
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji odpowiedzialność prawna. 
 

Przed wypoczynkiem warto przypomnieć sobie również różne regulacje związane 
z ponoszoną odpowiedzialnością prawną w przypadku pojawienia się niepożądanych 
zachowań, popełnionych przestępstw czy choćby sprzedaży lub spożywania np.: wyrobów 
alkoholowych czy tytoniowych. 

Szczególnie ważne przepisy prawa związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży: 

• zgodnie z art. 4 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 
w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 382) „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”; w myśl § 2 „każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu 
karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny 
lub Policję”. Natomiast zgodnie z § 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”, 

 

• zgodnie z art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania 
karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) „każdy dowiedziawszy się o 
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomi o tym 
prokuratora lub Policję...”, natomiast zgodnie § 2 „instytucje państwowe, samorządowe, 
które 
w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego 
z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz 
przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania 
przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie 
dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.”, 

 

• zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2012 r., 
poz. 1356 z późn. zm.) - zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
osobom do lat 18. Zachowanie takie, zgodnie z art. 43 tejże ustawy, jest przestępstwem. 

 

• Na podst. art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124) „kto wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje 
psychotropowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie 
i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, natomiast w myśl art. 56 ust.3 
„jeżeli przedmiotem czynu, którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca podlega 
grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12” 

 



 

 
• zgodnie z art. 58 ust. 1 ww. ustawy „kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie 

środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie 
albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3”, natomiast zgodnie z ust. 2 „jeżeli sprawca czynu, 
o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej 
małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich 
w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolnościod 6 miesięcy 
dolat 8”, 

 

• zgodnie z art. 59 ust 1 ww. ustawy „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 
osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, 
ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10”, natomiast zgodnie z ust. 2 „jeżeli sprawca 
czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka 
lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”, 

 

• zgodnie z art. 60 ww. ustawy „kto, będąc właścicielem lub działającym w jego imieniu 
zarządcą albo kierownikiem zakładu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego 
lub prowadząc inną działalność usługową, mając wiarygodną wiadomość 
o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 56, 58 lub 59 (jak wyżej) na terenie tego 
zakładu lub lokalu, nie powiadamia o tym niezwłocznie organów ścigania, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”, 

 

• zgodnie z art. 62 ust. 1 ww. ustawy „kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki 
odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3”, natomiast w myśl ust. 2 „jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest 
znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, 

 

• zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1017) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2”, 

 

• zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 
r. 
Nr 88, poz. 553) „kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, 
w myśl § 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”. Natomiast zgodnie 
z § 4 „nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie 
uchylił grożące niebezpieczeństwo”, a w myśl § 5 „ściganie przestępstwa określonego w 
§ 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego” (pozostałe czyny są więc ścigane z urzędu). 



 

 

• zgodnie z art. 162 § 1 ww. Kodeksu „kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu 
grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby 
na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3”, w myśl § 2 „nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela 
pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, 
w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego 
powołanej”, 

 

• zgodnie z art. 191 § 1 ww. Kodeksu „kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę 
bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub 
znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, 

 

• zgodnie z art. 200 § 1 ww. Kodeksu „kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub 
dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do 
poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12”, w myśl § 2 „tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia 
seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej”, 

 

• zgodnie z art. 202 § 1 ww. Kodeksu „kto publicznie prezentuje treści pornograficzne 
w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”, § 2 „kto 
małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu 
przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób 
umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”, § 3 „kto w celu 
rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo 
rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego 
albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się 
zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, § 4 „kto 
utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10”, § 4a „kto sprowadza, przechowuje lub posiada 
treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5”, § 4b „kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, 
przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo 
przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”, 

• zgodnie z art. 207 § 1 ww. Kodeksu „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą 
najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku 
zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan 
psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, 
natomiast w myśl § 2 „jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem 
szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10”, natomiast zgodnie z § 3 „jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest 
targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca, podlega karze pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12”, 

 

• zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń  



(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 482) „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim 
do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach 
pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany”, 

• zgodnie z art. 106. ww. Kodeksu „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad 
małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed 
niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych 
dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”. 

  



 Podstawy prawne dotyczące wypoczynku. 
 

Organizatorzy wypoczynku mając na względzie bezpieczeństwo uczestników powinni 
zwrócić uwagę na obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156  
z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 538). 

• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy  
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629) 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 
z późn.zm.). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. 
Nr 12 poz. 68 z poźn.zm.) 

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z 
późn zm.) 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.(t.j. Dz. U. z 2012 r. 
Nr 1137, z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 196 
z późn. zm.). 

• Ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857  
z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach 
i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz.1241 z późn. 
zm.). 

• Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca2016 r. w sprawie 
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku 
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).  

• 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. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 
2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez 
Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie 
wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt 
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ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt 
medyczny, leki i artykuły sanitarne  (Dz. U. 2012 r., poz. 261). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą 
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 r., poz. 108). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie 
dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz 
szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 102). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu 
osób (Dz. U. z 2011 r. Nr 299, poz. 1777). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 
stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich 
oznaczania(Dz. U. z 2011 r. Nr 295, poz. 1752). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 
określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych 
stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 
(Dz. U. z 2011 r. nr 295 poz. 1751). 

Przepisy prawne z zakresu wymagań higienicznych i zdrowotnych: 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j: Dz. U. z 2011 r. 
Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, 
jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także 
zasad jego organizowania i nadzorowania (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. 
zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139, 30/04/2004) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.). 

oraz pomocniczo, nie posiadająca rangi przepisu prawnego: 

• Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno 
- sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami – czerwiec 2016 
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