
TWOJE PRAWA 
I OBOWIĄZKI
Ma Pan(-i) prawo:

• otrzymywać usługi wysokiej jakości

• być traktowany (-a) z szacunkiem, zachowaniem Pana(-i) 
godności i uprzejmością

• do oceny Pana(-i) potrzeb w celu określenia odpowiednich dla 
niego (niej) usług

• być informowany (-a) o decyzjach jego (jej) dotyczących i mieć 
udział w ich podejmowaniu 

• być reprezentowany(-a) przez rzecznika albo osobę 
wspomagającą, która uczestniczy w podejmowaniu decyzji 
dotyczących opieki nad Panem(-ią), jeśli Pan(-i) nie ma tej 
zdolności

• do respektowania sfery prywatnej i poufności jego (jej) spraw

• dostępu do przechowywanych danych osobistych Pana (-i)

• złożyć skargę, bez obawy poniesienia negatywnych tego konse-
kwencji, jeśli nie spełniamy Pana(-i) oczekiwań

Pana(-i) obowiązkiem jest:

• traktować pracowników i innych z szacunkiem i uprzejmie

• odpowiadać za swoje działania i decyzje

• dostarczyć pracownikom dostateczną informację, tak aby im 
umożliwić ocenę swych potrzeb i zapewnienie właściwych 
usług

• informować naszych pracowników o jakichkolwiek zmianach w 
Pana(-i) stanie 

Zobowiązujemy się względem Pana(-i) do:

• respektowania Pana(-i) osobistych przekonań, prywatności oraz 
poufności

• traktowania jego (jej) z uprzejmością i szacunkiem

• akceptowania i włączania w nasze działania osób wybranych 
przez Pana(-i) do występowania w jego (jej) imieniu

• uznawania, zachęcania i doceniania roli osób opiekujących się 
Panem(ią)

• informowania Pana(-i) o naszym pełnym zakresie usług oraz o 
odpowiednich usługach świadczonych przez inne organizacje

• okazywania szacunku i doceniania Pana(-i) potrzeb językowych 
i kulturowych

• umożliwiania Panu(-i) korzystania z tłumaczy, jeśli będzie to 
konieczne

• potwierdzania otrzymania Pana(-i) skarg, sprawiedliwego i 
poufnego ich rozpatrywania, a także szybkiego podejmowania 
decyzji w sprawach, których skargi te dotyczą 

POLISH/ENGLISH



YOUR RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES
You have a right to :

• receive quality services 

• be treated with respect, dignity and courtesy

• have your needs assessed to determine the   
 right service for you

• be informed about and participate in the    
 decisions that affect you

• have someone represent you (an advocate or   
 support person) who participates in decisions   
 relating to your care if you do not have the   
 capacity

•	have	your	privacy	and	confidentiality	respected

• access personal information kept about you

• make a complaint, without retribution, if we do not  
 meet your expectations

It is your responsibility to :

• treat staff and others with respect and courtesy

• be accountable for your own actions and  decisions  

• provide enough information to assist staff to   
 assess and determine appropriate services

• inform our staff if there is any change in  
 your condition

Our commitment to you is to: 

• respect your personal beliefs, privacy and   
	 confidentiality

• treat you with courtesy and respect 

• acknowledge and include any person you choose  
 to act on your behalf 

• recognise, promote and value the role of  people in  
 care relationships with you

• inform you of our full range of services and   
 relevant services of other organisations

• respect and value your language and cultural needs 

• provide you with access to interpreters if required

• have any complaint acknowledged and    
	 investigated	fairly	and	confidentially	with	a	view			
 to resolving the issue promptly


