
Wydział  Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach

Nieletni a substancje 
psychoaktywne



Niepełnoletni ale czy bezkarny?



USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH

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

KODEKS KARNY 
art. 10 § 1 kk  –  na zasadach określonych w niniejszym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn 

zabroniony po ukończeniu 17 lat

Wiek a odpowiedzialność karna



Demoralizacja nieletnich 
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Art. 1.

§ 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 

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

…

Art. 4. 

§ 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.



Czyn karalny a co to takiego?

(każde) przestępstwo(każde) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

lub

następujące wykroczenia: 
zakłócanie spokoju i porządku publicznego;

niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków umieszczonych przez organ państwowy;
niszczenie znaków ostrzegawczych; 

rzucanie w pojazd;
usuwanie, niszczenie znaków drogowych;

prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu;
kradzież, przywłaszczenie, paserstwo;

uszkodzenie mienia;
nabywanie biletów w celu odsprzedaży;
niszczenie urządzeń użytku publicznego



Konsekwencje
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Art. 6. Wobec nieletnich sąd rodzinny może: 

1) udzielić upomnienia; 

2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania 
określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia 

pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze 
wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach 

lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia; 

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna; 

4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej 
zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego; 

5) zastosować nadzór kuratora; 

6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą 
z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą 

organizacją lub instytucją; 



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

Art. 6. Wobec nieletnich sąd rodzinny może: 

7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów; 

8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego; 

9) orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która 
ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim; 

10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym; 

11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również 
zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia 
dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Konsekwencje cd.



Czyny zabronione związane z środkami 
psychoaktywnymi

*   Wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie środków odurzających lub substancji 
psychotropowych albo słomy makowej;

*   Wyrabianie, posiadanie przechowywanie, zbywanie oraz nabywanie przyrządów 
przeznaczonych do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków 
odurzających lub substancji psychotropowych;

*   Przywóz, wywóz, przewóz wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowa 
dostawa środków…

* Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi bez wymaganych 
zezwoleń;

* Wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków 
zastępczych;

* Przystosowywanie do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub 
konsumpcji środków... naczynia i przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu;



Czyny zabronione związane z środkami 
psychoaktywnymi

* Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie oraz 
umożliwienie ich użycia oraz nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji;

* Udzielanie,  ułatwianie, umożliwienie ich użycia oraz nakłanianie do użycia innej osoby w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

* Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych;

* Uprawa maku a także konopi bez stosownego zezwolenia;

* Zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub słomy makowej;

* Kradzież, przywłaszczenie oraz kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji 
psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej;

Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy lub nową środek zastępczy lub nową 
substancję psychoaktywnąsubstancję psychoaktywną, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł.



Przestępstwa narkotykowe 
w Polsce w 2014 r.
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Przestępstwa narkotykowe 
w woj. śląskim w 2014 r.
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Czy reagować ?

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego 

Art. 304.Art. 304.
 § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek 

zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 
 

§ 2. Instytucje państwowe i 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. 

Art. 243. Art. 243. 
§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po 
popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. 

§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.



Ustawa z dnia 26 października 1982 r. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnicho postępowaniu w sprawach nieletnich

Art. 4.Art. 4.
 § 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniegodemoralizacji 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 karalnegoczynu 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.

Czy reagować odnośnie nieletnich ?



Uprawnienia Policji

Art. 32e. § 1. Policja zbiera i utrwala dowody przejawów demoralizacji oraz czynów karalnych 
w wypadkach niecierpiących zwłoki, a w razie potrzeby dokonuje zatrzymania nieletniego. 

Art. 32f. Przesłuchanie nieletniego przez Policję odbywa się w obecności rodziców, którym przysługuje 
władza rodzicielska, albo opiekuna lub obrońcy nieletniego, a jeżeli zapewnienie ich obecności byłoby 

w danym wypadku niemożliwe, należy wezwać wskazaną przez nieletniego osobę mu bliską, 
przedstawiciela szkoły, do której nieletni uczęszcza, asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej lub przedstawiciela organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy oddziaływanie 
wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji. 



Uprawnienia Policji
Art. 32g. 

§ 1. Jeżeli jest to konieczne ze względu na okoliczności sprawy, Policja może zatrzymać, a następnie umieścić w policyjnej 
izbie dziecka nieletniego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny, a zachodzi 
uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu, albo gdy nie można ustalić tożsamości 

nieletniego. 

§ 2. Uprawnienia Policji do zatrzymania nieletniego przysługują także Straży Granicznej, w zakresie jej właściwości. 

§ 4. Z zatrzymania nieletniego sporządza się protokół...

§ 5. Policja niezwłocznie zawiadamia rodziców albo opiekuna nieletniego o zatrzymaniu...

§ 6. O zatrzymaniu nieletniego należy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili zatrzymania, zawiadomić 
właściwy sąd rodzinny. 

§ 7. Zatrzymanego nieletniego należy natychmiast zwolnić i przekazać rodzicom albo opiekunowi, jeżeli: 

1) ustanie przyczyna zatrzymania; 
2) poleci to sąd rodzinny; 

3) nie został zachowany termin, o którym mowa w § 6; 

§ 9. W policyjnej izbie dziecka można również umieścić nieletniego zatrzymanego w trakcie jego samowolnego pobytu poza 
schroniskiem dla nieletnich albo poza młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym lub zakładem poprawczym...



A co kiedy nie zareaguję?
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązkównie dopełniając obowiązków, 
działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 115. § 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Art. 63. 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie Kodeks karny



Dziękuję za uwagę
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