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I. Wybrane akty prawne stosowane w procedurach dotyczących 

postępowania wobec małoletnich i nieletnich 
 

1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami)  

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. 

z 2007r. Nr 70, poz. 473).  

3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005r. Nr 

179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48; Dz. U. 

z 2006r Nr 66 poz. 469; Nr 120 poz. 826).  

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

(Dz. U. z 1997 r., poz. 602; z 2001 r. Nr 129, poz. 1444). 

5. Ustawa z dnia 5 kwietnia 1999 r. o Policji 

(Dz. U. Nr 30, poz. 179 z póź. zm.). 

6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 

(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572; obowiązuje od 17 grudnia 2004 r.).  

7. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. 

w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. 

w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 

9. Kodeks Karny (k.k.). 

10. Kodeks Postępowania Karnego (k.p.k.). 

11. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (k.r.o.). 

12. Kodeks Postępowania Cywilnego (k.p.c.). 

13. Kodeks Wykroczeń (k.w.). 
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II. Jak i kiedy kontaktować się z Policją? 

Przestępczość nieletnich to temat, który od lat wywołuje w społeczeństwie spore 

emocje. Kategorie przestępstw, jakich dokonują nieletni przedstawiają się następująco: 

 rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze  

 uszczerbek na zdrowiu  

 bójki lub pobicia  

 kradzież cudzej rzeczy  

 kradzież z włamaniem  

 zgwałcenie   

 

W przypadku zaistnienia okoliczności mogących wskazywać na popełnienie 

przestępstwa należy skontaktować się z : 

pogotowiem policyjnym – telefon stacjonarny 997 lub z telefonu komórkowego na numer 112 

lub korzystać z bezpłatnej infolinii policyjnej nr 800-130-334. 
 

Dzwoniąc pod podane numery pogotowia policyjnego możemy oczekiwać załatwienia 

spraw wymagających podjęcia szybkiej interwencji. W innych przypadkach udajemy się 

osobiście do Komendy Miejskiej Policji lub najbliższego Posterunku Policji i powiadamiamy 

o zaistniałym zdarzeniu. 

III. Osoba trzecia przy przesłuchaniu świadka nieletniego 

Kodeks postępowania karnego nie normuje kwestii udziału w przesłuchaniu świadka 

niepełnoletniego osób trzecich. Mając to na względzie należy skorzystać z regulacji zawartej 

w art. 95 § kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – (k.r.o.), który stanowi, że dziecko pozostaje 

pod pieczą rodziców lub opiekunów. W przypadku braku możliwości przesłuchania  

w obecności przedstawicieli ustawowych, pod których pieczą dziecko pozostaje można 

przesłuchać małoletniego w obecności pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela. 
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IV. Sposoby powiadamiania o przestępstwie wobec ucznia na terenie szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dziecko - ofiara przestępstwa 

Dziecko - świadek przestępstwa 

Wychowawca klasy Inny nauczyciel Pedagog szkolny 

Policja 
‒ Komendant 

‒ Asystent ds. nieletnich 

‒ Dzielnicowy 

‒ Inny policjant 

Dyrektor Rodzice 
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V. Algorytm postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły 

ucznia będącego pod wpływem alkoholu 
1. Odizolować ucznia od klasy, pamiętając, aby nie zostawić go samego. 

2. W przypadku, gdy swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla 

swego życia lub zdrowia innych osób należy wezwać lekarza w celu stwierdzenia 

stanu trzeźwości i udzielenia pomocy medycznej. 

3. Powiadomić telefonicznie rodziców i zobligować ich do odebrania dziecka ze szkoły. 

4. Ustalić źródło pochodzenia alkoholu. 

5. Ustalić świadków mających związek ze zdarzeniem. 

6. Powiadomić Policję w przypadku, gdy stan zdrowia, zachowania nieletniego 

i zaistniała sytuacja dają powody do interwencji Policji. 

7. Policjanci mogą dokonać badania stanu trzeźwości nieletniego, w przypadku 

stwierdzenia w wydychanym powietrzu stężenia alkoholu powyżej 0, 25 mg w jednym 

dm
3
 Policja może przewieźć nieletniego do izby wytrzeźwień lub w przypadku jej 

braku do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. O fakcie umieszczenia 

zawiadamia się rodziców. 

8. W porozumieniu z policjantem – specjalistą ds. nieletnich uzgodnić sposób 

załatwienia sprawy. 
Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 14, 

art. 40. 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 

VI. Algorytm postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły 

ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego. 
1. Odizolować ucznia od klasy, pamiętając, aby nie zostawić go samego. 

2. Zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarską. 

3. Powiadomić rodziców i zobligować ich do niezwłocznego odebrania dziecka ze 

szkoły. 

4. Zawiadomić Policję w przypadku niemożności kontaktu z rodzicami lub ze względu  

na zachowanie i stan zdrowia ucznia. 

5. Z zachowaniem bezpieczeństwa zabezpieczyć ewentualne komponenty, narzędzia 

i miejsce zdarzenia. 

6. Ustalić świadków mających związek ze zdarzeniem. 

7. W porozumieniu z policjantem – specjalistą ds. nieletnich ustalić sposób załatwienia 

sprawy. 

8. W przypadku ujawnienia na terenie szkoły osób zajmujących się sprzedażą środków 

narkotycznych należy niezwłocznie powiadomić o tym Policję, bez nagłaśniania tego  

w środowisku szkolnym. 

Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. 

w Polsce karane jest: 

 posiadanie każdej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej, 

 wprowadzanie do obrotu, 

 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

 

UWAGA! 

W przypadku stwierdzenia, że pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa jest uczeń szkoły 

przebywający na jej terenie, a sprawcą zdarzenia jest osoba dorosła, należy bezwzględnie  

i niezwłocznie powiadomić Policję oraz opiekunów prawnych. 
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VII. Algorytm postępowania dyrektora i pedagoga szkolnego 
1. Przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu, zapewnić dyskrecję 

przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków  

(o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym). 

2. Odnotować godzinę zgłoszenia oraz zapytać o przyczynę ewentualnej zwłoki 

w podaniu tej informacji. 

3. Zapewnić w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym. 

4. Bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji, w tym: 

 Jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością 

świadków uwiarygodnić informację, 

 Sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce  

w trakcie zajęć szkolnych jego uczestników. 

5. Powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka pokrzywdzonego, zrelacjonować im 

zdarzenie i uzgodnić z nimi, czy będą chcieli zgłosić sprawę Policji. 

6. W przypadku odmowy złożenia wniosku o ściganie sprawców przez rodziców należy 

ich poinformować, jakie środki podejmuje szkoła w stosunku do sprawców zdarzenia. 

 

Środki, jakie należy przedsięwziąć to między innymi: 

 w ramach uprawnień statutowych szkoła stosuje względem sprawcy zdarzenia 

środki przewidziane Statutem Szkoły, 
 w przypadku, gdy sprawca zdarzenia sprawiał wcześniej problemy i łamał normy 

społecznego zachowania, a zdarzenie którego się dopuścił nosi cechy postępującej 

demoralizacji, szkoła powinna sporządzić na tą okoliczność wystąpienie do Sądu 

Rodzinnego lub Policji. 
 

VIII. Przepisy dotyczące uzyskania karty motorowerowej w szkole 
Procedurę uzyskania kart rowerowych i motorowerowych uregulowano w Ustawie z dnia  

20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 106 z 1997 r. poz. 1086 z późniejszymi zmianami – tekst 

jednolity Dz. U. Nr 129 poz. 1444 z 2001 r.). 

Wymagania dla ubiegających się o wydanie karty motorowerowej 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ww. Ustawy, do kierowania rowerem i motorowerem przez osobę, 

która nie ukończyła 18 lat uprawnia odpowiednio: 

 do kierowania rowerem – karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy, 

 do kierowania motorowerem – karta motorowerowa lub prawo jazdy. 

Ustawa w art. 96 ust. 2 określa wymagania konieczne do uzyskania karty: 

 wykazanie się niezbędnymi kwalifikacjami  

 osiągnięcie wymaganego wieku 

 10 lat dla karty rowerowej. 

 13 lat dla karty motorowerowej. 

Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która 

ukończyła 17 lat i jeżeli nie jest pełnoletnia, posiada kartę rowerową, motorowerową lub 

prawo jazdy. 

Uwagi! 

Uzyskanie uprawnień do kierowania rowerem lub motorowerem jest bardzo ważnym 

elementem wychowania komunikacyjnego dziecka. 

Na wielką uwagę ze strony rodziców, jak i dyrektorów szkół zasługuje również fakt, że uczeń 

poruszający się rowerem lub motorowerem bez wymaganych przepisami uprawnień, który 

doznał obrażeń, nawet w drodze do szkoły, nie podlega ubezpieczeniu. Praktyka dowodzi, że 

instytucje ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowań, słusznie twierdząc, że dziecko 

nie powinno poruszać się po drodze rowerem lub motorowerem bez stosownych uprawnień. 
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IX. Metody współpracy szkoły z policją 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja 

utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista  

ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. 

Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego 

znajduje się szkoła/placówka. 

Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i 

patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemne zasady kontaktu, by móc na 

bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem  

i dobrem uczniów. 

W ramach współpracy ze szkołą organizuje się: 

 spotkania pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. 

nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją 

dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 

 spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karne, prawnych aspektów narkomanii, 

wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad 

bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 

 informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży, 

 udzielenie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

 wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji  

i przestępczości nieletnich. 
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