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Zawarte w treści przepisy prawne i procedury 
postępowania, mają służyć nauczycielom do 

udzielania wszechstronnej pomocy uczniom ofiarom 
przestępstw oraz podejmowania skutecznych i 

szybkich decyzji w sprawach uczniów zagrożonych 
patologiami.



WYBRANE PRZEPISY PRAWNE STOSOWANE W SPRAWA WYBRANE PRZEPISY PRAWNE STOSOWANE W SPRAWA 
MAMAŁŁOLETNICH I NIELETNICHOLETNICH I NIELETNICH

1. 1. Ustawa Ustawa z dnia 26 paz dnia 26 paźździernika 1982 r. o postdziernika 1982 r. o postęępowaniu w sprawach powaniu w sprawach 

nieletnich.nieletnich.

22. Ustawa. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policjiz dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

3. 3. UstawaUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaz dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałłaniu narkomanii.aniu narkomanii.

4. 4. Ustawa Ustawa z dnia 26 paz dnia 26 paźździernika 1982 r. o wychowaniu w trzedziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźźwowośści ici i

przeciwdziaprzeciwdziałłaniu alkoholizmowi. aniu alkoholizmowi. 

55. Rozporz. Rozporz ąądzeniedzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

stycznia 2003 r . w sprawie szczegstycznia 2003 r . w sprawie szczegóółłowych form dziaowych form działłalnoalnośścici

wychowawczej i zapobiegawczej wwychowawczej i zapobiegawczej wśśrróód dzieci i md dzieci i młłodzieodzieżżyy

zagrozagrożżonych uzaleonych uzależżnieniami.nieniami.



POJPOJĘĘCIE NIELETNIEGOCIE NIELETNIEGO

Art. 1 Art. 1 §§ 11 ustawy o postustawy o postęępowaniu w sprawach powaniu w sprawach 
nieletnich stwierdza, nieletnich stwierdza, żże przepisy ustawy e przepisy ustawy 

stosuje sistosuje sięę w zakresie:w zakresie:

1. Zapobiegania i zwalczania demoralizacji w stosunku do 1. Zapobiegania i zwalczania demoralizacji w stosunku do 
ososóób, ktb, któóre nie ukore nie ukońńczyczyłły lat 18,y lat 18,

2. Post2. Postęępowania w sprawach o czyny karalne, w stosunku powania w sprawach o czyny karalne, w stosunku 
do osdo osóób, ktb, któóre dopure dopuśściciłły siy sięę takiego czynu po ukotakiego czynu po ukońńczeniu czeniu 
13 lat, ale nie uko13 lat, ale nie ukońńczyczyłły lat 17,y lat 17,

3. Wykonywania 3. Wykonywania śśrodkrodkóów wychowawczych lub w wychowawczych lub 
poprawczych w stosunku do ospoprawczych w stosunku do osóób, wzglb, wzglęędem ktdem któórych rych 
śśrodki te zostarodki te zostałły orzeczone, nie dy orzeczone, nie dłłuużżej jednak niej jednak niżż do do 
ukoukońńczenia przez te osoby lat 21.czenia przez te osoby lat 21.



POJPOJĘĘCIE MACIE MAŁŁOLETNIEGOOLETNIEGO

Art. 10 Art. 10 §§ 1 i Art. 15 Kodeksu Cywilnego1 i Art. 15 Kodeksu Cywilnego

1. Ma1. Małłoletnim jest osoba, ktoletnim jest osoba, któóra nie ukora nie ukońńczyczyłła a 
18 lat.18 lat.

2. Osoba, kt2. Osoba, któóra nie ukora nie ukońńczyczyłła 13 lat nie a 13 lat nie 
posiada  posiada  
zdolnozdolnośści do czynnoci do czynnośści prawnych.ci prawnych.

3. Ma3. Małłoletni, po ukooletni, po ukońńczeniu 13 lat a przed czeniu 13 lat a przed 
ukoukońńczeniem lat 18 posiada ograniczonczeniem lat 18 posiada ograniczonąą
zdolnozdolnośćść do czynnodo czynnośści prawnej.ci prawnej.



POJPOJĘĘCIE MCIE MŁŁODOCIANEGOODOCIANEGO

Art. 115 Art. 115 §§ 10 Kodeksu Karnego10 Kodeksu Karnego

MMłłodociany to sprawca przestodociany to sprawca przestęępstwa, pstwa, 

ktktóóry ry 

w chwili popew chwili popełłnienia czynu zabronionego nienia czynu zabronionego 

ukoukońńczyczyłł 17 lat  a nie uko17 lat  a nie ukońńczyczyłł 21 lat  i w 21 lat  i w 

czasie orzekania w I instancji nie ukoczasie orzekania w I instancji nie ukońńczyczyłł

24 lat.24 lat.



RRÓÓŻŻNE POJNE POJĘĘCIA DEMORALIZACJICIA DEMORALIZACJI

wg  kryminologii:wg  kryminologii:

DemoralizacjaDemoralizacja pojmowana jako nie wynikajpojmowana jako nie wynikająący cy 
z przyczyn chorobowych lub rozwojowych stan; jest z przyczyn chorobowych lub rozwojowych stan; jest 
formformąą nieprzystosowania sponieprzystosowania społłecznego, ecznego, 
charakteryzujcharakteryzująąca sica sięę negatywnymi postawami negatywnymi postawami 
i zachowaniami nieletnich w stosunku do ogi zachowaniami nieletnich w stosunku do ogóólnie lnie 
przyjprzyjęętych i obowitych i obowiąązujzująących norm spocych norm społłecznych, ecznych, 
sprzyja sprzyja łłamaniu prawa.amaniu prawa.



wg ustawodawcy:wg ustawodawcy:

DemoralizacjaDemoralizacja to zachowanie polegajto zachowanie polegająące na ce na 
naruszaniu norm etycznych (np. uprawianie naruszaniu norm etycznych (np. uprawianie 
nierznierząądu) lub naruszaniu norm prawnych du) lub naruszaniu norm prawnych 
(pope(popełłnianie czynu zabronionego, udzianianie czynu zabronionego, udziałł w w 
grupach przestgrupach przestęępczych), a ponadto pczych), a ponadto 
zachowania polegajzachowania polegająące na niewypece na niewypełłnieniu nieniu 
obowiobowiąązkzkóów uczniowskich (systematyczne w uczniowskich (systematyczne 
wagarowanie lub nie podejmowanie nauki wagarowanie lub nie podejmowanie nauki 
zawodu).zawodu).



WIEK NIELETNIEGO, A WIEK NIELETNIEGO, A 
ODPOWIEDZIALNOODPOWIEDZIALNOŚĆŚĆ

(Art. 10 (Art. 10 §§ 1 Kodeksu Karnego) 1 Kodeksu Karnego) 

Na zasadach okreNa zasadach okreśślonych w kodeksie karnym odpowiada ten kto lonych w kodeksie karnym odpowiada ten kto 
ukoukońńczyczyłł 17 lat.17 lat.

Nieletni po ukoNieletni po ukońńczeniu lat 15 ktczeniu lat 15 któóry dopuszcza siry dopuszcza sięę czynu czynu 
zabronionego (zbrodnia lub przestzabronionego (zbrodnia lub przestęępstwo ze szczegpstwo ze szczegóólnym lnym 
okrucieokrucieńństwem) mostwem) możże odpowiadae odpowiadaćć na zasadach kodeksu karnego na zasadach kodeksu karnego 
(jak osoba doros(jak osoba dorosłła) jea) jeżżeli okolicznoeli okolicznośści sprawy oraz stopieci sprawy oraz stopieńń
rozwoju nieletniego, jego wrozwoju nieletniego, jego włłaaśściwociwośści i warunki osobiste za tym ci i warunki osobiste za tym 
przemawiajprzemawiająą oraz jeoraz jeżżeli poprzednio stosowane eli poprzednio stosowane śśrodki rodki 
wychowawcze lub poprawcze okazawychowawcze lub poprawcze okazałły siy sięę bezskuteczne;bezskuteczne;

Wobec nieletniego popeWobec nieletniego popełłniajniająącego wystcego wystęępek po ukopek po ukońńczeniu czeniu 
17 lat, lecz przed uko17 lat, lecz przed ukońńczeniem 18 lat, sczeniem 18 lat, sąąd rodzinny zamiast kary d rodzinny zamiast kary 
stosuje stosuje śśrodki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze rodki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze 
przewidziane dla nieletnich przewidziane dla nieletnich -- jejeżżeli okolicznoeli okolicznośści sprawy i oraz ci sprawy i oraz 
stopiestopieńń rozwoju sprawcy, jego wrozwoju sprawcy, jego włłaaśściwociwośści i warunki osobiste za ci i warunki osobiste za 
tym przemawiajtym przemawiająą..



CZYNY ZABRONIONE,CZYNY ZABRONIONE,
ZA KTZA KTÓÓRYCH POPERYCH POPEŁŁNIENIE NIELETNI BNIENIE NIELETNI BĘĘDZIE ODPOWIADADZIE ODPOWIADAŁŁ

NA ZASADACH KODEKSU KARNEGONA ZASADACH KODEKSU KARNEGO (art.10 (art.10 §§ 2kk):2kk):

zamach na zamach na żżycie prezydenta,ycie prezydenta,
zabzabóójstwo jstwo (za wyj(za wyjąątkiem: pod wptkiem: pod wpłływem silnego ywem silnego 
wzburzenia),wzburzenia),
spowodowanie cispowodowanie ciężężkiego uszczerbku na zdrowiu,kiego uszczerbku na zdrowiu,
spowodowanie niebezpieczespowodowanie niebezpieczeńństwa powszechnego,stwa powszechnego,
podstpodstęępne lub z upne lub z użżyciem gwayciem gwałłtu porwanie statku tu porwanie statku 
wodnego lub powietrznego,wodnego lub powietrznego,
spowodowanie katastrofy w ruchu lspowodowanie katastrofy w ruchu ląądowym, dowym, 
wodnym lub powietrznym,wodnym lub powietrznym,
zgwazgwałłcenie ze szczegcenie ze szczegóólnym okrucielnym okrucieńństwem lub stwem lub 
wspwspóólnie lnie 
z innz innąą osobosobąą,,
wziwzięęcie zakcie zakłładnikadnikóów,w,
rozbrozbóój.j.



CZYN KARALNYCZYN KARALNY
Art. 1 Art. 1 §§ 2 ustawy o post2 ustawy o postęępowaniu w sprawach nieletnich stwierdza, powaniu w sprawach nieletnich stwierdza, żże:e:

„„CZYN KARALNYCZYN KARALNY”” rozumiany jest jako:rozumiany jest jako:

1)1) przestprzestęępstwo lub przestpstwo lub przestęępstwo skarbowe,pstwo skarbowe,
2)2) wykroczenie okrewykroczenie okreśślone w:lone w:

-- 51 KW51 KW -- zakzakłłóócanie wybrykami porzcanie wybrykami porząądku publicznegodku publicznego
-- 69 KW69 KW -- niszczenie znaku (plomba, kartka z pieczniszczenie znaku (plomba, kartka z pieczęęciciąą))
-- 74 KW74 KW -- uszkodzenie znaku inf. o grouszkodzenie znaku inf. o grożążącym cym 

niebezpieczeniebezpieczeńństwiestwie
-- 76 KW76 KW -- rzucanie w pojazd brzucanie w pojazd bęęddąący w ruchucy w ruchu
-- 85 KW85 KW -- samowolna zmiana znaksamowolna zmiana znakóów lub sygnaw lub sygnałłóów w 

drogowych  drogowych  
-- 87 KW87 KW -- kierowanie pojazdem po ukierowanie pojazdem po użżyciu alkoholuyciu alkoholu
-- 119 KW119 KW -- kradziekradzieżż lub przywlub przywłłaszczenieaszczenie
-- 122 KW122 KW -- paserstwopaserstwo
-- 124 KW124 KW -- niszczenie mienianiszczenie mienia
-- 133 KW133 KW -- spekulacja biletami wstspekulacja biletami wstęępupu
-- 143 KW143 KW -- utrudnianie korzystania z urzutrudnianie korzystania z urząądzedzeńń



OBOWIOBOWIĄĄZEK ZAWIADOMIENIA O ZEK ZAWIADOMIENIA O 
PRZESTPRZESTĘĘPSTWIEPSTWIE

Ustawa z dnia 6.06.1997r. Kodeks                      Ustawa z dnia 6.06.1997r. Kodeks                      
PostPostęępowania Karnego (KPK)powania Karnego (KPK)

Art. 304 Art. 304 §§ 11 –– KaKażżdy, dowiedziawszy sidy, dowiedziawszy si ęę o o 

popepope łłnieniu przestnieniu przest ęępstwa pstwa śściganego z urzciganego z urz ęędu, ma du, ma 

spospo łłeczny obowieczny obowi ąązek zawiadomizek zawiadomi ćć o tym prokuratora o tym prokuratora 

lub Policjlub Policj ęę..



OBOWIOBOWIĄĄZEK ZAWIADOMIENIA O ZEK ZAWIADOMIENIA O 
PRZESTPRZESTĘĘPSTWIEPSTWIE

Ustawa z dnia 6.06.1997r. Kodeks Karny (KK)Ustawa z dnia 6.06.1997r. Kodeks Karny (KK)

Art. 240 Art. 240 §§ 1 1 –– Kto, majKto, mająąc wiarygodnc wiarygodnąą wiadomowiadomośćść o karalnym o karalnym 
przygotowaniu albo usiprzygotowaniu albo usiłłowaniu lub dokonaniu  czynu owaniu lub dokonaniu  czynu 
zabronionego okrezabronionego okreśślonego w art.:lonego w art.:

-- 118 KK (ludob118 KK (ludobóójstwo),jstwo),
-- 127 KK (zdrada g127 KK (zdrada głłóówna),wna),
-- 128 KK (zamach stanu),128 KK (zamach stanu),
-- 130 KK (szpiegostwo),130 KK (szpiegostwo),
-- 134 KK (zamach na Prezydenta RP),134 KK (zamach na Prezydenta RP),
-- 140 KK (dywersja),140 KK (dywersja),
-- 148 KK (zab148 KK (zabóójstwo i morderstwo),jstwo i morderstwo),
-- 163 KK (sprowadzenie niebezpiecze163 KK (sprowadzenie niebezpieczeńństwa powszechnego),stwa powszechnego),
-- 166 KK (piractwo w komunikacji wodnej lub powietrznej),166 KK (piractwo w komunikacji wodnej lub powietrznej),
-- 252 KK (wzi252 KK (wzięęcie zakcie zakłładnika),adnika),

nie zawiadamia niezwnie zawiadamia niezwłłocznie organu powoocznie organu powołłanego do anego do śścigania cigania 
przestprzestęępstwpstw

podlega karze pozbawienia wolnopodlega karze pozbawienia wolnośści do lat 3. ci do lat 3. 



OBOWIOBOWIĄĄZEK ZAWIADOMIENIA O ZEK ZAWIADOMIENIA O 
PRZESTPRZESTĘĘPSTWIEPSTWIE

Ustawa z dnia 6.06.1997r. Kodeks        Ustawa z dnia 6.06.1997r. Kodeks        
PostPostęępowania Karnego (KPK)powania Karnego (KPK)

Art. 304 Art. 304 §§ 2 2 –– Instytucje paInstytucje pa ńństwowe i samorzstwowe i samorz ąądowe, ktdowe, kt óóre w re w 
zwizwiąązku ze swzku ze sw ąą dziadzia łłalnoalno śściciąą dowiedziadowiedzia łły siy si ęę o popeo pope łłnieniu nieniu 
przestprzest ęępstwa pstwa śściganego z urzciganego z urz ęędu, sdu, s ąą obowiobowi ąązane niezwzane niezw łłocznie ocznie 
zawiadomizawiadomi ćć o tym prokuratora lub Policjo tym prokuratora lub Policj ęę oraz przedsioraz przedsi ęęwziwziąćąć
niezbniezb ęędne czynnodne czynno śści do czasu przybycia organu powoci do czasu przybycia organu powo łłanego anego 
do do śścigania przestcigania przest ęępstw lub do czasu wydania przez ten organ pstw lub do czasu wydania przez ten organ 
stosownego zarzstosownego zarz ąądzenia, aby nie dopudzenia, aby nie dopu śścicićć do zatarcia do zatarcia śśladlad óów i w i 
dowoddowod óów przestw przest ęępstwa.pstwa.



OBOWIOBOWIĄĄZEK PRAWNY ZEK PRAWNY 
ZAWIADAMIANIAZAWIADAMIANIA

Ustawa z dnia 26.10.1982r. o postUstawa z dnia 26.10.1982r. o postęępowaniu w sprawach nieletnich z powaniu w sprawach nieletnich z 
ppóóźźniejszymi zmianami:niejszymi zmianami:

Art. 4 Art. 4 §§ 1 1 –– KaKażżdy, kto stwierdzi istnienie okolicznody, kto stwierdzi istnienie okolicznośści ci śświadczwiadcząących cych 

o demoralizacji nieletniego, w szczego demoralizacji nieletniego, w szczegóólnolnośści naruszenie zasad ci naruszenie zasad 

wspwspóółżłżycia spoycia społłecznego, popeecznego, popełłnienie czynu zabronionego, nienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie sisystematyczne uchylanie sięę od obowiod obowiąązku szkolnego lub zku szkolnego lub 

ksztakształłcenia zawodowego, ucenia zawodowego, użżywanie alkoholu lub innych ywanie alkoholu lub innych śśrodkrodkóów w w w 

celu wprowadzania sicelu wprowadzania sięę w stan odurzenia, uprawianie nierzw stan odurzenia, uprawianie nierząądu, du, 

wwłłóóczczęęgostwo, udziagostwo, udziałł w grupach przestw grupach przestęępczych, ma spopczych, ma społłeczny eczny 

obowiobowiąązek odpowiedniego przeciwdziazek odpowiedniego przeciwdziałłania temu, a przede ania temu, a przede 

wszystkim zawiadomienia o tym rodzicwszystkim zawiadomienia o tym rodzicóów lub opiekuna w lub opiekuna 

nieletniego, szkonieletniego, szkołły, sy, sąądu rodzinnego, Policji lub innego wdu rodzinnego, Policji lub innego włłaaśściwego ciwego 

organu.organu.



OBOWIOBOWIĄĄZEK PRAWNY ZEK PRAWNY 
ZAWIADAMIANIAZAWIADAMIANIA

Ustawa z dnia 26.10.1982r. Ustawa z dnia 26.10.1982r. 
o posto postęępowaniu w sprawach nieletnich powaniu w sprawach nieletnich 

z pz póóźźniejszymi zmianami:niejszymi zmianami:

Art. 4 Art. 4 §§ 3 3 –– Instytucje paInstytucje pańństwowe i organizacje stwowe i organizacje 
spospołłeczne, kteczne, któóre w zwire w zwiąązku ze swzku ze swąą dziadziałłalnoalnośściciąą
dowiedziadowiedziałły siy sięę o popeo popełłnieniu przez nieletniego czynu nieniu przez nieletniego czynu 
karalnego karalnego śściganego z urzciganego z urzęędu, sdu, sąą obowiobowiąązane zane 
niezwniezwłłocznie zawiadomiocznie zawiadomićć tym stym sąąd rodzinny lub d rodzinny lub 
PolicjPolicjęę oraz przedsioraz przedsięęwziwziąćąć czynnoczynnośści nie cierpici nie cierpiąące ce 
zwzwłłoki, aby nie dopuoki, aby nie dopuśścicićć do zatarcia do zatarcia śśladladóów i w i 
dowoddowodóów popew popełłnienia czynu.nienia czynu.



Jak i kiedy kontaktowaJak i kiedy kontaktowaćć sisięę z Policjz Policjąą??

W przypadkach zaistnienia okolicznoW przypadkach zaistnienia okolicznośści mogci mogąących cych 
wskazywawskazywaćć na popena popełłnienie przestnienie przestęępstwa lub pstwa lub 
wykroczenia nalewykroczenia należży skontaktoway skontaktowaćć sisięę z pogotowiem z pogotowiem 
policyjnym policyjnym –– telefon stacjonarny telefon stacjonarny 997997 lub z telefonu lub z telefonu 
komkomóórkowego na numer rkowego na numer 112 112 lub korzystalub korzystaćć z z 
bezpbezpłłatnej infolinii policyjnej nr atnej infolinii policyjnej nr 0800 0800 –– 130 130 –– 334334..
DzwoniDzwoniąąc pod podane numery pogotowia policyjnego c pod podane numery pogotowia policyjnego 
momożżemy oczekiwaemy oczekiwaćć zazałłatwienia   spraw atwienia   spraw 
wymagajwymagająących podjcych podjęęcia szybkiej interwencji.cia szybkiej interwencji.
W innych przypadkach udajemy siW innych przypadkach udajemy sięę osobiosobiśście do cie do 
komendy lub komisariatu Policji i powiadamiamy o komendy lub komisariatu Policji i powiadamiamy o 
zaistniazaistniałłym zdarzeniu.ym zdarzeniu.



Jak i kiedy kontaktowaJak i kiedy kontaktowaćć sisięę z Policjz Policjąą??

Dyrektor szkoDyrektor szkołły moy możże  skierowae  skierowaćć pisemne wystpisemne wystąąpienie do pienie do 
Policji informujPolicji informująąc o okolicznoc o okolicznośściach lub problemach ciach lub problemach 
majmająących zwicych zwiąązek z przejawami demoralizacji lub zek z przejawami demoralizacji lub 
przestprzestęępczopczośści na terenie szkoci na terenie szkołły.y.
JeJeśśli zaistniali zaistniałła sytuacja nie wymaga natychmiastowej a sytuacja nie wymaga natychmiastowej 
interwencji Policji naleinterwencji Policji należży skontaktoway skontaktowaćć sisięę z policjantem z policjantem 
zajmujzajmująącym sicym sięę problematykproblematykąą nieletnich w jednostce  nieletnich w jednostce  
Policji i przedstawiPolicji i przedstawićć zaistniazaistniałąłą sprawsprawęę. W komendach . W komendach 
miejskich, powiatowych oraz w dumiejskich, powiatowych oraz w dużżych komisariatach ych komisariatach 
miejskich Policji funkcjonujmiejskich Policji funkcjonująą ZespoZespołły ds. Nieletnich       y ds. Nieletnich       
ii PatologiiPatologii,  kt,  któóre zajmujre zajmująą sisięę kompleksowo kompleksowo 
zagadnieniem demoralizacji i przestzagadnieniem demoralizacji i przestęępczopczośści wci wśśrróód dzieci d dzieci 
i mi młłodzieodzieżży.y.



Jak i kiedy kontaktowaJak i kiedy kontaktowaćć sisięę z Policjz Policjąą??

O udzielenie pomoc moO udzielenie pomoc możżna zwrna zwróócicićć sisięę
rróówniewnieżż do policjanta do policjanta –– dzielnicowego, dzielnicowego, 
ktktóóry jest zobowiry jest zobowiąązany do podejmowania zany do podejmowania 
niezbniezbęędnych przedsidnych przedsięęwziwzięćęć zmierzajzmierzająących cych 
do zapobiegania popedo zapobiegania popełłnianiu przestnianiu przestęępstw i pstw i 
wykroczewykroczeńń w obsw obsłługiwanym rejonie ugiwanym rejonie 
ssłłuużżbowym.bowym.
JeJeżżeli okaeli okażże sie sięę, , żże rozwie rozwiąązanie nie lezanie nie leżży w y w 
kompetencji Policji, poinformujemy Cikompetencji Policji, poinformujemy Cięę, , 
kto mokto możże lub powinien zaje lub powinien zająćąć sisięę sprawsprawąą. . 
SkutecznoSkutecznośćść dziadziałłania Policji bardzo czania Policji bardzo częęsto sto 
uzaleuzależżniona jest od czasu, jaki dzieli niona jest od czasu, jaki dzieli 
przestprzestęępstwo od informacji, ktpstwo od informacji, któórrąą o nim o nim 
uzyskamy.uzyskamy.



PAMIPAMIĘĘTAJ!!!TAJ!!!

niezaleniezależżnie od tego, czy jestenie od tego, czy jesteśś ofiarofiarąą, czy , czy 
śświadkiem przestwiadkiem przestęępstwa, skontaktuj sipstwa, skontaktuj sięę
z Policjz Policjąą w mow możżliwie krliwie króótkim czasie,tkim czasie,
wzywajwzywająąc policjc policjęę telefonicznie , masz telefonicznie , masz 
prawo zapytaprawo zapytaćć o stopieo stopieńń i numer si numer słłuużżbowy bowy 
przyjmujprzyjmująącego zgcego zgłłoszenie,oszenie,
podczas osobistego kontaktu z oficerem podczas osobistego kontaktu z oficerem 
dydyżżurnym w jednostce Policji zawsze urnym w jednostce Policji zawsze 
mamy  prawo zamamy  prawo zażążądadaćć wpisania naszego wpisania naszego 
zgzgłłoszenia do ksioszenia do książążki przebiegu ski przebiegu słłuużżby.by.



PrzesPrzesłłuchanie nieletniego zagrouchanie nieletniego zagrożżonego onego 
demoralizacjdemoralizacjąą i sprawcy czynu karalnego przez i sprawcy czynu karalnego przez 

PolicjPolicjęę

PodstawPodstawąą prawnprawnąą do przesdo przesłłuchania nieletniego przez Policjuchania nieletniego przez Policjęę
jest jest art. 39 Ustawy o postart. 39 Ustawy o postęępowaniu w sprawach nieletnich;powaniu w sprawach nieletnich;

„„PrzesPrzesłłuchanie nieletniego mouchanie nieletniego możże bye byćć dokonane przez Policjdokonane przez Policjęę, , 
a w wyja w wyjąątkowych wypadkach, gdy jest to konieczne ze tkowych wypadkach, gdy jest to konieczne ze 
wzglwzglęędu na dobro sprawy du na dobro sprawy –– przez organ wymieniony art.37 przez organ wymieniony art.37 
§§ 1 (tj. Agencja Bezpiecze1 (tj. Agencja Bezpieczeńństwa Wewnstwa Wewnęętrznego, trznego, 
ŻŻandarmeriandarmerięę WojskowWojskowąą, Stra, Strażż GranicznGranicznąą, PIH, Urz, PIH, Urząąd d 
Skarbowy, PaSkarbowy, Pańństwowstwowąą InspekcjInspekcjęę SanitarnSanitarnąą, Pa, Pańństwowstwowąą
AgencjAgencjęę Radiokomunikacji). PrzesRadiokomunikacji). Przesłłuchanie nieletniego uchanie nieletniego 
odbywa siodbywa sięę w obecnow obecnośści rodzicci rodzicóów lub opiekuna albo w lub opiekuna albo 
obroobrońńcy, a jecy, a jeżżeli zapewnienie ich obecnoeli zapewnienie ich obecnośści byci byłłoby w oby w 
danym wypadku niemodanym wypadku niemożżliwe, naleliwe, należży wezway wezwaćć nauczyciela, nauczyciela, 
przedstawiciela powiatowego centrum pomocy rodzinie lub przedstawiciela powiatowego centrum pomocy rodzinie lub 
przedstawiciela organizacji spoprzedstawiciela organizacji społłecznej, do ktecznej, do któórej zadarej zadańń
statutowych nalestatutowych należży oddziay oddziałływanie wychowawcze na ywanie wychowawcze na 
nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacjinieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji””..



PrzesPrzesłłuchanie nieletniego zagrouchanie nieletniego zagrożżonego onego 
demoralizacjdemoralizacjąą i sprawcy czynu karalnego przez i sprawcy czynu karalnego przez 

PolicjPolicjęę

Z przepisu tego wynika, Z przepisu tego wynika, żże w kae w każżdym przypadku nieletniego dym przypadku nieletniego 
nalenależży przesy przesłłuchauchaćć w obecnow obecnośści rodzicci rodzicóów lub opiekuna albo w lub opiekuna albo 
obroobrońńcy nieletniego. Jecy nieletniego. Jeżżeli zapewnienie obecnoeli zapewnienie obecnośści tych osci tych osóób przy b przy 
przesprzesłłuchaniu nieletniego jest niemouchaniu nieletniego jest niemożżliwe, naleliwe, należży wezway wezwaćć do do 
obecnoobecnośści nauczyciela lub przedstawiciela organizacji spoci nauczyciela lub przedstawiciela organizacji społłecznej ecznej 
zainteresowanej sprawami wychowawczymi np. Towarzystwa zainteresowanej sprawami wychowawczymi np. Towarzystwa 
Ochrony Praw Dziecka. PrzesOchrony Praw Dziecka. Przesłłuchanie nieletniego bez udziauchanie nieletniego bez udziałłu u 
ktktóórejkolwiek z tych osrejkolwiek z tych osóób wymienionych w art.39 u.p.n. stanowi b wymienionych w art.39 u.p.n. stanowi 
istotne naruszenie procedury i uzasadnia zistotne naruszenie procedury i uzasadnia złłoożżenie zaenie zażżalenia.alenia.
Przez Przez „„niemoniemożżliwoliwośćść”” wziwzięęcia udziacia udziałłu w przesu w przesłłuchaniu uchaniu 
nieletniego jego rodzicnieletniego jego rodzicóów, opiekuna lub obrow, opiekuna lub obrońńcy nalecy należży rozumiey rozumiećć
przeszkodprzeszkodęę natury faktycznej, ktnatury faktycznej, któórej w danym wypadku nie rej w danym wypadku nie 
momożżna pokonana pokonaćć np. choroba, pobyt w delegacji, znaczna odlegnp. choroba, pobyt w delegacji, znaczna odległłoośćść
miejsca zamieszkania.miejsca zamieszkania.
Przy wysPrzy wysłłuchaniu nieletniego naleuchaniu nieletniego należży dy dążążyyćć do zapewnienia mu do zapewnienia mu 
pepełłnej swobody wypowiedzenia sinej swobody wypowiedzenia sięę. Wys. Wysłłuchanie nieletniego uchanie nieletniego 
powinno odbywapowinno odbywaćć sisięę w warunkach zbliw warunkach zbliżżonych do naturalnych tj. onych do naturalnych tj. 
w w miejscu zamieszkania lub szkolemiejscu zamieszkania lub szkole (art. 19 u.p.n.). Policja (art. 19 u.p.n.). Policja 
powinna ograniczypowinna ograniczyćć sisięę do jednokrotnego przesdo jednokrotnego przesłłuchania uchania 
nieletniego, chyba, nieletniego, chyba, żże ujawnione zostane ujawnione zostanąą nowe okolicznonowe okolicznośści w ci w 
sprawie i kolejne przessprawie i kolejne przesłłuchanie nieletniego buchanie nieletniego bęędzie niezbdzie niezbęędne.dne.



Algorytm postAlgorytm postęępowania Dyrektora w przypadku, gdy Policja powania Dyrektora w przypadku, gdy Policja 
dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego 

przebywajprzebywająącego na zajcego na zajęęciach w szkoleciach w szkole

Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powFunkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powóód przybycia i d przybycia i 
okazuje siokazuje sięę legitymacjlegitymacjęę ssłłuużżbowbowąą..
Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji sDyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji słłuużżbowej bowej 
policjanta celem sporzpolicjanta celem sporząądzenia wdzenia włłasnej dokumentacji.asnej dokumentacji.
PolicjantPolicjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia.informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia.
Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, 
gdzie policjant informuje wymienionego o przyczynach przybycia gdzie policjant informuje wymienionego o przyczynach przybycia 
i czynnoi czynnośściach, jakie zostanciach, jakie zostanąą wykonane zwiwykonane zwiąązku ze sprawzku ze sprawąą np. np. 
przesprzesłłuchanie, okazanie.uchanie, okazanie.
Policja informuje rodzicPolicja informuje rodzicóów nieletniego, opiekunw nieletniego, opiekunóów prawnych o w prawnych o 
wykonywanych czynnowykonywanych czynnośściach i zobowiciach i zobowiąązuje ich do przybycia do zuje ich do przybycia do 
szkoszkołły, komendy lub komisariatu Policji, celem uczestniczenia w y, komendy lub komisariatu Policji, celem uczestniczenia w 
czynnoczynnośściach.ciach.
Dyrektor szkoDyrektor szkołły informujey informuje telefonicznie rodzictelefonicznie rodzicóów o podjw o podjęętych tych 
dziadziałłaniach wzglaniach wzglęędem ich dziecka przez Policjdem ich dziecka przez Policjęę. W przypadku . W przypadku 
braku kontaktu telefonicznego sporzbraku kontaktu telefonicznego sporząądzadza pisemnpisemnąą informacjinformacjęę i i 
przesyprzesyłła do miejsca ich zamieszkania.a do miejsca ich zamieszkania.



Algorytm postAlgorytm postęępowania Dyrektora w przypadku, gdy Policja powania Dyrektora w przypadku, gdy Policja 
dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego 

przebywajprzebywająącego na zajcego na zajęęciach w szkoleciach w szkole

W przypadku niemoW przypadku niemożżnonośści uczestnictwa rodzicci uczestnictwa rodzicóów w w w 
przesprzesłłuchania nieletniego, uchania nieletniego, dyrektor wyznaczadyrektor wyznacza
nauczyciela, pedagoga szkolnegonauczyciela, pedagoga szkolnego do uczestnictwa do uczestnictwa 
w czynnow czynnośściach, ktciach, któóre sre sąą przeprowadzane w szkole lub w przeprowadzane w szkole lub w 
jednostce Policji.jednostce Policji.
Po wykonaniu czynnoPo wykonaniu czynnośści policjant za pisemnym ci policjant za pisemnym 
potwierdzeniem odbioru przekazuje nieletniego rodzicom potwierdzeniem odbioru przekazuje nieletniego rodzicom 
lub opiekunowi prawnemu. W przypadku, gdy czynnolub opiekunowi prawnemu. W przypadku, gdy czynnośści ci 
wykonywane swykonywane sąą w obecnow obecnośści pedagoga szkolnego, po ich ci pedagoga szkolnego, po ich 
zakozakońńczeniu Policja odwozi ich do szkoczeniu Policja odwozi ich do szkołły lub miejsca y lub miejsca 
zamieszkania.zamieszkania.
W przypadku zaistnienia przesW przypadku zaistnienia przesłłanek do zatrzymania anek do zatrzymania 
nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka policjant informuje nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka policjant informuje 
o tym rodzico tym rodzicóów, pedagoga szkolnego.w, pedagoga szkolnego.



Algorytm postAlgorytm postęępowania Dyrektora w przypadku, gdy Policja powania Dyrektora w przypadku, gdy Policja 
dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego 

przebywajprzebywająącego na zajcego na zajęęciach w szkoleciach w szkole

Przy realizacji czynnoPrzy realizacji czynnośści zwici zwiąązanych z zatrzymaniem nieletniego zanych z zatrzymaniem nieletniego ––
ucznia na terenie szkoucznia na terenie szkołły naley należży zachoway zachowaćć dyskrecjdyskrecjęę nie nie 
nagnagłłaaśśniajniająąc sprawy.c sprawy.

Do podejmowania dziaDo podejmowania działłaańń na terenie szkona terenie szkołły Policjy Policjęę uprawniajuprawniająą
niniżżej wymienione przepisy prawa :ej wymienione przepisy prawa :

u.p.n. art. 4u.p.n. art. 4§§ 1 i 2 . art., 37 1 i 2 . art., 37 §§ 1 i 2, art. 40 1 i 2, art. 40 §§ 1 1 –– 7,7,
k.p.k. w zakresie zbierania, utrwalania i przeprowadzania dowodk.p.k. w zakresie zbierania, utrwalania i przeprowadzania dowodóów, ze w, ze 
zmianami przewidzianymi w u.p.n. (art. 20),zmianami przewidzianymi w u.p.n. (art. 20),
Ustawa o Policji art. 14 ust.1.Ustawa o Policji art. 14 ust.1.
ZZłłoożżenie zawiadomienia do organenie zawiadomienia do organóów Policji o popew Policji o popełłnieniu czynu karalnego nieniu czynu karalnego 
przez nieletniego lub przejawach jego demoralizacji obliguje Polprzez nieletniego lub przejawach jego demoralizacji obliguje Policjicjęę do do 
podjpodjęęcia czynnocia czynnośści zgodnych z przepisami Kodeksu postci zgodnych z przepisami Kodeksu postęępowania karnego powania karnego 
i Ustawy o posti Ustawy o postęępowaniu powaniu 
w sprawach nieletnich tj.:w sprawach nieletnich tj.:
a.) sporza.) sporząądzenia protokodzenia protokołłu z zawiadomieniem,u z zawiadomieniem,
zebrania i utrwalenia dowodzebrania i utrwalenia dowodóów w wypadkach nie cierpiw w wypadkach nie cierpiąących zwcych zwłłoki, na oki, na 
podstawie art. 37 podstawie art. 37 §§ 1 u.p.n,1 u.p.n,
ujujęęcia nieletniego, o czym stanowi art. 37 cia nieletniego, o czym stanowi art. 37 §§ 1 u.p.n.1 u.p.n.



Algorytm postAlgorytm postęępowania Dyrektora w przypadku, gdy Policja powania Dyrektora w przypadku, gdy Policja 
dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego 

przebywajprzebywająącego na zajcego na zajęęciach w szkoleciach w szkole

Przepis Ustawy o postPrzepis Ustawy o postęępowaniu w sprawach nieletnich w powaniu w sprawach nieletnich w 
art. 37 art. 37 §§ 1 upowa1 upoważżnia Policjnia Policjęę do dokonania do dokonania czynnoczynnośści wci w
wypadkach nie cierpiwypadkach nie cierpiąących zwcych zwłłokioki,, a zwa zwłłaszcza do:aszcza do:

przesprzesłłuchania nieletniego przez Policjuchania nieletniego przez Policjęę,,
przesprzesłłuchania uchania śświadkwiadkóów przez Policjw przez Policjęę,,
ujujęęcie nieletniego i umieszczenie w Policyjnej Izbie Dziecka.cie nieletniego i umieszczenie w Policyjnej Izbie Dziecka.

Policja podejmuje dziaPolicja podejmuje działłania w sytuacjach nie cierpiania w sytuacjach nie cierpiąących cych 
zwzwłłoki tylko woki tylko wóówczas, gdy zachodzi podejrzenie popewczas, gdy zachodzi podejrzenie popełłnienia nienia 
przez nieletniego czynu karalnego oraz niezbprzez nieletniego czynu karalnego oraz niezbęędne jest dne jest 
zabezpieczenie zabezpieczenie śśladladóów i dowodw i dowodóów przestw przestęępstwa czy pstwa czy 
wykroczenia, z uwagi na niebezpieczewykroczenia, z uwagi na niebezpieczeńństwo ich utraty lub stwo ich utraty lub 
znieksztazniekształłcenia.cenia.



Algorytm postępowania Dyrektora, pedagoga szkolnego w 
przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa 

ściganego z urzędu na terenie placówki oośświatowejwiatowej

Podstawy prawnePodstawy prawne

W W art.4. art.4. §§ 1. Ustawy o post1. Ustawy o postęępowaniu w sprawach nieletnich powaniu w sprawach nieletnich 
sprecyzowano, sprecyzowano, żże e „„kakażżdy, kto stwierdzi istnienie okolicznody, kto stwierdzi istnienie okolicznośści ci śświadczwiadcząących cych 
o demoralizacji nieletniego, szczego demoralizacji nieletniego, szczegóólnie naruszenie zasad wsplnie naruszenie zasad wspóółżłżycia ycia 
spospołłecznego, popeecznego, popełłnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie nienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie 
sisięę od obowiod obowiąązku szkolnego lub ksztazku szkolnego lub kształłcenia zawodowego, ucenia zawodowego, użżywanie ywanie 
alkoholu lub innych alkoholu lub innych śśrodkrodkóów w celu wprowadzenia siw w celu wprowadzenia sięę w stan odurzenia, w stan odurzenia, 
uprawiania nierzuprawiania nierząądu, wdu, włłóóczczęęgostwo, udziagostwo, udziałł w grupach przestw grupach przestęępczych, pczych, ma ma 
spospołłeczny obowieczny obowiąązek odpowiedniego przeciwdziazek odpowiedniego przeciwdziałłania temu, a przede ania temu, a przede 
wszystkim zawiadomienia o tym rodzicwszystkim zawiadomienia o tym rodzicóów lub opiekuna nieletniego, szkow lub opiekuna nieletniego, szkołły, y, 
ssąądu rodzinnego, Policji lub innego wdu rodzinnego, Policji lub innego włłaaśściwego organu.ciwego organu.””
§§ 2.2. „„ KaKażżdy, dowiedziawszy sidy, dowiedziawszy sięę o popeo popełłnieniu czynu karalnego przez nieniu czynu karalnego przez 

nieletniego, ma sponieletniego, ma społłeczny obowieczny obowiąązek zawiadomizek zawiadomićć o tym so tym sąąd rodzinny lub d rodzinny lub 
PolicjPolicjęę””. . 
§§ 3. 3. „„Instytucje paInstytucje pańństwowe i organizacje spostwowe i organizacje społłeczne, kteczne, któóre w zwire w zwiąązku ze zku ze 
swswąą dziadziałłalnoalnośściciąą dowiedziadowiedziałły siy sięę o popeo popełłnieniu przez nieletniego czynu nieniu przez nieletniego czynu 
karalnego karalnego śściganego z urzciganego z urzęędu, sdu, sąą obowiobowiąązane niezwzane niezwłłocznie zawiadomiocznie zawiadomićć o o 
tym stym sąąd rodzinny lub Policjd rodzinny lub Policjęę oraz przedsioraz przedsięęwziwziąćąć czynnoczynnośści nie cierpici nie cierpiąące ce 
zwzwłłoki, aby nie dopuoki, aby nie dopuśścicićć do zatarcia do zatarcia śśladladóów w 
i dowodi dowodóów popew popełłnienia czynu.nienia czynu.””



Algorytm postAlgorytm postęępowania Dyrektora, pedagoga szkolnego w powania Dyrektora, pedagoga szkolnego w 
przypadku uzyskania informacji o popeprzypadku uzyskania informacji o popełłnieniu przestnieniu przestęępstwa pstwa 

śściganego z urzciganego z urzęędu na terenie placdu na terenie placóówki owki ośświatowejwiatowej

Z treZ treśści art. 4 & 3 u.p.n. wynika, ci art. 4 & 3 u.p.n. wynika, żże instytucje pae instytucje pańństwowe (szkostwowe (szkołła) a) 
i organizacje spoi organizacje społłeczne majeczne mająą nie tylko obowinie tylko obowiąązek zawiadomizek zawiadomićć o o 
popepopełłnionym przez nieletniego czynie karalnym nionym przez nieletniego czynie karalnym śściganym z ciganym z 
urzurzęędudu, ale maj, ale mająą teteżż obowiobowiąązek przedsizek przedsięęwziwziąćąć czynnoczynnośści nie ci nie 
cierpicierpiąące zwce zwłłoki, aby nie dopuoki, aby nie dopuśścicićć do zatarcia do zatarcia śśladladóów i dowodw i dowodóów w 
popepopełłnienia przestnienia przestęępstwa czynu, ktpstwa czynu, któóry popery popełłniniłł nieletni.nieletni.

CzynnoCzynnośściami tymi bciami tymi bęędzie, widzie, więęcc::

zabezpieczeniezabezpieczenie miejsca popemiejsca popełłnienia czynu,nienia czynu,
niedopuszczenieniedopuszczenie w to miejsce osw to miejsce osóób postronnych i ewentualne b postronnych i ewentualne 
ustalenie ustalenie śświadkwiadkóów zdarzenia,w zdarzenia,
niezwniezwłłoczne oczne zawiadomieniazawiadomienia ssąądu rodzinnego lub Policji du rodzinnego lub Policji 
(obowi(obowiąązek ten spoczywa na kierownictwie danej instytucji zek ten spoczywa na kierownictwie danej instytucji 
papańństwowej czy organizacji).stwowej czy organizacji).
Przez pojecie Przez pojecie „„śściganie z urzciganie z urzęędudu”” –– nalenależży rozumiey rozumiećć sytuacjsytuacjęę, , 
w ktw któórej oskarrej oskarżżyciel  publiczny lub organ Policji po otrzymaniu yciel  publiczny lub organ Policji po otrzymaniu 
wiadomowiadomośści o popeci o popełłnieniu przestnieniu przestęępstwa  wszczyna postpstwa  wszczyna postęępowanie powanie 
karne z wkarne z włłasnej inicjatywy, niezaleasnej inicjatywy, niezależżnie od woli pokrzywdzonego, nie od woli pokrzywdzonego, 
a nawet wbrew jego woli.a nawet wbrew jego woli.



WYBRANE KATEGORIE PRZESTWYBRANE KATEGORIE PRZESTĘĘPSTW Z KODEKSU KARNEGO PSTW Z KODEKSU KARNEGO 
ŚŚCIGANE Z URZCIGANE Z URZĘĘDUDU

art. 158 art. 158 §§ 1 1 -- udziaudziałł w bw bóójce lub pobiciu,jce lub pobiciu,
art. 200 art. 200 –– doprowadzanie madoprowadzanie małłoletniego ponioletniego poniżżej piej pięętnastego roku tnastego roku 
żżycia do obcowania pycia do obcowania płłciowego lub poddania siciowego lub poddania sięę innej czynnoinnej czynnośści  ci  
seksualnej,seksualnej,
art. 207 art. 207 –– znznęęcanie sicanie sięę,,
art. 222 art. 222 –– naruszenie nietykalnonaruszenie nietykalnośści cielesnej funkcjonariusza,ci cielesnej funkcjonariusza,
art. 240 art. 240 §§ 1 1 –– nie zawiadomienie o przestnie zawiadomienie o przestęępstwie, pstwie, 
art. 245 art. 245 –– wywieranie wpwywieranie wpłływu na ywu na śświadka, biegwiadka, biegłłego lub tego lub tłłumacza,umacza,
art. 270 art. 270 –– podrabianie dokumentpodrabianie dokumentóów,w,
art. 278 art. 278 –– kradziekradzieżż,,
art. 279 art. 279 §§ 1 1 –– kradziekradzieżż z wz włłamaniem,amaniem,
art. 280 art. 280 –– rozbrozbóój,j,
art. 281 art. 281 –– kradziekradzieżż rozbrozbóójnicza,jnicza,
art. 282 art. 282 –– wymuszenie rozbwymuszenie rozbóójnicze,jnicze,
art. 284 art. 284 –– przywprzywłłaszczanieaszczanie
art. 286 art. 286 -- oszustwooszustwo



ALGORYTM PODSTAWOWYCH CZYNNOALGORYTM PODSTAWOWYCH CZYNNOŚŚCI DLA DYREKTORA CI DLA DYREKTORA 
LUB PEDAGOGA SZKOLNEGOLUB PEDAGOGA SZKOLNEGO

1. 1. PrzyjPrzyjąćąć do wiadomodo wiadomośści informacjci informacjęę o przesto przestęępstwie pstwie 
(wykroczeniu) zapewni(wykroczeniu) zapewnićć dyskrecjdyskrecjęę przekazujprzekazująącemu informacjcemu informacjęę
poprzez wyspoprzez wysłłuchanie go bez uchanie go bez śświadkwiadkóów, o ile to mow, o ile to możżliwe liwe 
w pomieszczeniu zamkniw pomieszczeniu zamknięętym. tym. OdnotowaOdnotowaćć godzingodzinęę zgzgłłoszenia oraz oszenia oraz 
zapytazapytaćć o przyczyno przyczynęę ewentualnej zwewentualnej zwłłoki w podaniu tej informacji.oki w podaniu tej informacji.
2. 2. ZapewniZapewnićć, w miar, w miaręę potrzeby, niezbpotrzeby, niezbęędndnąą pomoc lekarskpomoc lekarskąą
pokrzywdzonym.pokrzywdzonym.
3. Bez zb3. Bez zbęędnej zwdnej zwłłoki oki sprawdzisprawdzićć w dostw dostęępny spospny sposóób wiarygodnob wiarygodnośćść
informacji:informacji:
a) jea) jeżżeli uczeeli uczeńń podaje podaje śświadkwiadkóów, to w rozmowie z jak najmniejszw, to w rozmowie z jak najmniejsząą
iloilośściciąą śświadkwiadkóów w uwiarygodniuwiarygodnićć informacjinformacjęę,,
b)b) sprawdzisprawdzićć, czy zdarzenie zaistnia, czy zdarzenie zaistniałło na terenie szkoo na terenie szkołły oraz czy y oraz czy 
miamiałło miejsce w trakcie zajo miejsce w trakcie zajęćęć szkolnych jego uczestnikszkolnych jego uczestnikóów,w,
c) w rozmowie z pokrzywdzonym c) w rozmowie z pokrzywdzonym ustaliustalićć liczbliczbęę sprawcsprawcóów i ich w i ich 
dane personalne,dane personalne,
d) d) nie nagnie nagłłaaśśnianiaćć zdarzeniazdarzenia



ALGORYTM PODSTAWOWYCH CZYNNOALGORYTM PODSTAWOWYCH CZYNNOŚŚCI DLA DYREKTORA CI DLA DYREKTORA 
LUB PEDAGOGA SZKOLNEGOLUB PEDAGOGA SZKOLNEGO

4. W przypadku braku w4. W przypadku braku wąątpliwotpliwośści, co do faktu zaistnienia ci, co do faktu zaistnienia 
zdarzenia, o ile jest to konieczne i mozdarzenia, o ile jest to konieczne i możżliwe, liwe, zatrzymazatrzymaćć do czasu do czasu 
przybycia Policji ofiarprzybycia Policji ofiaręę przestprzestęępstwa i jego sprawcpstwa i jego sprawcęę ((óów):w):

a) koniecznoa) koniecznośćść zatrzymania mozatrzymania możże wynikae wynikaćć z faktu zakoz faktu zakońńczenia czenia 
przez nich zajprzez nich zajęćęć szkolnych bszkolnych bąąddźź prpróóby ucieczki, ukrycia by ucieczki, ukrycia 
skradzionych przedmiotskradzionych przedmiotóów. W przypadku zakow. W przypadku zakońńczenia zajczenia zajęćęć, o , o 
fakcie zatrzymania bezwzglfakcie zatrzymania bezwzglęędnie nalednie należży y powiadomipowiadomićć rodzicrodzicóów w 
lub opiekunlub opiekunóów prawnych. W trakcie prowadzenia zajw prawnych. W trakcie prowadzenia zajęćęć
szkolnych szkolnych 
z powiadomieniem nalez powiadomieniem należży zaczekay zaczekaćć do przyjazdu Policji. Nie do przyjazdu Policji. Nie 
nalenależży zatrzymyway zatrzymywaćć na na „„sisiłęłę" sprawcy czynu, ale w ramach " sprawcy czynu, ale w ramach 
swojego autorytetu swojego autorytetu spowodowaspowodowaćć,, by pozostaby pozostałł pod opiekpod opiekąą
pedagoga szkolnego, w oddzielnym pomieszczeniu do chwili pedagoga szkolnego, w oddzielnym pomieszczeniu do chwili 
przybycia Policji,przybycia Policji,
b) jeb) jeżżeli sprawceli sprawcóów jest kilku, w miarw jest kilku, w miaręę momożżliwoliwośści naleci należży y 
umieumieśścicićć ich w oddzielnych pomieszczeniach,ich w oddzielnych pomieszczeniach,
c) c) ofiarofiaręę nalenależży y odizolowaodizolowaćć od sprawcod sprawcóów,w,
d)d) udzieliudzielićć wsparciawsparcia psychologicznego osobom pokrzywdzonym psychologicznego osobom pokrzywdzonym 
w zdarzeniu, jew zdarzeniu, jeśśli sytuacja tego wymaga.li sytuacja tego wymaga.



ALGORYTM PODSTAWOWYCH CZYNNOALGORYTM PODSTAWOWYCH CZYNNOŚŚCI DLA DYREKTORA CI DLA DYREKTORA 
LUB PEDAGOGA SZKOLNEGOLUB PEDAGOGA SZKOLNEGO

5. W przypadku odnalezienia rzeczy pochodz5. W przypadku odnalezienia rzeczy pochodząących z przestcych z przestęępstwa pstwa 
lub slub słłuużążących do   popecych do   popełłnienia przestnienia przestęępstwa pstwa nalenależży jey je
zabezpieczyzabezpieczyćć::

a)a) pozostawipozostawićć w miejscu znalezienia, zabezpieczajw miejscu znalezienia, zabezpieczająąc przed c przed 
przemieszczeniem, zniszczeniem, nakrywajprzemieszczeniem, zniszczeniem, nakrywająąc je czymc je czymśś i pilnuji pilnująąc,c,
b) b) zapewnizapewnićć, by przedmioty te nie by, by przedmioty te nie byłły dotykane, a gdy istnieje y dotykane, a gdy istnieje 
potrzeba ich przemieszczenia, starapotrzeba ich przemieszczenia, staraćć sisięę chwytachwytaćć je w jednym je w jednym 
miejscu (jak najmniej typowym) miejscu (jak najmniej typowym) 
i zapamii zapamięętataćć miejsce uchwycenia.miejsce uchwycenia.
6. 6. OdnotowaOdnotowaćć personalia uczestnikpersonalia uczestnikóów i ewentualnych w i ewentualnych śświadkwiadkóów w 
zdarzenia.zdarzenia.
7.7. PowiadomiPowiadomićć o zdarzeniu Policjo zdarzeniu Policjęę
8. 8. WykonaWykonaćć ewentualne czynnoewentualne czynnośści zalecone przez przyjmujci zalecone przez przyjmująącego cego 
zgzgłłoszenie policjanta.oszenie policjanta.

Zakazy:Zakazy:
-- Nie naleNie należży y „„na wna włłasnasnąą rręękkęę" wyja" wyjaśśnianiaćć przebiegu zdarzenia, a przebiegu zdarzenia, a 
zwzwłłaszcza konfrontowaaszcza konfrontowaćć uczestnikuczestnikóów zdarzenia, dw zdarzenia, dążążyyćć do do 
pojednania, itp.pojednania, itp.
-- BezwzglBezwzglęędnie nie nalednie nie należży dokonyway dokonywaćć przeszukania teczek, toreb, przeszukania teczek, toreb, 
kieszeni.kieszeni.



Algorytm postAlgorytm postęępowania pedagoga szkolnego w powania pedagoga szkolnego w 
sytuacji ujawnienia ucznia zagrosytuacji ujawnienia ucznia zagrożżonego onego 

demoralizacjdemoralizacjąą

Procedura ta dotyczy przypadku, gdy uczeProcedura ta dotyczy przypadku, gdy uczeńń, kt, któóry nie ukory nie ukońńczyczyłł 18 lat 18 lat 
uużżywa alkoholu lub innych ywa alkoholu lub innych śśrodkrodkóów w celu wprowadzenia siw w celu wprowadzenia sięę w stan w stan 
odurzenia, uprawia nierzodurzenia, uprawia nierząąd, bd, bąąddźź przejawia inne zachowania przejawia inne zachowania śświadczwiadcząące ce 
o demoralizacji ( naruszenie zasad wspo demoralizacji ( naruszenie zasad wspóółżłżycia spoycia społłecznego, popeecznego, popełłnianie nianie 
czynu zabronionego, systematycznego uchylania siczynu zabronionego, systematycznego uchylania sięę od obowiod obowiąązku zku 
szkolnego lub obowiszkolnego lub obowiąązku nauki, wzku nauki, włłóóczczęęgostwo, udziagostwo, udziałł w dziaw działłalnoalnośści ci 
grup przestgrup przestęępczych) pedagog szkolny powinien podjpczych) pedagog szkolny powinien podjąćąć nastnastęępujpująące ce 
czynnoczynnośści:ci:

��PoinformowaPoinformowaćć o zaistniao zaistniałłym fakcie dyrekcjym fakcie dyrekcjęę szkoszkołły.y.
��Pedagog szkolny wzywa do szkoPedagog szkolny wzywa do szkołły rodzicy rodzicóów, prawnych opiekunw, prawnych opiekunóów ucznia iw ucznia i

informuje ich o problemach wynikajinformuje ich o problemach wynikająących z zachowania ucznia.cych z zachowania ucznia.
��W obecnoW obecnośści ucznia i rodzicci ucznia i rodzicóów pedagog szkolny przeprowadza rozmoww pedagog szkolny przeprowadza rozmowęę

wychowawczwychowawcząą, zobowi, zobowiąązuje ucznia do poprawnego zachowania, a    rodziczuje ucznia do poprawnego zachowania, a    rodzicóóww
do szczegdo szczegóólnego nadzoru nad dzieckiem.lnego nadzoru nad dzieckiem.

��W przypadku braku zainteresowania ze strony rodzicW przypadku braku zainteresowania ze strony rodzicóów do wspw do wspóółłpracy zepracy ze
szkoszkołąłą na rzecz ich dziecka i brakiem poprawy w zachowaniu ucznia, szkna rzecz ich dziecka i brakiem poprawy w zachowaniu ucznia, szkoołłaa
pisemnie powiadamia o zaistniapisemnie powiadamia o zaistniałłej sytuacji sej sytuacji sąąd rodzinny lub Policjd rodzinny lub Policjęę (specjalist(specjalistęę
ds. nieletnich).ds. nieletnich).



ZASADY POSTZASADY POSTĘĘPOWANIA WOBEC UCZNIPOWANIA WOBEC UCZNIÓÓW W W W 
SZCZEGSZCZEGÓÓLNEJ SYTUACJI ZAPEWNIENIA IM LNEJ SYTUACJI ZAPEWNIENIA IM 

OCHRONY  W PRZYPADKU ODMOWY POWROTU OCHRONY  W PRZYPADKU ODMOWY POWROTU 
DO DOMUDO DOMU

MateriaMateriałł instruktainstruktażżowo owo –– informacyjny dla dyrektorinformacyjny dla dyrektoróów szkw szkóółł, nauczycieli, pedagog, nauczycieli, pedagogóów i w i 
psychologpsychologóów.w.

1. Po zgłoszeniu przez ucznia odmowy powrotu do domu po zajęciach 
szkolnych, pedagog rozmawia z uczniem ustalając motywy jego decyzji, 
zbiera informacje o sytuacji rodzinnej, zapisuje dane osobowe ucznia i 
sporządza notatkę służbową.

2. Pedagog informuje dyrektora szkoły przekazując mu sporządzoną z 
rozmowy z uczniem notatkę służbową i o zaistniałej sytuacji zawiadamia 
komisariat Policji właściwy dla szkoły. Kopia notatki sporządzonej przez 
pedagoga pozostaje w dokumentacji szkoły, a jej oryginał przekazuje się
Policji.

3. Jeśli rodzice ucznia lub on sam znajdują się pod nadzorem kuratora 
sądowego, pedagog zobowiązany jest do poinformowania go o 
przeprowadzonej z uczniem rozmowie i podjętych działaniach.

4. Funkcjonariusz Policji po przybyciu do szkoły rozmawia z pedagogiem. 
Rozmowa z uczniem przeprowadzana jest w siedzibie komisariatu Policji w 
obecności tego samego pedagoga, który przyjął zgłoszenie od ucznia.



5. W zależności od poczynionych ustaleń funkcjonariusz Policji nawiązuje 
kontakt telefoniczny z rodzinnym sędzią dyżurnym w celu ustalenia
dalszego toku postępowania. Spis nazwisk sędziów, dyżurów i numerów
telefonicznych jest przekazywany przez Sąd Rejonowy do wszystkich
komisariatów Policji na początku każdego roku kalendarzowego.

6. Funkcjonariusz Policji podejmuje dalsze czynności sporządzając stosowną
dokumentację.

7. W przypadku konieczności umieszczenia dziecka w zastępczej formie
opieki funkcjonariusz Policji wnioskuje o jego przyjęcie sporządzają
pisemny wniosek.

8. Należy podjąć wszelkie działania , by dziecko do 10 roku życia zostało 
przyjęte przez pogotowie rodzinne, do 13 roku życia – przez grupę
interwencyjną domu dziecka, a dziecko powyżej 13 roku życia –
przez pogotowie opiekuńcze.

9. Informacje o wolnych miejscach w placówkach interwencyjnych dostępne 
są w Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie.

10.Po zabezpieczeniu dziecka poprzez umieszczenie w placówce 
interwencyjnej funkcjonariusz Policji zobowiązany jest do zawiadomienia
rodziców dziecka (opiekunów prawnych)

11.Po sporządzeniu pisemnej informacji o stanie sprawy funkcjonariusz 
Policji przekazuje ją właściwym instytucją (sąd rodzinny, prokuratura).

12.Wszelkie czynności należy wykonywać z zachowaniem dyskrecji.



WYBRANE KATEGORIE PRZESTWYBRANE KATEGORIE PRZESTĘĘPSTW Z KODEKSU PSTW Z KODEKSU 
KARNEGO KARNEGO ŚŚCIGANE NA WNIOSEK CIGANE NA WNIOSEK 

POKRZYWDZONEGOPOKRZYWDZONEGO



ALGORYTM POSTALGORYTM POSTĘĘPOWANIA W PRZYPADKU POWANIA W PRZYPADKU 
UJAWNIENIA PRZESTUJAWNIENIA PRZESTĘĘPSTWA PSTWA ŚŚCIGANEGO NA CIGANEGO NA 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO NA TERENIE WNIOSEK POKRZYWDZONEGO NA TERENIE 

SZKOSZKOŁŁYY

ŚŚciganie na wniosek pokrzywdzonegociganie na wniosek pokrzywdzonego –– w tym w tym 
przypadku wszczprzypadku wszczęęcie postcie postęępowania przez Policjpowania przez Policjęę
uzaleuzależżnione jest od woli pokrzywdzonego. nione jest od woli pokrzywdzonego. 
W przypadku tych kategorii przestW przypadku tych kategorii przestęępstw pstw 
pokrzywdzony skpokrzywdzony skłłada wniosek do protokoada wniosek do protokołłu, a po u, a po 
jego zjego złłoożżeniu przesteniu przestęępstwo pstwo śścigane jest tak, jak z cigane jest tak, jak z 
urzurzęędu. Wycofanie przez pokrzywdzonego du. Wycofanie przez pokrzywdzonego 
wniosku o wniosku o śściganie jest bezskuteczne.ciganie jest bezskuteczne.



WYBRANE KATEGORIE PRZESTWYBRANE KATEGORIE PRZESTĘĘPSTW PSTW 
ŚŚCIGANYCH NA WNIOSEK CIGANYCH NA WNIOSEK 

POKRZYWDZONEGOPOKRZYWDZONEGO

art. 288 art. 288 §§ 1 i 2 1 i 2 –– zniszczenie lub uszkodzenie zniszczenie lub uszkodzenie 
cudzej rzeczycudzej rzeczy
art. 190 art. 190 §§ 1 1 –– grogroźźby karalneby karalne
art. 197 art. 197 -- zgwazgwałłceniecenie



ALGORYTM POSTALGORYTM POSTĘĘPOWANIA DYREKTORA I PEDAGOGA POWANIA DYREKTORA I PEDAGOGA 
SZKOLNEGOSZKOLNEGO

1. 1. PrzyjPrzyj ąćąć do wiadomodo wiadomo śści informacjci informacj ęę o przesto przest ęępstwie (wykroczeniu) pstwie (wykroczeniu) 
zapewnizapewni ćć dyskrecjdyskrecj ęę przekazujprzekazuj ąącemu informacjcemu informacj ęę poprzez wyspoprzez wys łłuchanie uchanie 
go bez go bez śświadkwiadk óów (o ile to mow (o ile to mo żżliwe w pomieszczeniu zamkniliwe w pomieszczeniu zamkni ęętym).tym).
2. 2. OdnotowaOdnotowa ćć godzingodzin ęę zgzgłłoszenia oraz zapytaoszenia oraz zapyta ćć o przyczyno przyczyn ęę
ewentualnej zwewentualnej zw łłoki w podaniu tej informacji.oki w podaniu tej informacji.
3. 3. ZapewniZapewni ćć w miarw miar ęę potrzeby, niezbpotrzeby, niezb ęędndnąą pomoc lekarskpomoc lekarsk ąą
pokrzywdzonym.pokrzywdzonym.
4. Bez zb4. Bez zbęędnej zwdnej zw łłoki oki sprawdzi ć w dostw dost ęępny spospny spos óób wiarygodnob wiarygodno śćść
informacji, w tym:informacji, w tym:
a)  jea)  jeżżeli uczeeli ucze ńń podaje podaje śświadkwiadk óów, to w rozmowie z jak najmniejszw, to w rozmowie z jak najmniejsz ąą
iloilo śściciąą śświadkwiadk óów w uwiarygodniuwiarygodni ćć informacjinformacj ęę,,
b) sprawdzib) sprawdzi ćć, , czy zdarzenie zaistniaczy zdarzenie zaistnia łło na terenie szkoo na terenie szko łłyy oraz czy miaoraz czy mia łło o 
miejsce miejsce 
w trakcie zajw trakcie zaj ęćęć szkolnych jego uczestnikszkolnych jego uczestnik óów,w,
c) c) nie nagnie nag łłaaśśnianiaćć zdarzenia.zdarzenia.
5. 5. PowiadomiPowiadomi ćć rodzicrodzic óów lub opiekunw lub opiekun óów dziecka pokrzywdzonego, w dziecka pokrzywdzonego, 
zrelacjonowazrelacjonowa ćć im zdarzenie i uzgodniim zdarzenie i uzgodni ćć z nimi, czy bz nimi, czy b ęęddąą chcieli zgchcieli zg łłosiosi ćć
sprawspraw ęę Policji.Policji.
6. W przypadku odmowy z6. W przypadku odmowy z łłoożżenia wniosku o enia wniosku o śściganie sprawcciganie sprawc óów przez w przez 
rodzicrodzic óów nalew nale żży ich y ich poinformowapoinformowa ćć, jakie , jakie śśrodki podejmie szkorodki podejmie szko łła w a w 
stosunku do sprawcstosunku do sprawc óów zdarzenia.w zdarzenia.



ALGORYTM POSTALGORYTM POSTĘĘPOWANIA DYREKTORA I PEDAGOGA POWANIA DYREKTORA I PEDAGOGA 
SZKOLNEGOSZKOLNEGO

ŚŚrodki, jakie szkorodki, jakie szkołła powinna przedsia powinna przedsięęwziwziąćąć to mito mięędzy dzy 
innymi:innymi:
-- w ramach uprawniew ramach uprawnieńń statutowych szkostatutowych szkołła stosuje a stosuje 
wzglwzglęędem ucznia  dem ucznia  śśrodki przewidziane regulaminemrodki przewidziane regulaminem
szkolnym, szkolnym, 

-- w przypadku, gdy sprawca zdarzenia sprawiaw przypadku, gdy sprawca zdarzenia sprawiałł wczewcześśniejniej
problemy,a zdarzenie ktproblemy,a zdarzenie któórego sirego sięę dopudopuśściciłł nosi cechynosi cechy
postpostęępujpująącej demoralizacji, ponadto stwierdzonocej demoralizacji, ponadto stwierdzono
niewydolnoniewydolnośćść wychowawczwychowawcząą rodzicrodzicóów nalew należży pisemniey pisemnie
powiadomipowiadomićć SSąąd Rodzinny lub Policjd Rodzinny lub Policjęę



WYBRANE KATEGORIE PRZESTWYBRANE KATEGORIE PRZESTĘĘPSTW PSTW ŚŚCIGANYCH Z CIGANYCH Z 
OSKAROSKARŻŻENIA PRYWATNEGOENIA PRYWATNEGO

Pokrzywdzony moPokrzywdzony możże tee teżż skorzystaskorzystaćć z pomocy Policji, ktz pomocy Policji, któóra na jego ra na jego 
żążądanie przyjmie ustndanie przyjmie ustnąą lub pisemnlub pisemnąą skargskargęę i w razie potrzeby i w razie potrzeby 
zabezpieczy dowody, po czym przesyzabezpieczy dowody, po czym przesyłła skarga skargęę do wdo włłaaśściwego ciwego 
ssąądu.du.

SSęędzia rodziny w przypadku wszczdzia rodziny w przypadku wszczęęcia postcia postęępowania o czyn powania o czyn 
śścigany z oskarcigany z oskarżżenia prywatnego nie jest uzaleenia prywatnego nie jest uzależżniony od niony od 
oskaroskarżżyciela prywatnego.yciela prywatnego.

Wszczyna postWszczyna postęępowanie z oskarpowanie z oskarżżenia prywatnego tylko wenia prywatnego tylko wóówczas, wczas, 
gdy wymaga tego interes spogdy wymaga tego interes społłeczny albo wzgleczny albo wzgląąd na wychowanie d na wychowanie 
nieletniego lub ochrona pokrzywdzonego. nieletniego lub ochrona pokrzywdzonego. WszczWszczęęte postte postęępowanie powanie 
objobjęęte jest wte jest wóówczas wczas śściganiem z urzciganiem z urzęędu.du.

JeJeżżeli funkcjonariusz Policji w trakcie przyjmowania ustnej skargi eli funkcjonariusz Policji w trakcie przyjmowania ustnej skargi 
od pokrzywdzonego stwierdzi, od pokrzywdzonego stwierdzi, żże interes spoe interes społłeczny wymaga eczny wymaga 
zmiany trybu zmiany trybu śścigania, przesycigania, przesyłła protoka protokóółł przyjprzyjęęcia ustnej skargi cia ustnej skargi 
do sdo sęędziego rodzinnego wraz z wnioskiem o objdziego rodzinnego wraz z wnioskiem o objęęcie cie śściganiem z ciganiem z 
urzurzęędu.du.



WYBRANE KATEGORIE PRZESTWYBRANE KATEGORIE PRZESTĘĘPSTW PSTW 
ŚŚCIGANYCH Z OSKARCIGANYCH Z OSKARŻŻENIA PRYWATNEGOENIA PRYWATNEGO

„„Interes spoInteres społłecznyeczny”” –– to hasto hasłło, pod kto, pod któórym kryje sirym kryje sięę szereg szereg 
okolicznookolicznośści, ktci, któóre majre mająą wpwpłływ na zmianyw na zmianęę trybu trybu śścigania cigania 
sprawcy tj. np. szczegsprawcy tj. np. szczegóólna sytuacja pokrzywdzonego, gdy lna sytuacja pokrzywdzonego, gdy 
jest osobjest osobąą starszstarsząą, niedo, niedołężłężnnąą, chor, chorąą lub sprawca czynu lub sprawca czynu 
karalnego bykaralnego byłł wczewcześśniej notowany przez Policjniej notowany przez Policjęę, , 
wspwspóółłdziadziałłaałł w grupie przestw grupie przestęępczej, czy tepczej, czy teżż ze wzglze wzglęędu na du na 
charakter przestcharakter przestęępstwa popepstwa popełłnionego z pobudek nionego z pobudek 
chuligachuligańńskich, chskich, chęęci zemsty, ponici zemsty, poniżżenia pokrzywdzonego.enia pokrzywdzonego.

W przypadku przestW przypadku przestęępstw pstw śściganych z oskarciganych z oskarżżenia enia 
prywatnego stosuje siprywatnego stosuje sięę algorytm obowialgorytm obowiąązujzująący przy cy przy 
przestprzestęępstwach pstwach śściganych na wniosek pokrzywdzonego!!!ciganych na wniosek pokrzywdzonego!!!

SzkoSzkołła niezalea niezależżnie od woli pokrzywdzonego sporznie od woli pokrzywdzonego sporząądza dza 
pisemne wystpisemne wystąąpienie do Spienie do Sąądu rodzinnego w sprawie ucznia du rodzinnego w sprawie ucznia 
–– nieletniego sprawcy czynu, ktnieletniego sprawcy czynu, któóry swoim zachowanie ry swoim zachowanie 
wykazuje symptomy demoralizacji.wykazuje symptomy demoralizacji.



PRZYKPRZYKŁŁADY PRZESTADY PRZESTĘĘPSTW PSTW ŚŚCIGANYCH Z CIGANYCH Z 
OSKAROSKARŻŻENIA PRYWATNEGOENIA PRYWATNEGO

art. 217 art. 217 §§ 1 1 –– naruszenie nietykalnonaruszenie nietykalnośści cielesnej,ci cielesnej,
art. 212 art. 212 §§ 1 1 –– znieszniesłławienie,awienie,
art. 157 art. 157 –– zwykzwykłłe i lekkie uszkodzenie ciae i lekkie uszkodzenie ciałła, a, 
rozstrrozstróój zdrowia,j zdrowia,
art. 216 art. 216 §§1 1 –– zniewaga,zniewaga,



ALGORYTM POSTALGORYTM POSTĘĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA NA POWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA NA 
TERENIE SZKOTERENIE SZKOŁŁY UCZNIA BY UCZNIA BĘĘDDĄĄCEGO POD WPCEGO POD WPŁŁYWEM YWEM 

ALKOHOLUALKOHOLU
OdizolowaOdizolowaćć ucznia od klasy, pamiucznia od klasy, pamięętajtająąc, aby nie zostawic, aby nie zostawićć go samego.go samego.
W przypadku, gdy swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza W przypadku, gdy swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza 
zagrozagrożżenie dla swojego enie dla swojego żżycia lub zdrowia innych osycia lub zdrowia innych osóób naleb należży y wezwawezwaćć
lekarza w celu stwierdzenia stanu trzelekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźźwowośści i udzielenia pomocyci i udzielenia pomocy
medycznej.medycznej.

PowiadomiPowiadomićć telefonicznie rodzictelefonicznie rodzicóów i zobligowaw i zobligowaćć ich do odebrania dziecka ich do odebrania dziecka 
ze szkoze szkołły.y.
UstaliUstalićć źźrróóddłło pochodzenia alkoholu.o pochodzenia alkoholu.
UstaliUstalićć śświadkwiadkóów majw mająących zwicych zwiąązek ze zdarzeniem.zek ze zdarzeniem.
PowiadomiPowiadomićć PolicjPolicjęę w przypadku, gdy stan zdrowia, zachowanie w przypadku, gdy stan zdrowia, zachowanie 
nieletniego i zaistnianieletniego i zaistniałła sytuacja daja sytuacja dająą powody do interwencji Policji.powody do interwencji Policji.
Policjanci mogPolicjanci mogąą dokonadokonaćć badania stanu trzebadania stanu trzeźźwowośści nieletniego, wci nieletniego, w
przypadku  stwierdzenia w wydychanym powietrzu stprzypadku  stwierdzenia w wydychanym powietrzu stężężenia alkoholuenia alkoholu
powypowyżżej 0,25 mg w 1 dm3. Policja moej 0,25 mg w 1 dm3. Policja możże przewiee przewieźćźć nieletniego do izbynieletniego do izby
wytrzewytrzeźźwiewieńń lub w przypadku jej braku, do policyjnego pomieszczenialub w przypadku jej braku, do policyjnego pomieszczenia
dla osdla osóób zatrzymanych. O fakcie umieszczenia zawiadamia sib zatrzymanych. O fakcie umieszczenia zawiadamia sięę rodzicrodzicóów. w. 
W porozumieniu z policjantem W porozumieniu z policjantem –– specjalistspecjalistąą ds. nieletnich ds. nieletnich uzgodniuzgodnićć
spossposóób zab załłatwienia sprawy.atwienia sprawy.

Podstawa prawnaPodstawa prawna
Ustawa z dnia 26 paUstawa z dnia 26 paźździernika 1982 r. o wychowaniu w trzedziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźźwowośści i ci i 
przeciwdziaprzeciwdziałłaniu alkoholizmowi, art. 14, art. 40.aniu alkoholizmowi, art. 14, art. 40.
Ustawa z dnia 26 paUstawa z dnia 26 paźździernika 1982 r. o postdziernika 1982 r. o postęępowaniu w sprawach powaniu w sprawach 
nieletnich.nieletnich.



ALGORYTM POSTALGORYTM POSTĘĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA NA POWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA NA 
TERENIE SZKOTERENIE SZKOŁŁY UCZNIA, KTY UCZNIA, KTÓÓREGO ZACHOWANIE REGO ZACHOWANIE 
WSKAZUJE NA UWSKAZUJE NA UŻŻYCIE YCIE ŚŚRODKRODKÓÓW ODURZAJW ODURZAJĄĄCYCHCYCH

OdizolowaOdizolowaćć ucznia od klasy, pamiucznia od klasy, pamięętajtająąc, aby nie c, aby nie 
zostawizostawićć go samego.go samego.
ZapewniZapewnićć w razie potrzeby pomoc lekarskw razie potrzeby pomoc lekarskąą..
PowiadomiPowiadomićć rodzicrodzicóów i zobligowaw i zobligowaćć ich do niezwich do niezwłłocznego ocznego 
odebrania dziecka ze szkoodebrania dziecka ze szkołły.y.
ZawiadomiZawiadomićć PolicjPolicjęę w przypadku niemow przypadku niemożżnonośści kontaktu zci kontaktu z
rodzicami lub ze wzglrodzicami lub ze wzglęędu na zachowanie i stan zdrowiadu na zachowanie i stan zdrowia
ucznia.ucznia.
Z zachowaniem bezpieczeZ zachowaniem bezpieczeńństwa zabezpieczystwa zabezpieczyćć
ewentualne komponenty, narzewentualne komponenty, narzęędzia i miejsce zdarzenia.dzia i miejsce zdarzenia.
UstaliUstalićć śświadkwiadkóów majw mająących zwicych zwiąązek ze zdarzeniem.zek ze zdarzeniem.
W porozumieniu z policjantem W porozumieniu z policjantem –– specjalistspecjalistąą ds. nieletnichds. nieletnich
ustaliustalićć spossposóób zab załłatwienia sprawy.atwienia sprawy.



ALGORYTM POSTALGORYTM POSTĘĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA NA POWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA NA 
TERENIE SZKOTERENIE SZKOŁŁY UCZNIA, KTY UCZNIA, KTÓÓREGO ZACHOWANIE REGO ZACHOWANIE 
WSKAZUJE NA UWSKAZUJE NA UŻŻYCIE YCIE ŚŚRODKRODKÓÓW ODURZAJW ODURZAJĄĄCYCHCYCH

W przypadku ujawnienia na terenie szkoW przypadku ujawnienia na terenie szkołły osy osóób zajmujb zajmująących sicych sięę
sprzedasprzedażążą śśrodkrodkóów narkotycznych nalew narkotycznych należży niezwy niezwłłocznie ocznie 
powiadomipowiadomićć o tym Policjo tym Policjęę, bez nag, bez nagłłaaśśniania tego niania tego 
w w śśrodowisku szkolnym.rodowisku szkolnym.
Zgodnie z przepisami Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziaUstawy o przeciwdziałłaniu narkomanii aniu narkomanii 
z dnia 29 lipca 2005 r.z dnia 29 lipca 2005 r. w Polsce w Polsce karalne jestkaralne jest: : 
-- posiadanieposiadanie kakażżdej ilodej ilośści ci śśrodka odurzajrodka odurzająącego lub substancji cego lub substancji 

psychotropowej, psychotropowej, 
-- wprowadzaniewprowadzanie do obrotu,do obrotu,
-- udzielanieudzielanie innej osobie, uinnej osobie, ułłatwianie lub umoatwianie lub umożżliwianie ich uliwianie ich użżyciaycia

oraz nakoraz nakłłanianie do uanianie do użżycia,ycia,
-- wytwarzaniewytwarzanie i i przetwarzanieprzetwarzanie śśrodkrodkóów odurzajw odurzająących.cych.

UWAGA!UWAGA!
W przypadku stwierdzenia, W przypadku stwierdzenia, żże pokrzywdzonym wyniku e pokrzywdzonym wyniku 
przestprzestęępstwa jest uczepstwa jest uczeńń szkoszkołły przebywajy przebywająący na jej terenie, a cy na jej terenie, a 
sprawcsprawcąą zdarzenia jest osoba doroszdarzenia jest osoba dorosłła, nalea, należży bezwzgly bezwzglęędnie i dnie i 
niezwniezwłłocznie powiadomiocznie powiadomićć PolicjPolicjęę oraz opiekunoraz opiekunóów prawnych.w prawnych.



WYJAWYJAŚŚNIENIE NIEKTNIENIE NIEKTÓÓRYCH POJRYCH POJĘĆĘĆ I PRZYKI PRZYKŁŁADY ADY 
PODSTAWOWYCH RODZAJPODSTAWOWYCH RODZAJÓÓW PRZESTW PRZESTĘĘPSTW PSTW 

I WYKROCZEI WYKROCZEŃŃ

Wykroczenie przeciwko mieniuWykroczenie przeciwko mieniu -- np. kradzienp. kradzieżż, , 
przywprzywłłaszczenie mienia o wartoaszczenie mienia o wartośści do 250 zci do 250 złł albo albo 
zniszczenie, uszkodzenie, uczynienie niezdatnym do uzniszczenie, uszkodzenie, uczynienie niezdatnym do użżytku ytku 
mienia, ktmienia, któóre spowodoware spowodowałło strato stratęę w kwocie do 250 zw kwocie do 250 złł;;

PrzestPrzestęępstwo przeciwko mieniupstwo przeciwko mieniu -- np. kradzienp. kradzieżż, , 
przywprzywłłaszczenie mienia o wartoaszczenie mienia o wartośści przekraczajci przekraczająącej 250 zcej 250 złł
albo zniszczenie, uszkodzenie, uczynienie niezdatnym do albo zniszczenie, uszkodzenie, uczynienie niezdatnym do 
uużżytku mienia, ktytku mienia, któóre spowodoware spowodowałło strato stratęę w kwocie w kwocie 
przekraczajprzekraczająącej 250 zcej 250 złł;;

WartoWartośćść nie jest istotna w przypadku przestnie jest istotna w przypadku przestęępstwa pstwa 
zwizwiąązanego z rozbojem, kradziezanego z rozbojem, kradzieżążą rozbrozbóójniczjnicząą, , 
wymuszeniem rozbwymuszeniem rozbóójniczym, oszustwem.jniczym, oszustwem.



SPOSOBY ROZPOZNAWANIA NIEKTSPOSOBY ROZPOZNAWANIA NIEKTÓÓRYCH CZYNRYCH CZYNÓÓW  W  --
OBJAOBJAŚŚNIENIE NAZWNIENIE NAZW

KradzieKradzieżż -- sprawca zabiera czyjsprawca zabiera czyjąśąś rzecz, pienirzecz, pieniąądze z dze z łławki, tornistra, awki, tornistra, 
kieszeni.kieszeni.

KradzieKradzieżż rozbrozbóójnicza jnicza -- sprawca kradnie jaksprawca kradnie jakąśąś rzecz, a gdy rzecz, a gdy 
pokrzywdzony chce mu jpokrzywdzony chce mu jąą odebraodebraćć uużżywa wobec niego przemocy lub grozi ywa wobec niego przemocy lub grozi 
mu umu użżyciem przemocy albo doprowadza go do stanu nieprzytomnoyciem przemocy albo doprowadza go do stanu nieprzytomnośści lub ci lub 
bezbronnobezbronnośści. Istotci. Istotąą jest to, jest to, żże elementy przemocy lub groe elementy przemocy lub groźźby wystby wystęępujpująą
po dokonaniu kradziepo dokonaniu kradzieżży i sy i słłuużążą utrzymaniu skradzionej rzeczy w utrzymaniu skradzionej rzeczy w 
posiadaniu sprawcy.posiadaniu sprawcy.

RozbRozbóój j -- najbardziej rozpowszechnionym jego przyknajbardziej rozpowszechnionym jego przykłładem jest napad na adem jest napad na 
pokrzywdzonego. Upokrzywdzonego. Użżycie wobec niego przemocy (uderzenie, kopniycie wobec niego przemocy (uderzenie, kopnięęcie, cie, 
popchnipopchnięęcie), a nastcie), a nastęępnie dokonanie kradziepnie dokonanie kradzieżży posiadanej przez niego y posiadanej przez niego 
rzeczy (np. pienirzeczy (np. pienięędzy). Przed dokonaniem kradziedzy). Przed dokonaniem kradzieżży sprawca, zamiast y sprawca, zamiast 
czynnej napaczynnej napaśści moci możże grozie grozićć natychmiastowym unatychmiastowym użżyciem przemocy np. yciem przemocy np. 
„„dawaj kasdawaj kasęę, bo jak , bo jak -- nie, to dostaniesz.nie, to dostaniesz.”” Sprawca przed dokonaniem Sprawca przed dokonaniem 
kradziekradzieżży moy możże re róówniewnieżż doprowadzidoprowadzićć ofiarofiaręę do nieprzytomnodo nieprzytomnośści, np. ci, np. 
odurzenie, bodurzenie, bąąddźź bezradnobezradnośści, np. upicie, podanie narkotyku z tym, ci, np. upicie, podanie narkotyku z tym, żże e 
czynnoczynnośści te wykonywane sci te wykonywane sąą z zamiarem pz zamiarem póóźźniejszej kradzieniejszej kradzieżży.y.



SPOSOBY ROZPOZNAWANIA NIEKTSPOSOBY ROZPOZNAWANIA NIEKTÓÓRYCH CZYNRYCH CZYNÓÓW  W  --
OBJAOBJAŚŚNIENIE NAZWNIENIE NAZW

PrzywPrzywłłaszczenie aszczenie -- np. wnp. włłaaśściciel uciciel użżycza innej osobie jakycza innej osobie jakąśąś rzecz na okrerzecz na okreśślony czas, lony czas, 
a ta nie oddaje jej w terminie i posta ta nie oddaje jej w terminie i postęępuje z nipuje z niąą jak wjak włłaaśściciel (uciciel (użżywa jywa jąą, u, użżycza dalej, ycza dalej, 
sprzedaje), wsprzedaje), włłaaśściciel daje komuciciel daje komuśś rzecz, aby przekazarzecz, aby przekazałł jjąą w okrew okreśślone miejsce czy lone miejsce czy 
okreokreśślonej osobie, a ten nie spelonej osobie, a ten nie spełłnia pronia prośśby i postby i postęępuje z rzeczpuje z rzecząą jak jej wjak jej włłaaśściciel.ciciel.

Oszustwo.Oszustwo.
1) sprawca sprzedaje ofierze tombak wprowadzaj1) sprawca sprzedaje ofierze tombak wprowadzająąc go w bc go w błąłąd, d, żże ze złłoto to jest;oto to jest;
2) sprzedanie towaru II gatunku jako I gatunek; 2) sprzedanie towaru II gatunku jako I gatunek; 
3) kto3) ktośś ma jakma jakąśąś rzeczrzecz,, ale nie orientuje siale nie orientuje sięę, ile ta rzecz kosztuje. Sprawca znaj, ile ta rzecz kosztuje. Sprawca znająąc c 

faktycznfaktycznąą cencenęę rzeczy, chce oszukarzeczy, chce oszukaćć ttęę osobosobęę i i „„zarobizarobićć" na niej, celowo podaje" na niej, celowo podaje
zanizaniżżononąą wartowartośćść rzeczy i kupuje jrzeczy i kupuje jąą w podanej przez siebie cenie.w podanej przez siebie cenie.

Pobicie Pobicie -- przy pobiciu wystprzy pobiciu wystęępujpująą przynajmniej 3 osoby, z czego jedna broni siprzynajmniej 3 osoby, z czego jedna broni sięę, a , a 
dwie atakujdwie atakująą..

BBóójkajka -- w bw bóójce wystjce wystęępujpująą przynajmniej 3 osoby, z czego kaprzynajmniej 3 osoby, z czego każżda jest zarda jest zaróówno stronwno stronąą
atakujatakująąccąą jak i bronijak i broniąąccąą sisięę..

Czyn lubieCzyn lubieżżny ny -- doprowadzenie madoprowadzenie małłoletniego ponioletniego poniżżej lat 15 do obcowania pej lat 15 do obcowania płłciowego ciowego 
lub poddania silub poddania sięę innej czynnoinnej czynnośści seksualnej.ci seksualnej.

Inna czynnoInna czynnośćść seksualnaseksualna -- np. zmuszenie innej osoby do samogwanp. zmuszenie innej osoby do samogwałłtu, tu, „„mimiłłoośści ci 
francuskiej" rozbieranie sifrancuskiej" rozbieranie sięę przed sprawcprzed sprawcąą, uprawianie seksu na oczach sprawcy., uprawianie seksu na oczach sprawcy.



ZASADY POSTZASADY POSTĘĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAMACHPOWANIA W PRZYPADKU ZAMACHÓÓW W 
TERORYSTYCZNYCH ZWITERORYSTYCZNYCH ZWIĄĄZANYCH Z PODZANYCH Z PODŁŁOOŻŻENIEM ENIEM 

MATERIAMATERIAŁŁÓÓW WYBUCHOWYCHW WYBUCHOWYCH

1.1. NaleNależży zapewniy zapewnićć bezpieczebezpieczeńństwo przebywajstwo przebywająącym na terenie szkocym na terenie szkołły y 

osobom (w przypadku zagroosobom (w przypadku zagrożżenia dyrektor szkoenia dyrektor szkołły podejmuje decyzjy podejmuje decyzjęę

o ewakuacji ludzi i mienia z budynku).o ewakuacji ludzi i mienia z budynku).

2.       Uniemo2.       Uniemożżliwiliwićć dostdostęęp osp osóób postronnych do przedmiotb postronnych do przedmiotóów w 

niebezpiecznych i wezwaniebezpiecznych i wezwaćć PolicjPolicjęę -- tel.997 lub 112.tel.997 lub 112.

3.      3.      Informowanie siInformowanie siłł policyjnych o rozkpolicyjnych o rozkłładzie pomieszczeadzie pomieszczeńń w obiekcie.w obiekcie.

4.      4.      Informowanie siInformowanie siłł policyjnych policyjnych -- co nie powinno znajdowaco nie powinno znajdowaćć sisięę

w poszczegw poszczegóólnych konkretnych miejscach.lnych konkretnych miejscach.

5.      5.      Wyznaczenie pracownika, ktWyznaczenie pracownika, któóry bry bęędzie przewodnikiem sidzie przewodnikiem siłł policyjnych.policyjnych.

6.       Pod 6.       Pod żżadnym pozorem nie dotykaadnym pozorem nie dotykaćć i nie przemieszczai nie przemieszczaćć

niebezpiecznych przedmiotniebezpiecznych przedmiotóów lub w lub łładunkadunkóów.w.

7.      7.      NaleNależży zachoway zachowaćć spokspokóój i opanowanie aby nie dopuj i opanowanie aby nie dopuśścicićć do paniki.do paniki.



OTRZYMANIE PODEJRZANEJ PRZESYOTRZYMANIE PODEJRZANEJ PRZESYŁŁKI, LISTU LUB KI, LISTU LUB 
PACZKIPACZKI

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PODEJRZANEJ PRZESYCECHY CHARAKTERYSTYCZNE PODEJRZANEJ PRZESYŁŁKI, KI, 
LISTU LUB PACZKI:LISTU LUB PACZKI:

1.       O1.       Odrdr ęęczny adres.czny adres.
2.       O2.       Otwory w kopercie .twory w kopercie .
3.       T3.       Twarda koperta.warda koperta.
4.       N4.       Nierier óównomierne rozwnomierne roz łłoożżenie wagi.enie wagi.
5.       Z5.       Zastrzeastrze żżenia.enia.
6.       W6.       Wewnewn ęętrzna koperta.trzna koperta.
7.       P7.       Podejrzane opakowanie.odejrzane opakowanie.
8.       W8.       Wystajystaj ąące druty lub folia.ce druty lub folia.
9.       N9.       Nieprofesjonalnie napisany adres.ieprofesjonalnie napisany adres.
10.     Z10.     Zapach.apach.
11.     Z11.     Zawyawy żżona opona op łłata.ata.
12.     B12.     B łęłędy ortograficzne.dy ortograficzne.
13.     T13.     Tłłuste plamy, zaolejenia, przebarwienia.uste plamy, zaolejenia, przebarwienia.
14.     B14.     Brak adresu nadawcy brak jakichkolwiek znakrak adresu nadawcy brak jakichkolwiek znak óów, kto mow, kto mo żże bye by ćć

nadawcnadawc ąą..



PRZYJPRZYJĘĘCIE INFORMACJI O PODCIE INFORMACJI O PODŁŁOOŻŻENIU ENIU 
ŁŁADUNKU WYBUCHOWEGOADUNKU WYBUCHOWEGO

WSKAZWSKAZÓÓWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY ZE ZGWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY ZE ZGŁŁASZAJASZAJĄĄCYMI CYMI 
O PODO PODŁŁOOŻŻENIU ENIU „„BOMBYBOMBY„„

1. Nie odk1. Nie odkłładaadaćć ssłłuchawki uchawki ppo o przyjprzyjęęciuciu zgzgłłoszenia.oszenia.

2. Podczas rozmowy zachowa2. Podczas rozmowy zachowaćć spokspokóój i staraj i staraćć sisięę uzyskauzyskaćć od zgod zgłłaszajaszająącego jak najwicego jak najwięększksząą
iloilośćść informacji.informacji.

3.  Tak prowadzi3.  Tak prowadzićć rozmowrozmowęę, aby stworzy, aby stworzyćć momożżliwoliwośćść zidentyfikowania (chociazidentyfikowania (chociażżby w by w 
przybliprzybliżżeniu) sprawcy zamachu.eniu) sprawcy zamachu.

4.   Nale4.   Należży oceniy ocenićć: czas przyj: czas przyjęęcia ostrzecia ostrzeżżenia, penia, płłeećć dzwonidzwoniąącego, akcent, stan pod cego, akcent, stan pod 
wpwpłływem alkoholu lub ywem alkoholu lub śśrodkrodkóów odurzajw odurzająących, tcych, tłło rozmowy, itp..o rozmowy, itp..

5.   Nale5.   Należży dy dążążyyćć do uzyskania odpowiedzi na nastdo uzyskania odpowiedzi na nastęępujpująące pytania:ce pytania:
1)  Czy Pan/Pani pod1)  Czy Pan/Pani podłłoożżyyłł bombbombęę??
2)  Kiedy bomba wybuchnie?2)  Kiedy bomba wybuchnie?
3)  Gdzie jest w tej chwili bomba?3)  Gdzie jest w tej chwili bomba?
4)  Jak bomba wygl4)  Jak bomba wygląąda?da?
5)  Jakiego typu jest ta bomba?5)  Jakiego typu jest ta bomba?
6)  Co spowoduje wybuch bomby?6)  Co spowoduje wybuch bomby?
7)  W kt7)  W któórym miejscu bomba jest umieszczona?rym miejscu bomba jest umieszczona?
8)  Dlaczego8)  Dlaczego Pan/Pani podPan/Pani podłłoożżyyłł bombbombęę??
9)  Sk9)  Skąąd Pan/Pani telefonuje?d Pan/Pani telefonuje?
10) Gdzie Pan/Pani si10) Gdzie Pan/Pani sięę w tej chwili znajduje?w tej chwili znajduje?
11) Gdzie Pan/Pani mieszka?11) Gdzie Pan/Pani mieszka?
12) Jak si12) Jak sięę Pan/Pani nazywa?Pan/Pani nazywa?



DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ ZA UWAGZA UWAGĘĘ!!!!!!

podinsp. Alicja Godyla-Jasicka
Wydział Prewencji KWP w Poznaniu


