Informuję że w dniu 5.12.2016 r uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w
Szamotułach w liczbie 30 osób wzięli udział w rozprawie cywilnej.
Podczas rozprawy przeprowadzone zostały dowody z zeznań świadków, od których odebrano
przyrzeczenie, przesłuchane zostały strony, wydano wyrok i go uzasadniono. Po rozprawie młodzież
pozostała na sali, omawiałem z nimi przebieg rozprawy, przyczyny dla których wydano takiej
treści wyrok, opowiadałem o trybie procedowania Sądu. Liczę, że takie rozprawy będą powtarzane w
przyszłym roku szkolnym.

SSR Kajetan Kosterkiewicz

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji uprzejmie informuję, że na początku września 2017 r.
wystosowano pisma do Dyrektorów szkół ponadgimnazjalknych (aktualnie ponadpodstawowych)
oraz Starostów - powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego z zaproszeniem do współpracy w
ramach programu Edukacja Prawna Młodzieży.
Jak dotąd nawiązano współpracę z Zespołem Szkół nr 2 we Wronkach oraz Zespołem Szkół nr 3 w
Szamotułach. Uzyskano także zapewnienie od Starosty Szamotulskiego zachęcające szkoły do
nawiązania współpracy i kontaktu z koordynatorem.
Sędziowie tutejszego Sądu z chęcią przystali na propozycje prowadzenia zajęć w szkołach oraz w
budynku sądu.
Ustalono też pierwsze terminy zajęć na terenie ZS nr 2 we Wronkach oraz - wraz z przedstawicielami
szkoły - wybrano tematy, które będą omawiane:
19.10.2017 r. trzy klasy pierwsze (2 x 45 min.), prelegent SSR Kajetan Kosterkiewicz, temat:
Omówienie naruszenia dóbr osobistych w Internecie – w oparciu o realne sprawy sądowe
rozstrzygane w Sądzie Rejonowym w Szamotułach – zamieszczenie w internecie cudzego wizerunku,
znieważenie innej osoby, przesłanie zdobytych zdjęć i filmów zawierających wizerunek innej osoby,
także nagiej
24.10.2017 r. trzy klasy drugie(3 x 45 min.), prelegent SSR Piotr Bagiński, temat:
Pożyczki – tzw. chwilówki. Jakie klauzule stosują tzw. parabanki; czy muszę płacić całą prowizję, koszty
windykacji, ubezpieczenie, koszty obsługi pożyczki w domu?
Omówienie uprawnień do zawierania umów przed ukończeniem 18. roku życia oraz ich konsekwencje,
czyli: co mi wolno i czego się obawiać.
Ubezpieczam własny samochód, motocykl, skuter: zawarcie umowy ubezpieczenia OC i AC pojazdu, na
co uważać, czy warto czytać ogólne warunki ubezpieczenia, co to jest franszyzna redukcyjna, stała suma
ubezpieczenia, maksymalna suma ubezpieczenia.

24.10.2017 r. trzy klasy trzecie i czwarte (3 x 45 min.), prelegent SSR Kajetan Kosterkiewicz, temat:
Kupuję własny samochód, motocykl, skuter – na co uważać, jak napisać umowę kupna-sprzedaży.
Ubezpieczam własny samochód, motocykl, skuter: zawarcie umowy ubezpieczenia OC i AC pojazdu, na
co uważać, czy warto czytać ogólne warunki ubezpieczenia, co to jest franszyzna redukcyjna, stała suma
ubezpieczenia, maksymalna suma ubezpieczenia.
Zajęcia odbywać się będą w grupach po jednej godzinie lekcyjnej w każdej klasie.
W załączeniu przesyłam jedno z pism przewodnich kierowanych do Dyrektorów szkół oras Starostów,
propozycje/przykłady tematów, które mogą być poruszane (tworząc je kierowałem się tym aby
młodzież zainteresować a jednocześnie by wyniesiona wiedza mogła być przydatna w ich dalszym
życiu) oraz skan odpowiedzi Starosty Szamotulskiego.
z wyrazami szacunku
Kajetan Kosterkiewicz

PROPOZYCJE ZAGADNIEŃ LEKCJI PRAWA W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI PRAWNEJ MŁODZIEZY
SĄDU REJONOWEGO W SZAMOTUŁACH
Omówienie naruszenia dóbr osobistych w Internecie – w oparciu o realne sprawy sądowe
rozstrzygane w Sądzie Rejonowym w Szamotułach – zamieszczenie w intracie cudzego wizerunku,
znieważenie innej osoby, przesłanie zdobytych zdjęć i filmów zawierających wizerunek innej osoby,
także nagiej;
Analiza regulaminu portalu społecznościowego Facebook w kontekście zamieszczania zdjęć,
filmów, wpisów i naruszenia dóbr osobistych w Internecie;
Kto ma prawo do moich zdjęć zamieszczanych na Facebooku? Co się dzieje w sytuacji gdy usunę
post?
Miejsce dziecka po rozstaniu rodziców (także w sprawie rozwodowej) – uprawnienia
alimentacyjne, możliwość wpływania przez młodzież na decyzję Sądu w zakresie zamieszkania z
konkretnym z rodziców po rozwodzie; kontakty z rodzicem po rozwodzie – uprawnienie czy obowiązek
rodzica i dziecka?
Pożyczki – tzw. chwilówki. Jakie klauzule stosują tzw. parabanki; czy muszę płacić całą
prowizję, koszty windykacji, ubezpieczenie, koszty obsługi pożyczki w domu?
Omówienie uprawnień do zawierania umów przed ukończeniem 18. roku życia oraz ich
konsekwencje, czyli: co mi wolno i czego się obawiać.
Ubezpieczam własny samochód, motocykl, skuter: zawarcie umowy ubezpieczenia OC i AC
pojazdu, na co uważać, czy warto czytać ogólne warunki ubezpieczenia, co to jest franszyzna
redukcyjna, stała suma ubezpieczenia, maksymalna suma ubezpieczenia.
Kupuję własny samochód, motocykl, skuter – na co uważać, jak napisać umowę kupnasprzedaży.

Poślizgnęłam się na lodzie, wjechałem w dziurę w ulicy. Czy ktoś za to odpowiada? Od kogo
mogę żądać zapłaty za uszkodzone zdrowie lub mienie?
Wypadek: odszkodowanie i zadośćuczynienie, jaka jest różnica i kiedy można ich żądać? Czy
mogę wystąpić z pozwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń lub sprawcy wypadku gdy nie chce mi
zapłacić?
Reklamacje zakupionych towarów: kiedy mogę żądać zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru
na nowy a kiedy tylko naprawy lub obniżenia ceny?
Co zrobić, gdy w sklepie omyłkowo zaniżono cenę towaru (niższa cena na metce). Kiedy warto
być asertywnym i walczyć o swoje prawa?
Co zrobić gdy kolega zniszczył mój telefon, pobiła mnie obca osoba lub potrącił samochód?
Jakie sprawy rozstrzygają sądy powszechne i czy mogę coś z tego mieć.
Co ze spadkiem, gdy umiera osoba najbliższa? Omówienie zagadnień prawa spadkowego, jak
napisać testament, na co uważać.
-

Czy odpowiadam za długi moich rodziców i rodzeństwa?

Sądy dla nieletnich. Jakie sprawy rozpatrują i jakie środki mogą zastosować za konkretne
przewinienia? Omówienie najciekawszych spraw nieletnich rozpatrywanych w Sądzie Rejonowym w
Szamotułach w ostatnich latach.
Omówienie wykorzystania portalu społecznościowego Facebook w sprawach sądowych –
szczególnie w kontekście popełniania czynów zabronionych przez osoby nieletnie.
-

Moja godność i dobra osobiste. Czego mogę żądać od innych osób?

-

Omówienie aspektów przestępstwa stalkingu (nękania innej osoby);

-

Zakres obrony koniecznej - kiedy mogę się bronić przed atakiem innej osoby i w jaki sposób ;

-

Omówienie ogólnych zasad rządzących procesem cywilnym przed Sądem;

-

Omówienie ogólnych zasad rządzących procesem karnym przed Sądem.

Sąd Rejonowy w Szamotułach
al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły
tel. 61-29-21-913, fax 61-29-20-002

Szamotuły, dnia 8 września 2017 r.

SSR Kajetan Kosterkiewicz
koordynator ds. edukacji prawnej młodzieży

Pan
Zygmunt Sługocki
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Stanisława Staszica
w Szamotułach

Uprzejmie informuję, że w tutejszym Sądzie Rejonowym w Szamotułach powołany
został koordynator ds. edukacji prawnej młodzieży, którego zadaniem jest pomoc w
organizacji dodatkowych zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych. Przedmiotem tych zajęć
miałaby być szeroko rozumiana edukacja prawna młodzieży, zajęcia prowadzone będą przez
praktyków prawa.
Program Edukacji Prawnej Młodzieży z powodzeniem funkcjonuje od 2013 roku;
dotychczas w ramach apelacji poznańskiej przeprowadzono zajęcia w szeregu szkołach
ponadgimnazjalnych o różnej tematyce prawnej. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją idei,
zamierzeń i planów przyjętych na Drugim Kongresie Prawników Wielkopolski z 2012 r. nt.
„Jak podnieść świadomość prawną młodych Polaków". W wyniku tego Kongresu, w dniu 13
lutego 2013 roku podpisane zostało Porozumienie dotyczące edukacji prawnej młodzieży,
którego sygnatariuszami byli między innymi: Minister Edukacji Narodowej, Minister
Sprawiedliwości, szefowie samorządów prawniczych, prezesi sądów apelacyjnych. W latach
2013 -2016 lekcje prawa prowadziło pro bono 156 prelegentów (głównie sędziów sądów
rejonowych, okręgowych i sądu apelacyjnego, ale także referendarze sądowi i asystenci
sędziów). W zajęciach udział wzięło aż 12.935 uczniów.
Od 2017 roku Program Edukacji Prawnej Młodzieży przyjął inny, bardziej lokalny
wymiar. Powołano koordynatorów ds. edukacji prawnej w Sądach Rejonowych, których
zadaniem ma być usprawnienie organizacji zajęć i pomoc w pośredniczeniu pomiędzy
Prelegentami a Szkołą. Zajęcia takie zazwyczaj odbywały się w godzinach pracy szkoły
w ramach lekcji wos, historii, wychowawczych lub innych, w zależności od potrzeb
i możliwości Placówki, tematyka właściwie jest dowolna, uzgadniania częstokroć przez
uczniów i nauczycieli wspólnie z koordynatorem, bazując na aktualnych możliwościach
kadrowych. Ideą zajęć jest przybliżenie młodzieży wiedzy o prawie poprzez
zajęcia/wykłady/konwersacje z praktykami prawa, głownie sędziami, referendarzami
sądowymi, asystentami sędziów, adwokatami, radcami prawnymi, komornikami sądowymi.
Naturalnie, zajęcia prowadzone są przez prelegentów pro bono.

Jako koordynator edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego
i międzychodzkiego, chciałbym aby zajęcia te miały charakter otwarty, a młodzież w ramach
omawianego tematu mogła zadawać dodatkowe pytania, swobodnie porozmawiać
z prelengentem; uważam że należy w tym zakresie odejść od sztywnej formy wykładów
na rzecz konwersacji poprzedzonej omówieniem najciekawszych zagadnień wybranego przez
uczniów i Szkołę tematu. Ważne jest aby uczniowie podchodzili do zajęć z entuzjazmem
a zagadnienia dotyczyły z jednej strony ich codziennego życia i styku tej codzienności
z przepisami prawa a z drugiej - potrzebnej im w dalszym życiu wiedzy o najistotniejszych
kwestiach prawnych. Zajęcia te mają zatem z jednej strony edukować ale też stać
się miejscem z którego młodzież mogłaby czerpać inspirację dla chęci zadbania o własne
prawa i interesy w sytuacji gdy mogą zostać one naruszone.
Z mojej praktyki, jako prowadzącego szereg takich zajęć, dotąd głównie w II LO
w Poznaniu wynika, że młodzież chętnie rozmawia o tematach prawnych, które mogą ich
w rzeczywistości dotyczyć, są zainteresowani tym, z czym zmierzają się na co dzień, czego
nie rozumieją. Byłoby zatem szczególnie wskazane by tematy zajęć wybrali nauczyciele
w porozumieniu z uczniami a ja ze swojej strony będę podejmował starania, aby zajęcia
pozbawione były hermetycznego języka prawniczego na rzecz wypowiedzi zrozumiałych dla
młodego człowieka. Załączam listę przykładowych zagadnień, które mogą zostać wybrane dla
omówienia albo też stać się inspiracją dla samodzielnego sformułowania interesujących daną
klasę lub klasy kwestii prawnych. Służę oczywiście pomocą w wybraniu i zatytułowaniu
odpowiedniego tematu.
W ramach edukacji prawnej młodzieży organizowanej w Sądzie Rejonowym w
Szamotułach przewiduję nie tylko zajęcia w szkole ale też obecność uczniów i nauczycieli na
prawdziwych rozprawach sądowych, podczas których przesłuchiwani będą świadkowie,
wydawane i uzasadniane wyroki lub też rozprawach symulowanych z czynnym udziałem
uczniów. Od dnia 14.07.2017 r. wstęp na salę sądową w sprawach cywilnych i karnych mają
także osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, zatem możliwa jest organizacja obecności na
rozprawach także klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnej.
Poniżej zamieszczam dane kontaktowe i będę wdzięczny za wspólne zaangażowanie
w edukację prawną młodzieży, tak potrzebną w coraz bardziej skomplikowanej codzienności.
Zapraszam do kontaktu.

Dane kontaktowe:
SSR Kajetan Kosterkiewicz
koordynator ds. edukacji prawnej młodzieży
Sąd Rejonowy w Szamotułach
al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły
tel. 61-292-19-13 wew. 237
e-mail: k.kosterkiewicz@szamotuly.sr.gov.pl

