
Wydział Ochrony Społecznej i Prawnej 
Departamentu Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego w Trzyńcu  

 

Wydział Ochrony Społecznej i Prawnej Dziecka 
Departamentu Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Trzyńcu zapewnia ochronę 
społeczną i prawną dla miasta Trzyńca i dla gmin 
w jego obwodzie: Bystrzyca, Gnojnik, Ligotka 
Kameralna, Koszarzyska, Nydek, Ropica, Rzeka, 
Śmiłowice, Trzycież, Wielopole i Wędrynia.  

  

 

Adres kontaktowy 

Urząd Miejski Trzyniec 

Jablunkovská 160 

739 61 Trzyniec 

3 kondygnacja w nowej dobudówce  

(pomarańczowy korytarz) 

 
 

Godziny pracy 
Poniedziałek 08:00 – 17:00  
Środa  08:00 – 17:00  

(Pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu.) 
 

 
Jeśli chcesz rozmawiać z konkretnym 
pracownikiem socjalnym Wydziału Ochrony 
Społecznej i Prawnej Dziecka, polecamy umówić 
się z wyprzedzeniem, ponieważ nasi pracownicy 
socjalni wyjeżdzają na badania terenowe lub do 
sądów.  
 
Wydział Ochrony Społecznej i Prawnej Dziecka 
zapewnia cały czas poza godzinami pracy 
pogotowie ratunkowe w razie potrzeby 
zapewnienia dziecku natychmiastowej ochrony 
(np. jeśli nikt się nie opiekował dzieckiem). 

Wydział Ochrony Społecznej i Prawnej 
Dziecka szukaj jeżeli: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Urząd Miejski Trzyniec 
Departament Spraw Społecznych 
Wydział Ochrony Społecznej i Prawnej 
Dziecka 
Jablunkovská 160, 739 61 Trzyniec 

 
 

Co to jest ochrona społeczna i prawna 
dziecka? 

 
Celem Ochrony Społecznej i Prawnej Dziecka jest 

ochrona praw dziecka do pomyślnego rozwoju, 

właściwej opieki rodzicielskiej i życia rodzinnego. 

Ochrona Społeczna i Prawna Dziecka kieruje 

swoje działania na rzecz ochrony dzieci przed 

wykorzystywaniem i zaniedbywaniem.   

Kto zapewnia dziecku ochronę 
społeczną i prawną? 
 
Ochronę społeczną i prawną zapewniają organy 

Ochrony Społecznej i Prawnej, którymi są w 

większości urzędy gmin z rozszerzonymi 

uprawnieniami. Dla miasta Trzyńca zapewnia 

ochronę społeczną i prawną Wydział Ochrony 

Społecznej i Prawnej Dziecka Departamentu 

Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w 

Trzyńcu.  

Jakimi przepisami prawa kieruje się 
Ochrona Społeczna i Prawna Dziecka? 
 
Ochrona Społeczna i Prawna Dziecka kieruje się 
ustawą o ochronie społecznej i prawnej dziecka 
z 1999 r. (Dz. U. Nr 359 z późniejszymi 
zmianami) oraz innymi z tym związanymi 
przepisami prawa. 

 
 

 małżeństwo (związek) nie funkcjonuje, 
rozważasz rozwód (rozstanie) i masz 
niepełnoletnie dzieci; 
 

 po rozwodzie (rozstaniu) masz problem z 
nawiązaniem kontaktu ze swoim 
dzieckiem, które pozostało pod opieką 
drugiego rodzica; 
 

 w rodzinie lub w sąsiedztwie znajduje się 
dziecko, które potrzebuje pomocy 
Wydziału Ochrony Społecznej i Prawnej 
Dziecka, ewentualnie konieczne jest 
zbadanie jego sytuacji; 
 

 twoje dziecko ma trudności wychowawcze 
w szkole, w domu itp.; 
 

 chciałbyś stać się rodzicem zastępczym 
lub rodzicem adopcyjnym; 
 

 jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub 
znasz kogoś w sąsiedztwie, kto jest ofiarą 
przemocy i potrzebuje pomocy; 
 

 potrzebujesz doradztwa w sprawie o 
ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa 
dziecka; 
 

 potrzebujesz jakiegokolwiek doradztwa 
związanego z dzieckiem i jego rodziną.  

 



Prace socjalne w Wydziale Ochrony 
Społecznej i Prawnej Dziecka 

 

Pracownicy socjalni Wydziału Ochrony 
Społecznej i Prawnej Dziecka: 

 pełnią funkcję opiekuna dzieci niepełnoletnich 

na rozprawach sądowych dotyczących praw 

dzieci (powierzenie dzieci pod opiekę jednego 

z rodziców przy rozwodzie, ustalenia i zmiany 

alimentów itp.)   

 nadzorują rodziny, które z różnych powodów 

samodzielnie nie zapewniają jakościowej 

opieki i wychowania dzieci  

 sprawują nadzór nad rodziną, nad którą został 

ustanowiony nadzór przez sąd lub inny organ  

 udzielają fachowego doradztwa w zakresie 

ochrony społecznej i prawnej dzieci i inne  

 są pośrednikami usług doradztwa, mediacji i 

innych usług  
 

Kontakty do pracowników socjalnych 
 

Luciána Heczková, DiS. 
558 306 334, luciana.heczkova@trinecko.cz 

 
Mgr. Martina Kajzarová 

558 306 329, martina.kajzarova@trinecko.cz 
 

Mgr. Kateřina Křehulová 
558 306 353, katerina.krehulova@trinecko.cz 

 
Mgr. Lucie Kubikova 

558 306 342, lucie.kubikova@trinecko.cz 
 

Bc. Eva Plucnarová 
558 306 340, eva.plucnarova@trinecko.cz 

 
Taťána Pryčková 

558 306 345, tatana.pryckova@trinecko.cz 
 

Mgr. Karina Szczotková 

558 306 348, karina.szczotkova@trinecko.cz 

Prace socjalne w Oddziale Rodzinnej Opieki 

Zastępczej Wydziału Ochrony Społecznej i 

Prawnej Dziecka  

Pracownicy socjalni w Oddziale Rodzinnej Opieki 

Zastępczej:  

 przyjmują wnioski o przysposobienie 

(adopcję), ustanowienie rodziny zastępczej, 

ustanowienie tymczasowej rodziny 

zastępczej, ustanowienie opiekuna prawnego  

 udzielają doradztwa w zakresie rodzinnej 

opieki zastępczej  

 współpracują z rodzicami zastępczymi i 

opiekunami prawnymi  

 nadzorują prawidłowy rozwój dzieci 

umieszczonych w rodzinie zastępczej i pod 

opieką opiekuna prawnego i inne  

 wykonują czynności związane z zawartymi 

umowami o pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej  

 są pośrednikami usług organizacji 

uprawnionych do sprawowania ochrony 

społecznej i prawnej  
 

Kontakty do pracowników socjalnych Oddziału 

Rodzinnej Opieki Zastępczej 

 

Bc. Kristina Hahnová 

558 306 341, kristina.hahnova@trinecko.cz 

 

Lucie Sikorová, DiS. 

558 306 346, lucie.sikorova@trinecko.cz 

 

 

 

 

Prace socjalne w Oddziale Kuratorów dla 

Nieletnich  

Pracownicy socjalni w Oddziale Kuratorów dla 

Nieletnich: 

 pracują z dziećmi i nieletnimi z poważnymi 

problemami behawioralnymi, którzy 

zaniedbują obowiązki szkolne, używają 

alkoholu lub innych środków uzależniających, 

popełniają przestępstwa, prowadzą życie 

bezczynne itp.  

 uczestniczą w postępowaniu karnym i 

wykroczeniowym prowadzonym przeciwko 

nieletnim, pełnią funkcję opiekuna nieletniego 

w postępowaniach karnych i 

wykroczeniowych  

 udzielają również fachowego doradztwa w 

zakresie zaburzeń zachowania u dzieci i 

nieletnich osobom odpowiedzialnym za ich 

wychowanie i inne  
 

Kontakty do pracowników socjalnych Oddziału 

Kuratorów dla Nieletnich  

 

Mgr. Martina Běhálková 

558 306 333, martina.behalkova@trinecko.cz 

 

Bc. Zuzana Kubiesová 

558 306 343, zuzana.kubiesova@trinecko.cz 

 

Kontakty do kadry kierowniczej 

 

Věra Majerová 

kierownik wydziału OSPD 

558 306 361, vera.majerova@trinecko.cz 

 

Mgr. Ellen Raszková 

 dyrektor Departamentu Spraw Społecznych 

558 306 335, ellen.raszkova@trinecko.cz 
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