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BIURO PROCESÓW ADMINISTRACYJNYCH 
[OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS} 

11101 GILROY ROAD, UNIT E/CLERK'S OFFICE 
HUNT VALLEY, MARYLAND 21031 

TEL.: (410) 229-4281    FAKS: (410) 229-4277 
www.oah.state.md.us 

 
WNIOSEK O WSZCZĘCIE MEDIACJI i SKARGA W ZWIĄZKU Z NALEŻYTYM 

PROCESEM [DUE PROCESS COMPLAINT]  
 
 

Zaznaczyć wszystkie te opcje, które mają zastosowanie dla składanego wniosku: 
 

□ Składam wniosek o wszczęcie mediacji. Rozumiem, że Biuro Procesów Administracyjnych wyznaczy 
termin mediacji w terminie ok. 20 dni od daty otrzymania niniejszego wniosku, pod warunkiem, że strona druga 
wyrazi zgodę na przeprowadzenie mediacji. 
 

□ Składam skargę w związku z należytym procesem. Nie chcę podjąć próby rozwiązania sporu na drodze 
mediacji. Rozumiem, że instytucja publiczna zobowiązana jest wyznaczyć termin i zwołać spotkanie 
polubowne w terminie do 15 dni1 od daty otrzymania niniejszej skargi, chyba że strony wyrażą zgodę na 
odstąpienie od spotkania. 

□ Wyrażam chęć odstąpienia od spotkania polubownego.  
 

□ Składam skargę w związku z należytym procesem oraz wnioskuję o podjęcie prób mediacyjnych w celu 
rozwiązania sporu. 
Rozumiem, że w przypadku, gdy strona druga nie wyraża chęci uczestnictwa w mediacji, instytucja publiczna 
zobowiązana jest wyznaczyć termin i zwołać spotkanie polubowne w terminie do 15 dni1 od daty otrzymania 
niniejszej skargi, chyba że strony wyrażą pisemną zgodę na odstąpienie od mediacji. Jeżeli obie strony wyrażą 
zgodę na mediację, termin mediacji zostanie wyznaczony w terminie ok. 20 dni od daty otrzymania niniejszego 
wniosku, tak aby nie przedłużać terminu należytego postępowania sądowego. 
 
UWAGA: Spotkanie polubowne nie jest wymagane w przypadku, gdy strony wyrażają zgodę na rozwiązanie 
sporu na drodze mediacji lub gdy instytucja publiczna złożyła skargę w związku z należytym procesem [due 
process complaint]. 
 
INFORMACJA O UCZNIU: 
 
Imię i nazwisko: ________________________________________________________________________________   
 
Data urodzenia:  __________________________ 
 
Adres: _______________________________________________________________________________ 
 
Instytucja publiczna odpowiedzialna za edukację ucznia:  ___________________________________  
 
Szkoła, do której uczeń uczęszcza: ___________________________________ 
                                                 
1 Jeżeli skarga w związku z należytym procesem [due process complaint] została złożona w imieniu ucznia niepełnosprawnego, który 
aktualnie nie jest zapisany i nie korzysta z zatwierdzonego programu edukacyjnego lub jeżeli skarga dotyczy umieszczenia w 
tymczasowym, alternatywnym miejscu edukacji lub dotyczy ustalenia objawów zachowania dziecka, Biuro Procesów 
Administracyjnych odpowiedzialne jest za wyznaczenie przyspieszonego terminu należytego procesu sądowego przesyłając stosowne 
zawiadomienie. Proces taki powinien się rozpocząć w terminie do 20 dni szkolnych od dnia złożenia skargi wnioskującej o proces. 
Spotkanie polubowne winno zostać zorganizowane w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skardze w związku z 
należytym procesem, po czym należyty proces sądowy może zostać rozpoczęty, chyba że sprawa została rozwiązana zgodnie z 
oczekiwaniami obu stron w terminie 15 dni od daty otrzymania skargi w związku z należytym procesem. 
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Zaznaczyć jedną z opcji, jeśli ma zastosowanie1: 

□ Uczeń aktualnie nie jest zapisany i nie korzysta z zatwierdzonego programu edukacyjnego LUB 

□ Spór dotyczy ustalenia objawów zachowania dziecka lub zmiany umiejscowienia w związku zachowaniem skutkującym podjęciem 
środków dyscyplinujących.  
 
WNIOSKODAWCA: 
 
Imię i nazwisko:                                                                                                   
 
Adres (jeżeli różni się od miejsca zamieszkania ucznia):   
 
Telefon:  (Praca)                                            (Dom)                                       (Komórkowy)____________________       
 
Faks: ______________________        E-mail:  ________________________________________                                                                    
                                                                                                 
 

Stopień relacji z uczniem: □ Rodzic    □ Opiekun prawny □ Instytucja publiczna    □ Występowanie we własnej sprawie   □ 
Rodzic zastępczy 
 
 
ADWOKAT/REPREZENTANT (jeżeli został wyznaczony): 
 
 Imię i nazwisko:                                                                                              
 
Adres:                                                                                           
 
Telefon:           Faks:                                           
 
E-mail:                                                                                               
 
 
Należy zapewnić (opisać szczegółowo): 

    □  Tłumacz języka obcego: _______________________ □  Komunikacja specjalna: _________________________      
        (jakiego)       (jaka) 

  □   Tłumacz języka migowego    □ Warunki specjalne dla niepełnosprawności: ______________  
                             (jakie) 

□ Inne: _____________________  
                        (jakie)  
 
 
Zgodnie z Ustawą o kształceniu osób niepełnosprawnych [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)], składając 
skargę w związku z należytym procesem [due process complaint] należy przedstawić opis problemów, które są przedmiotem 
rozpatrywania w trakcie procesu, w tym wszystkie istotne dla sprawy, fakty oraz propozycję rozwiązania problemu (w 
przypadku braku wystarczającego dla opisu miejsca, załączyć dodatkowe strony). Jeżeli skarga w związku z należytym 
procesem nie spełnia wymagań określonych przez Ustawę IDEA, strona przyjmująca skargę może wezwać do uzupełnienia 
braków. 
 
W przypadku wnioskowania o mediację, zapewnienie tych informacji stanowić będzie pomoc dla mediatora. 
 
Opis problemów i związane fakty: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________  

 

Opis proponowanego rozwiązania sprawy: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat mediacji i należytych procesów sądowych należy odnieść 
się do dokumentu zabezpieczeń proceduralnych przekazanego przez instytucję publiczną, do Przewodnika dla 
rodziców po najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących mediacji [A Parent's Guide to Frequently Asked 
Questions about Mediation] lub do Przewodnika dla rodziców po najczęściej zadawanych pytaniach 
dotyczących dotyczących skargi w związku z należytym procesem [A Parent's Guide to Frequently Asked 
Questions about Due Process]. Kopie tych dokumentów są dostępne na stronach internetowych MSDE pod 
adresem: www.marylandpublicschools.org, lub w Kancelarii Dyrektora ds. Nauczania Specjalnego w szkole 
lokalnej [Office of the Director of Special Education], który odpowiedzialny jest za nauczanie, lub z Wydziałem 
Nauczania Specjalnego/Służb Wczesnej Interwencji Stanu Meryland [Maryland State Department of Education's Division 
of Special Education/Early Intervention Services]. W celu uzyskania dalszych informacji można także odwołać 
się do określonych przepisów prawa stanowego i federalnego. 
 
 
 
Kopię niniejszego Wniosku o wszczęcie mediacji i skargi w związku z należytym procesem 
[Request for Mediation and Due Process Complaint] należy przesłać stronie przeciwnej 
oraz do Biura Procesów Administracyjnych [Office of Administrative Hearings]. 
 
 
                                                
 Podpis Wnioskodawcy i Data  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OAH-CO-E69 doc 75489 (Przegląd dokumentu: 10/2007) 
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 BEZPŁATNA LUB TANIA POMOC W ZAKRESIE SPORÓW 
DOTYCZĄCYCH NAUCZANIA SPECJALNEGO  

 
Poniżej przedstawiony został wykaz prawników i organizacji adwokackich oferujących pomoc i 
porady prawne oraz inne usługi osobom wchodzącym w spór w zakresie nauczania specjalnego. 

 
 

Legal Aid Bureau, Inc. [Biuro 
Radców Prawnych] 
 

229 Hanover Street 
P.O. Box 943 
Annapolis, MD 21404 
410-263-8330 
800-666-8330 
 
500 East Lexington Street 
Baltimore, MD 21202 
410-951-7777 
866-534-2524 
 
5 North Main Street 
Suite 200 
Bel Air, MD 21014 
410-879-3755 
410-836-8202 
800-444-9529 
 
110 Greene Street 
Cumberland, MD 21502 
301-777-7474 
866-389-5243 
 
Tred Avon Square 
210 Marlboro Road 
Suite 3 
Easton, MD 21601 
410-763-9676 
800-477-2543 
 
22 South Market Street 
Suite 11 
Frederick, MD 21701 
301-694-7414 
800-679-8813 
 
P.O. Box 249 
Route 231 
Hughesville, MD 20637 
301-932-6661 
410-535-3278 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legal Aid Bureau [Biuro Radców 
Prawnych] (cd.) 
 
6811 Kenilworth Avenue 
Calvert Building, Suite 500 
Riverdale, MD 20737 
301-927-6800 
888-215-5316 
 
111 High Street 
P.O. Box 4116 
Salisbury, MD 21801 
410-546-5511 
800-444-4099 
 
29 West Susquehanna Ave. 
Suite 305 
Towson, MD 21204 
410-296-6705 
www.mdlab.org 
 
Maryland Coalition for Inclusive 
Education (MCIE) [Koalicja Stanu 
Meryland na Rzecz Edukacji 
Inkluzywnej] 
 

7484 Candelwood Road 
Suite R 
Hanover, MD 21076 
410-859-5400 wewn. 105 
1-800-899-8837 
www.mcie.org 

 
Maryland Disability Law Center 
(MDLC) [Ośrodek Praw Osób 
Niepełnosprawnych Stanu Meryland] 
 

1800 North Charles Street 
Suite 400 
Baltimore, MD 21201 
410-727-6352 
410-727-6387 TDD 
800-233-7201 
www.mdlcbalto.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maryland Volunteer Lawyers Service 
[Wolontariat Prawniczy Stanu Meryland]  
 
Maureen van Stone, Esq. 
Project HEAL at Kennedy Krieger 
1750 E. Fairmount Ave. 
Office 1062 
Baltimore, MD 21231 
443-923-4416 
vanstone@kennedykrieger.org 
 
Hope Tipton, Esq. 
Director of Project HEAL 
Johns Hopkins Children’s Center 
Harriet Lane Clinic 
200 N. Wolf Street, Office 1118 
Baltimore, MD 21287 
410-502-0058 
htipton2@jhmi.edu 
 
Parents’ Place of Maryland  
[Stowarzyszenie Rodziców Stanu Meryland]
(zapewnia wsparcie dla rodziców i szkolenia) 
 

801 Cromwell Park Drive 
Suite 103 
Glen Burnie, MD 21061 
410-768-9100 
www.ppmd.org 
 
University of Maryland Clinical Law Office
[Biuro Prawne Uniwersytetu Stanu 
Meryland] 
 

500 West Baltimore Street 
Baltimore, MD 21201 
410-706-3295 
http://www.law.umaryland.edu 
 
Family Support Services/Partners for 
Success [Akcja Wsparcie dla 
Rodziny/Właściwy Partner w Drodze do 
Sukcesu] 
W celu uzyskania dalszych informacji na 
temat usług świadczonych przez Family 
Support Services, Partners for Success, lub 
innych podobnych usług doradczych i 
wspierających, należy skontaktować się z 
właściwym biurem ds. systemu nauczania w 
szkole lokalnej. 


