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SZKOLNEJ

PROCEDURY
POSTĘPOWANIA



WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ I 
SĄDEM RODZINNYM

Współpracę z policją i sądem rodzinnym koordynuje pedagog szkolny

W ramach współpracy szkoły z policją podejmowane są następujące działania:

 spotkania tematyczne uczniów z udziałem policjantów, między innymi na 
temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych 
aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zasad bezpieczeństwa, 
zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,

 informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły, noszących znamiona 

czynu karalnego, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów oraz 
przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,

 udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, 
mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie 
szkoły.



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW 
LUB SAMOWOLNEGO OPUSZCZANIA SZKOŁY

1. Wychowawca powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o 
nieobecnościach ucznia na lekcjach spowodowanych samowolnym 
opuszczeniu szkoły lub wagarami.

2. Wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i przeprowadza z 
nimi rozmowę w obecności ucznia. Zobowiązuje ucznia do zaniechania 
wagarów lub samowolnego opuszczania szkoły, a rodziców/opiekunów 
prawnych do kontrolowania frekwencji dziecka. Ustala z rodzicami strategię 
postępowania. Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy podpisaną 
przez rodzica/opiekuna prawnego i ucznia.

3. W przypadku braku poprawy i częstej nieobecności ucznia spowodowanej 
wagarami informuje o zdarzeniu pedagoga szkolnego.

4. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa rodziców na rozmowę 
w celu wyjaśnienia sytuacji i poinformowania rodziców/prawnych opiekunów 
ucznia o konsekwencjach wynikających z nierealizacji obowiązku szkolnego 
przez dziecko.

5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań 
wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, 
pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia pisemnie 
sąd rodzinny lub policję oraz organ prowadzący



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY 
NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY 

ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM 
ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i 
pedagoga szkolnego.

2. Zapewnia uczniowi opiekę w gabinecie pedagoga szkolnego lub pielęgniarki- 
nie zostawia ucznia samego – do momentu przybycia rodziców/opiekunów 
prawnych.

3. W razie konieczności wzywa pogotowie.

4. Wychowawca/pedagog szkolny powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora 
szkoły.

5. Wychowawca i pedagog szkolny/dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z 
uczniem (w miarę jego psychofizycznych możliwości) próbując ustalić ilość 
wypitego alkoholu lub zażytego środka, sposób jego pozyskania i źródła 
pochodzenia, miejsca spożycia oraz współuczestników zdarzenia. 



6. Wychowawca/pedagog szkolny zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów 
dziecka o obowiązku niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy 
rodzice/opiekunowie prawni nie mogą odebrać dziecka, może to zrobić 
upoważniona przez nich osoba. W przypadku gdy uczeń nie zostanie 
odebrany ze szkoły o jego pozostaniu w szkole, przewiezieniu do placówki 
służby zdrowia lub przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom policji 
decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z lekarzem, który ustala aktualny 
stan zdrowia ucznia.

7. Dyrektor szkoły zawiadamia policję gdy uczeń jest agresywny lub zagraża 
życiu i zdrowiu innych.

8. Wychowawca ustala okoliczności zdarzenia, sporządza notatkę o zajściu, 
którą podpisują rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

9. Wychowawca i dyrektor szkoły ustalają wobec ucznia karę statutową.

10. W sytuacji, gdy powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły dyrektor szkoły ma 
obowiązek powiadomienia o tym na piśmie policji i sądu rodzinnego.



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY 
NAUCZYCIEL (PRACOWNIK SZKOŁY) ZNAJDUJE NA 
TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ 

WYGLĄDEM NARKOTYK

1. Nauczyciel zabezpiecza substancję przed dostępem do niej niepowołanych 
osób oraz jej ewentualnym zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.

2. Nauczyciel próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należy.

3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, 
który wzywa policję.

4. Po przyjeździe policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje 
zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY 
NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY 

SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK

1. Nauczyciel w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby uczeń 
przekazał mu substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we 
własnej odzieży ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co 
do ich związku z poszukiwaną substancją.

[Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania 
odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla 
policji]

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły, który wzywa do 
szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

3. Dyrektor szkoły zawiadamia policję; jeżeli uczeń wyda substancję 
dobrowolnie, zabezpiecza i przekazuje ją policji. W przypadku, gdy uczeń, 
mimo żądań, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania 
zawartości torby szkolnej dalsze działania podejmuje policja. Próbuje ustalić, 
w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie 
dokumentuje, sporządzając notatkę służbową.



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
ZŁAMANIA PRZEZ UCZNIA ZAKAZU KORZYSTANIA W 

CZASIE LEKCJI Z TELEFONU/SMARTFONA

1. Nauczyciel ma obowiązek zareagować w przypadku, gdy bez jego zgody na 
zajęciach lekcyjnych uczeń korzysta z telefonu komórkowego, dyktafonu, 
aparatu fotograficznego bądź innego urządzenia służącego do rejestrowania 
dźwięku i obrazu (poprosić o schowanie, oddanie telefonu na czas lekcji).

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że w/w sprzęt został 
wykorzystany do zarejestrowania dźwięku lub obrazu na zajęciach ma 
prawo po zakończonej lekcji żądać od ucznia ujawnienia nagrania i 
przekazania mu sprzętu użytego do rejestracji (w obecności innej osoby 
dorosłej).

3. W przypadku, gdy nauczyciel jest pewien, że doszło do rejestracji lub gdy 
uczeń odmawia ujawnienia nagrania nauczyciel powiadamia o tym fakcie 
wychowawcę i pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. Zabezpiecza 
sprzęt i przekazuje go wychowawcy, pedagogowi lub dyrektorowi szkoły.

4. Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem, 
ustalają okoliczności i cel użycia przez niego sprzętu i odtwarzają nagranie.



5. W przypadku, gdy uczeń odmawia ujawnienia nagrania lub nie chce 
dobrowolnie przekazać sprzętu nauczycielowi, wychowawca wzywa do 
szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia. Przeprowadza rozmowę z 
uczniem w obecności rodziców, zobowiązuje go do natychmiastowego 
skasowania ewentualnego nagrania i wyjaśnia konsekwencje związane z 
jego upowszechnianiem lub opublikowaniem. Wychowawca sporządza 
notatkę z rozmowy. Przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom zatrzymany 
sprzęt.

6. W przypadku, gdy uczeń ponownie złamie zakaz rejestrowania zajęć 
lekcyjnych bez zgody nauczyciela lub rozpowszechnia dokonane nagrania 
(np. w Internecie) dyrektor szkoły powiadamia policję.



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
PRZYNIESIENIA PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW 

(RÓWNIEŻ E-PAPIEROSA) LUB ICH PALENIA NA 
TERENIE SZKOŁY

1. Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły powinna 
poinformować wychowawcę lub pedagoga szkolnego.

2. Wychowawca/pedagog szkolny w obecności innej osoby dorosłej ma prawo 
zażądać, aby uczeń przekazał mu papierosy, pokazał zawartość torby 
szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży. 

[Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania 
odzieży, ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla 
policji].

3. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu oraz wzywa do szkoły 
rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im informację o paleniu 
papierosów przez dziecko.

4. Przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, zobowiązuje ucznia do 
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego 
nadzoru nad dzieckiem. Sporządza notatkę o zaistniałym incydencie, która 
podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka .



6. W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy 
uczniów, wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego i 
dyrektora szkoły, który nakłada na nich kary statutowe



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY 
NAUCZYCIEL UZYSKA INFORMACJE, ŻE UCZEŃ UŻYWA 
ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW BĄDŹ PRZEJAWA 
INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI

1. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uzyskanej informacji 
wychowawcy klasy.

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i 
przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami i 
uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do 
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego 
nadzoru nad dzieckiem.

4. W przypadku gdy uczeń ma nadzór kuratorski wychowawca informuje o 
zaistniałej sytuacji kuratora.

5. Jeśli nadal napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, a szkoła 
wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych 
(rozmowy z uczniem i rodzicami, ostrzeżenia przed konsekwencjami, 
spotkania z pedagogiem), a ich zastosowanie nie przynosi rezultatów, 
dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję.



PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU 
ROZPYLENIA NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJI 

ZAGRAŻAJĄCEJ ZDROWIU I ŻYCIU

1. Dyrektor szkoły zarządza ewakuację.

2. Dyrektor szkoły wzywa straż pożarną, policję oraz w razie konieczności 
pogotowie.

3. O możliwości powrotu do szkoły i kontynuowania zajęć decydują straż 
pożarna i policja.



PROCEDURA POSTEPOWANIA NA WYPADEK 
ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY BRONI, 

MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH LUB 
NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI

1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o ewakuacji lub uniemożliwia dostęp do 
źródła niebezpieczeństwa.

2. Dyrektor szkoły wzywa policję.



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
ZGRESYWNEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA W 

STOSUNKU DO INNCYH UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, 
PRACOWNIKÓW SZKOŁY

1. W przypadku agresji werbalnej nauczyciel przerywa agresywne zachowanie 
ucznia/grupy uczniów słownie (upomnienie, uspokojenie, prośba), następnie 
wyjaśnia przyczyny zdarzenia.

2. W przypadku przemocy fizycznej nauczyciel przerywa agresywne 
zachowanie ucznia/grupy uczniów słownie lub, jeśli uczniowie nie reagują, 
fizycznie- rozdzielając ich, następnie wyjaśnia przyczyny zdarzenia.

3. W obu przypadkach informuje wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego o 
zdarzeniu.

4. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z 
uczniem/uczniami na temat zdarzenia, sporządza notatkę (opis zdarzenia, 
osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany), którą następnie 
przedstawia dyrektorowi szkoły.

 5. Wychowawca informuje rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej 
sytuacji (odnotowuje ten fakt w dzienniku).

 6. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły nakłada wobec 
ucznia/uczniów kary określone w Statucie Szkoły.



PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W 
PRZYPADKU, GDY UCZEŃ JEST OFIARĄ PRZEMOCY 

W SZKOLE

1. Nauczyciel rozmawia z pokrzywdzonym uczniem.

2. Zgłasza przypadek do wychowawcy i pedagoga szkolnego.

3. Wychowawca informuje rodziców/opiekunów prawnych pokrzywdzonego 
ucznia o zdarzeniu.

4. Uczeń zostaje objęty pomocą pedagoga szkolnego.



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, KIEDY 
NAUCZYCIEL/PRACOWNIK SZKOŁY JEST OFIARĄ 

PRZEMOCY (ZNIEWAŻENIE, UPOKORZENIE)

1. Nauczyciel zgłasza niezwłocznie dyrektorowi zaistniałą sytuację.

2. Dyrektor szkoły razem z nauczycielem rozmawia z sprawcą/sprawcami 
przemocy.

3. Na ucznia/uczniów zostają nałożone kary statutowe-każdy uczeń ponosi 
indywidualną odpowiedzialność za swoje czyny.

4. Dyrektor wzywa rodziców/opiekunów prawnych i informuje ich o zdarzeniu i 
wyciągniętych konsekwencjach.

5. Jeśli została naruszona godność nauczyciela i zachodzi podejrzenie, że 
zostało złamane prawo, dyrektor powiadamia policję.



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
STWIERDZENIA FAKTU KRADZIEŻY PRZEZ UCZNIA

1. Nauczyciel w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby uczeń 
przekazał mu skradziony przedmiot, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 
kieszeni we własnej odzieży. [Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 
wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to 
czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji!]

2. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu pedagoga szkolnego. We współpracy 
z pedagogiem szkolnym ustala okoliczności kradzieży dokonanej przez 
wychowanka.

3. Wzywa rodziców/opiekunów prawnych, przeprowadza rozmowę z uczniem w 
ich obecności i sporządza notatkę podpisaną przez rodziców/opiekunów 
prawnych .

4. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala dla ucznia karę 
statutową



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UTRATY 
MIENIA PRZEZ UCZNIA

1. W przypadku utraty przedmiotu będącego własnością danego ucznia sprawą 
zajmuje się wychowawca klasy lub nauczyciel, pod którego opieką znajdują 
się uczniowie.

2. Podejmuje próbę odszukania danego przedmiotu, proponuje by ewentualny 
znalazca, zwrócił odnaleziony przedmiot.

3. Przeprowadza rozmowy z uczniami, którzy wiedzą coś na temat zdarzenia.

4. Gdy w wyniku ustaleń zaistnieje przypuszczenie, że dziecko padło ofiarą 
kradzieży, nauczyciel informuje o zdarzeniu dyrektora, pedagoga szkolnego 
oraz rodziców/opiekunów prawnych.



PROCEDURA POSTEPOWANIA WOBEC UCZNIA – 
SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA

1. Nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu 
pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.

2. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa (np. ostre narzędzia, 
przedmioty kradzieży itp.)

3. We współpracy z pedagogiem ustala okoliczności czynu i rozmawia ze 
świadkami zdarzenia.

4. Pedagog szkolny lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców/opiekunów 
prawnych ucznia.

5. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję



PROCEDURA POSTEPOWANIA WOBEC SPRAWCY 
CYBERPRZEMOCY

1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i 
zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść 
wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, 
adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www, na 
której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.

2. Zarejestrowany i zabezpieczony materiał należy przekazać dyrektorowi 
szkoły.

3. Dyrektor szkoły we współpracy z pedagogiem i wychowawcą próbują ustalić 
sprawcę /sprawców (rozmowy z uczniami).

4. Wychowawca powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ofiary 
cyberprzemocy, którzy podejmują decyzję o zawiadomieniu dostawcy usługi 
internetowej/operatora sieci komórkowej/administratora serwisu w celu 
identyfikacji sprawcy oraz usunięcia z sieci kompromitujących lub 
krzywdzących materiałów



5. Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji policję.

6. Jeśli sprawca zostanie zidentyfikowany i jest uczniem szkoły wychowawca 
powiadamia rodziców/opiekunów prawnych.

7. Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem.

8. Na ucznia zostaje nałożona kara statutowa.



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
KONIECZNOŚCI UDZIELENIA UCZNIOWI PIERWSZEJ 

POMOCY NA TERENIE SZKOŁY

1. Nauczyciel lub szkolna pielęgniarka udzielają uczniowi pierwszej pomocy, 
informują dyrektora szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych i wzywają 
ich do szkoły.

2. W przypadku, kiedy rodzice/opiekunowie prawni nie mogą przyjść po 
dziecko, dyrektor szkoły, wychowawca lub inny pracownik szkoły wzywa 
pogotowie.

3. Gdy konieczne jest odwiezienie dziecka karetką do szpitala, a rodzic/ 
opiekun prawny nie dotarł do szkoły nauczyciel jedzie z uczniem do szpitala.



  Społeczny obowiązekSpołeczny obowiązek  
zawiadomienia o demoralizacjizawiadomienia o demoralizacji

Ustawa  o postępowaniu w sprawach nieletnichUstawa  o postępowaniu w sprawach nieletnich    

        Art. 4 § 1 Art. 4 § 1 – Każdy, kto stwierdzi istnieje okoliczności świadczących – Każdy, kto stwierdzi istnieje okoliczności świadczących 

o demoralizacji nieletniego, o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszenie zasad w szczególności naruszenie zasad 

współżycia społecznego,współżycia społecznego,  popełnienie czynu zabronionego,  popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub 

kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków  w kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków  w 

celu wprowadzania się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, celu wprowadzania się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, 

włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny ma społeczny 

obowiązek obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede 

wszystkim zawiadomienia  o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, wszystkim zawiadomienia  o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, 

szkoły,szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.
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  Prawny obowiązek zawiadomieniaPrawny obowiązek zawiadomienia  
o popełnieniu czynu karalnegoo popełnieniu czynu karalnego

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnichUstawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

  
Art. 4 § 3Art. 4 § 3 – Instytucje państwowe i organizacje społeczne,  – Instytucje państwowe i organizacje społeczne, 
które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o 
popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego 
z urzędu, z urzędu, są obowiązanesą obowiązane   niezwłocznie zawiadomić tym niezwłocznie zawiadomić tym 
sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności nie sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności nie 
cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i 
dowodów popełnienia czynu.dowodów popełnienia czynu.
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  Zakaz posiadania niebezpiecznych Zakaz posiadania niebezpiecznych 
narzędzi – art. 50 a Kodeksu Wykroczeńnarzędzi – art. 50 a Kodeksu Wykroczeń

§ 1. Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub § 1. Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub 
inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności 
jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu 
popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3.000 ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3.000 
zł.zł.

§  2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 §  2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 
lub 1a orzeka się przepadek przedmiotów stanowiących lub 1a orzeka się przepadek przedmiotów stanowiących 
przedmiot wykroczenia, choćby nie przedmiot wykroczenia, choćby nie stanowiły własności stanowiły własności 
sprawcy.sprawcy.      

(nieletni – czyn karalny!)(nieletni – czyn karalny!)
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Postępowanie w sprawach nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

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, 
w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem 
leczniczym,
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Postępowanie w sprawach nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Art. 7. § 1. Sąd rodzinny może c.d.:

2) zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia 
w całości lub w części szkody wyrządzonej przez 
nieletniego.

 § 2. Sąd może zwrócić się do właściwych instytucji 
państwowych lub społecznych oraz jednostek 
samorządowych o udzielenie niezbędnej pomocy 
w poprawie warunków wychowawczych, bytowych lub 
zdrowotnych nieletniego.
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Postępowanie w sprawach nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

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 
1.500 złotych.

§ 2. Sąd uchyla karę pieniężną w całości lub w części, 
jeżeli osoba ukarana w ciągu 14 dni usprawiedliwi 
swoje zachowanie lub przystąpi do wykonywania 
nałożonych obowiązków.
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