do sensownoœci istnienia tej instytucji – „czy nie da siê wymyœliæ czegoœ lepszego?”,  

?  „aktualnie, wprowadzanie wspieranego podejmowania decyzji, jako jednego z rozwi¹zañ, wydaje siê 

     byæ utopi¹, w obliczu braku pomocy asystentów nawet w czynnoœciach codziennych osobom 

     niesamodzielnym”,

?   upowszechnianie wiedzy na temat wsparcia w podejmowaniu decyzji i szeroka edukacja na ten temat

?   zwiêkszanie wiedzy specjalistów (psycholog, pedagog, prawnik, lekarz) w tym zakresie,

    DWIE GRUPY SPECJALISTÓW – JEDNA POTRZEBA
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?   wspó³praca specjalistów – budowanie zespo³ów,

?   konkretne regulacje prawne ró¿nicuj¹ce stopieñ wsparcia czy ograniczenia zdolnoœci do czynnoœci   

     prawnych w indywidualnym przypadku danej osoby.

Odpowiedzi o podobnej treœci p³yn¹ ze strony wszystkich œrodowisk i grup zawodowych zaanga¿owanych 

w proces wsparcia osób niepe³nosprawnoœci¹ i ich rodzin. Brak ³atwo dostêpnej informacji, trudnoœci 

w interpretowaniu zapisów prawnych, co w konsekwencji rodzi obawy przed ryzykiem wprowadzenia 

w b³¹d osoby oczekuj¹cej wsparcia. 

Takie potrzeby i zagro¿enie wskazuj¹ w swoich wypowiedziach terapeuci, psychologowie, lekarze rodzinni – 

czyli osoby zaufane, bêd¹ce blisko rodziny i czêsto jako pierwsze rozpytywane o istniej¹ce rozwi¹zania.

Zapytaliœmy rodziców osób z niepe³nosprawnoœciami o to, jakie pytania ich nurtuj¹ w kontekœcie 

ubezw³asnowolnienia. 

Najczêstsze przytaczamy poni¿ej:

?   Czym tak naprawdê jest ubezw³asnowolnienie?

?   Czy jest opcja powrotna – by odwróciæ stan rzeczy?

?   Jaka jest procedura cofniêcia ubezw³asnowolnienia?

?   Ile procent ubezw³asnowolnieñ bywa cofniêtych?

?   Czy jest alternatywa? Coœ innego?

?   Czy jest coœ w zamian – jakaœ forma decydowania o chorym bez ubezw³asnowolnienia?

>>> odpowiedzi na wiêkszoœæ z nich znajduj¹ siê w „Poprawniku na rozdro¿u”
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?   Czy osoba niepe³nosprawna mo¿e byæ opiekunem prawnym? 

?   Czy s¹ jakieœ preferencje, jakimi kieruje siê S¹d wybieraj¹c opiekuna prawnego? 

?   Czy ludzie spoza rodziny (opiekunowie prawni) potrafi¹ zadbaæ o godnoœæ cz³owieka?

?   Czy osoba ubezw³asnowolniona mo¿e zasugerowaæ albo wskazaæ opiekuna prawnego?

?   Czy osoba, która ma byæ ubezw³asnowolniona ma wp³yw na dokonanie siê tego aktu?

?   Czy ubezw³asnowolnienie uniemo¿liwia pracê?

?

   

   Kiedy ubezw³asnowolnienie zostanie zniesione jako niezgodne z zapisami Konwencji Praw Osób 

     Niepe³nosprawnych?

?   Kiedy prawo przestanie zmuszaæ opiekunów do podjêcia tylko tej jednej decyzji? 

?   Kiedy bêdzie alternatywa?

Najwiêksze wra¿enie zrobi³a na nas jednak odpowiedŸ, która nie zosta³a sformu³owana w formie pytania: 

„Nie ma sensu pytaæ i szarpaæ siê, bo i tak nic nie zmieni decyzji, która musi byæ dokonana…”

Rodzice doœwiadczaj¹ presji oczekiwañ, wymagañ i nacisków – ze wszystkich stron: instytucji, urzêdników 

i specjalistów oraz… najbli¿szych. Reaguj¹ lub odrzucaj¹ wyzwanie, jednak bardzo rzadko sami wyznaczaj¹ 

tempo oraz intensywnoœæ procesu i zachodz¹cych zmian. 

Nale¿y równie¿ mieæ na uwadze, ¿e wiêkszoœæ dzia³añ podejmowanych przez rodziców, to dzia³ania 

doraŸne, bêd¹ce reakcj¹ na konkretn¹ sytuacjê, wymagaj¹ce natychmiastowego dzia³ania. Nawet ból zêba 

i koniecznoœæ podjêcia leczenia w narkozie mo¿e doprowadziæ do rozstrzygniêcia, którego konsekwencje 

umykaj¹ i dla niektórych rodzin staj¹ siê wrêcz pu³apk¹ bez wyjœcia, bez mo¿liwoœci odwrócenia procesu 

w praktyce. 

W takich warunkach nie ma ani czasu, ani przestrzeni na szerok¹ informacjê formalno-prawn¹, wsparcie 

psychologiczne, czy budowanie œwiadomoœci tego czym jest ubezw³asnowolnienie w praktyce – zarówno 

dla samej osoby ubezw³asnowolnionej, jak i jej aktualnych i przysz³ych opiekunów. 
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Rodzina w obliczu ubezw³asnowolnienia to doœwiadczenie niezwykle silne, niejednoznaczne i bardzo 

indywidualne. Zachêcamy do zapoznania siê z materia³em zawartym w publikacji „Dylematy na rozdro¿u”, 

gdzie w przytaczamy refleksje rodziców na temat ich w³asnych doœwiadczeñ. Zebrane przez nas opowieœci 

nie wyczerpuj¹ tematu, pozwalaj¹ jednak odczuæ mnogoœæ niewiadomych, si³ê doznañ i przeci¹¿eñ, ogrom 

odpowiedzialnoœci i bezradnoœci… strach, wstyd, upokorzenie, opór. 

„Koktajl emocji” to próba wizualizacji tego, z czym borykaj¹ siê rodzice, którzy pod wp³ywem nacisków 

spo³ecznych, s¹ w sytuacji podejmowania bardzo wa¿nej decyzji – maj¹c przy tym niewystarczaj¹c¹ wiedzê 

i prze¿ywaj¹c w zwi¹zku z tym ogromne zagubienie. Chaos informacyjny oraz nie³atwy proces poszukiwania 

informacji bywaj¹ w po³¹czeniu z trudnymi emocjami wyczerpuj¹ce. 

O tym, ¿e nale¿y coœ zrobiæ w temacie ubezw³asnowolnienia, rodzice najczêœciej dowiaduj¹ siê od lekarza, 

w sytuacji zwi¹zanej z przeprowadzeniem zabiegu medycznego, z którym wi¹¿e siê koniecznoœæ udzielenia 

formalnej zgody przez pacjenta. Ju¿ sam zabieg jest czêsto sytuacj¹ trudn¹, gdy¿ rodzice musz¹ zaopiekowaæ 

siê nie tylko w³asnymi obawami, ale równie¿ emocjami dziecka. Wtedy, jak grom z jasnego nieba, spada na 

nich informacja o niewystarczaj¹cym prawnym umocowaniu rodziców do podjêcia decyzji w imieniu lub 

wprost za dziecko – doros³ego ju¿ cz³owieka. Rozpoczyna siê proces poszukiwania odpowiedzi, kierowania 

pytañ do specjalistów wspieraj¹cych rodzinê na co dzieñ, prowadz¹cych ich dziecko. 

Rodzice maj¹c poczucie, ¿e rozmawiaj¹ z autorytetami, czyli osobami, które spostrzegaj¹ jako te, 

które WIEDZ¥ – z góry zak³adaj¹, ¿e pedagog, psycholog, lekarz, nauczyciel, psychiatra doradza mu 

w oparciu o wiedzê i szerokie doœwiadczenie. To jednak nie zawsze jest zgodne z prawd¹. 

KOKTAJL EMOCJI
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Specjaliœci – nie bêd¹cy prawnikami – bardzo czêsto bywaj¹ niedoinformowani w kwestii 

ubezw³asnowolnienia i wspieranego podejmowania decyzji (rozwa¿anych od strony formalno-prawnej).

 

Odpowiedzi nie przynosz¹ ulgi a rodzice podskórnie odczuwaj¹ dyskomfort, o którym nie maj¹ komu 

opowiedzieæ. W konsekwencji pojawia siê poczucie niezrozumienia i osamotnienia, gdy wszyscy mówi¹, 

a nikt nie pyta o realnie prze¿ywane emocje.

Stan ten nie jest zwi¹zany wy³¹cznie z kwesti¹ ubezw³asnowolnienia – bardzo czêsto towarzyszy rodzicom 

ju¿ od momentu postawienia diagnozy, a czasami od narodzin dziecka, a nawet wczeœniej (jeœli wyzwania 

rozwojowe zostaj¹ rozpoznaje ju¿ w trakcie ci¹¿y). Niepe³nosprawnoœci syna lub córki towarzyszy liczna 

grupa ekspertów, którzy znaj¹ siê lepiej. Doradzaj¹, przekazuj¹ zalecenia jak pracowaæ z dzieckiem – z dobr¹ 

intencj¹ przygotowuj¹ rodzica do roli logopedy, rehabilitanta i wielu innych specjalnoœci, oczekuj¹c 

opanowania umiejêtnoœci terapeutycznych. Czêsto te¿ rozliczaj¹ matkê i/lub ojca z wykonanej pracy, 

przypominaj¹c jak wa¿na jest systematycznoœæ i konsekwencja... poniewa¿ czas pêdzi do przodu, poniewa¿ 

trzeba dzia³aæ. Nie ma tu miejsca na rozwój fundamentalnych kompetencji: bycie rodzicem po prostu 

i umiejêtnoœci polegania na sobie. 

Bycie „rodzicem po prostu” to bycie dla dziecka kimœ kto akceptuje, kocha, wspiera, daje swój czas 

i uwa¿noœæ, jest mam¹, jest tat¹ – a nie naprawia, koryguje czy rehabilituje. Takich pozytywnych i 

wspieraj¹cych doœwiadczeñ rodziny osób z niepe³nosprawnoœciami maj¹ najmniej i to na ka¿dym etapie ¿ycia 

swojego dziecka. A im dalej w las, tym wiêcej nowych dylematów, nowych rozterek, coraz trudniejszych 

decyzji. Nie ma w ¿yciu rodziców pauzy, przerwy, odpoczynku od codziennych sytuacji. 

>>> blok wiedzy formalno-prawnej zawiera „Poprawnik na rozdro¿u”
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Niezgoda na niepe³nosprawnoœæ w³asnego dziecka miesza siê z nadziej¹ na uleczenie niepe³nosprawnoœci. 

Pytania „dlaczego mnie to spotka³o” ³¹czy siê z poczuciem, ¿e „mam jak¹œ wa¿n¹ drogê do przejœcia”. 

Potrzebie zabezpieczenia przysz³oœci dziecka towarzyszy ogromny lêk, przed podjêciem niew³aœciwych 

decyzji. 

Próbuj¹c mierzyæ siê z codziennoœci¹ – w której nie ma gotowych rozwi¹zañ, pomostów, systemowego 

wsparcia, miejsca na wytchnienie, relaks, zadbanie o siebie, wyjœcie do kina – rodzic ma prawo doœwiadczaæ 

ró¿nych emocji. 

Rodzic ma prawo byæ „tylko rodzicem” – nie zaœ „partnerem” gotowym do wspó³dzia³ania ze specjalist¹.

Piêknym i wspieraj¹cym emocje móg³by byæ scenariusz, w którym rodzic us³yszy od prawnika 

lub innego specjalisty: 

„Mamo/Tato proszê usi¹dŸ wygodnie, odetchnij, opowiedz mi swoj¹ historiê, wys³ucham uwa¿nie 

ka¿dego s³owa. Chcê dowiedzieæ siê, co prze¿ywasz, ¿eby lepiej Ciê rozumieæ. A ja wykorzystam ca³¹ swoj¹ 

wiedzê, ¿eby pomóc Ci znaleŸæ rozwi¹zanie, które przyniesie spokój i poczucie bezpieczeñstwa. 

Nie musisz, drogi Rodzicu, znaæ siê na przepisach prawa. To moja kompetencja. Porozmawiajmy.”

Dziecko dorasta. Wchodzi w doros³oœæ a jednak, tylko sporadycznie ma szansê na opuszczenie gniazda 

rodzinnego. Najczêœciej pozostaje przy rodzicach do koñca ¿ycia. 

Nadal nikt nie pyta rodzica, jakie prze¿ywa emocje. A jest ich bardzo wiele, czêsto ambiwalentnych i 

wystêpuj¹cych w tym samym momencie.  

Rodzic ma prawo do bycia wys³uchanym. 
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Ka¿dy rodzic marzy o dziecku zdrowym, odnosz¹cym sukcesy, realizuj¹cym wybran¹ drogê ¿yciow¹.

Wyst¹pienie niepe³nosprawnoœci u dziecka przekreœla te marzenia oraz stawia rodzinê w konfrontacji 

z koniecznoœci¹ opieki nad nim, trudem terapii oraz napiêtnowaniem spo³ecznym. 

Jest to niezwykle bolesne i traumatyczne prze¿ycie, które wi¹¿e siê ze zmianami w dotychczasowym ¿yciu 

jej cz³onków. Zmianie ulegaj¹ relacje miêdzy rodzicami, rodzeñstwem, krewnymi. Sama rodzina oprócz 

zmagania siê z codziennymi trudnoœciami nara¿ona jest na szereg problemów natury emocjonalnej, 

materialnej, spo³ecznej.

 

Rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoœci mog¹ mieæ wp³yw na proces adaptacji rodziny do nowej sytuacji 

¿yciowej. Inny rodzaj problemów dotknie rodzinê dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ fizyczn¹, inny rodzinê 

dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i ca³oœciowymi zaburzeniami rozwoju a jeszcze inny rodzinê 

dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ sensoryczn¹. Jednak¿e w ka¿dym z przypadków rodzice odczuwaj¹ 

przeci¹¿enie i zagro¿enie, naturalny rodzicielski stres. 

W literaturze stres rodzicielski definiowany jest jako, to wszystko co zachodzi w konsekwencji relacji miêdzy 

osob¹ a otoczeniem i jest oceniane przez cz³owieka jako sytuacja obci¹¿aj¹ca lub przekraczaj¹ca jej zasoby. 

Wszystko to, co zagra¿a jej dobrostanowi.

Rodzina w konfrontacji z niepe³nosprawnoœci¹ dziecka przechodzi ró¿ne fazy przystosowania siê do sytuacji:

?   okres szoku - gdzie pojawia siê, ¿al, rozpacz, lêk, poczucie krzywdy, bezradnoœæ, beznadziejnoœæ,

?   okres kryzysu emocjonalnego (inaczej depresji lub rozpaczy) – w tym okresie emocje nie s¹ ju¿ tak 

     burzliwe jak poprzednio, ale wci¹¿ dominuje poczucie osamotnienia, klêski ¿yciowej, bezradnoœci,  

PO¯EGNANIE Z£UDZEÑ
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?   okres pozornego przystosowania siê do nowej sytuacji – charakteryzuje siê stosowaniem mechanizmów 

     obronnych, jakimi s¹ nieracjonalne sposoby przystosowania siê do niepe³nosprawnoœci,

?   okres konstruktywnego przystosowania siê – ca³kowita, realna adaptacja do niepe³nosprawnoœci.

Tak. Ka¿dy rodzic marzy nie tylko o zdrowym dziecku, lecz o dziecku, które w przysz³oœci bêdzie szczêœliwym 

i samodzielnym doros³ym cz³owiekiem. 

W ¿yciu rodzica dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ pojawia siê wiêc jeszcze jedna przestrzeñ rozwa¿añ, 

której towarzyszy lêk – to wraz z dorastaniem dziecka przybieraj¹ce na sile myœli o nieuniknionej, a jednak 

trudnej do zaplanowania i zagwarantowania przysz³oœci. „Co bêdzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie 

lub sam bêdê potrzebowa³ pomocy? Kto siê nim zaopiekuje z uwa¿noœci¹, ¿yczliwoœci¹, wra¿liwoœci¹ na jego 

potrzeby? Kto zadba o jego szczêœcie, dobrostan, dobre zdrowie uznaj¹c, ¿e jest przede wszystkim 

cz³owiekiem, a NIE niepe³nosprawnoœci¹?”. Marzenie rodzica brzmi prosto: chcê dobrego i godnego ¿ycia 

dla mojego dziecka, kiedy ju¿ nie bêdê móg³ przy nim byæ. Sytuacja podejmowania formalnej decyzji 

o przysz³oœci doros³ego dziecka mo¿e byæ dla rodzica trudnym prze¿yciem, poniewa¿ jest doœwiadczeniem 

otwieraj¹cym rany spowodowane niepewnoœci¹, bezradnoœci¹, lêkiem. 

Rozwa¿anie ubezw³asnowolnienia lub uœwiadomienie sobie ograniczonej zdolnoœci do podejmowania 

bardziej z³o¿onych decyzji mo¿e skutkowaæ doœwiadczeniem zbli¿onym w swojej dynamice do procesu 

godzenia siê z niepe³nosprawnoœci¹ dziecka. Jesteœmy dalecy od jednoznacznego oœwiadczenia, 

¿e jest to doœwiadczenie wszystkich rodziców, ale w przypadku wielu matek i ojców powróciæ mo¿e: 

?   pytanie: „dlaczego mnie to spotyka?” oraz nawet d³ugotrwa³e wyparcie, kiedy rodzic nie chce siê 

     skonfrontowaæ z zaistnia³¹ sytuacj¹ – ponowne „zaprzeczenie”,

?   „gniew i bunt”, gdy rodzic jest z³y na ca³y œwiat, poniewa¿ nie potrafi sobie poradziæ w zaistnia³ej 

     sytuacji oraz udŸwign¹æ prze¿ywany ból,

st
ro

n
a

 1
6



?   „targowanie”, gdy pojawia negocjowanie z samym sob¹, gdy rodzic stara siê wszystko zrozumieæ, 

     ale towarzysz¹ temu ró¿nego rodzaju zaprzeczenia „chcê, ale nie mogê, bo to nie-sprawiedliwe” 

     – jest to etap, który doœwiadczony (prze¿yty, przepracowany) zbli¿a rodzica do odczucia pewnego 

     rodzaju stabilizacji, gdy zaczyna dostrzegaæ pewien sens w zaistnia³ej sytuacji,

?   póŸniejsza „depresja” – stan za³amania, któremu mog¹ towarzyszyæ: zaburzenia snu, bóle ¿o³¹dka, 

     niemo¿noœæ jedzenia – to etap, który pokazuje bardzo wyraŸnie, jak ogromny wp³yw na nasz¹ 

     fizjologiê maj¹ nasze emocje, jak te dwa obszary ³¹cz¹ siê jedno i nie da siê ich oddzieliæ,

?   dopiero po depresji pojawia siê etap akceptacji – jest to pocz¹tek adaptowania siê do nowej 

     sytuacji – wtedy z pe³n¹ œwiadomoœci¹ zaistnia³ych okolicznoœci mo¿na ju¿ dokonaæ reorganizacji 

     ¿ycia i zacz¹æ now¹ drogê – rodzic zaczyna myœleæ, ¿e „trzeba iœæ do przodu”.

W ¿yciu wystarczy³aby jedna presja – albo czasu, albo pieniêdzy, a mo¿e odpowiedzialnoœci… 

A co zrobiæ i jak sobie poradziæ, gdy presja to nacisk z ka¿dej strony. Takie wielowymiarowe 

oddzia³ywanie na jednostkê, czêsto nie posiadaj¹c¹ w³asnych zasobów, by samodzielnie sprostaæ 

wyzwaniom?

Sytuacja w jakiej zostaj¹ postawieni rodzice – koniecznoœæ analizy indywidualnej sytuacji swoich 

najbli¿szych, dryfowania w materii niezrozumia³ych przepisów, udŸwigniêcie ciê¿aru donios³oœci 

decyzji, przy równoczesnym braku systemowego, merytorycznego i dostêpnego (równie¿ finansowo) 

wsparcia – generuje osobisty ból, w¹tpliwoœci, poczucie pora¿ki, zawód, a tak¿e poczucie winy. 

– 

PRESJA
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Rodzic nie tylko boryka siê z trudami dnia codziennego i ci¹g³ym ocenianiem siebie samego w roli 

opiekuna. Podlega jeszcze ocenie i oczekiwaniom zewnêtrznym, najczêœciej doœwiadczaj¹c:

?   oczywistej presji sytuacji – zwi¹zanej nie tylko z sam¹ opiek¹ czy wsparciem dziecka, ale równie¿ 

     trosk¹ i presj¹ czasu zwi¹zanymi z zaplanowaniem lub wrêcz organizacj¹ przysz³oœci dla syna/córki 

     – to odpowiedzialnoœæ za rozwi¹zania, ca³kowicie przerzucona na rodziców lub/i opiekunów,

?   niewidzialnej presji otoczenia – jest ona czêsto niewys³owionym, ale odczuwanym oczekiwaniem, 

     ¿e rodzice poradz¹ sobie w sposób skuteczny ze wszystkimi pojawiaj¹cymi siê wyzwaniami 

     oraz konsekwencjami niepe³nosprawnoœci, bez generowania „problemów” zwi¹zanych 

     z prze¿ywanymi emocjami i w¹tpliwoœciami oraz oczekiwaniem wpisania siê w rolê rodzica – 

     bohatera, który poœwiêca wszystko oraz heroicznie dŸwiga swoje brzemiê, 

?   systemowej presji specjalistów – stanowi¹cej oczekiwanie, ¿e rodzice bêd¹ dla specjalistów 

     „partnerami” w ca³ym procesie wsparcia osoby z niepe³nosprawnoœci¹, niezale¿nie od posiadanej 

     wiedzy oraz indywidualnych kompetencji i zasobów, 

?   presji ekonomicznej – rozumianej jako spo³eczno-systemowe za³o¿enie, ¿e rodzic jest w stanie 

     ponieœæ wszelkie koszty finansowe dla zdrowia i dobra dziecka.

Z uwagi na presjê, która ujawnia siê w ró¿nych obszarach nacisku, sytuacjê nale¿y nazwaæ wprost: 

przemocow¹. 
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ROZWI¥ZANIE DLA NAS?
wypowiedŸ matki doros³ej osoby w spektrum autyzmu

„Jakiej pomocy ja potrzebujê, ¿eby rozwa¿yæ, jak wspieraæ syna w podejmowaniu decyzji?  

Oczekiwa³abym informacji. Chcia³abym poznaæ wszystkie konsekwencje dla syna i dla mnie. Du¿o czytam i poszukujê odpowiedzi, 

ale wymaga to wiele czasu i jest jak b³¹dzenie we mgle. Chcia³abym wiedzieæ, ¿e gdzieœ jest miejsce czy osoba, do której mogê 

zadzwoniæ i na przyk³ad powiedzieæ: „Mam taki i taki problem. Czego mogê siê spodziewaæ? Czego mogê oczekiwaæ? Gdzie mogê 

cokolwiek za³atwiæ? Gdzie mogê poszukaæ informacji na ten temat?” 

Taki specjalista musia³by, oprócz przepisów, mieæ jeszcze pojêcie o ca³ym kontekœcie zwi¹zanym z niepe³nosprawnoœci¹. 

Chcia³abym, ¿eby do tego podszed³ holistycznie i nie myœla³ stereotypami – ¿eby pomóg³ nam w poszukiwaniu rozwi¹zania 

a nie szufladki, do której mo¿na nas wcisn¹æ. 

Kogoœ uczciwego, kto bêdzie mia³ odwagê pokierowaæ nas nawet do kogoœ innego, jeœli nie bêdzie widzia³ rozwi¹zania, zamiast 

powiedzieæ, ¿e „siê nie da”, albo „po co to wszystko?”.

To wa¿niejsze ni¿ same procedury. Gdy bêdziemy wiedzieli, czego potrzebujemy w ramach obowi¹zuj¹cego prawa, to na pytanie 

„jak?” odpowiedŸ znajdzie po prostu prawnik. Tak. Teraz bardziej potrzebujê psychologa z podstawow¹ wiedz¹ prawn¹ i dopiero 

póŸniej prawnika. Gdy bêdê ju¿ przygotowana – wiedz¹c co wolno, a czego nie wolno – wtedy nikt nie bêdzie mnie wciska³ 

w miejsce, w którym nie chcê byæ.

Marzê, ¿eby ktoœ siê wczu³ w nasz¹ sytuacjê i zobaczy³ j¹ zarówno z zewn¹trz jak i naszymi oczami. Dostrzeg³, ¿e to nie tylko 

paragrafy i procedury – to s¹ emocje...”
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Niezwykle wa¿ne pytanie. Pytanie, które powinno poprzedzaæ wszystkie wyra¿ane przez nas opinie. 

My wszyscy – zarówno osoby bliskie rodzinie, specjaliœci zajmuj¹cy siê zawodowo jej wsparciem, 

jak i osoby z ró¿nych powodów towarzysz¹ce rodzicom w tym konkretnym momencie, gdy pada pytanie 

o ubezw³asnowolnienie – zanim rzucimy siê na pomoc z ca³ym wachlarzem rad i podpowiedzi, najpierw 

zapytajmy: „jak mogê pomóc?”. 

OdpowiedŸ mo¿e nas zaskoczyæ lub te¿ okazaæ siê zupe³nie spodziewanym zestawem potrzeb – trudno to 

przewidzieæ. Pamiêtajmy tak¿e, ¿e nie ma nic z³ego w tym, ¿e nie znamy wszystkich odpowiedzi i rozwi¹zañ. 

Byæ mo¿e nasz¹ rol¹ stanie siê towarzyszenie w poszukiwaniu eksperta, który je zna. Byæ mo¿e pomoc 

w zwerbalizowaniu potrzeb – to w konsekwencji pozwoli na odnalezienie drogi ku realnej pomocy. 

Sformu³owanie precyzyjnej listy potrzeb bywa jednak trudne. Ka¿dy cz³owiek w sytuacji napiêcia reaguje 

usztywnieniem. Kiedy górê bior¹ emocje, trudno jest zachowaæ siê racjonalnie, pragmatycznie i  odpowiadaæ 

w punkt na pytania. Gdy emocje ju¿ opadn¹, nasuwaj¹ siê w³aœciwe odpowiedzi, s³owa, reakcje. 

Zastanawiamy siê, dlaczego nie powiedzieliœmy wa¿nych rzeczy, dlaczego nie us³yszeliœmy pytañ. 

Tak dzia³a stres. 

Dla prawnika zachowanie rodzica, który przychodzi do kancelarii prawnej chc¹c rozpocz¹æ procedurê 

ubezw³asnowolnienia, mo¿e sprawiaæ wra¿enie nieadekwatnego do sytuacji. Nadmiar emocji mo¿e dziwiæ

prawnika. Przecie¿ „to tylko kwestia formalna”, techniczna i do za³atwienia a wszystko reguluj¹ przepisy 

prawa – wystarczy spe³niæ odpowiednie wytyczne i do³¹czyæ opiniê od specjalisty o zasadnoœci procedury.

Z prawnej perspektywy sprawa jest prosta.  

PRAWNIK PYTA: JAK MOGÊ POMÓC?
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Rodzic prze¿ywa jednak mieszane i ambiwalentne emocje, których czêsto sam nie potrafi nazwaæ. 

Dla rodzica to nie tylko za³atwienie sprawy, ale przede wszystkim podjêcie decyzji, która mocno wp³ynie na 

przysz³oœæ i jakoœæ ¿ycia ich dziecka oraz ca³ej rodziny. 

Emocje s¹ trudne, ale pe³ni¹ równie¿ wa¿n¹ rolê. Dziêki odczuwaniu wspó³wystêpuj¹cych ró¿nych emocji, 

rodzic ma szansê wzi¹æ pod uwagê wiêcej informacji o sytuacji, w której siê znalaz³. Odcinaj¹c siê zupe³nie 

od emocjonalnego zawirowania ryzykuje, ¿e jakieœ inne wa¿ne aspekty sytuacji mog¹ zostaæ pominiête 

i w konsekwencji nierozwi¹zane.  

Emocje z za³o¿enia bywaj¹ z³o¿one. Gdy sytuacja jest skomplikowana lub nieoczywista najczêœciej wystêpuje 

ambiwalencja. Przebiega to tak, ¿e dwie emocje, mog¹ wyst¹piæ jednoczeœnie w odpowiedzi na 

niejednoznacznoœæ sprawy. I w tym samym momencie odczuwalny jest np. lêk i radoœæ, lub ulga, 

zadowolenie i z³oœæ. Rodzic cieszy siê na przyk³ad, ¿e znalaz³ ju¿ kancelariê, która pomo¿e mu w przejœciu 

przez procedury. I jednoczeœnie mo¿e prze¿ywaæ frustracjê, ¿e ponownie bêdzie oceniane jego dziecko, 

¿e musi szukaæ rozwi¹zañ na w³asn¹ rêkê, bo nie ma ich w systemie. Obawia siê, czy poradzi sobie i podejmie 

w³aœciw¹ decyzjê. Jest w sytuacji, w której zna tylko jedno rozwi¹zanie. Wiêc na spotkanie przychodzi 

przekonany, ¿e nie ma innego wyboru i podejmuje decyzjê o ubezw³asnowolnieniu. Lub prze¿ywa frustracjê 

i wyra¿a niezgodê na tak¹ procedurê. ¯adna z tych strategii nie s³u¿y rodzicom. 

Jak zatem rozmawiaæ z rodzicem, daj¹c mu wsparcie i poczucie, ¿e wszystko co siê wydarzy w kancelarii 

prawnej, przys³u¿y siê zadbaniu o jak najlepszy interes klienta?  

Przejœcie przez procedurê ubezw³asnowolnienia nie ma s³u¿yæ u³atwieniu ¿ycia rodzinie lub urzêdnikom. 

Ma stanowiæ coœ na kszta³t protezy w tych aspektach ¿ycia, w których osoba potrzebuje wsparcia, aby ¿yæ 

¿yciem dobrej jakoœci i zachowaæ maksymalnie mo¿liw¹ autonomiê. 

st
ro

n
a

 2
1



W ka¿dej sytuacji spotkania z drugim cz³owiekiem wa¿ne jest aktywne s³uchanie. Mo¿na to zrobiæ 

parafrazuj¹c wypowiedzi, czyli mówi¹c to samo w nieco inny sposób, na przyk³ad przez zamianê kolejnoœci 

s³ów. 

nazywaæ emocje

Rodzic mo¿e siê wówczas us³yszeæ i potwierdziæ swoje s³owa lub powiedzieæ, ¿e jednak nie to mia³ na myœli. 

Aktywnie s³uchaj¹c, dajemy odczuæ rodzicowi, ¿e akceptujemy go nawet w sytuacji, w której wed³ug nas 

odbiega od tematu. Wtedy poprzez dopytanie, jakie znaczenie dla sprawy mo¿e mieæ to co teraz mówi, 

dajemy sygna³, ¿e wszystkie s³owa i informacje s¹ dla nas wa¿ne. 

Prawnik mo¿e te¿ zobaczyæ i postaraæ siê : „s³yszê, ¿e to, co Pani mówi, jest dla Pani wa¿ne, 

bolesne, radosne…” itp. Responsywnoœæ daje poczucie bycia wys³uchanym. 

Po stronie prawnika istotne jest równie¿ sprawdzenie, czy druga strona zdaje sobie sprawê, jakie inne 

decyzje mog³aby podj¹æ. Rozmawiaj¹c, s³uchaj¹c i daj¹c katalog informacji, które mog¹ podnosiæ jakoœæ tego 

spotkania, tworzymy okolicznoœæ do rzeczowego rozwa¿enia opcji i dylematów. Im wiêcej damy 

podpowiedzi, tym wiêcej ktoœ mo¿e skorzystaæ. To daje rodzicowi poczucie bezpieczeñstwa. 

Kiedy aktywnie s³uchamy, mamy bardziej szczegó³owy obraz osoby, o której rozmawiamy. 

Ju¿ nie opieramy siê tylko na opinii specjalisty, który nie zawsze dobrze zna pacjenta, a dokument wystawia 

na proœbê rodzica. W historii osoby zaczynamy dostrzegaæ coraz wiêcej elementów, które mog¹ byæ 

drogowskazami w dobieraniu procedury adekwatnej do potrzeb klienta. I nie zawsze musi to byæ 

ubezw³asnowolnienie. 

A co w sytuacji, w której rodzic chce powo³aæ siê na decyzjê specjalisty, która zazwyczaj jest kluczowa, 

poniewa¿ na pierwszy rzut oka wype³nia lukê w wiedzy o osobie, której prawnik nie zna? A nawet jeœli 

prawnik mia³ okazjê spotkaæ siê z ni¹ osobiœcie, to niepe³nosprawnoœæ i brak znajomoœci tematu mog³y 

wp³yn¹æ na jego sposób patrzenia na osobê. Zachowania mog³y wydaæ siê niezrozumia³e, zaburzone, 

nieadekwatne. I sam nie do koñca wie co robiæ, na jakich przes³ankach oprzeæ kierunek dalszej rozmowy. 
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Racjonalna g³owa prawnika widzi osobê niezdoln¹. Wywiad z rodzicem daje inny obraz. Pojawia siê dylemat. 

I nie ma w tym nic z³ego! Powiedzenie rodzicowi o swoich rozterkach i zaproponowanie rozwi¹zania jest 

odpowiedzialne. Nie umniejsza wiedzy prawniczej i wysokich kompetencji. To uczciwe posuniêcie. Daje 

rodzicowi poczucie grania do jednej bramki i zaanga¿owania w sprawê, a nie tylko „odhaczenie” procedury. 

Rodzic oczekuje od prawnika cudu i rozwi¹zania problemu. Natomiast jest on przede wszystkim 

„narzêdziem” wsparcia klienta w rozstrzygniêciu aspektów formalno-prawnych. Natomiast nie jest osob¹ 

rozstrzygaj¹c¹, odpowiadaj¹c¹ za rodzica na pytanie „co zrobiæ?”. Czêsto rodzic oczekuje zadecydowania 

za niego. To co prawnik mo¿e to przedstawienie wiedzy i argumentów na temat ubezw³asnowolnienia 

lub wdro¿enia takich procedur, które s¹ adekwatne do potrzeb rodziny. 

Daj¹c rodzicowi wiedzê, daje tym samym mo¿liwoœæ spojrzenia na sytuacjê z perspektywy osoby 

z niepe³nosprawnoœci¹ z uwzglêdnieniem wszystkich dostêpnych rozwi¹zañ. Pokazuj¹c ró¿ne opcje, robi 

rodzicowi przestrzeñ na refleksje i wiêksz¹ samodzielnoœæ w podejmowaniu decyzji. 

Prawnik zadaje du¿o ró¿nych i ukierunkowanych pytañ. Jest to wa¿ne dla prowadzonej sprawy oraz dla 

rodzica, który w emocjach chce powiedzieæ wszystko. Dla rodzica ka¿dy w¹tek jest istotny. 

Czêsto rozpoczyna od diagnozy dziecka, mówi o jego funkcjonowaniu, historiach towarzysz¹cych 

niepe³nosprawnoœci. Bardzo trudno jest mu precyzyjnie odpowiadaæ na pytania. A tylko te precyzyjne 

odpowiedzi umo¿liwiaj¹ poruszanie siê w przepisach prawa. 

Aby zg³êbiæ temat, prawnik mo¿e zasugerowaæ rodzicowi mo¿liwoœæ pojawienia siê na kolejnym spotkaniu 

z osob¹, któr¹ darzy zaufaniem i która w ró¿ny sposób uczestniczy w ¿yciu rodziny i osoby, wobec której ma 

decydowaæ s¹d.

Jakie znaczenie dla sprawy mo¿e mieæ udzia³ osoby zaufanej? 

Z racjonalnego punktu widzenia osoba niezaanga¿owana w sprawê, ale znaj¹ca rodzinê i znaj¹ca sytuacjê 

osoby z niepe³nosprawnoœci¹, to mo¿e byæ du¿o lepszy partner do rozmowy dla prawnika. 
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Bêdzie to osoba, która us³yszy argumenty nie sercem, lecz g³ow¹. Osoba, która bêdzie w stanie dopytaæ, 

zadaæ pytanie bez wzbudzania w sobie emocji na takim poziomie na jakim pojawiaj¹ siê one u rodzica. 

To mo¿e byæ otwieraj¹ce doœwiadczenie dla obu stron (rodzic – prawnik) w sytuacji, kiedy trzeba zadawaæ 

trudne pytania rodzicom, pytania budz¹ce ca³y wachlarz emocji. Osoba, która zna sytuacjê rodziny i osoby 

z niepe³nosprawnoœci¹, mo¿e odpowiadaæ w punkt, t³umaczyæ, wybieraæ z opowieœci rodzica to, co w tej 

sprawie jest najistotniejsze. 

Czasami wystarczy sama jej obecnoœæ i towarzyszenie rodzicowi. Rodzic wspierany ma szansê nie odczuæ 

równie¿ dysproporcji na przyk³ad w poziomie elokwencji. 

Rodzice przychodz¹ na spotkanie z ró¿nym poziomem kompetencji werbalnych i bywa, ¿e odczuwaj¹ lêk

i zak³opotanie. Wówczas od prawnika oczekuj¹ przejêcia odpowiedzialnoœci za podjêcie decyzji. 

Dzieje siê tak dlatego, ¿e ich osobiste kompleksy sytuuj¹ prawnika w pozycji autorytetu, a sami nie czuj¹ siê 

wystarczaj¹co kompetentni, aby decydowaæ w sprawach tak wysokiej rangi. 

Tu równie¿ osoba zaufana mo¿e byæ szans¹ na przywrócenie równowagi w relacji prawnik – rodzic. 

Mo¿e dopowiedzieæ, podsumowaæ, doprecyzowaæ przekaz, zwróciæ uwagê na s³owa-klucze, us³yszeæ i uznaæ 

s³owa rodzica za potrzebne i wa¿ne. Takie wsparcie dodaje rodzicowi otuchy, wiêkszej odwagi i sprawia, 

¿e poczuje siê on us³yszany i zrozumiany. Osoba zaufana mo¿e zadaæ pytanie, parafrazowaæ albo dopytaæ 

rodzica, czy to w³aœnie mia³ na myœli. Byæ wsparciem we wzajemnym porozumieniu siê. Mo¿e równie¿ 

zamodelowaæ tak¹ formê prowadzenia rozmowy, zachowuj¹c neutralne emocje. Istotne jest, aby rodzic 

poczu³, ¿e mo¿e dopytywaæ, parafrazowaæ prawnika, upewniaæ siê, czy to co zrozumia³, jest tym 

co powiedzia³ prawnik. ¯eby siê wzajemnie porozumieli, u¿ywaj¹c wspólnego jêzyka.

Oprócz rzetelnej wiedzy, któr¹ prawnik oferuje, 

otrzyma równie¿ wsparcie, pomimo i¿ ostateczn¹ decyzjê bêdzie musia³ podj¹æ sam.  
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PARAGRAFY TO NIE WSZYSTKO
wypowiedŸ rodzica doros³ej osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹

„Czego oczekujê od specjalisty? 

Jakie powinien mieæ kompetencje? 

Jak¹ wiedzê a jakie w³asne umiejêtnoœci?

Na pewno nie wystarczy sama wiedza w kwestiach paragrafów. Potrzebna jest wyobraŸnia. 

Taki specjalista musia³by rozumieæ, w jakiej sytuacji mo¿e siê znaleŸæ moje, konkretne dziecko, poniewa¿ ono ma 

specyficzn¹ sytuacjê z uwagi na swoj¹ niepe³nosprawnoœæ. Maj¹c œwiadomoœæ potrzeb dziecka i potencjalnych realnych 

zagro¿eñ czy sytuacji trudnych oraz znaj¹c formalno-prawne ramy, dopiero wtedy specjalista bêdzie w stanie, 

tak naprawdê rozwiaæ pewne w¹tpliwoœci czy zaproponowaæ rozwi¹zanie. 

Taki cz³owiek musi te¿ rozumieæ moj¹ sytuacjê jako rodzica. To ró¿ne okolicznoœci zwi¹zane z matk¹ lub ojcem, 

którzy s¹ lub stan¹ siê prawnymi opiekunami. Co dalej, gdy nie dadz¹ rady, gdy podupadaj¹ na zdrowiu… 

gdy ich zabraknie? ...”
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Bywa tak, ¿e niezale¿nie od naszej wiedzy i doœwiadczenia jest nam trudno w relacji z drugim 

cz³owiekiem, z uwagi na z³o¿onoœæ jego problemów czy wyzwañ lub emocjonalny kaliber jego doœwiadczeñ. 

Nie musimy pozostaæ z tym sami. Ka¿de rozwi¹zanie podnosz¹ce jakoœæ i komfort spotkania, wspieraj¹ce 

zarówno dla nas jak i dla drugiego rozmówcy jest po¿¹dane i wartoœciowe. 

Dobrym rozwi¹zaniem mo¿e byæ wsparcie spotkania osob¹, która cieszy siê zaufaniem rodziny.  

Jednak, jeœli nie widzimy drogi i sposobu wsparcia rodziny – niezale¿nie jak „nieprofesjonalnie” to brzmi 

– przychodzi do g³owy lekarska maksyma: „po pierwsze nie szkodziæ”. Uczciwe przeanalizowanie swojej roli 

i dostêpnych zasobów mo¿e le¿eæ u podstaw podjêcia decyzji o odst¹pieniu od wspó³pracy z dan¹ osob¹. 

Pozwólmy sobie na szczeroœæ z samym sob¹. 

Wsparcie to nie tylko informacje.

To co wa¿ne, to nie pozostawienie rodziny bez pomocy i wskazanie dalszych kroków, wœród których bêdzie 

np. zasugerowanie alternatywnej kancelarii, podejmuj¹cej problematykê poradni lub organizacji 

wspieraj¹cej rodziny osób z niepe³nosprawnoœciami. 

*

* wiêcej w rozdziale „Prawnik pyta: Jak mogê pomóc?”

SPECJALISTO – RÓB CO UWA¯ASZ, 
ALE UWA¯AJ, CO ROBISZ…
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Kilka s³ów wsparcia dla rodziców i specjalistów. Niezale¿nie, do której grupy naszych czytelników Pañstwo 

przynale¿ycie – a mo¿e do obu, bêd¹c specjalist¹ i równoczeœnie rodzicem dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ lub 

osoby ¿yciowo nieporadnej – w obliczu koniecznoœci rozwa¿ania ubezw³asnowolnienia cz³owieka macie prawo 

czuæ siê zagubieni, bezradni, w jakimœ zakresie niekompetentni: jako prawnik – by udŸwign¹æ rodzicielskie emocje, 

na przyk³ad jako psycholog – by rozwiaæ prawne w¹tpliwoœci, jako rodzic – aby jasno i skutecznie wyjaœniæ w³asne 

wyobra¿enia o przysz³oœci i oczekiwanej pomocy oraz optymalnych formach pomocy czy wsparcia.

Jako prawnik, mo¿esz niewiele wiedzieæ o dynamice emocji rodzica / opiekuna dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ 

oraz masz prawo nie mieæ wiedzy o tym, ¿e zachowania, które widzisz u osoby z niepe³nosprawnoœci¹ nie zawsze 

œwiadcz¹ o ca³kowitym braku zdolnoœci do decydowania o sobie w ró¿nych aspektach ¿ycia. 

Jako psycholog lub inny specjalista „doradzaj¹cy” masz prawo do niewiedzy w temacie ubezw³asnowolnienia. 

Zw³aszcza jeœli nie jest to temat, którym zajmujesz siê na co dzieñ. 

Specjalisto, masz prawo zdj¹æ z siebie presjê pod tytu³em: „Poniewa¿ jestem specjalist¹, muszê coœ doradziæ. 

Po to przychodzi do mnie rodzic. Tak to dzia³a. Udzielanie dobrych rad czyni nas w oczach innych dobrymi 

specjalistami”. 

Specjalisto, masz prawo powiedzieæ rodzicowi, ¿e nie na wszystkim siê znasz, ¿e potrzebujesz zg³êbiæ temat, 

potrzebujesz przemyœleæ, ¿e mo¿e nie znajdziesz rady i z³otego rozwi¹zania, ale chêtnie bêdziesz towarzyszyæ 

rodzicowi w tej drodze. 

I to jest OK!

KU POKRZEPIENIU SERC – MASZ PRAWO
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DLA SPECJALISTÓW – REKOMENDACJE W PIGU£CE 

Fakt 1.   

Fakt 2.   

Fakt 3.   

Aktualna sytuacjê prawna w naszym kraju oraz brak systemowego wsparcia dla rodziców i opiekunów osób 

                  wymagaj¹cych wsparcia w podejmowaniu decyzji czyni¹ sytuacjê ca³ej rodziny niezwykle trudn¹ i skomplikowan¹.

Scenariusz ka¿dej jednostkowej historii rodziny pisze ¿ycie... i ludzie, jacy stan¹ na jej (rodziny) drodze. 

                  O niczym nie mo¿na zawyrokowaæ ostatecznie oraz przewidzieæ wszystkich mo¿liwych konsekwencji czy okolicznoœci. 

Niepewnoœæ i zagubienie, lêk oraz czêsto frustracja i bezradnoœæ to doœwiadczenia wiêkszoœci rodziców 

                  i opiekunów osób zale¿nych. 
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?   Nie zapomnij zapytaæ: 

? . Poznaj subiektywn¹ perspektywê rodzica oraz jego doœwiadczenia. Uznaj je jako rzeczywiste i wa¿ne. 

?   , mo¿liwe rozwi¹zania, znane Ci fakty. 

?   . B¹dŸ zrozumia³y dla Twojego rozmówcy. 

?    – powtórzenie w³asnymi s³owami wys³uchanych treœci – to fundamenty empatycznej 

     i skutecznej komunikacji. Pozwalaj¹ unikniecie nieporozumieñ. 

?   . Proœ o potwierdzenie, streszczenie przekazanych informacji.

?   . Przed spotkaniem przeka¿ listê zagadnieñ, które bêd¹ tematem rozmowy. 

?   rodziny przez osob¹ zaufan¹ / innego specjalistê.   

?   , jeœli – z ró¿nych powodów – nie potrafisz pomóc rodzinie w tej konkretniej sytuacji. 

?    na konsultacjê lub poszukanie wsparcia. Przedstaw mo¿liwoœæ skorzystania z pomocy innego specjalisty.

?    w specjalistach z dziedzin, w których nie jesteœ ekspertem. 

     Jako prawnik nawi¹¿ wspó³pracê z psychologiem lub przedstawicielem organizacji wspieraj¹cej rodziny osób z niepe³nosprawnoœci¹. 

     Jako psycholog, lekarz, terapeuta zaproœ do wspó³pracy np.: prawnika, kuratora, sêdziego lub inn¹ osobê znaj¹c¹ tematykê. 

     Razem mo¿ecie wiêcej i lepiej.

Jak mogê pomóc?

   Wys³uchaj

Zaprezentuj opcje

Zadbaj o jêzyk

Nazywaj co widzisz, parafrazuj co us³ysza³eœ

Dopytuj

Przygotuj rozmówcê

Zaproponuj mo¿liwoœæ wsparcia 

Pozwól sobie na szczeroœæ

Poproœ o czas

Szukaj sojuszników



Za³o¿eniem wszystkich naszych dzia³añ projektowych by³o wsparcie rodziców i otoczenia 

osób z niepe³nosprawnoœci¹ rzeteln¹ wiedz¹ oraz doœwiadczeniami oraz dobrymi praktykami, 

które ju¿ zosta³y w tym obszarze wypracowane. 

Dope³niaj¹cym elementem mia³a staæ siê lista miejsc, w których rodzice, opiekunowie i same osoby 

z niepe³nosprawnoœci¹ mog¹ szukaæ pomocy (zachêcamy do zapoznania siê z zestawieniem w 

rozdziale „Gdzie szukaæ pomocy?”). Teoretycznie – prosta sprawa. W czasach Internetu z ³atwoœci¹ 

mo¿na przecie¿ znaleŸæ ka¿d¹ ofertê, gdy dostatecznie trafnie zadedykujemy obszar naszych 

poszukiwañ. Tak te¿ zrobiliœmy. Pojawi³a siê lista linków… i tu rozpoczê³o siê prawdziwe wyzwanie. 

Pragn¹c w pe³ni poznaæ i zobrazowaæ aktualna sytuacjê, w jakiej mo¿e siê znaleŸæ rodzic (tu i teraz), 

nasza kole¿anka z zespo³u projektowego wcieli³a siê w osobê poszukuj¹c¹ informacji i pomocy 

w formie bezp³atnej prawnej porady.     

Swoimi spostrze¿eniami podzieli³a siê z nami i z Pañstwem. Mamy nadziejê, ¿e lektura tego tekstu 

bêdzie dla Pañstwa – tak jak dla nas – nie tyle okazj¹ do ponarzekanie, ale impulsem do refleksji 

i hamulcem, gdy z tak¹ ³atwoœci¹ dajemy „dobre rady” i odsy³amy innych do Ÿróde³, które w naszym 

wyobra¿eniu „musz¹” siê znajdowaæ w ogólnie dostêpnej wirtualnej przestrzeni.     

>>> patrz str. 34 

>>> patrz „W poszukiwaniu pomocy... na rozdro¿u” str. 31

Jeœli wœród Pañstwa, czytaj¹cych nasz materia³, znajd¹ siê osoby maj¹ce realny wp³yw na zmianê 

aktualnej sytuacji - apelujemy o pomoc. 
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W POSZUKIWANIU POMOCY... EPILOG



W POSZUKIWANIU POMOCY – NA ROZDRO¯U

„Znalezienie sprawdzonego miejsca, w którym mo¿na otrzymaæ bezp³atn¹ poradê prawn¹ w obszarze 

rozwa¿anego ubezw³asnowolnienia czy jakiegokolwiek narzêdzia wspomagania w podejmowaniu decyzji – czy w Poznaniu, 

czy w innych miejscach Polski – graniczy niemal z cudem. Zdecydowa³am siê na weryfikacjê informacji znalezionych 

w Internecie. Nie oczekiwa³am, ¿e uda mi siê od razu, ale nie spodziewa³am siê tylu barier. 

Wykaz miejsc z bezp³atnymi poradami na stronie rz¹dowej zawiera bardzo nieczyteln¹ mapê, która wymaga wielu klikniêæ 

i przybli¿eñ, by uzyskaæ adres punktu. Po zadaniu sobie trudu i podejrzeniu adresu, strona nie zawiera nawet informacji 

o specjalizacji osób œwiadcz¹cych porady prawne w danym miejscu. Nie ma tam informacji o tym, czy porady udziela adwokat, 

radca prawny, czy notariusz. Odst¹pi³am od kontynuowania poszukiwañ w tym miejscu… Jednak niezra¿ona, kontynuujê realizacjê 

zadania. 

Najwiêcej szczêœcia mam kontaktuj¹c siê z Zarz¹dem G³ównym PSONI w Warszawie (PSONI: Polskie Stowarzyszenie Osób 

z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹). Dostajê tam od razu namiar na wspó³pracuj¹cego prawnika i informacjê, ¿e czêœæ kó³ 

terenowych mo¿e równie¿ oferowaæ takie wsparcie, ale niestety jedynie na wewnêtrzny u¿ytek.

Rozmowa z prawnikiem, który od razu udziela mi informacji – na tle wszystkich odbytych rozmów – zdecydowanie wyró¿nia siê 

pozytywnie. Jasne godziny œwiadczonych porad, mo¿liwoœæ spotkania siê osobiœcie i zdalnie (jak siê okazuje, nie jest to wcale 

standard w dobie COVID-19), œwiadczenie us³ug zarówno osobom z niepe³nosprawnoœciami, jak i rodzicom lub opiekunom oraz 

jasna deklaracja o rozumieniu terminu wspomaganego podejmowania decyzji. Wszystko razem brzmi pozytywnie. 

Czujê, ¿e dostajê wszystkie po¿¹dane odpowiedzi. Jest ulga. Jednak ju¿ w kole lokalnym nie dostajê na ten temat ¿adnych 

informacji. Nie mogê liczyæ nawet na ¿aden namiar do zaprzyjaŸnionego prawnika. 
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Dalej jest ju¿ tylko gorzej. 

Trudno znaleŸæ informacjê, z jakiego roku pochodzi dane zestawienie. Najczêœciej s³yszane odpowiedzi to: sucha recytacja 

o œwiadczeniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej i ogólnie recytowanie formu³ek. Od razu czujê, ¿e ktoœ nie ma 

pojêcia, o co pytam i maskuje swoj¹ bezradnoœæ technik¹ zdartej p³yty. 

Osoba na infolinii miejskiej miasta Poznania próbuje pomóc, prosz¹c o telefon nastêpnego dnia, kiedy bêdzie pracownik 

merytoryczny, ale nie dysponuje list¹ zatrudnionych prawników i ich obszarami dzia³ania. 

Podczas rozmów czêsto pojawia siê informacja, ¿e wsparcie by³o œwiadczone tylko w ramach jakiegoœ projektu. 

Równie czêsto – informacja, ¿e numer jest nieaktualny. Zdarza siê te¿, ¿e pojawiaj¹ siê warunki – tylko osobiste spotkanie 

(w dobie pandemii koronawirusa!), tylko w w¹skich godzinach, tylko porady z prawa pracy. Kolejne bariery. 

Próba uzyskania numeru do prawnika, który na pewno zna siê na temacie, spe³za na niczym. Jakby nie by³o takiego problemu. 

Czasami odpowiada mi po prostu g³ucha cisza i nie ma mo¿liwoœci uzyskania ¿adnej odpowiedzi. 

Du¿¹ barier¹ jest przewaga numerów stacjonarnych nad komórkowymi. To sprawia, ¿e mo¿na liczyæ tylko na ³ut szczêœcia, ¿e ktoœ 

odbierze telefon. 

Co wa¿ne: praktycznie nie ma mo¿liwoœci uzyskania bezp³atnej porady notariusza. Jedyny wariant to wziêcie udzia³ w Dniach 

Otwartego Notariatu, który odbywa siê raz w roku, mniej wiêcej w po³owie listopada. Innych opcji brak. 

£¹cznie mo¿na mówiæ o kilku namiarach. W skali kraju. Byæ mo¿e dalsze poszukiwania rozszerzy³yby tê listê, ale nieznacznie.

Niewiele lepsze efekty osi¹gnê³am decyduj¹c siê na poszukanie wariantu p³atnego. 

Wsparcie dla osób z niepe³nosprawnoœciami w opisach ofert prawników ogranicza siê do suchego stwierdzenia, 

czy dana kancelaria jest przystosowana architektonicznie do osób z niepe³nosprawnoœciami, czy nie. 
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Kiedy próbujê znaleŸæ informacjê o ubezw³asnowolnieniu na podstawie firmowych blogów, jest jeszcze gorzej. 

Informacje s¹ szcz¹tkowe, niepe³ne, ograniczaj¹ siê najczêœciej do definicji i tego, kto mo¿e z³o¿yæ taki wniosek. 

Czasem pojawia siê wzmianka o najczêœciej zadawanych pytaniach …i szacowanych kosztach. 

Najbardziej utkwi³o mi w g³owie opisanie ubezw³asnowolnienia i równoczesne zapewnienie o mo¿liwoœci 

za³atwienia sprawy w sposób empatyczny, kulturalny, taktowny, o „ludzkim spojrzeniu”. Nie ma jednak ani s³owa 

o tym, co to znaczy. Ani s³owa o przedstawieniu jego licznych konsekwencji czy alternatyw. 

Mo¿e to tylko moje odczucie? Wiele miesiêcy pracy „na rozdro¿u” potrafi wyœrubowaæ oczekiwania. Zdarzy³a siê równie¿ 

informacja o ofercie dla osób, które chc¹ zaskar¿yæ wyrok ubezw³asnowolnienia oraz o mo¿liwoœci sprawdzenia zasadnoœci 

wniosku lub unikniêciu ubezw³asnowolnienia. Nie ma tam zbyt wiele szczegó³ów, ale jest to jakieœ œwiate³ko w tunelu.

Konkluzja. Jako potencjalna klientka poszukuj¹ca wsparcia, jestem pozostawiona sama sobie.”
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W Polsce istnieje instytucja bezp³atnych porad prawnych.

Co do zasady w Poznaniu za pomoc osobom niepe³nosprawnym 

odpowiada Wydzia³ Zdrowia i Spraw Spo³ecznych. Podobnie 

jest w innych miastach naszego kraju (szukaj: 

. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie zawsze rodzic znajdzie tam pomoc, której szuka 

lub jako klient nie zawsze spe³nia warunki, aby z niej skorzystaæ. 

Z biegiem czasu ulegaj¹ dezaktualizacji adresy i kontakty lub koñcz¹ siê 

projekty, w ramach których wsparcie by³o realizowane.

Podjêliœmy siê pojedynczej weryfikacji i w wymienionych 

miejscach uzyskaliœmy odpowiedŸ dotycz¹c¹ warunków 

i zakresu wsparcia (stan na grudniu 2021 roku).

Wydzia³ Zdrowia 

i Spraw Spo³ecznych w danym mieœcie)

Fundacja "Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji”

ul. M³yñska 3/13, 61-729 Poznañ

tel. 661 750 356, biuro@centrum-mediacji.org

?  telefoniczne dy¿ury odbywaj¹ siê cyklicznie raz na 2-3 miesi¹ce;

?  informacje o terminach mo¿na uzyskaæ na stronie Fundacji 

    oraz na stronie Miasta Poznañ.
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Fundacja Togatus Pro Bono

ul. Warmiñska 7/1, 10-544 Olsztyn

tel. 884 938 188, fundacja@togatus.pl 

?  

?  dostêpna jest zarówno forma on-line, jak i off-line

?  konieczne jest zapisanie siê z wyprzedzeniem – podczas pandemii COVID-19   

    porady s¹ œwiadczone tak¿e mailowo lub przez wideoporadê;

?  prawnik mo¿e pomóc sporz¹dziæ pismo lub doradziæ w kwestii 

    ubezw³asnowolnienia lub innej formy wspieranego podejmowania decyzji, 

    ale nie reprezentuje w s¹dzie.

Obecnie na terenie kraju dzia³a 25 punktów porady prawnej. 

W 2022 roku ta liczba wzroœnie do 38 i bêd¹ wœród nich punkty 

na terenie Wielkopolski (niestety nie w Poznaniu). 

Godziny udzielania porad: przez 4 godziny dziennie, w zale¿noœci 

od godzin otwarcia danego punktu.

porady dla rodziców/opiekunów, jak i osób  z niepe³nosprawnoœciami; 

ul. S³owackiego 25/5, 60-822 Poznañ

lex@grupagestor.com

?  bezp³atne porady prawne s¹ œwiadczone tylko osobiœcie we wtorki 

    na godziny 15:30 i 16:30;

?  porady dla rodziców, jak i osób  z niepe³nosprawnoœciami; 

?  równie¿ wsparcie zwi¹zane ze wspomaganym podejmowaniem decyzji. 

Biuro doradcze „Gestor”

GDZIE SZUKAÆ POMOCY PRAWNEJ?

BEZP£ATNE PORADY PRAWNE:



Ksi¹¿kiewicz Muchowicz 

Kancelaria Radców Prawnych s. p.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Gulik

ul. 3 Maja 47/9, 61-728 Poznañ

tel. 793 667 775, kancelaria@ksiazkiewicz-muchowicz.pl

ul. S³owackiego 44, 62-065 Grodzisk Wlkp.

filia: ul. M³yñska 3/13, 61-729 Poznañ

tel. 661 750 356, andrzej.gulik@gw-adwokaci.pl

Kancelaria Adwokacka Jerzy Wysoczañski

ul. M³yñska 3/13, 61-729 Poznañ

tel. 600 398 272, jerzy.wysoczanski@gw-adwokaci.pl
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REKOMENDOWANE ODP£ATNE PORADY PRAWNE:

§

§

§

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹

ul. G³ogowa 2B, 02-639 Warszawa
https://new.psoni.org.pl 

Radca prawny Micha³ Orzechowski

tel. 516 187 212, michal.orzechowski@psoni.org.pl

?

?  godziny udzielania porad: od 8:00 do 15:00 ( .

  porady dla osób z niepe³nosprawnoœciami oraz rodziców i opiekunów;

forma on-line, jak i off-line)

§


