
 
Procedura  postępowania w przypadku zgłoszenia się po 

odbiór dziecka z przedszkola upoważnionej osoby, 
której stan będzie wskazywał, że nie jest ona zdolna do  

zapewnienia  dziecku bezpieczeństwa 
 
Podstawa  prawna : 

� Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 
61.624  z póź. zm.) 

 
� Statut Samorządowego  Przedszkola nr 33 w Krakowie 
 
� art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub instytucje może być udzielona wbrew woli rodziców lub 
opiekunów będących w stanie nietrzeźwym. 
 

� art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu 
publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu 
albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, 
zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez Jednostkę 
samorządu terytorialnego albo miejsca zamieszkania lub pobytu. 
 

� art. 160 Kodeksu Karnego 

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku.  
§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące 
niebezpieczeństwo.  
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 
 

� art. 70 Kodeksu Wykroczeń 

§ 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla 
życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto powierza ją osobie niezdolnej do jej 
wykonania  lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę 
niezdolną, podlega karze aresztu albo grzywny.                                                         
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania  trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu 
alkoholu lub podobnie  
działającego środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe. 
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2, można orzec podanie orzeczenia do 
publicznej wiadomości w szczególny sposób. 

 



§I  
 Obowiązki nauczyciela sprawującego opiekę nad dzieckiem 

 
1. W przypadku gdy nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem  podejrzewa, 
że osoba , która zgłosiła się po odbiór dziecka z przedszkola jest w stanie 
nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel 
ocenia stan fizyczny osoby odbierającej dziecko z placówki na podstawie 
obserwacji, wiedzy i doświadczenia życiowego¹ a następnie; powiadamia o 
zdarzeniu dyrektora przedszkola 

2. Dyrektor podejmuje decyzję o nie wydaniu dziecka i nawiązuje kontakt  
z kolejną osobą upoważnioną do odbioru dziecka . 

3. W przypadku gdy uniemożliwiony jest kontakt z kolejną osobą upoważnioną 
do odbioru dziecka albo rodzic/opiekun przejawia zachowania agresywne 
(werbalne lub fizyczne) w stosunku do pracowników przedszkola, dyrektor 
informuje Policję² o podejrzeniu co do stanu osoby zobowiązanej do opieki 
nad dzieckiem oraz braku możliwości przekazania dziecka innej, 
upoważnionej  osobie. 

4.  W chwili pojawienia się w przedszkolu Policji, dyrektor przekazuje dziecko 
Policji, która w przypadku dalszej niemożliwości skontaktowania się z 
upoważnionymi do odbioru dziecka osobami umieszcza dziecko w Pogotowiu 
Opiekuńczym.³  

5. W przypadku gdy nauczyciel nie może skontaktować się z dyrekcją 
przedszkola, jest zobowiązany do samodzielnego podjęcia decyzji o nie 
wydaniu dziecka oraz podjęcia  działań  zgodnych z punktem 2 i 3 §1 

6. Dyrektor i  nauczyciel powinni  prowadzić rozmowę z osobą  podejrzaną o 
nietrzeźwość, w obecności świadków ( innych  pracowników przedszkola.) 

____________________________________________________________________ 

¹ Brak jest podstaw prawnych badania stanu nietrzeźwości rodzica/opiekuna przez personel 
przedszkola nie mniej jednak uznać należy, że stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości mogą 
być stwierdzone nie tylko przez badanie krwi na zawartość alkoholu bądź badanie alkomatem lub 
innym podobnym urządzeniem, ale także na podstawie innych dowodów. Stabilne w tym zakresie 
orzecznictwo znalazło potwierdzenie, gdy Sąd Najwyższy w wyroku (wyr. SN z 28 lipca 1995 r., II 
KRN 55/95, PriP 1996, Nr 2-3, poz. 14) stwierdził, że stan nietrzeźwości alkoholowej jest już 
dostatecznie naukowo zbadany i poznany. Można zatem przy jego ustalaniu uwzględniać wskazania 
wiedzy i doświadczenia życiowego oraz określać, jakiemu stopniowi nietrzeźwości odpowiadają 
określone objawy np. od rodzica/opiekuna wyczuwalna jest woń alkoholu z ust, ma bełkotliwą 
mowę, czy chwiejny chód, na podstawie tych spostrzeżeń wychowawca może czerpać wiedzę o 
tym, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu i nie ma potrzeby wzywania policji w celu 
zbadania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Stąd też w orzecznictwie SN wielokrotnie już wskazywano, że „poza wynikami chemicznego 
badania krwi na zawartość alkoholu, ustaleniu trzeźwości mogą służyć także inne źródła 
dowodowe, m.in. zeznania świadków”.  
² Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwikli ńskiej 4, Kraków  30-863, tel. dyżurnego KP – 12 61-
52-711, 12 61-52-719 albo Komenda Miejska Policji w Krakowie tel. 997 lub 112 
³ Pogotowie Opiekuńcze ul. Rajska 10, 31-124 Kraków tel.012 631 03 00  



§II 
 

Postępowanie wychowawcy po zdarzeniu 
 
1. Nauczyciel  po zakończeniu działań interwencyjnych sporządza notatkę 

służbową z zaistniałego zdarzenia i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola. 

2. Dyrektor lub nauczyciel przeprowadzają niezwłocznie, w następnym dniu 

pobytu dziecka w przedszkolu, rozmowę z rodzicami/opiekunami w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji oraz zobowiązania ich do przestrzegania statutu przedszkola¹.      

Z rozmowy tej należy sporządzić odrębną notatkę służbową. 

3. W przypadku, gdy rodzina dziecka rodzina pozostaje pod dozorem kuratora, 

dyrektor lub nauczyciel powiadamiają o sytuacji kuratora sądowego. 

4. W przypadkach powtarzających się sytuacji, w których rodzic/opiekun prawny 

odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu (narkotyków) 

wychowawca ma obowiązek powiadomienia o tym policję – specjalistę ds. 

nieletnich² lub Sąd Rodzinny³ - w celu rozpoznania sytuacji domowej i rodzinnej i 

podjęcia odpowiednich działań prawnych. 

____________________________________________________________________ 

 

¹ W czasie rozmowy  wychowawca uświadamia rodzicowi/opiekunowi prawnemu jaką 
odpowiedzialnością jest sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi oraz że narażenie dziecka 
przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jest traktowane jako przestępstwo z art. 160 kodeksu karnego. 
Grozi za nie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (lub maksymalnie do roku, jeśli 
sprawca działa nieumyślnie). Jeśli na skutek zachowania sprawcy dojdzie do śmierci lub 
uszczerbku na zdrowiu dziecka, to sprawca ponosi odpowiedzialność z art. 155 i 156 lub nawet 148 
KK. 
² Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwikli ńskiej 4, Kraków  30-863 - Wydział Prewencji - 
Ogniwo ds. Nieletnich , tel. 12 61-52-783 
 
³ Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31 - 547 Kraków, 
Wydział III Rodzinny i Nieletnich. 
¹ art. 572 kpc 
§ 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. 

 



§III 
Wzory zawiadomień 

 
Wzór zawiadomienia w sytuacji gdy wychowawca otrzymuje informacje, że 
dziecko pozostawiane jest w domu bez opieki, zaniedbane  
lub opiekunowie zgłaszają się po odbiór po spożyciu alkoholu. 
 
Przykład: 

W Z Ó R 
 
Przedszkole Samorządowe nr 33 
30-687 Kraków 
ul. Rżącka 1 
 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza  
w Krakowie 
ul. Przy Rondzie 7, 31 - 547 Kraków  
Wydział III Rodzinny i Nieletnich 

 
 
 

Zawiadomienie 
 

 Na podstawie art. 572 kpc¹ zawiadamiamy Sąd o nieprawidłowej sytuacji 
opiekuńczej małoletniego dziecka – Anny Kowalskiej ur.1.10.2007 r. Kraków, zam. 
Kraków ul. Podedwórze 118. 
 Dziecko pozostaje pod bezpośrednią opieką rodziców Marii i Jana 
Kowalskich, którzy często nadużywają alkoholu, w okresie ostatnich trzech miesięcy 
po odbiór dziecka z placówki przedszkolnej przychodzili w stanie wskazującym na 
spożyciu alkoholu. Ponadto zaobserwowano, iż zaniedbują opiekę nad małoletnią - 
dziecko chodzi brudne, w nie pranej odzieży. 
Wielokrotne rozmowy z rodzicami nie przyniosły oczekiwanego rezultatu,  
a sytuacja nie uległa poprawie. 
 Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wgląd w sytuację opiekuńczą 
wymienionego dziecka i podjęcie dalszych czynności. 
 
 
                                                                    Podpis 
 
 
 

 

 
 
                               


