
Zasady bezpieczeństwa i obowiązki postępowania w sytuacji zagrożenia regulują
przede wszystkim:

a. ustawa     z     dnia     14     grudnia     2016     r.     Prawo     oświatowe  

Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.

Art
. 1

System oświaty zapewnia w szczególności:

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do
kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i
opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku
pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej,
duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania
z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży

6)  możliwość  pobierania  nauki  we  wszystkich  typach  szkół  przez
dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i
zagrożoną  niedostosowaniem  społecznym,  zgodnie  z
indywidualnymi  potrzebami  rozwojowymi  i  edukacyjnymi  oraz
predyspozycjami;

14)  utrzymywanie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  nauki,
wychowania i opieki w szkołach i placówkach

21)  upowszechnianie  wśród  dzieci  i  młodzieży  wiedzy  o
bezpieczeństwie  oraz  kształtowanie  właściwych  postaw  wobec
zagrożeń,  w  tym  związanych  z  korzystaniem  z  technologii
informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.

Art
. 5

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o 
ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem 
godności osobistej ucznia.

b. ustawa     z     dnia     10     czerwca     2016     r.     o     działaniach     antyterrorystycznych.  

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych określa zasady funkcjonowania
organów i urzędów państwa wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz procedury
przeciwdziałania i zapobiegania działalności terrorystycznej:

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z 10 czerwca 2016 r.



Art.
1

Ustawa określa zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz 
współpracy między organami właściwymi w zakresie prowadzenia tych 
działań.

Art. 
2

Ustawa definiuje istotne pojęcia związane z terroryzmem. Ilekroć w 
ustawie jest mowa o:

1.  działaniach  antyterrorystycznych  –należy  przez  to  rozumieć
działania  organów  administracji  publicznej,  polegające  na
zapobieganiu  zdarzeniom  o  charakterze  terrorystycznym,
przygotowaniu  do  przejmowania  nad  nimi  kontroli  w  drodze
zaplanowanych  przedsięwzięć,  reagowaniu  w  przypadku
wystąpienia  takich  zdarzeń  oraz  usuwaniu  ich  skutków,  w  tym
odtwarzaniu zasobów wykorzystywanych do reagowania na nie;

2.  działaniach  kontrterrorystycznych  –  należy  przez  to  rozumieć
działania  wobec  sprawców, osób przygotowujących lub
pomagających w dokonaniu przestępstwa o  charakterze
terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.),
prowadzone w celu wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia dla
życia,  zdrowia  osób  oraz  mienia  przy  wykorzystaniu
specjalistycznych  sił  i  środków  oraz  specjalistycznej  taktyki
działania,

6. miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym – należy przez to
rozumieć  przestrzeń  otwartą  lub  zamkniętą,  w  której  nastąpiło
zdarzenie o charakterze terrorystycznym lub w której wystąpił lub
miał  wystąpić  jego  skutek  oraz  przestrzeń,  w  której  występują
zagrożenia związane ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym;

7.zdarzeniu o charakterze terrorystycznym – należy przez to rozumieć
sytuację, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
115 § 20 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub zagrożenie
zaistnienia takiego czynu.

c. ustawa     Karta     Nauczyciela     z     26     stycznia     1982r.  

Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.

Art.
6

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z
powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły:
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w
jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego  rozwoju osobowego.
Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w
umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji  Rzeczypospolitej



Polskiej,  w  atmosferze  wolności  sumienia  i  szacunku  dla  każdego
człowieka;  dbać  o  kształtowanie  u  uczniów  postaw  moralnych  i
obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między
ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

d) ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982r.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 
1982r.
Art.
1

§ 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:

1.zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, 
które nie ukończyły lat 18;

2.postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, 
które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale 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.

§ 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.„nieletnich” – rozumie się przez to osoby, o których mowa w § 1;

2.„czynie karalnym” – rozumie się przez to czyn zabroniony przez
ustawę jako:

a) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo

b)wykroczenie określone w art. 50a, art. 51, art. 69, art. 74, art. 
76, art. 85, art. 87, art. 119, art. 122, art. 124, art. 133 lub art. 
143 Kodeksu wykroczeń.

Art.
2

Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy 
nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu 
karalnego.

Art.
3

§  1.  Każdy,  kto  stwierdzi  istnienie  okoliczności  świadczących  o
demoralizacji  nieletniego,  w  szczególności  naruszanie  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  odpowiedniego  przeciwdziałania  temu, a przede
wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna 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 niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i
dowodów popełnienia czynu.

e) ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964r.

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
A
r
t.
4
1
5

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej 
naprawienia.

A
r
t.
4
2
6

Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi 
odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

A
r
t.
4
2
7

Kto  z  mocy  ustawy  lub  umowy  jest  zobowiązany  do  nadzoru  nad
osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego
winy poczytać nie można, ten  obowiązany  jest   do   naprawienia
szkody  wyrządzonej  przez  tę  osobę,  chyba  że

uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby
powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru.  Przepis  ten
stosuje  się  również  do  osób  wykonywających bez obowiązku
ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu
wieku  albo  stanu  psychicznego  lub  cielesnego  winy  poczytać  nie
można.

f) ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997r.

Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r.
Art.
1

§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn 
zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego 



popełnienia.

§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna 
szkodliwość jest znikoma.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie
można mu przypisać winy w czasie czynu

A
r
t.
1
0

§ 1.  Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten,  kto
popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.

§  2.  Nieletni,  który  po  ukończeniu  15  lat  dopuszcza  się  czynu
zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art.
156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art.
166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280,
może odpowiadać  na zasadach określonych w tym kodeksie,  jeżeli
okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i
warunki  osobiste  za  tym  przemawiaj,  a  w  szczególności,  jeżeli
poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały
się bezskuteczne.

§  3.  W  wypadku  określonym  w  §  2,  orzeczona  kara  nie  może
przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia
przewidzianego  za  przypisane  sprawcy  przestępstwo;  sąd  może
zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu
lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki
wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich,
jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień  rozwoju sprawcy, jego
właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

A
r
t.
1
1
5

§ 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych
w ustawie karnej.

§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod
uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej
lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę
naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru,
motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień
ich naruszenia.
(…)

§ 21. Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek
polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć
lub  nietykalność  cielesną,  na  bezpieczeństwo  powszechne,  na
działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na



porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub
czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa
publicznie i

bez  powodu  albo  z  oczywiście  błahego  powodu,  okazując  przez to
rażące lekceważenie porządku prawnego.

g) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 
października 1982.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 
października 1982 r.
A
r
t.
1
4

1.  Zabrania  się  sprzedaży,  podawania  i  spożywania  napojów
alkoholowych: 1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek
oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;

2)  na  terenie  zakładów  pracy  oraz  miejsc  zbiorowego  żywienia
pracowników; 3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;

h) ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r.
Art.
1

Ustawa określa:

1) zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

2) zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek
samorządu  terytorialnego  oraz  innych  podmiotów  w  zakresie
przeciwdziałania  naruszeniom  prawa  dotyczącego  obrotu,
wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania

substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;

Art.
2

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-
wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i 
profilaktyczną;

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 3–9
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59);

A
r
t.
1
9

1. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i 
profilaktyczna 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) wprowadzanieproblematyki zapobieganianarkomanii do
programów wychowawczo-profilaktycznych jednostek 

organizacyjnych systemu oświaty;

2) wprowadzanieproblematyki zapobieganianarkomanii do
programów


