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PROCEDURA Z 02.09.2019 r.  

Dotyczącą postępowania pracowników szkoły  w przypadku  stwierdzenia 
popełnienia przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu oraz 

zaistnienia okoliczności świadczących   o demoralizacji dziecka 

Podstawa prawna: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r.  

§ 1. 

1. Zgodnie z ustawą, osoba nieletnia to: 

- w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji – nieletnim 
jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia (art. 1 § 1 pkt. 1 Ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich). 
- w zakresie postępowania o czyny karalne jest to osoba, która dopuściła się takiego czynu po 
ukończeniu 13 roku życia, a  nie ukończyła 17 lat (art. 1 § 1 pkt. 2 Ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich). 
- w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych. 

2. Zgodnie z ustawą czyn karalny to: 

• art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpieczny przedmiotu w 
miejscu publicznym, 

• art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, 
• art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków, 
• art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych, 
• art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny, 
• art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków, 
• art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, 
• art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie, 
• art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z 

kradzieży, 
• art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy, 
• art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik, 
• art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku 

publicznego. 
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3. Demoralizacja - to pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie 
dyscypliny, karności. Demoralizacja to pewien proces odchodzenia od obowiązujących w 
społeczeństwie wartości moralnych, a przejawiających się poprzez popełnienie czynu 
zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego (chodzenie na wagary), 
używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 
uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych. Z zaistniałej sytuacji 
sporządzona zostaje notatka, która przechowywana zostaje wraz z dokumentacją ucznia. 

§ 2.  

1. W przypadku stwierdzenia popełnienia czynu karalnego na terenie szkoły pracownik 
szkoły niezwłocznie zobowiązany jest zawiadomić o tym dyrekcję szkoły, która zawiadamia  
sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić 
do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.  
2. W przypadku zaistnienia okoliczności świadczących o demoralizacji dziecka, pracownik 
szkoły  ma społeczny obowiązek przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomić o 
tym dyrekcję szkoły, która zawiadamia rodziców, opiekunów, sąd rodzinny, policję lub inny 
właściwy organ. Z zaistniałej sytuacji sporządzona zostaje notatka, która przechowywana 
zostaje wraz z dokumentacją ucznia. 
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