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Młodzi Warszawiacy, 
oddaję w Wasze ręce kolejną część Warszawskiego Informatora Rodzinnego, tym razem stworzoną z myślą o osobach w wieku  
13-19 lat. Powstała po to, aby zwiększać świadomość i wspierać aktywność młodych ludzi. 
Niniejsza publikacja pozwala lepiej zrozumieć nasze miasto. Dostarcza informacji o ustroju i strukturze władzy w Warszawie oraz 
wskazówek, jak załatwić sprawy urzędowe. Zawiera także katalog praw przysługujących młodym oraz kontakty do organizacji 
i instytucji, które udzielają pomocy w razie problemów. Prezentuje możliwości angażowania się i aktywnego uczestnictwa w życiu  
lokalnej społeczności (szkolnej, osiedlowej i dzielnicowej) poprzez: konsultacje społeczne, inicjatywę lokalną, budżet partycypacyjny, 
wolontariat, działalność w organizacjach pozarządowych, uczestnictwo w samorządzie uczniowskim i Młodzieżowej Radzie Dzielnicy.
Treści i grafika zostały skonsultowane z Waszymi przedstawicielami, tj. Młodzieżową Radą m.st. Warszawy. Również każdy z Was 
może przedstawić swoje sugestie, które zostaną uwzględnione w kolejnym wydaniu Informatora. Aktualizowaną na bieżąco 
publikację znajdziecie na stronie www.informatorrodzinny.um.warszawa.pl.
Mam nadzieję, że to nowe, zaktualizowane i ulepszone wydanie, które trzymacie w rękach, będzie dla Was nie tylko przydatne  
i pomocne jako kompendium wiedzy, ale przede wszystkim stanie się inspiracją do działania, realizacji własnych, śmiałych pomysłów 
i odkrywania potencjału naszego miasta.

        Prezydent m.st. Warszawy

          Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Ustrój Warszawy zmieniał się parokrotnie w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat. Zgodnie z ustawą o ustroju m.st. Warszawy  
z 15 marca 2002 r. stolica jest gminą mającą status miasta 
na prawach powiatu, podzieloną na 18 dzielnic będących 
jednostkami pomocniczymi m.st. Warszawy. Mamy zatem w 
Warszawie dwa szczeble zarządzania: miejski i dzielnicowy. 
Pierwszym zarządza Rada m.st. Warszawy oraz Prezydent 
Miasta. 
Do ich zadań należą zarówno zadania własne, jak i te zlecone 
przez administrację rządową, w tym wynikające ze stołecznego 
charakteru Warszawy. Sprawami, które bezpośrednio dotyczą 
obywateli i mają charakter lokalny, zarządzają władze 
poszczególnych dzielnic, tj. rady i zarządy dzielnic, na których 
czele stoją burmistrzowie  (więcej o dzielnicach piszemy na 
stronie 8). 

Wszystkie pełnoletnie osoby niepozbawione praw wyborczych 
mogą brać udział w wyborach samorządowych. Są one równe, 
bezpośrednie, powszechne i tajne.

Mieszkańcy głosują na:
l	Prezydenta m.st. Warszawy
l	radnych m.st. Warszawy
l	radnych dzielnicy.
Masz zatem wpływ na obydwa szczeble zarządzania miastem.

SZCZEBEL DZIELNICOWY

ZARZĄD DZIELNICY
(składa się z od 3 do 5 członków 

- w zależności od liczby 
mieszkańców. W skład wchodzi 

BURMISTRZ oraz ZASTĘPCY 
BURMISTRZA oraz pozostali 

członkowie ZARZĄDU) 

RADA DZIELNICY
(wybierana na czteroletnią 

kadencję, liczba radnych zależy 
od liczby mieszkańców 

w danej dzielnicy) 

MŁODZIEŻOWA 
RADA DZIELNICY
(organ konsultacyjny) 

MŁODZIEŻOWA RADA 
M.ST. WARSZAWY
(organ konsultacyjny)

RADA MIASTA
(organ stanowiący 

i kontrolny, w jego skład 
wchodzi 60 radnych)

2-4 ZASTĘPCÓW PREZYDENTA
(wybierani przez PREZYDENTA)

SEKRETARZ
(wybierany przez PREZYDENTA)

SZCZEBEL MIEJSKI

SZCZEBEL DZIELNICOWY

URZĄD DZIELNICY

SKARBNIK
(wybierany przez PREZYDENTA)

BIURA URZĘDU

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
(organ wykonawczy)
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Prezydent m.st. Warszawy jest organem wykonawczym 
miasta. Do jego kompetencji należą zarówno gminne, jak  
i powiatowe zadania publiczne: 
 – zarządzanie instytucjami miejskimi (m.in. kieruje pracą  
 Urzędu m.st. Warszawy),
 – realizowanie budżetu miasta,
 – odpowiedzialność za wykonywanie uchwał Rady,
 – gospodarowanie mieniem miasta,
 – dbałość o bezpieczeństwo publiczne w mieście,
 – zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek  
 organizacyjnych m.st. Warszawy,
 – funkcje reprezentacyjne i promocja miasta.

Część swoich kompetencji Prezydent wykonuje m.in. za 
pośrednictwem:
 – Zastępców,
 – Sekretarza,
 – Skarbnika,
 – burmistrzów dzielnic,
 – jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy: szkół, żłobków, 
przedszkoli, ośrodków sportu i rekreacji, Straży Miejskiej  
m.st. Warszawy, Urzędu Pracy, Zarządu Transportu Miejskiego, 
Zarządu Oczyszczania Miasta, Zarządu Dróg Miejskich, a także 
ośrodków pomocy społecznej, itd.

Prezydent określa regulamin organizacyjny Urzędu Miasta.  
Z jego zapisów wynika, że podstawową komórką organizacyjną 
Urzędu są biura, które rozstrzygają sprawy na terenie całej 
Warszawy.

   Statut m.st. Warszawy, regulamin i schemat  
   organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy dostępne są  
   na: www.bip.warszawa.pl

Rada m.st. Warszawy jest organem stanowiącym  
i kontrolnym. Decyduje o najważniejszych sprawach miasta 
i nadzoruje działania Prezydenta. Zasiada w niej 60 radnych 
wybieranych w wyborach powszechnych. Pracami Rady kieruje 
wybierany spośród jej członków przewodniczący, który wraz  
z wiceprzewodniczącymi tworzy prezydium Rady.
Do zadań Rady m.st. Warszawy należy w szczególności:
 – uchwalanie statutu miasta, czyli dokumentu określającego  
m.in. zakres i zasady działania m.st. Warszawy oraz  
kompetencje Rady m.st. Warszawy i Prezydenta m.st.  
Warszawy,
 – uchwalanie budżetu, czyli planu dochodów i wydatków  
 gminy na dany rok. Rozliczanie Prezydenta z jego  
 wykonania, tzn. ocena, czy pieniądze wydano tak, jak to  
 zostało zaplanowane,
 – wybór kierunku rozwoju miasta, uchwalanie miejscowych  
 planów zagospodarowania przestrzennego, wieloletniego  
 planu inwestycyjnego,
 – podejmowanie uchwał w sprawach: herbu, nazw ulic  
 i placów publicznych, wznoszenia pomników oraz  
 nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.

   Sesje Rady m.st. Warszawy są otwarte dla  
   publiczności i każdy zainteresowany tematem obrad  
   może na taką sesję przyjść (dostępne są również  
   transmisje online).

   Informacje i harmonogram sesji znajdziesz na: 
   www.radawarszawy.um.warszawa.pl
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Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic, czyli jednostek 
terytorialnych, które pełnią funkcję pomocniczą w stosunku 
do miasta. Realizują one podstawowe potrzeby mieszkańców  
i odpowiadają za lokalne sprawy. 
Są to m.in. sprawy związane z:
1. inwestycjami, np. remonty dróg gminnych, budowa  
 basenu, modernizacja ścieżki rowerowej, rewitalizacja  
 parku,
2. funkcjonowaniem przedszkoli, szkół, ośrodków sportu  
 i rekreacji, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej,  
 bibliotek, żłobków,
3. utrzymywaniem czystości i porządku,
4. działalnością kulturalną,
5. współpracą z organizacjami pozarządowymi,
6. ochroną środowiska i ochroną zwierząt,
7. utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,
8. prowadzeniem ewidencji ludności i działalności  
 gospodarczej,
9. wydawaniem dowodów osobistych,
10. rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy,
11. pobieraniem podatków i opłat lokalnych,
12. zarządzaniem gminnymi zasobami lokalowymi  
 i nieruchomościami położonymi na obszarze dzielnicy.
Zadania i kompetencje Dzielnicy realizowane są przez:
 – Radę Dzielnicy,
 – Zarząd Dzielnicy.
Godziny otwarcia Urzędów dzielnic:
Poniedziałek: 8.00-18.00*
Wtorek-piątek: 8.00-16.00 
 * w poniedziałki po 16.00 pracują komórki odpowiedzialne za bezpośredni 
kontakt z interesantami czyli: Wydział Obsługi Mieszkańców (patrz strona 
15); stanowiska kasowe w Wydziale Budżetowo-Księgowym; Delegatura 
Biura Administracji i Spraw Obywatelskich; punkt przyjmowania wniosków 
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

BEMOWO

www.bemowo.waw.pl

ul. Powstańców Śląskich 70

tel. 22 443 76 44

BIAŁOŁĘKA

www.bialoleka.waw.pl

ul. Modlińska 197

tel. 22 676 76 70

BIELANY

www.bielany.waw.pl

ul. S. Żeromskiego 29

tel. 22 373 33 33

MOKOTÓW

www.mokotow.waw.pl

ul. Rakowiecka 25/27

tel. 22 443 65 00, 22 443 65 01

ul. Wiktorska 91a

tel. 22 443 65 02, 22 443 65 03

OCHOTA

www.urzadochota.waw.pl

ul. Grójecka 17a

tel. 22 578 35 00

PRAGA-POŁUDNIE

www.pragapld.waw.pl

ul. Grochowska 274

tel. 22 443 55 55

PRAGA-PÓŁNOC

www.praga-pn.waw.pl

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15

tel. 22 443 79 00

REMBERTÓW

www.rembertow.waw.pl

ul. gen. A. Chruściela „Montera” 28

tel. 22 443 38 89

ŚRÓDMIEŚCIE

www.srodmiescie.warszawa.pl

ul. Nowogrodzka 43

tel. 22 699 80 00

TARGÓWEK

www.targowek.waw.pl

ul. L. Kondratowicza 20

tel. 22 443 87 27

URSUS

www.ursus.warszawa.pl

pl. Czerwca 1976 r. nr 1

tel. 22 443 60 00

URSYNÓW

www.ursynow.pl

al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel. 22 443 71 00

WAWER

www.wawer.warszawa.pl

ul. Żegańska 1

tel. 22 443 70 00

WESOŁA

www.wesola.waw.pl

ul. W. Raczkiewicza 33

tel. 22 773 60 00

WILANÓW

www.wilanow.pl

ul. F.  Klimczaka 2

tel. 22 443 50 00

WŁOCHY

www.ud-wlochy.waw.pl

al. Krakowska 257

tel. 22 443 44 44

WOLA

www.wola.waw.pl

al. Solidarności 90

tel. 22 443 59 00

ŻOLIBORZ

www.zoliborz.org.pl

ul. J. Słowackiego 6/8

tel. 22 560 13 13
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Warszawa, tak jak każde miasto, by funkcjonować i rozwijać 
się, potrzebuje budżetu. Pieniądze z budżetu przeznaczane są 
na realizację różnych zadań publicznych, między innymi na 
rozwój infrastruktury, a więc na przykład budowę drugiej linii 
metra i ścieżek rowerowych, edukację, sport, kulturę, transport 
publiczny, oczyszczanie miasta czy pomoc społeczną i ochronę 
zdrowia. 
Skąd miasto bierze fundusze, które pozwalają mu na działanie 
w tak wielu różnych obszarach? Na warszawski budżet składają 
się dochody pochodzące aż z 74 źródeł. Niektóre z nich 
zapewniają bardzo wysokie wpływy, jak choćby płacony przez 
mieszkańców Warszawy podatek dochodowy czy podatek 
od nieruchomości. Ważną rolę odgrywają zyski ze sprzedaży 
biletów komunikacji miejskiej, biletów wstępu do instytucji  

i placówek miejskich związanych z kulturą, sportem i rekreacją. 
Miasto otrzymuje też dotacje z Unii Europejskiej i innych źródeł. 
Często zastanawiamy się, ile kosztuje realizacja zadań 
publicznych. Ile trzeba wydać na autobus, ławkę czy projekcję 
filmu w kinie plenerowym, a ile na budowę boiska? Utrzymanie 
miasta wiąże się z wysokimi kosztami związanymi z wydatkami 
na edukację i kulturę, drogi i oświetlenie, mieszkalnictwo 
czy komunikację miejską. Poniżej zaprezentowane zostały 
przykładowe koszty różnych miejskich działań. Pamiętaj, że są 
to kwoty szacunkowe, a na ostateczny koszt może mieć wpływ 
wiele dodatkowych czynników.
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Warszawa jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które 
posiada spisaną i oficjalną politykę młodzieżową. Program 
przyjęty został do realizacji na mocy zarządzenia nr 87/2016 
Prezydenta m.st. Warszawy. Dokument uwzględnia cele 
i kierunki działań wyznaczone przez przyjęte dotychczas 
miejskie strategie i programy. Zawiera on także zapisy 
bardziej szczegółowe, określa konkretne działania, jakie 
organy samorządu podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz 
wspierania potencjału i rozwoju młodych osób mieszkających 
w Warszawie.
 „Miasto z klimatem dla młodych” – czyli jakie?
Celem głównym Programu jest stworzenie „miasta z klimatem 
dla młodych”, czyli takiego, które zapewnia warunki do 
życia, nauki i pracy odpowiadające potrzebom młodzieży, 
rozwija potencjał młodych i umożliwia młodzieży udział  
w podejmowaniu decyzji, które jej dotyczą.
Dodatkowo w Programie wyznaczono dwa cele strategiczne: 
I. Poprawę jakości życia młodzieży w mieście
II. Wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta
 „Młoda Warszawa” obejmuje najważniejsze dla młodzieży 
obszary m.in.: zatrudnienie, zdrowie i profilaktykę, edukację, 
kulturę, wypoczynek, sport i rekreację, sprawy mieszkaniowe, 
integrację społeczną, potrzeby młodych rodzin, miejskie 
przestrzenie dla młodzieży, bezpieczeństwo, dostęp do 
informacji, samorządność uczniowską i młodzieżowe rady, 
udział w podejmowaniu decyzji dotyczących miasta, inicjatywy 
młodzieżowe i wolontariat.

Młodzież – czyli kto? 
Zgodnie z założeniami Programu młodzież to osoby w wieku  
13-26 lat. Osoby w wieku 13 lat weszły już w okres dojrzewania 
i nabyły ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zaś 
26 lat to symboliczna granica pewnego etapu życia (świata 
studenckiego i wejścia w świat dorosłych). 
Niezależnie od wieku młodzież postrzegana jest jako grupa 
najaktywniejsza, o największym potencjale. Grupa, w którą 
warto i powinno się inwestować, bowiem za kilka lat to ona 
będzie kształtować rzeczywistość.
Eksperci od własnego świata
Najlepszymi ekspertami od „świata młodzieży” są sami 
młodzi ludzie. Dlatego też w przygotowanie Programu, poza 
pracownikami Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic 
oraz innych miejskich placówek, włączono liczne środowiska 
młodzieżowe oraz organizacje działające na ich rzecz. W ten 
sposób zapewniono młodzieży możliwość współdecydowania 
o sprawach, które bezpośrednio jej dotyczą. Młodzi ludzie 
brali udział w procesie od samego początku – pomagali 
właściwie sformułować cele i określić obszary programu,  
a następnie uczestniczyli w konsultacjach społecznych. Dzięki 
temu Program odpowiada na rzeczywiste potrzeby grupy, 
której dotyczy.

 Treść Programu znajduje się na stronie:
 www.bip.warszawa.pl w Zarządzeniu nr 87/2016  
 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.01.2016 r.
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Wesoła jest częścią Warszawy od 2002 roku, 
to najmłodsza dzielnica miasta. Większość 
mieszkańców zdecydowała o wejściu 
ówczesnego miasta Wesoła do struktur 
Warszawy podczas referendum 
27 października 2001.

Warszawa ma swoje ciastko. Jest nim „Zygmuntówka” składająca 
się z ciasta migdałowego, musu czekoladowego, konfitury 
żurawinowej, bitej śmietany i korony z bezy. Stworzył ją Witold 
Teledziński, właściciel cukierni NOVA, w ramach konkursu 
ogłoszonego w 2009 roku. Nazwę „Zygmuntówka” wyłoniono 
spośród propozycji nadesłanych przez internautów.

Zegar Milenĳny odsłonięty 
w sylwestrową noc roku 
2000 na Pałacu Kultury  
i Nauki jest trzecim 
najwyższym zegarem 
wieżowym na świecie. 
Umieszczony na 
42 kondygnacji PKiN, 
ustępuje jedynie zegarom 
na Abraj Al Bait w Mekce 
oraz NTT DoCoMo Yoyogi 
Building w Tokio.

Wawer to największa pod względem 
powierzchni dzielnica Warszawy. 
Ta prawobrzeżna jednostka pomocnicza 
m.st. Warszawy liczy 79,7 km² 
i w znacznej części pokryta jest 
terenami zielonymi. 

Najdłuższą ulicą w Warszawie 
jest Wał Miedzeszyński liczący 
14,6 km, zaś najkrótszą ulicą 
jest Rabarbarowa mająca 
około 11 m. 

Zieleń jest jedną z największych wartości 
Warszawy. Blisko 20 000 ha czyli 21% 
powierzchni miasta zajmują tereny 
zielone co sprawia, że stolica, zwłaszcza 
przez odwiedzających ją turystów, 
uważana jest za zielone miasto.

Najdłuższy dom w Warszawie liczy w linii 
prostej 508 m. Ten mieszkalny blok przy 
ul. Kĳowskiej, nieopodal Dworca 
Wschodniego, nazywany jest „tasiemcem”.

Hanna Gronkiewicz-Waltz jest pierwszą 
kobietą, która objęła stanowisko Prezydenta 
m.st. Warszawy. Sprawuje rządy od 2006 
roku, a w 2014 została wybrana na trzecią 
kadencję. 

Patronem Warszawy jest błogosławiony Władysław  
z Gielniowa. Ten polski poeta-pieśniarz średniowieczny, 
kaznodzieja, bernardyn żyjący na przełomie XV i XVI 
wieku został ogłoszony głównym patronem Warszawy 
przez Papieża Jana XXIII 19 grudnia 1962 roku.

Niewielu warszawiaków wie, że od nazw karczm pochodzą nazwy dwóch 
warszawskich dzielnic. Ochota pochodzi od nazwy starej karczmy, która w roku 
1835 stanęła przy Szosie Krakowskiej. Nazwa Wawer również została zaczerpnięta 
od mieszczącej się na tych terenach karczmy, która była świadkiem wielu wydarzeń 
historycznych, szczególnie w 1831 roku, podczas powstania listopadowego.  

Prawie 2000 razy przyznano 
wyróżnienie „Zasłużony dla 
Warszawy”. Jest to wyróżnienie, 
które przyznane może zostać 
obywatelom Polski i cudzoziemcom 
oraz jednostkom organizacyjnym, 
które wyróżnia działalność na rzecz 
stolicy, szczególnie w sferze 
społecznej, edukacyjnej i naukowej. 

O godz. 11.15 z wieży Zamku Królewskiego w Warszawie trębacz 
wygrywa hejnał. Jest to godzina, na której zatrzymał się zegar na 
Wieży Królewskiej podczas bombardowania Warszawy w czasie
II wojny światowej. Melodia powstała na podstawie pieśni 
patriotycznej „Warszawianka” oraz nieformalnego hymnu 
Mokotowa – „Marsz Mokotowa”. 

Budowa I linii metra trwała 25 lat. 
Rozpoczęta została w 1983 roku i trwała 
ćwierć wieku, aż do oddania ostatnich 
trzech stacji w 2008.



Miejskie Centrum Kontaktu – Warszawa 
19 115

Wydział Obsługi Mieszkańców

Jak załatwić dowód osobisty?

Jak załatwić prawo jazdy?

Jak załatwić paszport?

Karta Młodego Warszawiaka

Jak złożyć wniosek/skargę?
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Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 ułatwia codzienne 
życie w mieście. Nie musisz rozumieć skomplikowanych 
struktur urzędowych. Skomunikujesz się z Urzędem za pomocą 
kilku kanałów kontaktu przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. Numer 19115 udziela informacji, przyjmuje 
zgłoszenia i interwencje oraz wnioski i pomysły związane  
z życiem wszystkich dzielnic miasta. 

Szukaj informacji 
W Miejskim Centrum Kontaktu dowiesz się, jak załatwić sprawy 
urzędowe, znajdziesz także wiele innych przydatnych informacji, 
np. gdzie znaleźć miejsca free graffiti, najbliższą stację Veturilo, 
bezpłatną komunikację po Wiśle lub miejsca, w których można 
rozpalić ognisko albo grilla. 
 Szukaj informacji na portalu 
 www.warszawa19115.pl 

 zadzwoń pod numer 19115* 

 wyślij pytanie mailem na: kontakt@um.warszawa.pl 
 lub skorzystaj z czatu.
* telefon płatny wg stawek operatora

Interweniuj! 
Jeśli widzisz jakiś problem w mieście: dziurę w chodniku, 
zniszczoną ławkę, na Twoim przystanku brakuje rozkładu jazdy, 
a autobus, którym jeździsz często się spóźnia lub trawnik koło 
Twojego domu  zamienił się w śmietnik – poinformuj o tym 
19115. 
Zrób zdjęcie i opisz problem. Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji 
mobilnej Warszawa 19115 lub z portalu, albo po prostu 
zadzwoń. 

Pamiętaj, że zawsze na podstawie numeru sprawy, który 
dostaniesz przy zgłoszeniu, możesz sprawdzać,  co dzieje się ze 
zgłoszonym przez Ciebie problemem. 
Wyjdź z inicjatywą! 
Jeśli masz pomysł na zmiany w mieście: lepsze zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej, nowe ławki na podwórku, 
siłownie plenerowe, wydarzenie kulturalne lub sportowe, które 
powinno zorganizować Miasto… Wyraź to! Poprzez portal, 
aplikację lub telefon możesz zgłosić swoje propozycje zmian, 
które sprawią, że Warszawa będzie nowocześniejsza i bardziej 
przyjazna.
Bądź na bieżąco!
Jeśli chcesz dostawać aktualne informacje z życia miasta, 
skorzystaj koniecznie z aplikacji Warszawskiego Systemu 
Powiadomień. Sam określisz, z jakiej dzielnicy i na jaki temat 
chcesz dostawać informacje.
Jeżeli masz ukończone 18 lat – załóż zaufany profil na ePUAP, 
potwierdź go osobiście i od tej pory kontaktuj się z urzędem  
i składaj wnioski online. 
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Lokalizacje oraz kontakty do WOM-ów znajdziesz na:
www.um.warszawa.pl 
zakładka: Załatw sprawę w urzędzie

WOM-y znajdują się w każdym Urzędzie Dzielnicy. 
Czynne są w tygodniu 8.00-16.00 (w poniedziałki 
dłużej: 8.00-18.00) (patrz strona 8).

Pobierz numerek na miejscu lub umów wizytę online 
na: www.rezerwacje.um.warszawa.pl

Wydziały Obsługi Mieszkańców (WOM) to punkty pierwszego 
kontaktu mieszkańców z Urzędem. WOM-y znajdują się we 
wszystkich dzielnicach Warszawy. 

Do zakresu ich działania należy w szczególności:
1. wykonywanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą
 mieszkańców w zakresie:
 – wydawania dokumentów (np. dowód tożsamości, prawo  
 jazdy, dowód rejestracyjny),
 – przyjmowania korespondencji,
 – udostępniania mieszkańcom odpowiednich materiałów  
 informacyjnych, w tym formularzy i wzorów dokumentów,
 – udzielania informacji o procedurach i przebiegu   
 rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów,
 – przekazywania mieszkańcom decyzji administracyjnych 
 i innych dokumentów dotyczących wniesionej sprawy,
2. przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, 
 sprawozdań oraz analiz dotyczących Urzędu Dzielnicy  
 i wydziałów dla dzielnicy,
3. opracowywanie propozycji metod doskonalenia zasad  
 i procedur obsługi mieszkańców oraz wdrażanie ich po  
 akceptacji.

5
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Krok po kroku:
Krok 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie 
dowodu osobistego. Wniosek ten możesz otrzymać też  
w urzędzie dzielnicy.
Krok 2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście 
w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej (w Warszawie w urzędach dzielnic) lub wyślij za 
pomocą platformy ePUAP.
Krok 3. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
Krok 4. Dowód osobisty będzie gotowy nie później niż w ciągu 
30 dni od dnia złożenia wniosku. Zwykle trwa to jednak krócej. 
Możesz sprawdzić, na jakim etapie realizacji jest wniosek, 
wchodząc na stronę: www.obywatel.gov.pl.
Krok 5. Zgłoś się po odbiór dokumentu.

Potrzebne dokumenty:
l	wniosek o wydanie dowodu osobistego
l	kolorowa, aktualna i wyraźna fotografia, przedstawiająca  
 osobę w pozycji frontalnej, obejmująca wizerunek od  
 wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  
 zajmowała 70-80% fotografii
l	na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych  
 zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów  
 Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia,  
 a w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis  
 polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument  
 poświadczający obywatelstwo polskie.

Opłaty: brak.
 
  Szczegółowe informacje znajdziesz na:
  www.um.warszawa.pl
  zakładka: Załatw sprawę w urzędzie 
  – sprawy obywatelskie.

4.5.

2.
3.

1.

35 mm
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Krok po kroku:
Krok 1. Zbierz wymagane dokumenty. 
Krok 2. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
Krok 3. Udaj się do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania, złóż wniosek wraz z załącznikami. 
Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
Krok 4. Odbierz Profil Kandydata na Kierowcę, który stanowi 
podstawę zapisu na szkolenie i umożliwia przystąpienie do 
egzaminu państwowego.
Krok 5. Po zdaniu egzaminu państwowego zgłoś się do Urzędu 
Dzielnicy w celu dołączenia dowodu dokonania opłaty za 
wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej.
Krok 6. Odbierz prawo jazdy.

  Informacje o przygotowanym do odbioru dokumencie  
  uzyskasz na stronie internetowej:
  www.kierowca.pwpw.pl

1.

2.

3.
4.

5.

6.

35 mm

Potrzebne dokumenty:
l	wniosek
l	orzeczenie lekarskie
l	kolorowa, aktualna i wyraźna fotografia, przedstawiająca  
 osobę w pozycji frontalnej, obejmująca wizerunek od  
 wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  
 zajmowała 70-80% fotografii
l	jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat, pisemna zgoda rodzica  
 lub opiekuna sporządzona w obecności urzędnika
l	kserokopia posiadanego prawa jazdy (opcjonalnie)
l	dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz  
 opłaty ewidencyjnej
l	oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy  
 o kierujących pojazdami – czyli oświadczenie o zamieszkaniu  
 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
l	oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 233 KK – czyli  
 o konsekwencjach złożenia fałszywych zeznań lub  
 podawania fałszywych informacji

Opłaty:
100,00 zł – opłata za wydanie prawa jazdy.
0,50 zł – opłata ewidencyjna.

Lokalizacje miejsc egzaminowania:
Targówek, ul. Odlewnicza 8
tel. 22 597 67 81
Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 127
tel. 22 861 51 97
Włochy, ul. Radarowa 1
tel. 22 499 53 52
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Dzięki stronie www.paszporty.msw.gov.pl szybko sprawdzisz, 
czy dokument jest już gotowy do odbioru.

Potrzebne dokumenty:
l	wniosek o wydanie dokumentu paszportowego
l	kolorowa, aktualna i wyraźna fotografia, przedstawiająca  
 osobę w pozycji frontalnej, tak aby twarz zajmowała  
 70-80% fotografii
l	oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej
l	dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo  
 polskie (do wglądu), np. paszport lub dowód osobisty
l	dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej
l	pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów
l	wzory poprawnie wypełnionych wniosków.

Opłaty:
Paszport to wydatek 140 zł. 50% zniżki przysługuje m.in. 
uczniom od 13 roku życia (dla uczniów poniżej 13 r.ż - 30 zł), 
studentom, emerytom, rencistom i kombatantom. Za to ci, 
którzy paszport zniszczyli lub zgubili, płacą za nowy o 200% 
więcej.

 Wykaz organów paszportowych znajdziesz na:
 www.mazowieckie.pl
 zakładka: Dla Klienta – Paszporty.

Krok po kroku:
Krok 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
Krok 2. Zbierz wymagane dokumenty.
Krok 3. Złóż wniosek oraz potrzebne dokumenty w dowolnym 
organie paszportowym na terenie całego kraju.
Krok 4. Dzięki stronie: www.obywatel.gov.pl (zakładka: 
Wyjazd za granicę) możesz sprawdzić, czy Twój paszport jest 
już gotowy do odbioru, zazwyczaj trwa to krócej niż 30 dni.
Krok 5. Zgłoś się po odbiór dokumentu.

1.

2. 3.

4.5.

35 mm
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Krok po kroku:
Krok 1. Przyjdź do Punktu Obsługi Pasażera ZTM.
Krok 2. Wypełnij wniosek, dołącz aktualne zdjęcie i pokaż 
wymagane dokumenty.
Krok 3. Odbierz swoją Kartę Młodego Warszawiaka.
Wniosek dla dziecka składa jego rodzic lub opiekun prawny.
Jeśli posiadasz wymagany nośnik, e-hologram możesz wgrać 
od ręki w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM lub w Wydziale 
Obsługi Mieszkańców w dzielnicy. Pamiętaj, aby przedstawić 
wymagane dokumenty.

Potrzebne dokumenty: 
l	wniosek podpisany przez pełnoletnie osoby, w przypadku  
 osób niepełnoletnich wniosek składają rodzice 
l	dokumenty potwierdzające rozliczenie PIT w Warszawie
l	dokument potwierdzający tożsamość
l	dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa,  
 w przypadku wnioskowania o karty dla dzieci  (np. akt  
 urodzenia dziecka)
l	spersonalizowane karty miejskie lub inne nośniki   
 akceptowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (jeśli  
 nie masz karty miejskiej, weź ze sobą aktualne zdjęcie). 

  Po zakończeniu edukacji lub ukończeniu 26. roku 
  życia możesz zamienić Kartę Młodego Warszawiaka  
  na Kartę Warszawiaka

 Więcej informacji na:
 www.ztm.waw.pl
 w zakładce Karta Warszawiaka. 

Co to jest?
Karta Młodego Warszawiaka to spersonalizowana karta 
zbliżeniowa dostępna na nośnikach akceptowanych przez 
Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), np. karta miejska, karta 
ucznia czy elektroniczna legitymacja studencka z wgranym 
e-hologramem tzn. uprawnieniami do korzystania ze zniżek 
w programie Karta Warszawiaka, przeznaczonym dla osób 
mieszkających i płacących podatki w stolicy.
Do czego uprawnia?
Posiadając Kartę Młodego Warszawiaka możesz korzystać ze 
zniżek na bilety w komunikacji miejskiej i w wielu miejscach 
związanych z kulturą, oświatą czy sportem. Zapłacisz mniej 
za karnet do siłowni, pływalni, kupisz tańszy bilet do kina, 
muzeum, teatru, otrzymasz zniżkę na kurs języka obcego. Pełna 
lista w Katalogu ofert na www.karta.um.warszawa.pl.
Kto może korzystać?
Karta Młodego Warszawiaka jest imienna, więc może z niej 
korzystać tylko właściciel. Przysługuje dzieciom i młodzieży 
do ukończenia 21 lat, których rodzice mieszkają w Warszawie  
i rozliczają tu podatki, oraz studentom do ukończenia 26. roku 
życia.

1.
zielony 
dla osoby 
indywidualnej

niebieski 
dla rodziny

pomarańczowy 
dla rodziny 
z trójką dzieci

2.

3.4.
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Krok po kroku:
Krok 1. Sporządź wniosek lub skargę, pamiętając o za-
mieszczeniu swojego imienia, nazwiska oraz adresu.
Krok 2. Dołącz kserokopie dokumentów, które mogą pomóc  
w rozpatrzeniu wniosku lub skargi (np. zdjęcia, oświadczenia 
itd.).
Krok 3. Złóż gotowy  wniosek lub skargę.
Krok 4. Otrzymasz wiadomość o sposobie załatwienia wniosku 
lub skargi. Organ właściwy powinien udzielić odpowiedzi na 
wniosek lub skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 
w ciągu miesiąca.

Potrzebne dokumenty:
l	wniosek lub skarga

 Więcej informacji:
 www.um.warszawa.pl
 zakładka: Załatw sprawę w urzędzie

Czym jest wniosek?
Wniosek nie zawiera zarzutu nieprawidłowej działalności 
organu czy też jego pracownika (w przeciwieństwie do skargi), 
lecz zawsze ma na celu ulepszenie, poprawę istniejącej sytuacji, 
a więc odnosi się do działania w przyszłości. Poprzez wniosek 
i zawarte w nim propozycje, można dążyć np. do poprawy 
funkcjonowania urzędu, lepszej jego organizacji, bardziej 
przyjaznej mieszkańcom, ułatwiającej kontakt i usprawniającej 
załatwianie spraw. Wniosek może być też złożony w celu 
lepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców 
w różnych sferach działalności miasta, np. poprzez budowę 
placów zabaw, ustawienia w parku większej ilości ławek, 
zmian w kursowaniu środków komunikacji miejskiej, tak aby 
dostosować je do potrzeb mieszkańców.
Czym jest skarga?
Skarga jest wyrazem niezadowolenia z działania organu 
administracji publicznej lub jego pracownika. Jeśli sprawa jest 
prowadzona przez pracownika urzędu lub przez Prezydenta 
m.st. Warszawy w sposób przewlekły, nierzetelny lub nie-
staranny, wtedy przysługuje nam prawo złożenia skargi. 
Niezadowolenie budzić może również niewłaściwy sposób 
zachowania się pracownika urzędu, nieżyczliwy i nieuprzejmy 
w stosunku do mieszkańca.

1. 2. 3.

4.



Samorząd uczniowski

Młodzieżowa Rada Dzielnicy  
i Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy 

Aktywna Warszawska Młodzież

Inicjatywa lokalna

Budżet partycypacyjny

Konsultacje społeczne

Miejsca aktywności lokalnej i domy 
sąsiedzkie 

Wolontariat

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

Dostęp do informacji publicznej
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l	Zyskujesz wpływ na życie szkoły, na współdecydowanie  
 w wielu sprawach, na wyrażanie własnych opinii.
l	Aktywność może mieć pozytywny wpływ na Twoją ocenę  
 z zachowania.
l	Dzięki podejmowanym działaniom możesz rozszerzyć grono  
 znajomych i rozwijać swoje pasje. 
Warto zdobywać nowe doświadczenia i działać na rzecz 
lokalnej społeczności, ponieważ może to stanowić cenny wpis 
do CV. Osoby podejmujące różnego rodzaju działania są bardzo 
cenione przez pracodawców. Bycie aktywnym się opłaca!

Więcej w „Standardy funkcjonowania samorządu 
uczniowskiego. Jak działać? Poradnik dla uczniów”. 
Materiał został wypracowany przez Fundację 
Centrum Edukacji Obywatelskiej: www.ceo.org.pl

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, art. 
55, mówi, że samorząd uczniowski (SU) tworzą wszyscy 
uczniowie szkoły. Zatem członkiem samorządu stajesz się  
w chwili przyjęcia do szkoły, a przestajesz nim być w momencie, 
gdy szkołę opuszczasz.
Dla sprawniejszego funkcjonowania wybiera się przedstawicieli 
samorządu, nie znaczy to jednak, że pozostali uczniowie nie 
mogą wpływać na życie szkoły i to, co się w niej dzieje. Każdy 
ma prawo się zaangażować – Ty także. Możesz to zrobić na 
własny, indywidualny sposób bądź w grupie, organizując np.:
l	debaty szkolne,
l	wyrażanie opinii o szkole np. poprzez ankiety, spotkania,
 wolontariat,
l	szkolny radiowęzeł, gazetkę szkolną, stronę internetową  
 samorządu uczniowskiego,
l	konkursy szkolne np. fotograficzne, muzyczne, teatralne,  
 filmowe, plastyczne,
l	spotkania tematyczne, warsztaty,
l	turnieje sportowe np. w siatkówkę, zośkę, badmintona.
Warto pamiętać!
l	SU jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządza- 
 ną przez uczniów, mającą wpływ na życie szkolne.
l	SU reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji szkoły,  
 nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.
l	SU jest organizacją demokratyczną, mogącą wyrażać własne  
 opinie w sprawach dotyczących uczniów w szkole, mającą  
 wpływ na wybór opiekuna samorządu.
Dlaczego warto angażować się w aktywność samorządu 
uczniowskiego?
l	Realizujesz swoje potrzeby i oczekiwania – w szkole  
 odbywają się wydarzenia, które Cię interesują.
l	Zdobywasz umiejętności organizatorskie, pracy w grupie  
 i wiele innych.
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Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy w Twojej dzielnicy działa MRD, 
szukaj informacji na oficjalnej stronie Urzędu Dzielnicy. 

Sesje MRD i MRW są otwarte dla wszystkich. Jeśli 
chcesz się dowiedzieć, co miasto i dzielnica robią na 
rzecz młodzieży, jakie nowe inwestycje lub działania 
są planowane, bądź też masz własny pomysł na 
działanie i potrzebujesz wsparcia – zgłoś się do MRD 
lub MRW.

Czym zajmuje się MRW?
MRW reprezentuje głos młodzieży w strukturze miasta. Zajmuje 
stanowisko w sprawach ważnych dla młodzieży oraz konsultuje 
projekty i działania miejskie. Organizuje również  konferencje 
dla przedstawicieli samorządów uczniowskich oraz obejmuje 
patronatem honorowym wydarzenia artystyczne, sportowe 
oraz charytatywne, które organizowane są przez uczniów 
warszawskich szkół.

Na przykład Festiwal Teatralny organizowany w XXVII LO 
im. Czackiego, czy Festiwal Ludzi Aktywnych Kulturalnie 
przygotowywany przez uczniów XXXIV LO im. Miguela de 
Cervantesa.

Z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy możesz skontaktować się 
poprzez:

kontakt.mrw@gmail.com

www.mrw.um.warszawa.pl

MRW Warszawa

MRW Warszawa

Młodzieżowe rady to organy o charakterze konsultacyjnym, 
dbające o interesy młodzieży. Podstawą prawną powoływania 
młodzieżowych rad jest art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 roku.
To rada dzielnicy, powołując młodzieżową radę dzielnicy (MRD), 
nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady 
działania. W konsekwencji zapisy poszczególnych statutów 
młodzieżowych rad dzielnic w Warszawie różnią się np. pod 
względem dopuszczalnego wieku kandydata na członka 
młodzieżowej rady, wymogu zamieszkania na terenie danej 
dzielnicy, częstotliwości sesji, długości kadencji czy liczbowego 
składu rady.
Po dwóch radnych z młodzieżowych rad dzielnic delegowanych 
jest do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy (MRW). Będąc 
członkiem MRW, pozostaje się radnym MRD, czyli pełni się 
podwójną funkcję i ma podwójne obowiązki. Zadaniem MRD 
i MRW jest zapewnienie młodzieży nieposiadającej czynnego 
prawa wyborczego możliwości udziału w podejmowaniu 
decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie 
lokalnym. Aktywność młodzieżowych rad przynosi wiele 
korzyści – interesy młodzieży są lepiej reprezentowane, a ich 
potrzeby lepiej zaspokajane.
Jak zostać młodzieżowym radnym?
Tryb wyborów do młodzieżowej rady dzielnicy określa ordynacja 
wyborcza, która jest częścią lub załącznikiem do statutu MRD. 
We wszystkich dzielnicach wybory do młodzieżowej rady 
odbywają się poprzez szkoły, niektóre dzielnice dopuszczają 
również udział kandydatów mieszkających w danej dzielnicy,  
a uczących się poza jej granicami. 
O termin najbliższych wyborów należy dowiadywać się  
w szkole, najlepiej u dyrektora szkoły lub opiekuna samorządu 
szkolnego, lub w urzędzie dzielnicy. Zgłoś swoją kandydaturę 
i weź udział w kampanii wyborczej. Twoi koledzy i koleżanki 
ze szkoły w wolnych wyborach zadecydują, czy będziesz ich 
reprezentował w MRD.
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Aktywna Warszawska Młodzież to program finansowany 
przez m.st. Warszawa, dzięki któremu młodzież może otrzymać 
pomoc w realizacji swoich pomysłów. Daje on możliwość 
uzyskania wsparcia merytorycznego, organizacyjnego 
oraz finansowego (do kilku tysięcy złotych!) na rozwijanie 
zainteresowań i pasji oraz organizację różnorodnych wydarzeń.  

Chcesz zrobić coś fajnego, ale nie wiesz, skąd wziąć 
pieniądze i jak zabrać się za organizację?

Ten program jest właśnie dla Ciebie! Wystarczy, że zbierzesz 
grupę znajomych, którzy chcą działać razem z Tobą, i zgłosisz 
się do jednej z organizacji pozarządowych pośredniczących 
w przyznawaniu grantów (są to tzw. operatorzy). Każda  
z organizacji ma własny regulamin określający konkretne 
warunki, takie jak na przykład maksymalna kwota 
przyznawanego dofinansowania, liczba osób biorących 
udział w projekcie czy konieczność posiadania pełnoletniego 
przedstawiciela grupy. Aby zapoznać się z wymaganiami, warto 
zajrzeć na strony internetowe poszczególnych operatorów. 
Tam też można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje, 
formularze zgłoszeniowe i przykłady zrealizowanych projektów. 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości istnieje możliwość 
skonsultowania się z doradcami dyżurującymi w organizacjach 
pośredniczących.
W każdym roku szkolnym wybierane są organizacje 
pozarządowe, które udzielają wsparcia organizacyjnego, 
merytorycznego i finansowego grupom młodzieży. Wystarczy 
się do nich zgłosić!

Aktualna lista operatorów oraz informacje  
o programie znajdziesz na:
www.edukacja.warszawa.pl/
aktywna-warszawska-mlodziez

W razie pytań napisz wiadomość na: 
politykamlodziezowa@um.warszawa.pl

Przykłady zrealizowanych działań:
– „Zagadki Karli” – stworzenie pokoju zagadek dotyczącego  
życia Karoliny Lanckorońskiej
– „Warszawa naj” – odkrywanie miejsc w Warszawie, które  
są „naj”: mniejsze, słodsze, dłuższe, itd. Efektem działań było  
stworzenie warszawskiego przewodnika po miejscach „naj”
– „Obiady Czwartkowe” – przygotowanie inscenizacji dot.  
czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego i wystawianie  
jej w Zamku Królewskim
– stworzenie gry planszowej o bitwie pod Monte Cassino,  
która została umieszczona na płytach chodnikowych na  
Placu Zamkowym
– organizacja treningów i zawodów deskorolkowych
– liczne kąciki relaksu w szkołach.
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Inicjatywa lokalna krok po kroku

Krok 1. Pomysły na działanie.
Zgłaszane pomysły muszą wpisywać się w minimum jeden  
z poniższych obszarów:
l	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności  
 lokalnych
l	działalność charytatywna
l	działalność na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego
l	promocja i organizacja wolontariatu
l	edukacja, oświata i wychowanie
l	działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody.

Krok 2. Przygotowanie wniosku.
Dla ułatwienia można skorzystać z gotowego formularza 
wniosku, który znajdziesz na stronie www.inicjatywa.
um.warszawa.pl. Do złożenia wniosku wystarczą dwie osoby 
lub organizacja pozarządowa.

Krok 3. Ocena wniosku.
Wniosek zostanie oceniony na podstawie następujących 
kryteriów:
l	forma udziału mieszkańców – szczególnie praca społeczna
l	proporcja kosztów m.st. Warszawy do wartości całego zadania
l	stan przygotowania lub realizacji zadania
l	celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności  
 lokalnej.

Krok 4. Ustalenie szczegółów i podpisanie umowy.
Urząd zawiera z wnioskodawcami umowę na czas określony  
o wykonanie inicjatywy lokalnej. Obie strony zobowiązują się 
w niej do realizacji konkretnych zadań:
l	mieszkańcy oferują swój wkład pracy społecznej, rzeczowy lub  
 finansowy
l	urząd może kupić materiały, zamówić usługi specjalistów lub też  
 udostępnić odpowiedni sprzęt.

Krok 5. Realizacja inicjatywy.
Mieszkańcy i urzędnicy angażują się w realizację projektu 
zgodnie z podziałem zadań.
Krok 6. Podsumowanie projektu.

Czym jest inicjatywa lokalna?
Inicjatywa lokalna to forma współpracy urzędu z mieszkańcami, 
polegająca na wspólnej realizacji zadania publicznego 
na rzecz społeczności lokalnej (osiedla, dzielnicy, miasta).  
W ramach inicjatywy lokalnej urząd zapewnia wsparcie rzeczowe 
dla realizacji projektów zgłoszonych przez mieszkańców. 
Zaangażować mogą się zarówno grupy nieformalne (np. grupy 
znajomych, kluby sąsiedzkie czy wspólnoty mieszkańców), 
jak i podmioty posiadające osobowość prawną (organizacje 
pozarządowe).
Wkład mieszkańców w realizację inicjatywy lokalnej może 
polegać na pracy społecznej, wkładzie rzeczowym lub wkładzie 
finansowym. Urząd w ramach inicjatywy może, na przykład, 
zakupić materiały lub usługi, zapewnić wsparcie organizacyjne 
czy wypożyczyć sprzęt niezbędny do realizacji zadania. Nie 
może natomiast przekazać mieszkańcom środków finansowych 
w formie dotacji (w tym pieniędzy na wynagrodzenie za 
wykonaną pracę). 
Obserwuj swoje otoczenie, myśl o jego potrzebach i wraz  
z innymi ulepszaj je. Dla kogo jest inicjatywa lokalna?
Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą złożyć wniosek  
w ramach inicjatywy lokalnej. Jeśli wniosek zostanie 
zatwierdzony do realizacji, umowę będzie musiała jednak 
podpisać osoba, która ukończyła 18 lat. Na przykład: rodzic, 
nauczyciel, starszy kolega lub koleżanka. 
Przykład: Dzień sąsiada w Lesie Milowym. Na terenie Nadleśnictwa Drewnica
w dzielnicy Wesoła mieszkańcy zorganizowali piknik integrujący sąsiadów. Nie
zabrakło atrakcji i warsztatów, a zwieńczeniem imprezy był wspólny spacer po 
lesie. Łączna wartość inicjatywy: 10.590,00 zł.

Więcej informacji znajdziesz na: 

www.inicjatywa.um.warszawa.pl

inicjatywa@um.warszawa.pl

Warszawa Pozarządowa
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partycypacyjnego w swojej dzielnicy.

  Pamiętaj! 
  Pomysły zgłoszone i wybrane w danym roku 
  kalendarzowym będą realizowane w roku następnym.

Dlaczego warto zaangażować się w budżet partycypacyjny?
Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy mają 
możliwość rozdysponowania od 1 do 2% budżetu danej 
dzielnicy, wskazując, które obszary życia i tematy są ich 
zdaniem najważniejsze. Oddając swój głos decydujesz o tym, 
co zostanie zrobione w Twojej okolicy w ramach dzielnicowego 
budżetu. Bo to właśnie Ty wiesz najlepiej, czego brakuje  
w Twojej okolicy, co należy zmienić czy poprawić. Spraw, aby 
Warszawa była jeszcze bliższa, jeszcze bardziej Twoja.

Szczegółowe informacje, w tym harmonogramy, 
wytyczne i procedury składania projektów znajdziesz 
na: www.twojbudzet.um.warszawa.pl

twojbudzet@um.warszawa.pl

Budżet partycypacyjny w Warszawie

Jak możesz zaangażować się w budżet 
partycypacyjny?
– Zgłaszając swój pomysł (możesz go zgłosić 
w dowolnej dzielnicy).
– Rozmawiając o zgłoszonych pomysłach  
na spotkaniach mieszkańców i forach  
dyskusyjnych.
– Głosując na pomysły, które mogą zostać  
zrealizowane w wybranej dzielnicy.
– Zgłaszając się do zespołu ds. budżetu 

Czym jest budżet partycypacyjny?
Jest to proces, który daje Ci możliwość współdecydowania 
o części budżetu Warszawy. Dzięki możliwości składania 
projektów, dyskusji o potrzebach dzielnic i mieszkańców oraz 
głosowaniu na projekty masz realny wpływ na najbliższe 
otoczenie oraz na to, jak będzie rozwijała się Warszawa.
Środki finansowe potrzebne na realizację projektów pochodzą 
z budżetów dzielnicowych. Nie są to więc dodatkowe środki, 
to część budżetu dzielnicy przeznaczona do rozdysponowania 
bezpośrednio przez mieszkańców. Pomysły zgłaszane przez 
mieszkańców mogą dotyczyć wielu sfer życia: zdrowia, sportu, 
rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, 
pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itd. 
Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, 
czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie 
latarni, jak i o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. 
organizacja zajęć pozalekcyjnych, wydarzenia kulturalne  
i sportowe, święto ulicy itp.

Kto może się zaangażować w budżet partycypacyjny?
Każdy mieszkaniec Warszawy. Nie musisz być 
zameldowany. Nie ma ograniczeń wiekowych. 
Masz kilka różnych form zaangażowania, wybierz tę, 
która Ci odpowiada, i decyduj o budżecie w Twojej 
dzielnicy!
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Dlaczego warto wziąć udział w konsultacjach 
społecznych? 
W konsultacjach społecznych warto wziąć udział, szczególnie 
jeśli ich temat dotyczy Twojego życia. Na przykład, kiedy 
prowadzone są konsultacje dotyczące rewitalizacji parku 
znajdującego się nieopodal Twojego domu czy oferty domu 
kultury w Twojej dzielnicy.
Konsultacje społeczne to głos doradczy, na podstawie którego 
urząd podejmuje ostateczną decyzję. To szansa na to, żeby 
finalny kształt dyskutowanego projektu, uwzględniał Twoje 
potrzeby i dzięki temu spełniał Twoje oczekiwania.
Chcesz wziąć udział w konsultacjach społecznych?
Wejdź na Warszawską Platformę Konsultacji Społecznych lub 
śledź oficjalnego Facebooka: Konsultacje Społeczne Warszawa 
i znajdź konsultacje, które Cię interesują. Zaglądaj tam i bądź 
na bieżąco!

W czasie konsultacji Twój głos naprawdę ma znaczenie!

Przykład: Tworzymy KOSMOS – nowy park we Włochach!

Dzielnica Włochy planowała stworzyć ekologiczny park przy ul. Kosmosu. 
Chodziło o posadzenie nowej zieleni, poddanie zabiegom pielęgnacyjnym do-
tychczasowej, wybudowanie ciągów pieszych, rowerowych i rolkowych, posta-
wienie ławek i koszy na śmieci, a także wybudowanie obiektów sportowych,  
np. w postaci dwóch boisk. Konsultacje społeczne na ten temat trwały od 
09.09.2016 do 30.09.2016.

konsultacje@um.warszawa.pl

Konsultacje Społeczne Warszawa

Czym są konsultacje społeczne?
Konsultacje społeczne to forma dialogu prowadzona przez 
urząd z mieszkańcami, by zasięgnąć ich opinii na temat 
różnych istotnych kwestii. Biorąc w nich udział, dowiadujesz 
się o planach i działaniach władz miasta lub dzielnicy, a także 
wpływasz na ich kształt. Konsultacje społeczne mogą dotyczyć  
w zasadzie wszystkiego. Najczęściej z mieszkańcami 
konsultuje się kwestie dotyczące planów zagospodarowania 
przestrzennego i nowych inwestycji. Może chodzić  
o modernizację ulicy czy zagospodarowanie skweru albo  
o dyskusję na temat rozwoju dzielnicy czy miasta. Konsultacje 
społeczne organizują różne podmioty administracji rządowej 
i samorządowej. Często organizuje je Urząd Miasta lub 
Dzielnicy. Celem urzędników jest wypracowanie wraz  
z mieszkańcami takich rozwiązań, które będą uwzględniały 
potrzeby mieszkańców. Ostateczne projekty mogą zawierać 
większość zgłoszonych potrzeb albo tylko niewielką ich część. 
Wszystko zależy od posiadanego przez dany urząd budżetu, 
uwarunkowań prawnych i możliwości.
Jak wyglądają konsultacje społeczne?
Coraz częściej procesy konsultacyjne przybierają formę spotkań 
dyskusyjnych lub warsztatów, w trakcie których można wyrazić 
swoją opinię, poznać potrzeby innych, zadawać pytania 
urzędnikom i ekspertom po to, aby ostatecznie wyrobić sobie 
zdanie na dany temat. Równolegle przestrzenią, w której 
organizowane są konsultacje, jest Internet.
Kto może wziąć udział w konsultacjach społecznych?
Każdy. Nie ma ograniczeń wiekowych. Nie trzeba nawet 
mieszkać na stałe w Warszawie. Po prostu przyjdź i przedstaw 
swoje zdanie!



28

Miejsca aktywności lokalnej (MAL) to różnego typu 
przestrzenie, (m.in. domy kultury, klubokawiarnie, domy 
sąsiedzkie), które wspierają aktywność lokalną mieszkańców. 
MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów, nawiązywaniu 
sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego 
w najbliższym otoczeniu. 
MAL-e mogą m.in. nieodpłatnie udostępniać mieszkańcom 
przestrzeń i sprzęt potrzebny do realizacji pomysłów oraz 
współorganizować lokalne wydarzenia. Każde z tych miejsc 
samo określa, w jaki sposób i w jakim wymiarze wspiera 
działania mieszkańców. 
MAL-e to idea działania, a nie formalny typ instytucji. Do sieci 
MAL może dołączyć każde zainteresowane miejsce. Więcej o sieci  
MAL na stronie: www.inicjatywa.um.warszawa.pl, zakładka: 
Sieć MAL.
Domy sąsiedzkie to szczególny rodzaj MAL-i. To konkretne 
miejsca, których cała przestrzeń oddana jest wyłącznie na 
aktywność mieszkańców, a głównym celem działania jest 
wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. 
Dom sąsiedzki nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć   – 
to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji 
pozarządowych tworzą na bieżąco plan działania takiego 
miejsca. 
W domu sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. spotkać swoich 
sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie 
warsztaty i szkolenia), organizować spotkania lub po prostu 
razem spędzać czas. W domu sąsiedzkim każdy może 
realizować własne pomysły na działania, np. mini koncert 
muzyczny, turniej planszówek. 
Domy sąsiedzkie to miejsca międzypokoleniowe, gdzie spotkać 
się i współdziałać mogą dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Dom 
sąsiedzki jest nie tylko przestrzenią, ale również społecznością 
ludzi związanych z tym miejscem  i angażujących się w jego 
działania. Listę warszawskich domów sąsiedzkich znajdziesz na 
stronie: www.inicjatywa.um.warszawa.pl, zakładka: Domy 
sąsiedzkie.

Szukasz przestrzeni lub sprzętów do swojego lokalnego 
działania?

 Odwiedź portal SPÓŁDZIELNIA KULTURY  
 www.spoldzielniakultury.waw.pl, na którym  
 MAL-e, ale i inne instytucje, organizacje, grupy  
 nieformalne i wszyscy chętni nieodpłatnie dzielą się  
 swoimi zasobami – przestrzenią, sprzętem,  
 produktami kultury. 

towarzystwo dla każdego

w w w. s p o l d z i e l n i a k u lt u r y.waw. p l
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Czym jest wolontariat?
Wolontariat to dobrowolne, świadome i bezpłatne działanie 
na rzecz innych osób lub instytucji, z wyłączeniem rodziny  
i przyjaciół. Działania wolontariackie mogą dotyczyć między 
innymi kultury,  sportu, edukacji, zwierząt, ochrony środowiska, 
pomocy społecznej, a także wielu innych dziedzin. 

Kto może zostać wolontariuszem?
Każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia chce 
wykonać powierzone jej zadanie. Przy pracy tej nie ma 
ograniczenia ze względu na wiek, jednak w przypadku osób 
niepełnoletnich często wymagana jest pisemna zgoda rodzica 
bądź opiekuna.

Jak zostać wolontariuszem?
Aby zostać wolontariuszem, zgłoś się do organizacji bądź 
instytucji organizującej wolontariat, wybierz dla siebie 
odpowiadające zadanie, podpisz porozumienie wolontariackie 
i przejdź odpowiednie szkolenia przygotowujące do realizacji 
zadania.

Korzyści:
Najważniejszą korzyścią płynącą z wolontariatu jest możliwość 
niesienia pomocy potrzebującym i ulepszania otaczającego 
świata. Inne zalety wolontariatu to:
l	zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności
l	rozwijanie pasji i zainteresowań
l	poznawanie nowych, ciekawych ludzi.

Ponadto działalność wolontariacka stanowi poważny atut 
podczas poszukiwania pracy. Punkt w CV o tego typu 
doświadczeniach pokazuje, że jesteś nie tylko osobą aktywną, 
ale także odpowiedzialną i otwartą na innych. Pracodawcy 
coraz częściej doceniają wolontariat, traktując go jako staż nie 
ustępujący stażowi pracy. 

Wolontariusz zostaje również objęty ubezpieczeniem od 
następstw nieszczęśliwych wypadków, a w niektórych 
przypadkach również ubezpieczeniem OC. Ma też możliwość 
uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. 

Wolontariat szkolny
Wolontariat szkolny umożliwia realizację różnych celów, które 
dotyczą społeczności uczniowskiej. Projekty wolontariatu 
szkolnego mają za zadanie aktywizować uczniów, promować 
spędzanie czasu w pożyteczny sposób, integrować, a przede 
wszystkim – uwrażliwić uczniów na potrzeby środowiska 
lokalnego. O założeniu szkolnego koła wolontariatu decyduje 
dyrekcja szkoły. Szkoła może zorganizować wolontariat 
w swojej placówce samodzielnie lub we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się takimi kołami 
(m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Fundacja  
 „Świat na TAK” oraz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu). 
W ramach wolontariatu szkolnego organizowane były m.in. 
akcje dotyczące pomocy seniorom, ratowania zaniedbanych 
kapliczek, pomoc młodszym kolegom w nauce i odrabianiu 
lekcji, organizacja zbiórek, koncertów i wiele innych. 

Projekt wolontariatu miejskiego
W stolicy uruchomiony został projekt „Ochotnicy Warszawscy”, 
będący spójnym i długofalowym działaniem na rzecz rozwoju 
wolontariatu w Warszawie, realizowanym przez samorząd, 
miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i innych 
partnerów. Jest odpowiedzią na potrzeby Miasta, wolontariuszy 
i organizatorów wolontariatu. 

 Jeśli szukasz ofert wolontariatu dla siebie, zajrzyj na:   
 www.ochotnicy.waw.pl

 Ochotnicy Warszawscy

 www.ngo.pl 
 zakładka: Ogłoszenia - Wolontariat oferujemy.
 www.wolontariat.waw.pl
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Czym są organizacje pozarządowe?
Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są 
organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej 
(rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest 
nastawiona na osiąganie zysku, np. fundacje i stowarzyszenia. 
Spektrum działalności organizacji pozarządowych jest bardzo 
szerokie: od pracy badawczej, przez wsparcie inicjatyw 
młodzieżowych, cele edukacyjne, po sferę sportu czy kultury.
Jak możesz współpracować z organizacjami 
pozarządowymi?
 – Być ich członkiem i brać udział w stałych działaniach  
organizacji. Taka forma współpracy możliwa jest wówczas,  
gdy podejmiesz się długookresowej współpracy z organizacją.  
Najpopularniejszymi młodzieżowymi organizacjami są  
organizacje harcerskie, ale także Uczniowskie Kluby Sportowe  
i Klub Inteligencji Katolickiej. 
 – Być wolontariuszem w organizacji pozarządowej. To  
 organizacje pozarządowe oferują najbogatszą ofertę  
 wolontariatu, w tym także dla osób młodych (patrz strona 29). 
 – Brać udział w projektach realizowanych przez organizacje  
 pozarządowe w szkole, domu kultury czy przestrzeni miejskiej.  
 Wiele organizacji oferuje bezpłatne zajęcia, warsztaty czy  
 udział w całych projektach. Często spotkać można je w szkole  
 lub w miejscach, gdzie przebywa młodzież. Wystarczy włączyć  
 się w ich działania.
 – Można pracować w organizacji pozarządowej w oparciu  
 o umowę cywilno-prawną bądź umowę zlecenie. Starsza  
 młodzież może również postrzegać organizacje pozarządowe  
 jako pracodawców. Często stosowaną praktyką przez  
 organizacje pozarządowe jest zatrudnianie do kolejnych  
 projektów byłych wolontariuszy.

Masz pomysł/plan na działanie, mimo to nie czujesz się jeszcze 
na tyle pewnie, aby samodzielnie go zrealizować? Masz 
wątpliwości, pytania, potrzebujesz wsparcia merytorycznego 
lub organizacyjnego? Zgłoś się do organizacji pozarządowej, 
której obszar funkcjonowania zgodny jest z Twoimi 
zainteresowaniami.

www.ngo.um.warszawa.pl

www.ngo.pl 

www.wolontariat.waw.pl 
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Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej, organy władzy państwowej i samorządowej 
powinny udostępniać każdą informację o sprawach publicznych, 
tj. informację publiczną. Mogą one dotyczyć: organów władzy 
publicznej i zasad jej funkcjonowania, polityki władz, danych 
publicznych, majątku publicznego. Informacja publiczna, która 
nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, 
jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. 

Krok po kroku
Krok 1. Sporządź wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej. Dla ułatwienia możesz skorzystać z formularza 
wniosku.
Krok 2. Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. 
Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub 
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Krok 3. W ciągu 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach  
w ciągu maksymalnie 2 miesięcy, otrzymasz odpowiedź.

Wymagane dokumenty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – w przypadku 
gdy nie można jej udzielić niezwłocznie.

Opłaty
W większości przypadków udostępnienie informacji publicznej 
jest bezpłatne. W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie 
wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie  
14 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy oraz Sekretariat lub 
Kancelaria biur Urzędu m.st. Warszawy. 

Jednostka odpowiedzialna
Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji publicznej jest 
kierownik danej komórki organizacyjnej, czyli tej instytucji, 
której dotyczy złożony wniosek.

Termin odpowiedzi
1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia  
 złożenia wniosku.
2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od  
 dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji 
publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania  
o udostępnienie informacji, odwołanie składa się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie  
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję. 
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Dzielnica Wisła

Pałac Młodzieży

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Domy Kultury

Młodzieżowe Domy Kultury

Mapa Miejsc Edukacji Kulturalnej

Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Sportowa Warszawa

Cyklicznie w Warszawie

Sprawdź na mapie
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Czy nie byłoby wspaniale, 
gdyby w Warszawie istniało 
miejsce, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie, bez 
względu na zainteresowania 
i stan portfela? 
Takie miejsce istnieje! To 
nieformalna, dziewiętnasta 
dzielnica miasta – Dzielnica 
Wisła! Przestrzeń różno-
rodna, przyjazna i otwarta 
dla wszystkich. 
W granicach administracyjnych Warszawy znajduje się około 
30 kilometrowy odcinek królowej polskich rzek. Dzięki temu 
w samym centrum miasta znajduje się przestrzeń, gdzie 
przez cały rok możesz się zrelaksować i aktywnie wypocząć.  
Rejs po rzece, kajaki, wycieczka rowerowa, piknik, siłownia 
plenerowa, ścieżka łucznicza, spacer ornitologiczny, wyjście do 
klubokawiarni lub restauracji – to tylko przykłady niezliczonej 
liczby możliwości, jakie oferuje Wisła i jej okolice.
Światło – dźwięk – muzyka, czyli Multimedialny Park 
Fontann
Od 2011 r. nie musisz jechać do Barcelony czy Las Vegas, 
żeby podziwiać Multimedialny Park Fontann. Niedaleko Wisły, 
pomiędzy ulicami Boleść, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki  
i Rybaki na Nowym Mieście w Warszawie znajduje się kompleks 
czterech fontann. Strumienie wody wytryskujące z 367 dysz są 
oświetlane przez 300 reflektorów, a na mgiełce stworzonej przez 
rozpyloną wodę pojawiają się wspaniałe, laserowe animacje. 
Pokazom towarzyszy różnego rodzaju muzyka, między innymi 
utwory Chopina czy Jeana Michel Jarre’a. Bezpłatne pokazy 
możesz oglądać od maja do września. Po pokazie do centrum 
miasta możesz wrócić odnowionym bulwarem wzdłuż Wisły. 

 www.parkfontann.pl 

Wskocz na rower!
Miłośnicy czterech kółek mogą cieszyć się urokami rzeki, 
podążając Nadwiślańską Ścieżką Rowerową. Trasa ta liczy ok. 
37 kilometrów i prowadzi od Puszczy Kampinoskiej do Powsina.
Wypłyń na szerokie wody w Porcie Czerniakowskim!
Na 511 km Wisły, na jej lewym brzegu, na wysokości Mostu 
Łazienkowskiego znajduje się warszawski port miejski. Jest 
to wspaniałe miejsce do spędzania wolnego czasu. W Porcie 
Czerniakowskim możesz między innymi wypożyczyć kajak, 
wziąć udział w budowaniu własnej łodzi, zdobyć patent sternika 
motorowodnego, zostać uczestnikiem szkółki kajakarskiej lub 
kącika nawigatora, wypłynąć w rejs po Wiśle lub po prostu 
wypocząć w Wake Parku.
A może piknik?
W słoneczny dzień warto zorganizować sobie piknik na jednej 
z nadwiślańskich plaż lub wybrać się na spacer bulwarami 
wiślanymi.

 Więcej informacji znajdziesz na stronie:  
 www.dzielnicawisla.um.warszawa.pl

Wyjdź na czysto!
Dzielnica Wisła to także akcje edukacyjne, w których miasto 
mierzy się z problemem zaśmiecania nadwiślańskich trerenów, 
szczególnie bulwarów i warszawskich plaż.  Dzielnica Wisła 
nakłania do dbania o czystość, organizuje akcje segregacyjne 
i zbiórki odpadów.
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W samym sercu miasta, w budynku Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie, znajduje się miejsce przeznaczone specjalnie 
dla młodych ludzi. Pałac Młodzieży działa od 1955 roku i jest 
pozaszkolną placówką oświatowo-wychowawczą. 
Zadaniem Pałacu Młodzieży jest zaspokajanie i rozwijanie 
zainteresowań naukowych, artystycznych i społecznych oraz 
organizowanie wychowania fizycznego, sportu, rozrywki  
i kulturalnego wypoczynku młodzieży. Każdy młody człowiek  
w wieku szkolnym może tam bezpłatnie uczestniczyć  
w zajęciach rozwijających jego zainteresowania i pasje.  
W Pałacu działają różnorodne pracownie, m.in.:
– plastyczna
– modelarska
– muzyczna
– teatralna
W szerokiej ofercie zajęć Pałacu Młodzieży jest też miejsce 
na dbanie o formę fizyczną – można to robić w ramach zajęć  
z gimnastyki artystycznej, akrobatyki, kulturystyki, fitnessu, 
tenisa stołowego, szermierki, sekcji skoków do wody oraz gier 
zespołowych. 
Każdy, kto chciałby nauczyć się programować lub tworzyć 
strony internetowe, także znajdzie coś dla siebie. Natomiast 
osoby chcące poznać języki obce mogą wybierać spośród 
zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, 
francuskiego i włoskiego. 
W Pałacu Młodzieży możesz również skorzystać z Centrum 
Informacji i Doradztwa Młodzieżowego, Klubu Młodzieżowego 
oraz pływalni.

Pałac Młodzieży w Warszawie
Pl. Defilad 1 (PKiN)
00-901 Warszawa
 www.pm.waw.pl

Pałac Młodzieży w Warszawie

To miejsce, w którym możesz pogłębiać wiedzę, rozwijać swoje 
zainteresowania, pasje i kształcić umiejętności w przedmiotach 
artystycznych. Placówka we współpracy z młodzieżą prowadzi 
wiele projektów artystycznych i edukacyjnych, organizuje 
liczne imprezy kulturalne (wystawy, festiwale, przeglądy, 
koncerty). Fundamentem działalności programowej SCEK jest 
edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy 
uczestniczą w tym procesie, a także wspieranie warszawskich 
szkół w realizacji projektów i programów edukacji artystycznej 
i kulturowej.
SCEK podejmuje też działania alternatywne wśród dzieci  
i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym.
Placówka ma dwie przestrzenie edukacyjne, które znajdują się 
przy ulicy Jezuickiej 4 oraz w Starej Prochowni, zlokalizowanej 
przy ulicy Boleść 2. W obu miejscach są organizowane są 
liczne warsztaty, m.in.: warsztaty twórczego pisania, literackie, 
teatralne, choreograficzne, plastyczne, a także warsztaty 
wokalne, filmowe i fotograficzne. 

Szczegółowe informacje znajdziesz:
na stronie www.scek.pl
kontaktując się pod numerem 22 277 06 15
lub mailem na: sekretariat@scek.pl
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Stwarzają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego 
i samorealizacji w różnych dziedzinach sztuki i edukacji 
kulturalnej. Możesz wziąć udział w zajęciach artystycznych, 
koncertach, spektaklach, wystawach, wycieczkach i imprezach 
plenerowych. Możesz tworzyć wspólnie z innymi uczestnikami 
zespoły teatralne, kabaretowe, taneczne, wokalne. Domy Kultury 
wspierają inicjatywy kulturalno-społeczne, współpracując  
z organizacjami pozarządowymi czy społecznościami lokalnymi. 
Każda dzielnica ma Dom Kultury, a spis wszystkich placówek  
w danej dzielnicy znajdziesz na stronie: 

 www.domykultury.waw.pl

Tu również znajdziesz spis różnych typów zajęć i podział 
na grupy wiekowe oraz miejsca, w których dane zajęcia się 
odbywają.

MDK to placówki wychowania pozaszkolnego przeznaczone 
dla osób młodych. W ofercie mają podobne propozycje 
spędzania czasu wolnego jak Domy Kultury. Każda jednostka 
ma szczegółowy program, który znajdziesz na stronie danej 
instytucji. MDK w Twojej okolicy, jak i pozostałe placówki 
wychowania pozaszkolnego, możesz znaleźć na stronie: 

 www.domykultury.waw.pl

Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, które posiada 
miejski program edukacji kulturalnej.
Możesz skorzystać z oferty działań edukacji kulturalnej 
przygotowanej przez teatry, muzea, domy kultury, biblioteki, 
fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne. 
 www.edukacjakulturalna.pl 
 Zakładka: Instytucje w dzielnicach

W każdym z jedenastu Ognisk Pracy Pozaszkolnej prowadzonych 
przez Miasto Stołeczne Warszawa możesz bezpłatnie wziąć 
udział w licznych zajęciach sportowych, plastycznych, czy 
muzycznych. To miejsca, w których możesz aktywnie  
i kreatywnie spędzić czas wolny w różnorodny sposób – grając na 
wybranym instrumencie, ucząc się tańczyć lub malować, biorąc 
udział w warsztatach, ale też skorzystać z organizowanych 
przez OPP wyjść na basen, lodowisko czy wycieczek na 
wystawy i inne wydarzenia kulturalne. Tam często odbywają 
się także popularne akcje „Lato/Zima w mieście”. Pamiętaj, że 
najczęściej, aby wziąć udział w aktywnościach Ogniska, musisz 
się na nie zapisać na początku roku szkolnego. Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej są zlokalizowane w pięciu dzielnicach – na 
Mokotowie, Pradze Południe, Bielanach, Żoliborzu i Ochocie. 
W pozostałych miejscach Warszawy znajdują się także inne 
placówki edukacji pozaszkolnej, takie jak ogrody jordanowskie 
czy Międzyszkolne Ośrodki Sportowe. Wszystkie adresy 
Ognisk Pracy Pozaszkolnej znajdziesz w książce adresowej na 
stronie www.um.warszawa.pl w zakładce Kultura, ponadto 
większość ognisk posiada własne strony internetowe, gdzie 
możesz zapoznać się szczegółowo z ofertą danej placówki.
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Warszawa dba o Twoją kondycję! W całym mieście jest ponad 
100 siłowni plenerowych, które są dostępne za darmo dla 
każdego. Prawie w każdej dzielnicy możecie znaleźć skateparki 
oraz boiska szkolne, które są udostępniane dla mieszkańców.  
W stolicy powstaje coraz więcej Ośrodków Sportu i Rekreacji  
(OSiR), czyli obiektów sportowych, które mają bogatą 
ofertę różnych dyscyplin (baseny, boiska, ścianki 
wspinaczkowe, stok narciarski na Górce Szczęśliwickiej itp.). 
Z Kartą Młodego Warszawiaka lub z Kartą Warszawiaka 
przysługuje Ci zniżka. Ponadto w Warszawie odbywa 
się mnóstwo imprez sportowych np. biegi, turnieje 
szermierki, szachów, gimnastyki artystycznej, zapasy. Więcej 
informacji o każdym z miejsc  i o aktualnych imprezach 
możesz znaleźć na stronie www.sportowa.warszawa.pl. 

Warszawska Noc Muzeów 
Jedyna taka noc w roku, podczas której wszystkie warszawskie 
muzea, galerie, instytucje kultury – i nie tylko – są otwarte dla 
wszystkich. 

 www.um.warszawa.pl/nocmuzeow

Wianki nad Wisłą na Podzamczu
Świętowanie najkrótszej nocy w roku, szukanie kwiatu 
paproci, wicie wianków i puszczanie ich do Wisły podczas 
pokazu sztucznych ogni to właśnie Wianki nad Wisłą. Imprezie 
towarzyszy wiele atrakcji oraz liczne koncerty. 

Wianki Warszawa

 

Letnie Kina Plenerowe
Przez całe lato, na terenie całej Warszawy, można w ciepłe noce 
leżeć na leżakach i oglądać ulubione filmy całkowicie za darmo. 
Programy seansów oraz szczegóły dostępne są na: 

 www.filmowastolica.pl.

Multimedialny Park Fontann
Od początku maja do końca września w każdy piątek i sobotę 
możecie doświadczyć niesamowitej uczty dla oczu i słuchu 
podziwiając połączenie wody, światła i muzyki. A to wszystko 
w Multimedialnym Parku Fontann – kompleksie czterech 
fontann znajdującym się na skwerze 1 Dywizji Pancernej WP 
pomiędzy ulicami Boleść, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki  
i Rybaki na Nowym Mieście. Szczegóły oraz godziny pokazów na: 

 www.parkfontann.pl.

Lodowiska w Warszawie w okresie zimowym
Przez całą zimę możecie w Warszawie śmigać po niektórych 
lodowiskach całkowicie za darmo, jedyny koszt, jaki musicie 
ponieść, to wypożyczenie łyżew, o ile nie macie swoich. Takie 
lodowiska czekają na Was w wielu miejscach, np. pod PKiN od 
strony ul. Świętokrzyskiej oraz na Rynku Starego Miasta.

Sprawdź, gdzie znajdują się w Warszawie miejsca, w których 
możesz spędzać aktywnie czas. Przygotowaliśmy wybór takich 
miejsc i zaznaczyliśmy je na mapie. Aby dowiedzieć się, gdzie 
ich szukać, zajrzyj na tylną okładkę – tam znajduje się koperta 
z foliami. Wystarczy przyłożyć je tak, by krzyżyk z folii pokrywał 
się z krzyżykiem na mapie. Udanej zabawy!

LEGENDA:

 park

 Park Fontann

 przestrzeń sportowa

 freeart

skatepark lub rolkostrada

miejsca do grillowania

plaże



ul. Dolina Służewiecka / ul. Puławska
ul. Gintrowskiego / ul. Puławska

ul. Cierlicka 
ul. Traktorzystów

ul. Bolesława Chrobrego - tunel
ul. Globusowa - tunel

ul. Płowiecka / ul. Widoczna
ul. Płowiecka / ul. Wydawnicza

al. 3 Maja - Most Poniatowskiego

ul. Kaczyńskiego / ul. Solec

ul. Łazienkowska / ul. Rozbrat

al. Stanów Zjednoczonych / ul. Ostrobramska
ul. Ostrobramska / ul. Kinowa

al. Becka / al. Polski Walczącej
al. Becka / ul. Gościniec
al. Becka / ul. Polska
al. Becka - Most Siekierkowski
al. Becka / Wał Zawadowski



Aleja Sportów Miejskich

Fort Bema

Park Moczydło
Park Wodny Moczydło

Ośrodek Szczęśliwice 
Stołeczne Centrum Sportu

Park Olszyna

Park Kępa Potocka

Ścianka wspinaczkowa

Park Magiczny

Zalew Bardowskiego

Park Nad Balatonem

Agrykola
Pole Mokotowskie

Park Szczęśliwicki



Multimedialny
Park Fontann

Plaża Żoliborz

Pole Mokotowskie

Park Bródnowski

Park Praski

Kępa Potocka

Plaża Płyta Desantu

Las Bemowski

Las Młociński Park MagicznyPark Picassa

Plaża Poniatówka

Plaża Saska

Plaża Rusałka Zoo

Plaża Romantyczna

Plaża Wilanów-Zawady



Skatepark Bemowo
róg ul. Powstańców 
Śląskich i Wrocławskiej

Skatepark Białołęka 
ul. Odkryta 1

Skatepark Bielany 
ul. Wrzeciono 24

Skatepark Jutrzenka 
ul. Rozbrat 5

Skatepark i rolkostrada
Stadion Narodowy
al. Poniatowskiego 1

Skatepark Targówek 
ul. Suwalska 13 

Skatepark Wawer
ul. V Poprzeczna 22

Skatepark Żoliborz 
ul. Potocka 1 

Rolkostrada Wesoła
róg ul. Raczkiewicza

i ul. Niemcewicza

Skatepark Włochy
ul. 1 Sierpnia 36B

Skatepark Most Poniatowskiego
ul. Herberta

Skatepark Bielany
ul. Klaudyny 8

Skatepark Włochy
ul. ks. Chrościckiego

Skatepark
i pumptrack Ursus
ul. Dzieci Warszawy

Skatepark w Parku Przy Bażantarni
ul. Przy Bażantarni 11

Skatepark Wilanowska
róg ul. Puławskiej i al. Niepodległości



Niezależnie od wieku

Po ukończeniu 13 roku życia

Przed ukończeniem 16 roku życia

Po ukończeniu 16 roku życia

Po ukończeniu 18 roku życia

Prawa Ucznia
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l	Wnioskowania o informacje w ramach dostępu do  
 informacji publicznej (patrz strona 31).
l	Uczestnictwa w pokojowych zgromadzeniach.
l	Kandydowania do organów samorządu uczniowskiego.
l	Wystąpienia o wydanie dowodu osobistego. Wniosek  
 o wydanie dowodu osobistego składa za Ciebie jeden  
 z rodziców bądź opiekun (patrz strona 16).

Masz prawo:
l	Być członkiem stowarzyszenia: poniżej 16 lat za  
 zgodą rodziców bądź opiekuna, ale bez prawa udziału  
 w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez  
 korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do  
 władz stowarzyszenia.
l	Być członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy i Młodzieżowej  
 Rady Miasta st. Warszawy – niektóre dzielnice dopuszczają  
 w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy udział członków, którzy  
 nie ukończyli 13 roku życia.
l	Podjąć niektóre prace i zawrzeć umowę zlecenia lub  
 o dzieło, jednak aby tego dokonać potrzebujesz zgody  
 rodziców bądź opiekuna.
l	Za zgodą rodziców bądź opiekuna posiadać rachunek  
 bankowy.
l	Swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzo- 
 nymi na tym rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu na  
 piśmie twój przedstawiciel ustawowy.
l	Rozporządzać swoim zarobkiem (o ile sąd opiekuńczy  
 z ważnych powodów nie postanowi inaczej).

l	Za zgodą rodzica lub opiekuna od 14 roku życia możesz  
 zrobić prawo jazdy kategorii AM. Szczegółowy opis kategorii  
 prawa jazdy dostępny jest na stronie www.word.waw.pl.

Zgodnie z polskim prawem są pewne sprawy, które możesz 
załatwić samodzielnie bez żadnych ograniczeń wiekowych, 
inne dopiero po ukończeniu określonego wieku lub za zgodą 
rodziców bądź opiekuna. Zapoznaj się z przysługującymi Ci 
prawami, abyś miał „wystarczające rozeznanie” – czyli rozumiał 
konsekwencje swoich działań i był odpowiedzialny za swoje 
czyny. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osoba, która 
nie ukończyła 13 lat, nie ma zdolności do czynności prawnych 
(zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań 
własnym działaniem i we własnym imieniu). Małoletni, który 
ukończył 13 lat, ale nie osiągnął wieku pełnoletniości, tj. 18 lat, 
ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
UWAGA!
l	Pełnoletniość osiąga się wraz z rozpoczęciem dnia  
 18. urodzin.
l	Pełnoletniość uzyskuje się także przez zawarcie małżeństwa  
 i nie traci się jej w razie jego unieważnienia.
l	Zawrzeć małżeństwo może osoba, która ukończyła 18 lat,  
 z wyjątkiem sytuacji, gdy z ważnych powodów sąd  
 opiekuńczy zezwoli na zawarcie małżeństwa kobiecie,  
 która ukończyła lat 16, a z okoliczności wynika, że zawarcie  
 małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
Niezależnie od wieku masz prawo do:
l	Złożenia wniosku o realizację inicjatywy lokalnej (tylko  
 jedna osoba musi być pełnoletnia) (patrz strona 25)
l	Złożenia projektu do budżetu partycypacyjnego i głosowania  
 na projekty (za zgodą rodziców bądź opiekuna) (patrz  
 strona 26).
l	Uczestniczenia w konsultacjach społecznych (patrz strona  
 27).
l	Bycia wolontariuszem (za zgodą rodziców bądź opiekuna). 
 UWAGA! Niektórzy organizatorzy mogą zastrzec minimalny  
 wiek udziału w wolontariacie (patrz strona 29).
l	Uczestniczenia jako obserwator w sesjach Rady Miasta i rad  
 dzielnicowych (patrz strony 7 i 23).
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l	Możesz także założyć organizację pozarządową zajmującą  
 się sprawami, które są dla Ciebie ważne. Najprostszym  
 wyborem jest stowarzyszenie zwykłe, do którego założenia  
 potrzebna jest grupa trzech osób.  
l	Masz pełną zdolność do czynności prawnych.
l	Możesz zrobić prawo jazdy kategorii A2, B, C1, B+E oraz  
 C1+E.
l	Honorowo oddać krew do Regionalnego Centrum  
 Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub jego oddziałów  
 terenowych.

  Prawa ucznia przysługują wszystkim uczniom od 
  przedszkola do końca edukacji. Wynikają z podsta- 
  wowych praw dziecka i człowieka, są niezależne od  
  obowiązków szkolnych.
Praw ucznia nie można pozbawić ani zawiesić (czyli wstrzymać, 
chociażby tymczasowo). Zawiesić można tylko przywileje, jak 
wyjazd na wycieczkę czy możliwość uczestnictwa w imprezie 
klasowej.
Twój status prawny jako ucznia określają dokumenty 
międzynarodowe, państwowe i szkolne:
1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
2. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  
 Wolności
4. Konwencja o Prawach Dziecka
5. Konstytucja RP
6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
8. Statut szkoły.

  Statut szkoły może rozszerzać prawa przysługujące  
  uczniom, nie może natomiast ich zawężać ani  
  nakładać obowiązków nie przewidzianych w aktach  
  wyższej rangi.
  Statut szkoły jest dokumentem jawnym, wszystkie  
  osoby ze społeczności szkolnej mają obowiązek  
  zapoznać się ze statutem i przestrzegać zapisów  
  w nim zawartych. 

UWAGA! Po ukończeniu 17 roku życia ponosisz pełną 
odpowiedzialność karną. Jednak wobec sprawcy, który popełnił 
występek po ukończeniu 17 roku życia, a przed ukończeniem 
lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze 
albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności 
sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości  
i warunki osobiste za tym przemawiają.
l	Za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna możesz zrobić  
 prawo jazdy kategorii A1, B1 oraz T.
l	Kobieta może złożyć wniosek do sądu opiekuńczego  
 o zgodę na zawarcie małżeństwa (mężczyzna może zawrzeć  
 małżeństwo dopiero po ukończeniu 18 roku życia).
l	Możesz być zatrudniony na podstawie umowy o pracę 
 i wykonywać tylko prace lekkie – nie mogą one  
 powodować zagrożenia dla Twojego życia, zdrowia  
 i rozwoju psychofizycznego, a także nie mogą utrudniać Ci  
 wypełniania obowiązku szkolnego (wykaz lekkich prac  
 określa pracodawca). UWAGA! Wolno zatrudniać tylko  
 te osoby, które: ukończyły co najmniej gimnazjum (lub  
 ośmioletnią szkołę podstawową); przedstawią świadectwo  
 lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie  
 zagraża ich zdrowiu. Natomiast młodociany nieposiadający  
 kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu  
 przygotowania zawodowego.
l	Możesz korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego  
 w stowarzyszeniu, którego jesteś członkiem. 

l	Przysługuje Ci bierne prawo wyborcze (prawo bycia  
 wybranym) do sejmiku województwa, rady miasta i rady  
 dzielnicy.
l	Przysługuje Ci czynne prawo wyborcze (prawo do  
 głosowania na kandydata) w wyborach Prezydenta  
 Rzeczypospolitej, posłów do Parlamentu Europejskiego,  
 posłów, senatorów i przedstawicieli do organów  
 samorządu terytorialnego oraz do udziału w referendum.
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1.

2.

3.

Prawo do nauki, informacji oraz rozwoju 
zainteresowań, zdolności i talentów

- zapoznanie z przysługującymi prawami
- informacja o programie nauczania i zasadach  
  oceniania i promowania
- wgląd do sprawdzianów i ocen
- dostęp do zajęć dodatkowych
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej 
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna
- aktywność pozalekcyjna

Prawo do swobody wyrażania myśli, 
przekonań, w szczególności dotyczących życia 
szkoły, a także światopoglądowych i religĳnych

- wolność wypowiedzi
- wolność wyznania
- wolność poglądów

Prawo do wpływania na życie szkoły przez 
działalność samorządową oraz zrzeszania się  
w organizacjach szkolnych

- funkcjonowanie samorządu uczniowskiego
- organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi

- wydawanie gazetki szkolnej czy prowadzenie 
radiowęzła 

- wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna 
samorządu uczniowskiego 

4.

5.

6.

Prawo do życia bez przemocy oraz życzliwego 
i podmiotowego traktowania w procesie 
dydaktycznym

- ochrona przed  przemocą fizyczną i psychiczną
- nie wolno obrażać, poniżać, stosować kar 

cielesnych

Równe traktowanie

- zakaz dyskryminacji, jednakowe ocenianie 
i traktowanie uczniów bez względu na wygląd, 
wyniki w nauce, status materialny czy sytuację
rodzinną

- równe traktowanie w sytuacji konfliktu 
nauczyciel – uczeń

Prawo do prywatności

- dysponowanie własnymi rzeczami 
- ochrona danych osobowych 
- zachowanie tajemnicy korespondencji 
- nie wolno publicznie komentować sytuacji 

rodzinnej, osobistej, społecznej ucznia
- swobodny i komfortowy dostęp do toalety
 



Poradnictwo zdrowotne

Wsparcie psychologiczne

Poradnictwo prawne

Poradnictwo zawodowe

Inne

Pomoc socjalna
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Bezpłatne i anonimowe testy na HIV możesz wykonać  
w Warszawie w czterech Punktach Konsultacyjno-
Diagnostycznych przy:

 Laboratorium Analiz Lekarskich IZIS, ul. Chmielna 4

 Specjalistycznej Przychodni Internistycznej, 
ul. Jagiellońska 34

 Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji,  
 ul. Nugat 3

 Laboratorium Diagnostyka, al. Jana Pawła II 45a

 Godziny otwarcia punktów są zmienne. Przed wizytą  
 sprawdź na www.aids.gov.pl.

Edukacja seksualna
 Stowarzyszenie Program STACJA prowadzi działania  
 edukacyjne skierowane do osób młodych – w klubach,  
 na imprezach masowych, na czatach internetowych oraz  
 na ulicach Śródmieścia (streetworking).

tel. 507 540 887
(we wtorki i w piątki w godz. 18.00-20.00)

 info@programstacja.org.pl
 www.programstacja.org.pl

PONTON – Grupa Edukatorów Seksualnych przy Federacji na 
rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Grupa prowadzi edukację 
seksualną oraz poradnictwo dla młodzieży w sprawach 
dojrzewania, antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego.

 info@ponton.org.pl
Stacjonarny telefon zaufania:
tel. 22 635 93 92 (od września do wakacji w każdy
piątek od 16.00 do 20.00)

Uzależnienia
Warszawski informator o pomocy dla osób uzależnionych  
www.uzaleznienia.org.pl to baza organizacji pozarządowych 
świadczących na terenie Warszawy pomoc dla osób 
uzależnionych  od alkoholu lub narkotyków.  Pomoc mogą 
uzyskać również bliscy osób uzależnionych.
Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl zajmuje się 
pomocą osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz profilaktyką. 
Na stronie można zadać pytanie specjalistom, wejść na wideo 
rozmowę lub skorzystać z czatu.

Ogólnopolski Telefon Zaufania
Narkotyki – Narkomania:
tel. 801 199 990
(czynny codziennie w godz. 16.00-21.00)

Jeżeli w Twojej rodzinie jest problem alkoholowy, pomocy 
osobom uzależnionym od alkoholu może udzielić Stołeczny 
Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych (SODON). Ośrodek prowadzi 
grupy wsparcia dla:  
– osób z problemem alkoholowym
– osób z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy (tzw. 
osoby współuzależnione)
– osób z długim okresem abstynencji, tzw. grupa  dalszego 
zdrowienia.

 Więcej informacji znajdziesz pod adresem:
 www.facebook.com/sodonwarszawa, 

 telefonicznie pod numerem: 22 838 84 07
 lub bezpośrednio w placówce: ul. Kolska 2/4.

HIV/AIDS
 Krajowe Centrum ds. AIDS
 Telefon Zaufania AIDS: tel. 22 692 82 26 (pon-pt )

 poradnia internetowa: pi.aids.gov.pl 
 www.aids.gov.pl
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Depresja
Podejrzewasz, że możesz mieć depresję lub ktoś z Twoich 
bliskich na nią choruje?
Zadzwoń: Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

 tel. 22 654 40 41 (poniedziałki w godz.17.00-20.00)

 www.stopdepresji.pl

Placówki, w których możesz otrzymać specjalistyczną pomoc:
• Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
• Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
• Specjalistyczne Poradnie Rodzinne.

Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność? Skontaktuj 
się z konsultantami telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży:  

 tel. 116 111 (codziennie w godz. 12.00-22.00) 

 lub odwiedź stronę internetową www.116111.pl

Przemoc w szkole
Przemoc rówieśnicza może przyjmować formę różnych czynów 
karanych jako przestępstwa: groźby, szantażu, zniewagi, 
pobicia, kradzieży, rozboju i przemocy seksualnej. Pamiętaj, że 
przemoc w szkole nie dotyczy tylko przemocy ze strony Twoich 
rówieśników, ale również ze strony osób dorosłych. Jeśli 
doświadczasz przemocy lub często ją obserwujesz, powinieneś 
zgłosić problem do pedagoga lub psychologa szkolnego.
Przemoc domowa
Żadne zachowanie nie upoważnia do stosowania 
przemocy!
Oprócz psychologa czy pedagoga w szkole wsparcia może 
udzielić Warszawska „Niebieska Linia”.
 tel. 22 668 70 00
 (w dni powszednie w godz. 12.00-18.00
 oraz w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00)

 www.niebieskalinia.pl/warszawa

Pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących choroby 
alkoholowej oraz przemocy w rodzinie znajdziesz w Punktach 
Informacyjno-Konsultacyjnych, których adresy znajdują się na 
stronie: 

 www.krpa.um.warszawa.pl
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Stoisz przed wyborem profilu klasy lub kierunku studiów i masz 
dylemat? Skontaktuj się z doradcą zawodowym!
Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego
Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze szkoły lub zawodu, 
zgłoś się do profesjonalnych doradców, którzy pomogą Ci  
w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 Pałac Młodzieży w Warszawie (pokój 103)
 pl. Defilad 1, (wt-pt. w godz.16.00-19.00, 
 sobota w godz. 10.00-12.00), tel. 22 656 66 48

 ciidm@pm.waw.pl

 www.ciidmpm.blogspot.com

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

 ul. ul Puławska 234

 tel. 22 499 27 02

 mciz.warszawa@mazowiecka.ohp.pl

Dodatkowo w warszawskich dzielnicach działalność doradztwa 
zawodowego realizują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Z poprzedniego rozdziału dowiedziałeś się, jakie prawa 
Ci przysługują, tutaj dowiesz się, gdzie szukać porad, jeśli 
uważasz, że Twoje prawa są łamane.
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
   Jeśli masz problem, z którym sobie  
   nie radzisz, i nie wiesz, do kogo  
   zwrócić się o pomoc.
 tel. 800 12 12 12 
 (pon-pt. w godz. 8.15 do 20.00)

 www.strefamlodych.pl

Rzecznik Praw Ucznia
Jeśli nie są przestrzegane Prawa Ucznia w szkole, do której 
uczęszczasz, sprawdź, czy działa w niej Rzecznik Praw Ucznia. 
Może być nim zarówno uczeń, rodzic jak i nauczyciel.
Miejski Rzecznik Konsumentów
Jeśli zakupiony przez Ciebie towar jest wadliwy lub masz do 
niego inne zastrzeżenia, zgłoś się z tym najpierw do sprzedawcy 
lub producenta. Jeśli nie uda Ci się załatwić sprawy, pomoże 
Ci Miejski Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania  
w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. 

 tel. 22 443 34 44. (pon-pt. w godz. 8.00-16.00)

 www.konsument.um.warszawa.pl

Nieodpłatna pomoc prawna
Dla każdego obywatela RP, który nie ukończył 26 roku życia. 
Szczegóły: 
 www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ 
 nieodplatna-pomoc-prawna/od-1-stycznia-2016-r/
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Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, czy też rodzinnej 
i uniemożliwia Ci ona kontynuację nauki szkolnej, możesz 
otrzymać wsparcie socjalne.
Stypendium szkolne
Forma wsparcia dla uczniów znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. 
W ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub 
częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
pomoc rzeczową, jak zakup podręczników czy przyborów 
szkolnych, oraz w formie świadczenia pieniężnego.
Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 
losowego, które miało miejsce nie wcześniej niż dwa miesiące 
przed datą złożenia wniosku. Przyznawany on jest w formie 
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych  
z nauką lub w formie pomocy rzeczowej, raz lub kilka razy  
w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 
Wnioski wraz z instrukcją dotyczącą ich wypełniania znajdują 
się na stronie 

 www.edukacja.warszawa.pl
 zakładka: Dla rodzica 

Miejskie stypendium imienia Jana Pawła II
Ubiegać się o stypendium mogą uczniowie i studenci uczący 
się/studiujący w Warszawie, którzy spełnią określone warunki 
formalne (dochód, średnia ocen) oraz udokumentują swoje 
zaangażowanie naukowe, artystyczne, sportowe lub działania 
na polu społecznym.

 www.centrumjp2.pl

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 
upowszechnia wiedzę na temat prawa antydyskryminacyjnego 
oraz prowadzi aktywne działania na rzecz zwalczania 
dyskryminacji.

  biuro@ptpa.org.pl

Porady prawne: maszprawo@ptpa.org.pl
Wsparcie i pomoc dla cudzoziemców i imigrantów Fundacja  
 „Ocalenie”

  tel. 22 828 04 50

  fundacja@fundacjaocalenie.org.pl

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
Udziela wsparcia i pomocy młodym warszawiakom oraz oferuje 
różnorodne zajęcia i projekty dla młodzieży.

  www.centrumwspieraniarodzin.pl

  ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

  tel. 536 100 004
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www.facebook.com/MlodaWarszawa
www.um.warszawa.pl
www.kulturalna.warszawa.pl
www.informatorrodzinny.um.warszawa.plW
www.edukacja.warszawa.pl
www.sportowa.warszawa.pl
www.warsawtour.pl

www.warszawa.ngo.pl
to największy portal zajmujący się tematyką społeczeństwa 
obywatelskiego (jego nazwa to skrót angielskiego non-govern-
mental organizations, czyli organizacje pozarządowe)

www.strefamlodych.pl
portal o prawach dziecka dla dzieci i młodzieży prowadzony 
przez Rzecznika Praw Dziecka

998 997 999
Pogotowie 
Ratunkowe 

Straż 
Pożarna

Policja

986
Straż
Miejska

112
Europejski 
numer alarmowy
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