
Wysokie loty w szkoleniach

Bezpieczeństwo w szkole i jego 

uwarunkowania.

Opracowanie Ewa Usiądek

WYKŁADOWCY:





Z badań Instytutu Badań Edukacyjnych na 
grupie ok. 5 tys. rodziców wynika, 

iż blisko 80% oczekuje, aby szkoła była 
bezpieczna,

60% liczy na kompetencje nauczycieli, 

a ¼ na wysoki poziom nauczania.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole



DBAMY O 
BEZPIECZNE 
OTOCZENIE 

UCZNIA 

Dbamy 
o bezpieczny 
wypoczynek.

Zapewniamy 
bezpieczną 

drogę do 
szkoły.

Udzielamy 
pierwszej 
pomocy.

Reagujemy
w sytuacjach  
nadzwyczaj-

nich.

Stosujemy 

bhp

i higienę.

Przeciwdziała-

my

agresji

i przemocy.



DBAMY O 
BEZPIECZNE 
ZACHOWANIA 

UCZNIA

Przeciwdziała-
my wykluczeniu.

Przeciwdziała-
my uzależnie-

niom.

Dbamy o 
klimat szkoły.

Promujemy 
zdrowy styl 

życia.

Rozwiązuje-

my sytuacje 

konfliktowe.

Promujemy 

bezpieczeń-

stwo w sieci.



Istotną rolę odgrywa:

✓ System wartości, na którym opiera się szkoła.

✓ Indywidualne postawy:

wychowawców, nauczycieli, uczniów, rodziców.

✓ Jasne zasady i normy regulujące stosunki 
społeczne w szkole.

✓ Sposób funkcjonowania uczniów.
.

Wymiar etyczny bezpieczeństwa w szkole



Bezpieczeństwo w 
wybranych regulacjach 

prawnych



Bezpieczeństwo w szkole – uczniów, kadry 

nauczycielskiej i innych pracowników -

stanowi kluczowe i centralne zagadnienie 

polityki oświatowej. 

Jego zapewnienie należy do najważniejszych 

obowiązków dyrektorów, nauczycieli i 

opiekunów. 

Uwarunkowania prawne zapewnienia 

bezpieczeństwa w szkole 



Podstawy prawne

◼ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019

r. poz. 996 ze zm.)

◼ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

2004 r. Nr 256, poz. 2573 ze zm.)

◼ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019

r. poz. 967 ze zm.)

◼ Ustawa z 10 czerwca 2016 o działaniach antyterrorystycznych (Dz.

U z 2019 r. poz. 796)

◼ Ustawa z 26 czerwca 1997 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.

Nr 21, poz. 94 ze zm.)

◼ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz.U. 2005 r. nr 108 poz. 908 ze zm.)

◼ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w

rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)



Podstawy prawne

◼ Ustawa z dnia 19 września o przeciwdziałaniu narkomanii

( Dz.U. z 2012 r., poz. 124)

◼ Ustawa z dnia 29 listopada 1996 r. o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.

U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.)

◼ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r.,

poz. 1356)

◼ Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności

i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914)

◼ Ustawa z 26 października z 1982 r. o postępowanie w

sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969)

◼ Ustawy: Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego,

Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego



Podstawy prawne

◼ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)

◼ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie

ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.

Nr 105, poz. 870)

◼ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

◼ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 

1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12,poz. 67 ze 

zm.) 



Podstawy prawne

◼ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 

listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i 

turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) 

◼ Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i 

form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 

profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1249)

◼ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 

2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego w  poszczególnych 

typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977)



Podstawy prawne

◼ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 

września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)

◼ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno -

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591 

ze zm.) 



Art. 1 System oświaty zapewnia w szczególności:

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej 

do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do 

wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju,

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku 

pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i 

uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży,

4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do 

możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość 

korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

specjalnych form pracy dydaktycznej;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe



6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez 

dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie 

i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

14) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkołach i placówkach,

16) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i 

życiowej;

21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy 

o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem 

z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji 

nadzwyczajnych 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe



Art. 5. 

Nauczyciel w swoich działaniach 

dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych ma obowiązek kierowania się 

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, 

postawę moralną i obywatelską, z 

poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe



Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym

mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły:

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w

czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 



Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu

Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla

każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i

obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i

przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i

światopoglądów.

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela



◼ pracowniczej wynikającej z naruszeń porządku  i dyscypliny pracy 

(art. 108 Kodeksu pracy w związku z  art. 75 ust. 2 Karty 

Nauczyciela),

Art. 108. § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej 

organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego 

sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 

1) karę upomnienia; 2) karę nagany. 

KN Art. 75. 1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub 

obowiązkom, o których mowa w art. 6.

W ramach odpowiedzialności prawnej nauczyciel 
podlegać będzie odpowiedzialności:



◼ Art. 75. 1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub 

obowiązkom, o których mowa w art. 6.

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 

108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe 

zgodnie z Kodeksem pracy.

◼ Art. 76. 1. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są: 

1) nagana z ostrzeżeniem; 

2) zwolnienie z pracy; 

3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy 

w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania; 4) wydalenie z 
zawodu nauczyciela,

4) wydalenie z zawodu nauczyciela.

Odpowiedzialność dyscyplinarna
USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela



Art. 76. 2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja 

dyscyplinarna. 

3. Wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa 

w ust. 1 pkt 4, jest równoznaczne z zakazem 

przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie 

nauczyciela.

Odpowiedzialność dyscyplinarna
USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela



Art. 7. 

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na 

zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich 

pracowników szkoły, przewodniczącym rady 

pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i 

młodzieżą uczącą się w szkole. 

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę.

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela 



Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 

2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 

§ 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w 

przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w 

przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału 

rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i 

pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w 

środowisku społecznym.. 



Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 

sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

§ 2. 2

Potrzeba objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w 

przedszkolu, szkole i placówce wynika 

w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w 

uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń 

sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub 

traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych 

związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu 

wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z 

różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym 

związanych z wcześniejszym kształceniem 

za granicą.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

Obowiązujące przepisy:

✓ Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 

października 1982 r. (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze 

zm.)

✓ Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. nr 89 poz. 555 

ze zm. - rok 1997)

✓ Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz. 230 z 1982 roku ze zm.)

✓ Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 

1997 r. (Dz.U. nr 75 poz.468)



DZIAŁ I Przepisy ogólne 

Art. 1. § 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:

1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku

do osób, które nie ukończyły lat 18;

2) postępowania w sprawach o czyny karalne – w

stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po

ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17;

3) wykonywania środków wychowawczych lub

poprawczych – w stosunku do osób, względem których

środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do

ukończenia przez te osoby lat 21.

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich



NIELETNI, MAŁOLETNI

◼ „Nieletni” - prawo karne.

Nieletni – art. 10 KPK, osoba, 

która w momencie popełnienia 

czynu zabronionego nie 

ukończyła 17. roku życia. 

Odpowiada ona karnie tylko w 

szczególnych przypadkach, 

określonych w art. 10 § 2 

Kodeksu karnego.

◼ „Małoletni” - przepisy 

kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 10 kodeksu 

cywilnego małoletnim jest 

osoba, która nie 

ukończyła lat 18.



Odpowiedzialność

OSOBY DO 13 ROKU ŻYCIA - BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI 
KARNEJ PRZED SĄDEM, W PRZYPADKU DEMORALIZACJI 
LUB POPEŁNIENIA CZYNU NIEZGODNEGO Z PRAWEM -
POSTĘPOWANIE OPIEKUŃCZE

OSOBY W WIEKU OD 13 DO 17 ROKU ŻYCIA -
ODPOWIADAJĄ PRZED SĄDEM RODZINNYM I NIELETNICH 
ZA POPEŁNIENIE CZYNU KARALNEGO

OSOBY W WIEKU DO 18 ROKU ŻYCIA - ODPOWIADAJĄ 
PRZED SĄDEM RODZINNYM I NIELETNICH W ZAKRESIE 
ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA DEMORALIZACJI



Art. 1 § 2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich stwierdza, że:

„CZYN KARALNY” rozumiany jest jako:

1) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

2) wykroczenie określone w:

- 51 KW - zakłócanie wybrykami porządku publicznego

- 69 KW - niszczenie znaku (plomba, kartka z pieczęcią)

- 74 KW - uszkodzenie znaku inf. o grożącym  niebezpieczeństwie

- 76 KW - rzucanie w pojazd będący w ruchu

- 85 KW - samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych  

- 87 KW - kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu

- 119 KW - kradzież lub przywłaszczenie

- 122 KW - paserstwo

- 124 KW - niszczenie mienia

- 133 KW - spekulacja biletami wstępu

- 143 KW - utrudnianie korzystania z urządzeń

CZYN KARALNY



• używanie słów wulgarnych i obelżywych;

• obsceniczne gesty;

• wagarowanie;

• ucieczki z zajęć lekcyjnych;

• złe zachowanie na terenie szkoły lub podwórka lub domu;

• posiadanie lub spożywanie wyborów alkoholowych;

• posiadanie lub palenie wyborów tytoniowych;

• posiadanie lub spożywanie środków psychoaktywnych;

• prostytucja;

• ucieczki z domu;

• przebywanie w środowisku osób, przejawiających cechy 

osób zdemoralizowanych lub popełniających przestępstw.

Przykładowe przejawy demoralizacji



Małoletnim, którzy nie ukończyli 

13 lat

nie można przypisać winy.



Odpowiedzialność cywilna uzależniona jest od zdolności do 

czynności prawnej, ta zaś zależy przede wszystkim od 

wieku nieletniego.

Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego:

Art. 426. Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie 

ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

W systemie polskiego prawa cywilnego odpowiedzialność 

ta oparta jest na zasadzie winy w nadzorze. Mówiąc 

inaczej jest ona przeniesiona na osobę, sprawującą 

opiekę nad małoletnim.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA OSOBY NIELETNIEJ



Art. 427. Kodeksu cywilnego

Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru 

nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego 

lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany 

jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę 

osobę, chyba że uczyni zadość obowiązkowi nadzoru 

albo że szkoda powstałaby także przy starannym 

wykonywaniu nadzoru [...].

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA OSOBY NIELETNIEJ



◼ W stosunku do małoletnich, którzy ukończyli 13 lat w 

grę wchodzi ich własna odpowiedzialność, co w 

zasadzie wyłącza odpowiedzialność sprawujących 

nadzór na podstawie art. 427 k.c.

◼Art. 415. Kodeksu cywilnego 

Kto z winy swej wyrządził drugiemu 

szkodę, obowiązany jest do jej 

naprawienia.



Z chwilą ukończenia trzynastego roku życia 

małoletni nabywa tzw. zdolność deliktową. 

Wyraża się ona w tym, że obowiązujące przepisy prawa 

przypisują takiemu małoletniemu zdolność działania z 

rozeznaniem w zakresie czynów niedozwolonych 

(deliktów), a w następstwie - ponoszenie 

odpowiedzialności za szkodę spowodowaną danym 

czynem.



Jeżeli małoletni powyżej lat 13 wyrządzi szkodę działając 

z rozeznaniem, to osoba, pod której pieczą się on 

znajduje nie będzie odpowiadała na podstawie art. 427 

kodeksu cywilnego.



Przewidziana w cytowanym już art. 427 kodeksu 

cywilnego odpowiedzialność opiera się na winie osoby 

zobowiązanej do nadzoru.

Zapis ten wprowadza domniemanie winy osoby 

zobowiązanej do nadzoru - np.: nauczyciela - oraz 

domniemanie związku przyczynowego między 

wyrządzeniem szkody przez osobę poddaną pieczy a 

wadliwym wykonywaniem nadzoru.



Tak więc to nie poszkodowany powinien wykazać winę 

nadzorującego nauczyciela. 

To nauczyciel zobowiązany do nadzoru, chcąc uwolnić 

się od odpowiedzialności musi wykazać, „że jest bez 

winny” ‚ udowadniając, że nadzór był sprawowany 

należycie lub że szkoda nastąpiłaby i przy starannym 

wykonywaniu pieczy nad małoletnim.



Wiąże się to z ustaleniem zakresu nadzoru, gdyż wina w 

nadzorze polega najczęściej na zaniechaniu.

Zakresu wymaganej staranności przy wykonywaniu 

obowiązku nadzoru nie da się określić według 

kryteriów jednolitych dla wszystkich mogących wchodzić 

w grę przypadków i musi być on dostosowany do 

okoliczności.

Oto wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego:



Cały teren szkoły w czasie, gdy odbywają się zajęcia, 

pozostaje pod jej opieką i nadzorem, wobec czego 

obowiązek należytego nadzoru obciąża szkołę również w 

stosunku do młodzieży, która nie ma zlecenia zajęć 

dodatkowych, ale w czasie gdy szkoła jest czynna, ma 

możność przebywania na szkolnym boisku" (wyrok SN I CR 

260/71 OSNC 1972/4/71).



Obowiązek sprawowania opieki i nadzoru oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa ze strony szkoły dotyczy tylko uczniów 

powierzonych funkcjonariuszom szkoły lub szkole jako 

całości. Obowiązek ten zachodzi, więc w sytuacji, gdy 

uczniowie danej szkoły pozostają w dyspozycji nauczycieli 

lub administracji szkolnej, podczas lekcji, przerw 

międzylekcyjnych i innych zajęć zleconych przez szkołę" 

(wyrok SN II CR 643/73 OSP 1974/10/202).



Nadzór wykonywany przez 
rodziców lub opiekunów

Dz.U.2015.0.2082 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy



◼ Odpowiedzialność własna osoby, która ukończyła 13 lat 

oczywiście nie wyłącza odpowiedzialności rodziców czy 

też innych osób zobowiązanych do nadzoru za 

własne ich zachowania polegające na zawinionym 

niedopełnieniu obowiązku nadzoru.

◼ W takim przypadku odpowiedzialność obojga rodziców i 

dziecka jest solidarna. Rodzice mają obowiązek nadzoru 

nad swymi małoletnimi dziećmi, także tymi, które 

ukończyły 13 lat. Obowiązek ten nakładają na nich 

przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:



Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą 

rodzicielską.

Art. 93.

§1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

Art. 95.

§1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i 

prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem 

dziecka oraz do wychowania dziecka.

§2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom 

posłuszeństwo.

§3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego 

wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Art. 96. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą 

rodzicielską i kierują nim [...].

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego



Z uregulowań tych wynika, że działalność wychowawcza 

rodziców ma wpływ na zachowanie się dziecka. 

W szczególności może ona zapobiegać wyrządzaniu szkód 

osobom trzecim przez stosowanie w ramach procesów 

wychowawczych odpowiednich pouczeń;

◼ zaleceń;

◼ zakazów;

◼ sankcji.



Okoliczności konkretnego przypadku będą decydować o tym, 

jak zostanie ocenione postępowanie rodziców, którzy tych 

środków w ogóle nie stosowali albo mimo ich stosowania, 

okazały się one niewystarczające.

Z reguły chodzi o ustalenie, czy rodzice uczynili wszystko, co 

było możliwe - w ramach ich obowiązków, możliwości 

materialnych i rodzinnych - aby dziecku stworzyć odpowiednie 

warunki wychowawcze, możliwości kształcenia, spędzania 

wolnego czasu, czy interesowali się środowiskiem, w jakim 

dziecko się obraca itp.



Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 27 stycznia 1971 r., 

III CRN 448/70: rodzice odpowiadają z tytułu nadzoru za 

szkodę wyrządzoną w sposób zawiniony przez małoletniego 

powyżej 13 lat wtedy, gdy zostanie im udowodniona 

konkretna wina (art. 415), pozostająca w związku 

przyczynowym ze szkodą.



◼ wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez 

nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach 

jednego lub kilku przedmiotów,

◼ wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze 

interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów 

przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem, organizowane w celu nabywania wiedzy 

o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w 

praktyce,

◼ specjalistycznych wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których 

udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, 

sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym 

sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną 
aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na 
szlakach turystycznych.

Rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 
placówki krajoznawstwa i turystyki



Bez względu na rodzaj wycieczki każda jej forma 

powinna zakładać realizację określonych celów oraz 

posiadać zorganizowaną, przemyślaną formę, 

dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestników.



§ 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru

upoważnionej do tego osoby.

§ 14.

1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia

się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym

powietrzu.

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu

uczniowskiego:

1) Ustala długość przerw międzylekcyjnych,

2) Organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie

posiłków na terenie szkoły lub placówki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach



§ 40 Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o 

wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w 

szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w 

miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

§ 41.1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego,

2) pracownika bhp,

3) społecznego inspektora pracy,

4) organ prowadzący szkołę lub placówkę,

5) radę rodziców.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach



Art. 4. 

§ 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności 

świadczących o demoralizacji nieletniego, 

w szczególności naruszanie zasad współżycia 

społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego 

lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan 

odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział 

w grupach przestępczych, ma społeczny 
obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede 

wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna 

nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego 

właściwego organu. 

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich



Art. 4.

§ 2. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu

karalnego przez nieletniego, ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję.

§ 3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które

w związku ze swą działalnością dowiedziały się o

popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego

ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie

zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz

przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie

dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich



Są to najcięższe przestępstwa oraz takie, które 

naruszają interes społeczny, czyli zagrażają państwu lub 

społeczeństwu. Do tej kategorii zaliczamy między innymi:

◼ zabójstwo,

◼ pobicie,

◼ korupcję,

◼ kazirodztwo,

◼ rozpijanie małoletniego,

◼ znęcanie się,

◼ kradzież z włamaniem,

◼ przywłaszczenie mienia.

Przestępstwa ścigane z urzędu

https://kruczek.pl/zabojstwo/


Art. 12.

1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich

obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły

podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu

przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie,

niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub

prokuratora.

2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie

powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub

inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania

przemocy w rodzinie.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie



Od 13 lipca 2017r.  zmiana w Kodeksie 

Karnym- zawiadomienie policji lub prokuratury o 

poważnych przestępstwach wobec dzieci jest 

obowiązkiem prawnym każdego, kto ma 

wiarygodną informację o ich popełnieniu, 

przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia. 

Zgodnie z art. 240 par. 1 kk niezłożenie 

zawiadomienia grozi karą pozbawienia 

wolności do lat 3.



• ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 kk)

• zgwałcenie zbiorowe (art. 197 kk § 3 pkt 1)

• zgwałcenie osoby poniżej 15 r.ż (art. 197 kk § 3 pkt 2)

• zgwałcenie kazirodcze (art. 197kk § 3 pkt 3)

• zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (art. 197 kk §

4)

• wykorzystanie seksualne bezradności i/lub 

niepoczytalności (art. 198 kk)

• wykorzystywanie seksualne małoletniego poniżej 15 r.ż

(art. 200 kk)

Prawnym obowiązkiem zawiadamiania objęto:



Kodeks karny- odpowiedzialność karna 

Art. 160 – narażenie na niebezpieczeństwo 

§1.Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 

życia alb ciężki uszczerbek na zdrowiu podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3. (umyślne działanie lub zaniechania)

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na 

niebezpieczeństwo podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5 (umyślne lub nieumyślne).

§ 4. nie podlega karze za przestępstwo określone w §1 – 3 sprawca, 

który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.



NIEUDZIELENIE POMOCY - Kodeks karny 

Art. 162 – nieudzielenie pomocy 

§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym 

bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez 

narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia 

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest 

konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w 

których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby 

do tego powołanej.
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