
1 
 

kierownik szkolenia: Bohdan DOBOSZYŃSKI   realizator szkolenia: Sebastian KORECKI 
kontakt:       kontakt: 

poczta internetowa - forum@womkat.edu.pl  poczta internetowa – sk.szkolenia@outlook.com 
tel. 32 203-59-67 (wew. 201)     tel. kom.: 694-477-007 
tel. 32 258–13-97 (wew. 201) 

 

 

Materiały szkoleniowe: 
 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH 

KRYZYSOWYCH I INTERWENCYJNYCH. 

Sytuacje, zdarzenia i reagowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowane przez: Sebastian Korecki 
1
 

 

                                                           
1
 Wyraża się zgodę na powielenie załączonych materiałów dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół  oraz 

placówek oświatowych uczestniczących w przedmiotowej konferencji, szkoleniach dla celów doskonalenia 

zawodowego wewnętrznego. 
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Wybrane sytuacje  kryzysowe i interwencyjne: 

 niesłuchanie nauczyciela, dyrektora lub innego pracownika szkoły, 

 wyjście bez pozwolenia ze szkoły, wagary, 

 uzyskiwanie, utrwalanie, przetwarzanie oraz udostępnianie wizerunku i danych osobowych 

ucznia w wymiarze rzeczywistym oraz wirtualnym, 

 podszywanie się pod cudze dane osobowe, fałszowanie dokumentacji i podpisów,  

 posiadanie, wnoszenie, używanie lub znajdowanie się pod wpływem alkoholu, narkotyków 

oraz innych używek, 

 znieważenia, pomówienia, fałszywe oskarżenia, groźby, nękanie lub zmuszanie do wykonania 

określonych czynności, 

 bójki, pobicia, uszkodzenia ciała i naruszenia nietykalności cielesnej, 

 kradzieże, niszczenie, uszkodzenie lub uczynienie mienia niezdatnym do użytku, 

 używanie wyposażenia szkolnego bez pozwolenia lub za zgodą nauczyciela, 

 posiadanie, używanie lub rzucanie narzędzi i przedmiotów niebezpiecznych, 

 molestowanie seksualne, zgwałcenia,  zabawy i inne zachowania o charakterze agresji 

seksualnej, 

 przemoc z rąk lub wobec najbliższych. 

 

Podstawowa literatura prawna regulująca procedury postępowania:  

• USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zmianami) – stan prawny na dzień: 01.01.2016 r. 

• USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r.  poz. 1137) – 

stan prawny na dzień: 13.07.2017 r. 

• USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 

z późn. zmianami) – stan prawny na dzień: 01.06.2017 r. 

• USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 

r. poz. 682) 

• USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 380 

z późn. zmianami) – stan prawny na dzień: 27.06.2017 r. 

• USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 

• USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 575) – stan prawny na dzień: 26.04.2016 r. 

• USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 

2016 r. poz. 922) – stan prawny na dzień: 28.06.2016 r. 

• USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity - Dz. 

U. z 2015 r., poz. 464 z późn. zmianami) – stan prawny na dzień: 16.08.2016 r. 

• USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity z 2017 r. 

poz. 882). 

• USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 

zmianami) – stan prawny na dzień: 01.09.2017 r.  
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• USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. poz. 

191 z późn. zmianami) – stan prawny na dzień: 01.09.2016 r. 

• USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z 

późń. zmianami) – stan prawny na dzień: 01.09.2016 r.  

• ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1170 z późn. zmianami) – stan prawny na dzień: 01.09.2015 r.  

• ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 

• ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214). 

• ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). 

• 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. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 z późn. zmianami) – stan prawny 

na dzień: 01.09.2014 r. 

• ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami) – stan prawny na dzień: 01.09.2011 r. 

• ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie 

podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 6, poz. 23). 

 

1. Podstawowe pojęcia:  

sytuacja interwencyjna – stan faktyczny, który zakłóca lub uniemożliwia realizację zadań organów 

administracji publicznej, wymagający wykorzystania uprawnień oraz zastosowania sił i środków 

będących w dyspozycji organu lub instytucji; 

sytuacja kryzysowa – nagły, przemijalny lub względnie stały stan faktyczny wpływający negatywnie na 

poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, wywołującą ograniczenia w działaniu 

właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych 

uprawnień, sił i środków.  

2. Status prawny szkół:  

 szkoła jest zakładem administracyjnym (art. 8 ust 2 u.p.o.), która działa z ramienia organów 

władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa (art. 7 konst., art. 6 k.p.a.); 

 szkoła stanowi część systemu oświaty (art. 2 pkt. 2 u.p.o.) i jest zobowiązana do należytego i 

wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mających 

wpływ na ich prawa i obowiązki (art. 9 k.p.a); 
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 szkoła zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę (art., 1 u.p.o.) w zakresie czego realizuje 

programy wychowawczo-profilaktyczne współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

(art. 26 u.p.o.); 

 pracownicy szkoły dzielą się na funkcjonariuszy publicznych (dyrekcja – art. 62 ust. 1 u.p.o.), 

osoby pełniące funkcję publiczną (nauczycieli - 6 u.p.o.) i pozostałych pracowników 

samorządowych (art. 7 u.p.o.) lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (art. 15 

u.p.o.). 

 

3. Obowiązki szkoły w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

 podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować 

oprogramowanie zabezpieczające (art. 27 u.p.o); 

 zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki (art. 55 ust. 2 pkt 6 u.p.o.); 

 określenie właściwego zachowania wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników podczas zajęć 

edukacyjnych (art. 99 u.p.o).  

 

4. Główne zadania szkół w sytuacjach interwencyjnych i kryzysowych:  

1) Rozpoznawanie sytuacji związanych z naruszeniem prawa przez nieletniego; 

2) Reagowanie adekwatnie do sytuacji, zgodnie z prawem; 

3) Przekazywanie informacji rodzicom lub opiekunom  nieletniego; 

4) Powiadamianie policji, sądu rodzinnego lub innych placówek i instytucji (np. domy 

dziecka, ośrodki wychowawcze itp.); 

5) Zapoznawanie się na bieżąco ze stanem prawnym; 

6) Uaktualnianie regulaminów, statutów oraz procedur pod kątem ich praktyczności i 

zgodności z prawem. 

 

5. Rola rodziców i oświaty:  

 zasadniczą i największą odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice (art. 92-96 k.r.o.) lub 

ich prawni opiekunowie (112’ k.r.o.); 

 organy, pracownicy i przedstawiciele instytucji kierowanych przez organy publiczne mają 

obowiązek pomagać, ale nie wyręczać rodzinę w wychowaniu nieletnich (art. 1 pkt. 2 u.s.o., 

art. 100 k.r.o.); 

 jeżeli rodzic z braku chęci lub umiejętności wychowawczych nie potrafi umiejętnie wpłynąć 

na dziecko, to wówczas pracownik oświaty ma obowiązek współdziałania dla dobra dziecka 

(art. 4 u.s.o., art. 6 u.k.n.), a w razie potrzeby, gdy to dobro dziecka staje się zagrożone, 

powiadomienia odpowiednich instytucji (art. 572 k.p.c., art. 109 k.r.o., art. 304 k.p.k., art. 4 

u.p.n., art. 12 u.p.p.r.)  

 

6. Procedury stosowane wobec nieletnich: 



5 
 

Dla najlepszego wykonania zadania oraz najskuteczniejszego osiągnięcia celu, należałoby stworzyć 

algorytm czynności indywidualny dla każdego rodzaju zdarzenia, uwzględniający warunki zarówno 

szkoły, jak i charakteru podmiotów współpracujących (rodziców, jednostki policji).  

Bez względu na to, czego dotyczyć będzie zdarzenie, każdą procedurę będzie można podzielić na trzy 

główne etapy: 

• czynności wstępne, 

• czynności zasadnicze, 

• czynności końcowe.  

 

7. Podstawowe terminy prawne - przestępstwo: 

przestępstwo - każde zachowanie opisane w części szczególnej kodeksu karnego oraz przepisach 

karnych ustaw szczególnych (np. ustawa o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu narkomanii 

itp.) tj.  

 kradzież (art. 278 k.k.), rozbój (art. 280 k.k.), haracze (art. 282 k.k.)  

 znieważenie (art. 216 k.k.), w tym nauczyciela jako korzystającego z prawa do ochrony 

funkcjonariusza publicznego (art. 226 k.k.)  

 uszkodzenie ciała (art. 156 – 157 k.k.),  

 wdarcie się do szkoły, klasy lub jej nieopuszczenie na wyraźne żądanie (art. 193 k.k.), 

 naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.), w tym nauczyciela jako korzystającego z 

prawa do ochrony funkcjonariusza publicznego (art. 222 k.k.), 

 sprzedaż osobie małoletniej alkoholu (art. 43 u. o w.t.p.a.)  

 posiadanie narkotyków (art. 62 u.o.p.n.) itp.  

Takie zachowania zagrożone są wysokimi karami grzywny, pozbawienia lub ograniczenia wolności.  

 

8. Podstawowe terminy prawne – wykroczenie: 

Wykroczenie – każde zachowanie opisane w części szczególnej kodeksu wykroczeń oraz przepisach 

karnych ustaw szczególnych (tj. ustawa o utrzymywaniu czystości w gminach, ustawa o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu) np.  

• zaśmiecanie terenu szkoły (art. 75 k.w.) lub miejsca publicznego (art.145 k.w.),  

• używanie wulgaryzmów w miejscu publicznym (art. 141 k.w.), 

• fałszywe zgłoszenia (art. 66 k.w.) 

• niebezpieczne samowolne używanie urządzeń szkolnych (art. 71 k.w.)  

• palenie papierosów w miejscach zakazanych (art. 13 ust. 2 u.o.z.p.n.t.), 

• spożywanie alkoholu w miejscach publicznych - niedozwolonych (art. 43’ u.o.w.t.) itp. 

 

Te zachowania również są zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub aresztu, jednak 

zdecydowanie mniejszą.  

 

9. Warunki odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia: 
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Wspólnym warunkiem odpowiedzialności dla przestępstw i wykroczeń jest wiek sprawcy takiego 

czynu – ukończenie 17 roku życia (art. 10 § 1 k.k., art. 8 k.w.).  

Wyjątkowo, za szczególnie poważne przestępstwa tj. np. zabójstwo lub okaleczenie (por. art. 10 § 2 

k.k.) dopuszcza się obniżenie odpowiedzialności już od wieku 15 lat.  

10. Podstawowe terminy prawne – czyn karalny: 

czyn karalny – przestępstwo lub określone wykroczenia popełnione pomiędzy 13 a 17 rokiem życia 

(por. art. 1 § 2 pkt 2 u.p.n.) . 

Odpowiedzialność za te czyny nie następuje już w drodze stosowania kar przewidzianych w 

kodeksach, lecz środków oddziaływania określonych w dziale II u.p.n. przykładowo tj. 

 umieszczenie w zakładzie poprawczym,  

 umieszczenie w ośrodku szkolno – wychowawczym,  

 ustanowienie kuratora itp. 

 

11. Podstawowe terminy prawne – przejaw demoralizacji: 

przejaw demoralizacji – zachowanie polegające na naruszeniu prawa (popełnienie przestępstwa lub 

pewnych wykroczeń poniżej 13 roku życia albo pozostałych wykroczeń poniżej 17 roku życia) bądź 

dokonaniu innych nagannych społecznie zachowań przykładowo tj. : 

• niedostosowywanie się do zasad współżycie społecznego (np. niesłuchanie nauczyciela, 

przeszkadzanie w lekcji),  

• wychodzenie ze szkoły bez pozwolenia, wagary,  

• spożywanie alkoholu, palenie papierosów, używanie dopalaczy,  

• utrzymywanie kontaktów seksualnych oraz prostytucja,  

• udzielanie się w subkulturach, grupach lub gangach ukierunkowanych na łamanie prawa i 

zasad współżycia społecznego,  

Odpowiedzialność osobista jest tutaj ograniczona i ukierunkowana na oddziaływanie w środowisko 

małoletniego (ustanowienie nadzoru kuratora, umieszczenie w rodzinie zastępczej, domu dziecka 

itp.).  

 

12. Czynności wstępne.  

Czynności wstępne to te, które podejmowane są jako pierwsze zaraz po uzyskaniu informacji o 

zdarzeniu.  

Jeżeli zdarzenie nadal trwa lub do niego jeszcze nie doszło, ale z sytuacji wynika, że wszystko zmierza 

w tym kierunku, to w takim wypadku należy: 

1) natychmiast przerwać zdarzenie lub do niego nie dopuścić, nawet z użyciem niezbędnej w 

tym celu siły naruszającej nietykalność cielesną, wolność lub mienie nieletniego (por. art. 25 - 

26 k.k., art. 15 -16 k.w.); 
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2) udzielić pierwszej pomocy, podjąć decyzję o powiadomieniu pogotowia (§ 40 rozp. w spr. 

b.h.p.), a w razie potrzeby wsparcia psychicznego (art. 4 ust. 1 u. o o.z.p.);  

3) ująć sprawcę, jeżeli próbuje uciekać (por. art. 243 k.p.k., art. 45 k.p.o.w.); 

4) jeżeli doszło do: 

a) zniszczenia mienia (art. 288 k.k., art. 124 k.w.); 

b) uszczerbku na zdrowiu (art. 156 – 157 k.k.); 

c) użycia niebezpiecznych narzędzi (art. 159 - 160 k.k., art. 75 k.w.);   

 czy też rzeczy pochodzące z czynu zabronionego znajdują się na miejscu zdarzenia, należy je 

zabezpieczyć poprzez:  

 ogrodzenie miejsca do przyjazdu policji (art. 4 § 3 u.p.n., art. 304 § 1 k.p.k.) lub zespołu 

powypadkowego (§ 42 rozp. w spr. b.h.p.),  

 zabranie ze sobą w celu późniejszego wręczenia rodzicom lub właścicielowi (jeżeli nie ma 

potrzeby by stanowiły dowód w sprawie); 

4) ustalić wszystkich uczestników zdarzenia i świadków w drodze wstępnego rozpytania wśród 

osób zastanych. 

5) wezwać do opuszczenia szkoły (klasy) osoby przebywające na terenie placówki bezprawnie 

lub niezgodnie z regulaminem (jedynie dyrektor – orzecznictwo SN). 

 

13. Czynności zasadnicze.  

 

1) Rozpytać osoby biorące udział w zdarzeniu, począwszy od pokrzywdzonego, poprzez 

świadków, a ostatecznie na sprawca, dążąc w miarę możliwości do wyjaśnienia: 

 co się zdarzyło? 

 kto uczestniczył w zdarzeniu? 

 co było przyczyną zajścia? 

 jaki był cel działania sprawcy? 

 kto mógł być jeszcze świadkiem? 

 w przypadku zaistnienia szkody lub ujawnienia rzeczy nienależącej do nieletnich - 

ustalenie właściciela (poszkodowanego),  

 w przypadku ujawnienia broni, alkoholu lub narkotyków ustalenie źródła (należy 

rozeznać poziom niebezpieczeństwa uzyskiwania tego typu informacji) 

2) Podjęcie decyzji co do poinformowania o konsekwencjach zdarzenia nieletniego 

(zagrożenia?), 

3) Powiadomienie rodzica, policji lub sądu o całym zdarzeniu. 

Kwestia powiadamiania o naruszeniu prawa przez nieletniego odpowiednich organów jest 

największym problemem i obciąża największą odpowiedzialnością.  

14. Zasady obowiązujące przy powiadamianiu rodziców.  

 rodzic jako przedstawiciel ustawowy małoletniego i jego opiekun (art. 92 – 98 k.r.o.) 

powinien wiedzieć o każdym naruszeniu prawa przez nieletniego, bez względu na to, czy 

powiadomieni zostaną również policja lub sąd; 

 wyjątkiem są sytuacje, w których istnieje uzasadnione podejrzenie, że rodzic może 

negatywnie wpłynąć na małoletniego np. zmusza go do popełniania przestępstw lub dojdzie 
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do maltretowania fizycznego lub psychicznego (odstąpienie obliguje do powiadomienia 

bezpośrednio sądu lub policji); 

 powiadomienia rodziców powinny być bezpośrednie. Nie można przekazywać informacji o 

naruszeniu prawa przez nieletnich! 

 

15. Poprzestanie na powiadomieniu rodziców: 

W sytuacji przejawu demoralizacji, gdy z: 

 postawy nieletniego (widoczne zrozumienie, skrucha, zadośćuczynienie),  

 charakteru zdarzenia (pojedynczy epizod, nieporozumienie), 

 przyczyn psycho - społecznych (okres dojrzewania, stwierdzona nadpobudliwość) 

wynika, że do przejawu demoralizacji nie doszło, można poprzestać tylko na powiadomieniu 

rodziców, bez konieczności dalszego informowania policji lub sądu rodzinnego. 

 

Podobnie postępuje się, jeżeli dojdzie do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, m.in.:  

 zniesławienie – art. 216 k.k.,  

 naruszenie nietykalności cielesnej – art. 217 k.k.,  

 lekki uszczerbek na zdrowiu – art. 157 § 2 k.k.,  

a dodatkowo zachodzą okoliczności opisane poprzednio. 

 

W takiej sytuacji można odstąpić od powiadamiania policji lub sądu i tę decyzję zostawić już w gestii 

rodziców pokrzywdzonego, lub niego samego, jeżeli jest pełnoletni.  

 

16. Zasady obowiązujące przy zawiadamianiu Policji: 

Policję należy powiadamiać zawsze, jeżeli: 

 doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osobę, która ukończyła 17 rok 

życia,  

 nieletni dokonał czynu karalnego, który nie jest ścigany z oskarżenia prywatnego.  

 

Jeżeli doszło do przejawu demoralizacji poprzez zachowania określone jako przestępstwa przez 

nieletnich w wieku poniżej 13 roku życia, należy powiadomić policję w szczególności gdy doszło do 

zachowań np.: 

 posiadania i handlu narkotykami lub rzeczami kradzionymi; 

 usiłowania zabójstwa lub okaleczenia; 

 aktów o charakterze agresji seksualnej; 

 podpaleń, posiadania broni  palnej lub gazowej. 

 

17. Konsekwencje powiadomienia Policji: 

Powiadomienie policji będzie skutkowało przede wszystkim tym, że: 

 wszelkie ustalenia faktyczne zostaną już podjęte bezpośrednio przez funkcjonariuszy w 

ramach prowadzonej sprawy, 
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 wystąpi możliwość zabezpieczenia śladów i rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub 

których posiadanie jest zabronione.  

W konsekwencji policja ma obowiązek dalszego powiadomienia sądu rodzinnego o całej sprawie, po 

przeprowadzeniu niezbędnych czynności własnych.  

 

18. Zasady obowiązujące przy powiadomieniu sądu: 

Powiadomienie sądu rodzinnego będzie miało miejsce zawsze wtedy, jeżeli z okoliczności zdarzenia 

wynika, że zachodzi obawa co do wystąpienia demoralizacji u nieletniego.  

 

Będzie to miało miejsce szczególnie wtedy, gdy: 

 zachodzi powtarzalność zachowań nagannych; 

 rozmowy z nieletnim lub jego postawy wskazują, że ma on nastawienie pozytywne do 

swojego zachowania; 

 kontaktu z rodzicami lub opiekunami nieletniego albo nie ma, albo są bezskuteczne, albo są 

oni niewydolni wychowawczo; 

 występuje faktyczny brak opieki nad nieletnim. 

 

19. Skutki powiadomienia sądu lub policji: 

 Powiadomienia sądu powinny obejmować sytuacje, które nie nakładają potrzeby 

zawiadamiania policji (zabezpieczenia śladów, zbadania sprawy za pomocą czynności 

policyjnych). 

 W przypadku posiadania wątpliwości w każdym ze wskazanych przypadków złożenie 

zawiadomienia bądź do sądu rodzinnego, bądź na Policję, będzie skutkowało przesłaniem 

powiadomienia do odpowiedniej instytucji. W konsekwencji może to tylko wydłużyć czas 

faktycznej reakcji na naruszenie prawa.  

 

20. Czynności końcowe.  

Czynności końcowe zamykają procedurę reagowania poprzez zapewnienie zastosowania wszystkich 

możliwych konsekwencji zdarzenia tj.: 

 podjęcia decyzji dotyczącej zastosowania instytucji wynikających ze statutu szkoły lub 

placówki (np. uczestnictwo w dodatkowych zabawach szkolnych, wycieczkach nie 

wynikających z programu nauczania, poinformowanie o zdarzeniu i jego konsekwencjach na 

apelu szkolnym itp.) lub obniżenie zachowania (§ 9 ust. 1 rozp. w spr. oceniania) 

 wydanie zabezpieczonych rzeczy pełnoletniemu właścicielowi, jeśli nie były oddane na policję 

jako dowód (należy uzyskać pokwitowanie); 

 przywrócenie do stanu poprzedniego (prace remontowe, naprawcze i instalacyjne 

przeprowadzać pod nieobecność osób trzecich - § 6 ust. 1 rozp. b.h.p.)  

 udokumentować zdarzenie i przeprowadzone w związku z nim czynności (w miarę 

możliwości dopilnowanie, by dokumentacja była zarejestrowana). 
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21. Dokumentacja w oświacie:  

Definicja dokumentu uzależniona jest od rodzaju postępowania i wagi zdarzenia: 

 Procedura cywilna (art. 244 – 245 k.p.c.) – utrwalone w formie pisemnej wszelkiego rodzaju 

spostrzeżenia, myśli, oświadczenia (brak definicji ustawowej). 

 Procedura administracyjna (art. 76 k.p.a.) – przedmiot pokryty pismem w celu utrwalenia 

myśli (brak definicji ustawowej).  

 Procedura karna (art. 115 § 14 k.k.) - każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z 

którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi 

dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.  

 

22. Dokumenty w procedurze administracyjnej: 

Dokumenty Urzędowe (art. 76 § 1 k.p.a, 244 k.p.c.) – są sporządzone w: 

1) przepisanej formie (którą określają przepisy szczególne); 

2) przez powołane do tego organy: 

3) w zakresie ich działania (domniemanie legalności - art. 1 u.s.o.) lub poruczenia (z 

mocy prawa lub porozumienia – art. 76 § 2 k.p.a.) 

 wystawcą dokumentu jest podmiot, który jest twórcą wyrażonego oświadczenia (nie 

sporządzający dokument technicznie) 

 stanowią dowód tego, co jest w nich urzędowo zaświadczone (domniemanie prawdziwości 

treści i autorstwa); 

(sporządzenie dokumentu z naruszeniem procedury tj. gdy uniemożliwia weryfikację zawartych w 

nim danych uprawnionych podmiotów skutkuje utratą domniemania prawdziwości treści – wyr. SA). 

 

23. Dokumentacja w procedurze cywilnej: 

Procedura cywilna dzieli na: 

1) prywatne – sporządzone w jakiekolwiek formie w trybie nieurzędowym: 

• musi być podpisany (naniesiony lub uwierzytelniony znak ręczny – stan. SN), 

• stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w 

dokumencie, 

• odpis dokumentu prywatnego jest również dokumentem i stanowi dowód istnienia oryginału 

(orzecz. SN), 

(np. zapiski, wydruk z korespondencji portali społecznościowych, sms-ów, prywatna pozasądowa 

opinia biegłego) 

 

 2). Urzędowe (art. 244 k.p.c.) – sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego 

organy: 

 w zakresie ich działania (domniemanie legalności - art. 1 u.s.o.) 

 wystawcą dokumentu jest podmiot, który jest twórcą wyrażonego oświadczenia (nie 

sporządzający dokument technicznie) 

 stanowią dowód tego, co jest w nich urzędowo zaświadczone (domniemanie prawdziwości 

treści i autorstwa); 
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 (sporządzenie dokumentu z naruszeniem procedury tj. gdy uniemożliwia weryfikację 

zawartych w nim danych uprawnionych podmiotów skutkuje utratą domniemania 

prawdziwości treści – wyr. SA). 

 

24. Przykładowe dokumenty w systemie oświaty:  

a) Urzędowe 

 księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu (§ 3a rozp.),  

 świadectwa i dyplomy (art. 11 ust. 1 u.s.o.), 

 rejestr wypadków ( § 50 rozp. w spr. b.h.p.),  

 pocztowy dowód doręczenia pisma adresatowi,  

 

b) Prywatne 

 oświadczenie o wzięciu udziału w lekcji religii (§ 1 ust. 2 rozp.  o nauce rel.),  

 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione poza działalnością organu 

państwowego; 

 

25. Odpowiedzialność w oświacie:  

W zakresie związanym z obowiązkiem powiadamiania organów ścigania i orzekania o naruszeniu 

prawa przez nieletnich występują dwa generalne kryteria: 

 Obowiązek społeczny – spoczywa na każdym, kto ujawni lub uzyska informację o zaistnieniu 

przedmiotowego zdarzenia (art. 304 § 1 k.p.k., art. 4 § 2 u.p.n.); 

 Obowiązek prawny – w zależności od rodzaju zdarzenia, spoczywa bądź na każdym (art. 240 

k.k.) bądź na poszczególnych podmiotach (art. 304 § 2 k.p.k., art. 4 § 3 u.p.n.); 

Podmiotami tymi w szczególności są dyrektorzy szkół (art. 115 § 13 pkt 4 k.k.) oraz nauczyciele w 

związku z pełnieniem obowiązków służbowych (art. 63 ustawy - karta nauczyciela);  

 

Dyrektor, nauczyciel, pedagog (oraz inne osoby pełniące czynności służbowe na podstawie karty 

nauczyciela jako nauczyciele) – odpowiadają karnie w zakresie art. 240 k.k. zawsze, natomiast w 

pozostałych wypadkach ponoszą odpowiedzialność: 

 karną - jeśli w związku z pełnieniem obowiązków służbowych nie złożyli zawiadomienia, a 

jego brak wpłynął na szkodę interesu prywatnego lub publicznego – dyrektorzy lub 

nauczyciele p.o. dyrektorzy (art. 231 k.k.)  

 dyscyplinarną – jeśli brak powiadomienia nie wywołał żadnej szkody lub zagrożenia jej 

wystąpienia (nauczyciel nie odpowiada za niedopełnienie obowiązków karnie)  

 

 


