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WYBÓR AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW
W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z późn. zm.)
Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach placówkach
12) opiekę dzieciom i młodzieży osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo
opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki,
rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
Art. 15.
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Art. 16.
5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum,
publicznych albo niepublicznych.
5a. Po ukończeniu Gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:
1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,
2) przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach
publicznych i niepublicznych
Art. 18.
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
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4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki
określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8,
5) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki przez młodzież w wieku 16‐18 lat i zmianach w tym zakresie.
Art. 20.
Nie spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.
(Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – D. U. Nr
161, poz. 968)

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne
§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce,
a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek
§ 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.
§ 18. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony,
w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów
związane z utrudnieniem w:
1) dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki lub
2) organizacji zajęć w szkole lub placówce — w związku z organizacją i przebiegiem imprez
ogólnopolskich lub międzynarodowych.
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2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa;
2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
§ 21. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także
zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.
§ 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 służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;
5) radę rodziców.
2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie
prokuratora i kuratora oświaty.
3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie
państwowego inspektora sanitarnego.
4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1‐3, dokonuje dyrektor lub upoważniony
przez niego pracownik szkoły lub placówki.
§ 42. 1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem",
dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób
niepowołanych.
2. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może
wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.
§ 50. 1. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor. 2. Wzór rejestru wypadków jest określony w
załączniku nr 2 do rozporządzenia.
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§ 51. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny
wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania
nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
(Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1132)

§ 3.
Wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy nabywa się w ramach szkolenia uwzględniającego specyfikę zajęć
edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zwanego dalej „szkoleniem”,
organizowanego przez podmiot, wymieniony w przepisach wydanych na podstawie art. 78
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm. 3)), zwany dalej „podmiotem organizującym szkolenie”.

Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst
jednolity ‐ Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; z późn. zm.).
Art. 1.
§1. 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:
1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji,
2) postępowania o czyny karalne – w stosunku do osób, które 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.
Art. 4.
§1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego,
w szczególności naruszenie 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
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odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców
lub opiekunów nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.
§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 nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia
czynu.
Art. 6. Wobec nieletnich sąd rodzinny może:
1) Udzielić upomnienia
2) Zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do:
-

naprawienia wyrządzonej szkody

-

wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub
społeczności lokalnej

-

przeproszenia pokrzywdzonego

-

podjęcia nauki lub pracy

-

uczestnictwa

w

odpowiednich

zajęciach

o

charakterze

wychowawczym,

terapeutycznym lub szkoleniowym
-

powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo
do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan
odurzenia

3) Ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,
4) Ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu
pracy albo osoby godnej zaufania ‐ udzielających poręczenia za nieletniego,
5) Zastosować nadzór kuratora,
6) Skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji
zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub
szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją,
7) Orzec zakaz prowadzenia pojazdów,
8) Orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,
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9) Orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
w młodzieżowym ośrodku socjoterapii albo w ośrodku szkolno‐wychowawczym,
10) Orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,

Art. 8.
§ 1. W wypadku, gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków
nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną
w wysokości od 50 do 1500 złotych.

Art. 7.
§ 1 Sąd rodzinny może:
1) Zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub
zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni
uczęszcza, poradnią psychologiczno‐pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną,
zakładem pracy lub zakładem leczniczym.

Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
(Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r., Nr 43 poz. 296). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 16
września 2011 roku o zmianie ustawy ‐ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw. Tekst jednolity obowiązuje od 3 maja 2012.

Art. 572.
§1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu,
obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.
§2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego,
sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji
rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz
organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie
chorymi.
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Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55;
z późn. zm.) Ostatnia nowelizacja z dnia 8 kwietnia 2010 r. ‐ o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529).

Art. 3.
Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu realizowana jest przez kształtowanie
polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej, do której należy:
2) promocja zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu palenia papierosów
i używania wyrobów tytoniowych,
2a) działalność wychowawcza i informacyjna,
1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza pomieszczeniami wyodrębnionymi
i odpowiednio przystosowanymi:
1) w zakładach opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 2,
2) w szkołach i placówkach oświatowo‐wychowawczych,
3) w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej,
a w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych ‐ poza wyraźnie wyodrębnionymi
miejscami.
Art. 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:
1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których
są udzielane świadczenia zdrowotne,
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach
o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa
w przepisach o pomocy społecznej,
3) na terenie uczelni,
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt.1 i 2,
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6) w lokalach gastronomiczno‐rozrywkowych,
8
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7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze
podróżnych,
8) na przystankach komunikacji publicznej,
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.”
Art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży
wyrobów tytoniowych umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: „Zakaz
sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada
1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”.
1a. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca
może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.
2. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej,
szkół i placówek oświatowo‐wychowawczych oraz obiektów sportowo‐rekreacyjnych.
3. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach.
4. Zabrania się sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia
sztuk oraz luzem bez opakowania.
5. Zabrania się sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym,
z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.
Art. 8
1. Zabrania się reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i
produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z
używaniem tytoniu, a w szczególności:
1) w telewizji, radiu, kinach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach i placówkach oświatowo‐
wychowawczych, w prasie dziecięcej i młodzieżowej, na terenie obiektów sportowo‐
rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych,
2) w prasie innej niż wymieniona w pkt. 1,
3) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych,
4) w środkach usług informatycznych.
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2. Zabrania się sponsorowania przez firmy tytoniowe działalności sportowej, kulturalnej,
oświatowej, zdrowotnej i społeczno‐politycznej.
3. Zabrania się eksponowania w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania
wyrobów tytoniowych.
Art. 13.
1. Kto:
1) sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o zakazie sprzedaży wyrobów
tytoniowych, wbrew przepisom art. 6,
2) będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew
przepisom art. 5 ust. 1a, nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu podlega karze
grzywny do 2 000 zł.
2. Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega
karze grzywny do 500 zł.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów
o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.”

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami ‐
ostania zmiana: Ustawa z 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1175),

Art.14
1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
1) Na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo‐wychowawczych,
opiekuńczych i domów studenckich. [..]
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach,
z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach
sprzedaży tych napojów.
3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 %
alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.
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Art. 15.
1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
2) osobom do lat 18;
3) na kredyt lub pod zastaw.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje
alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
Art. 23.
1. Członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, dotknięci następstwami nadużywania
alkoholu przez osobę uzależnioną, uzyskują w podmiotach określonych w art. 22 ust. 1
świadczenia zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki.
Za świadczenia te od wymienionych osób nie pobiera się opłat.
2. Dzieci osób uzależnionych od alkoholu, dotknięte następstwami nadużywania alkoholu
przez rodziców, uzyskują bezpłatnie pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną
w podmiotach określonych w art. 22 ust. 1 i poradniach specjalistycznych oraz placówkach
opiekuńczo‐wychowawczych i resocjalizacyjnych.
3. Pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub instytucje może być udzielona wbrew woli
rodziców lub opiekunów będących w stanie nietrzeźwym.
Art. 37.
1. Osoby umieszczone w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, uzależnione
od alkoholu, mają obowiązek poddania się zarządzonemu leczeniu odwykowemu.
2. Leczenie odwykowe zarządza administracja zakładu lub schroniska w stosunku do
małoletniego za zgodą przedstawiciela ustawowego, a w razie jej braku, jak również
w stosunku do osoby pełnoletniej – za zezwoleniem sądu wykonującego orzeczenie,
wydanym po zasięgnięciu opinii biegłego.
3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady i tryb postępowania w przedmiocie
leczenia odwykowego osób, o których mowa w ust. 1.
Art. 40.
1. Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w
miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich
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życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone
do izby wytrzeźwień, podmiotu leczniczego lub innej właściwej placówki utworzonej lub
wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub
pobytu.
[..]
3. Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub jednostki Policji pozostają tam aż do
wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny. Osoby do lat 18 umieszcza się w odrębnych
pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych.
[..]
6. O umieszczeniu w izbie wytrzeźwień zawiadamia się niezwłocznie:
1) w przypadku małoletnich – ich rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy;
2) w przypadku innych osób – na ich żądanie, wskazane przez nie osoby.
Art.43.
1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo
bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.[..]
Art. 43 (1).
1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a–6 albo
nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa
napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do
ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.

Ustawie

o

przeciwdziałaniu

narkomanii

z

dnia

29

lipca

2005

r.

(Dz.

U.

z 2005 r. Nr 179, poz. 1485; z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana:
Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz.1396) ‐ data wejścia
w życie i obowiązywania – 27 listopada 2010 r.

Art. 2. 1. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej, gospodarczej, oświatowo‐wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:
12
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1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania
substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może
prowadzić do narkomanii.
Art. 5. 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane, w zakresie
określonym w ustawie, także przez:
1) przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3‐5 i 7‐9
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.);
2) szkoły wyższe;
3) zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty działające w ochronie zdrowia;
4) jednostki Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej;
5) organy celne;
6) jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich;
7) ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne ośrodki
polityki społecznej;
8) środki masowego przekazu.
3. W realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą uczestniczyć organizacje
pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania należące do
sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,
działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej,
porządku i bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania patologiom społecznym,
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promocji i organizacji wolontariatu, oraz samorządy zawodów medycznych, rodziny osób
uzależnionych, a także grupy samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin.
Art. 19. 1. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza obejmuje:
1) promocję zdrowia psychicznego;
2) promocję zdrowego stylu życia;
3) informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do
narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach;
4) edukację psychologiczną i społeczną;
5) edukację prawną;
6) działania interwencyjne.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów wychowawczych
jednostek organizacyjnych systemu oświaty;
2) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów przygotowania
zawodowego osób zajmujących się wychowaniem oraz profilaktyką w szkołach i innych
placówkach systemu oświaty oraz w szkołach wyższych;
3) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkolenia żołnierzy
zasadniczej służby wojskowej, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy
zawodowych;
4) prowadzenie działalności zapobiegawczej, w szczególności w środowiskach zagrożonych
uzależnieniem;
5) wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych organizacji, o których mowa w art. 5 ust.
3, oraz innych inicjatyw społecznych;
6) uwzględnianie problematyki zapobiegania narkomanii w działalności publicznej
radiofonii i telewizji oraz innych środków masowego przekazu;
7) prowadzenie badań naukowych nad problematyką narkomanii.
3. Szczegółowe

zadania

z

zakresu

działalności

wychowawczej,

edukacyjnej,

informacyjnej i zapobiegawczej określa Krajowy Program.
Art. 20. 1. Zabrania się reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków
odurzających.
14
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2. Produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe lub środki odurzające
mogą być reklamowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. ‐
Prawo farmaceutyczne.
Art. 22. 1. Ministrowie właściwi do spraw oświaty i wychowania, zdrowia, kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, rolnictwa, spraw wewnętrznych, administracji publicznej,
transportu, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie
swojego działania, są obowiązani rozwijać i popierać działalność edukacyjną oraz
zapobiegawczą podejmowaną w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości
narkomanii.
2. Organy wymienione w ust. 1 są obowiązane prowadzić działalność wychowawczą,
edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą polegającą na:
1) promocji zdrowego stylu życia;
2) wspieraniu działań ogólnokrajowych i lokalnych organizacji, o których mowa w art. 5 ust.
3, oraz innych inicjatyw społecznych.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, formy działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem, mając na względzie dobro dzieci i młodzieży.
Art. 24. 1. Ministrowie właściwi do spraw zdrowia, oświaty i wychowania, spraw
wewnętrznych, administracji publicznej, finansów publicznych, transportu, pracy oraz
Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości zapewniają przygotowanie
niezbędnej liczby osób do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1.[..]
Art. 29. 1. W zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz jednostkach
organizacyjnych Służby Więziennej prowadzi się leczenie, rehabilitację i reintegrację osób
uzależnionych umieszczonych w tych zakładach.
2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb postępowania leczniczego,
rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w:
1) zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
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2) jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
‐ mając na względzie dobro osób przebywających w tych jednostkach.
Art. 30. 1. Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub
faktycznego opiekuna albo z urzędu sąd rodzinny może skierować niepełnoletnią osobę
uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację.
2. Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie określa się z góry, nie może on być
jednak dłuższy niż 2 lata.
3. Jeżeli osoba uzależniona ukończy 18 lat, przed zakończeniem przymusowego leczenia
lub rehabilitacji, sąd rodzinny może je przedłużyć na czas niezbędny do osiągnięcia celu
leczenia lub rehabilitacji, łącznie nie dłuższy jednak niż określony w ust. 2.
4. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów
o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Art. 53. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki
odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków
odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten został
popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Art. 54. 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli
z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania,
przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto:
1) przystosowuje

do

niedozwolonego

wytwarzania,

przetwarzania,

przerobu

lub

konsumpcji środków odurzających lub substancji psychotropowych naczynia i przyrządy,
choćby były wytworzone w innym celu, albo
2) wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia przestępstwa określonego
w art. 53 ust. 2.
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Art. 55. 1. Kto,

wbrew

przepisom

ustawy,

dokonuje

przywozu,

wywozu,

wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających,
substancji psychotropowych lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze pozbawienia
wolności do lat 5.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został
popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Art. 56. 1. Kto, wbrew przepisom art. 33‐35 i 37, wprowadza do obrotu środki odurzające,
substancje psychotropowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie, podlega
grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca podlega grzywnie i
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”;
Art. 57. 1. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 55 ust. 1 lub art. 56
ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 55 ust. 3 lub art. 56 ust.
3, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub
substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego
środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub
substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub
substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.

17

• Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w przedszkolu, szkole
i placówce oświatowej •

Art. 59. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie
środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia
takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub
substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego
środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje
psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków
odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności
od roku do lat 10.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki
odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny
użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia
o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby
niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej
szkodliwości.

Art. 68.
Kto, wbrew przepisom art. 20 ust. 1, prowadzi reklamę lub promuje substancję
psychotropową lub środek odurzający, w celach innych niż medyczne, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
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Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.
590 z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r.
o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2009 r. Nr 131, poz.1076)

Art. 21.
Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie
właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację
o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy
odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji
oraz informację o zamierzonych działaniach.

Art. 23.
1. W zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym,
Prezes Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie,
w drodze zarządzenia, mogą wprowadzić odpowiedni stopień alarmowy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226)

§ 1. Szkoły i placówki systemu oświaty rozwijają działania wychowawcze i zapobiegawcze
wśród dzieci i młodzieży, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań
środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania zależności od środków
odurzających lub substancji psychotropowych albo którzy sporadycznie używają środków
odurzających lub substancji psychotropowych, lub środków zastępczych, zwanych dalej
"zagrożonymi uzależnieniem".
§ 9. Szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu
rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy dzieci lub młodzież używają,
posiadają lub rozprowadzają środki lub substancje, o których mowa w § 1.
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§ 10. Szkoły i placówki opracowują, zgodnie ze statutem, strategię działań wychowawczych
i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem, która uwzględnia w szczególności:
1) systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji
zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz
nauczycieli;
2) opracowanie metod i form rozwijania działalności informacyjnej;
3) określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom
i młodzieży, zagrożonych uzależnieniem;
4) procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami
odurzającymi

i

substancjami

psychotropowymi,

z

uwzględnieniem

zadań

osób

podejmujących interwencje;
5) współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych,
prozdrowotnych oraz interwencyjnych;
6) aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach
umożliwiających, alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb
psychicznych i społecznych;
7) dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci
i młodzieży oraz stopnia zagrożenia;
8) edukację rówieśniczą;
9) sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją w sytuacjach
wymagających interwencji;
10) współpracę z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi,
wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci
i młodzieży;
11) wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia własnej
wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności, w tym aktywności
pozaszkolnej, zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijających
zainteresowania i umiejętności psychospołeczne;
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12) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych
problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji
zagrożenia uzależnieniem;
13) dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych
i zapobiegawczych.
§ 11. Szkoły i placówki współdziałają z poradniami psychologiczno‐pedagogicznymi,
poradniami zdrowia psychicznego i innymi specjalistycznymi działającymi na rzecz rozwijania
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Kodeks Karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
Art. 207.
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą
pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego
okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego
na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 208.
Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub
nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 210.
§1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
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§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ‐ Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z 1997 r., Nr 89,
poz. 555, z późniejszymi zmianami).

Art. 214. § 1. W razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do
właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego, sąd,
a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zarządza w stosunku do oskarżonego
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego lub inny podmiot
uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach
przez Policję.
§ 2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest obowiązkowe:
1) w sprawach o zbrodnie,
2) w stosunku do oskarżonego, który w chwili czynu nie ukończył 21 roku życia, jeżeli
zarzucono mu popełnienie umyślnego występku przeciwko życiu.

Art. 304 § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma
społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje
się odpowiednio.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością
dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie
zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu
przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ
stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Art. 325c.
Dochodzenia nie prowadzi się:
1) w stosunku do oskarżonego pozbawionego wolności w tej lub innej sprawie, chyba że:
a) zastosowano zatrzymanie,
b) sprawcę ujętego na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem tymczasowo aresztowano,
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2) jeżeli oskarżony jest nieletni, głuchy, niemy, niewidomy lub gdy biegli lekarze psychiatrzy
powołani do wydania opinii w sprawie stwierdzą, że poczytalność oskarżonego w chwili
popełnienia zarzucanego mu czynu lub w czasie postępowania jest wyłączona albo
w znacznym stopniu ograniczona.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 10 czerwca
2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2010 r. Nr 125, poz.842) – data wejścia w życie i obowiązywania – 1 sierpnia
2010 r.

Art. 87a.
1)

Wychowawca

zatrudniony

w

placówce

opiekuńczo‐wychowawczej

oskarżony

o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy, w przemocy w rodzinie, zostaje z mocy
prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych na czas trwania postępowania.
2) Dyrektor placówki opiekuńczo‐wychowawczej rozwiązuje stosunek pracy z wychowawcą,
który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 nr 139,
poz. 814). Data wejścia w życie i obowiązywania – 30 kwietnia 2012r.

Art. 8.
W bazie danych SIO, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, są gromadzone
następujące dane dziedzinowe:
1) dane dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkół
i placówek oświatowych, w szczególności:
a) powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych,
b) pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej,
c) wyposażenia szkoły i placówki oświatowej,
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d) podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, zgodnie z zestawem
podręczników, o którym mowa w art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty – w przypadku szkół publicznych,
e) liczby osób nie będących uczniami, korzystających z internatu,
f) danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat,
z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia – w przypadku publicznych
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek
oświatowych,
g) kosztów wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami, wraz z pochodnymi,
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
h) wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych,
i) liczby korzystających z biblioteki szkolnej według kategorii korzystających,
j) danych o wysokości wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4,
w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego i ministrów;
2) dane dotyczące organizacji i działalności:
a) poradni psychologiczno‐pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych:
– liczba uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z usług poradni, według form pomocy,
– liczba dzieci poddanych badaniom przesiewowym, według rodzajów tych badań,
– liczba uczniów, według etapu edukacyjnego, wobec których stwierdzono, na podstawie
orzeczenia, brak potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania
przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo zajęć rewalidacyjno‐wychowawczych,
b) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania:
– bursa – liczba osób nie będących uczniami, korzystających z bursy,
– dom wczasów dziecięcych – liczba turnusów,
c) placówek oświatowo‐wychowawczych – liczba uczestników zajęć, według rodzajów i form
zajęć,
d) placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków
dokształcania i doskonalenia zawodowego
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– liczba form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego, z wyłączeniem kwalifikacyjnych
kursów zawodowych, według rodzajów tych form, oraz liczba uczestników tych form,
e) placówek doskonalenia nauczycieli – liczba nauczycieli korzystających z innych niż kursy
kwalifikacyjne form doskonalenia, według rodzajów tych form;
3) dane dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z którymi w danym roku
kalendarzowym planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy
wygaśnie, według przyczyn rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;
4) dane dotyczące pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach
oświatowych:
a) liczba pracowników,
b) wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie
metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania
demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich
(Dz. Urzędowy KGP z dnia 12 listopada 2012 r., Nr 11)
§ 9 Działania profilaktyczne Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości
nieletnich oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym wśród małoletnich
realizowane są w szczególności przez:
1) informowanie władz samorządowych i społeczności lokalnych o występujących na danym
terenie zagrożeniach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki małoletnich i nieletnich;
2) inspirowanie lokalnych społeczności do działań o charakterze prewencyjnym oraz udział
przedstawicieli komórek do spraw nieletnich i patologii w budowaniu lokalnych systemów
bezpieczeństwa i tworzenia programów profilaktycznych;
3) udział w spotkaniach z małoletnimi, rodzicami, podmiotów zajmujących się problematyką
zapobiegania patologii społecznej, w tym przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości
nieletnich oraz negatywnym zjawiskom występującym wśród małoletnich;
4) uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa
środowisk lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich i nieletnich;
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5) promowanie wśród małoletnich i nieletnich bezpiecznych oraz społecznie pożądanych
zachowań.
§ 12 Policjanci wykonujący zadania o charakterze patrolowo‐ interwencyjnym, policjanci
ruchu drogowego oraz dzielnicowi ujawniają nieletnich sprawców czynów karalnych oraz
wykazujących przejawy demoralizacji w szczególności w przypadkach podejmowanych
interwencji dotyczących:
1) popełnionego czynu karalnego;
2) używania alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia;
3) uprawiania prostytucji;
4) żebrania;
5) przebywania na wagarach;
6) palenia wyrobów tytoniowych;
7) posługiwania się wulgaryzmami;
8) przemocy w rodzinie;
9) przebywania małoletnich bez opieki rodziców lub opiekunów;
10) innych zachowań naruszających zasady współżycia społecznego.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zapraszamy również do korzystania z Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP)
Opracowanie: Dorota Macander, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
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