
BEZPIECZEŃSTWO 
PODCZAS  

ORGANIZACJI  WYPOCZYNKU

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu



PREWENCJA 

monitorowanie

przeciwdziałanie

zapewnianie bezpieczeństwa

ochronawyprzedzanie

piecza kuratela

profilaktyka

zapobieganie

asekuracja



MOŻLIWE  ZAGROŻENIA

Dlaczego?

 poszukiwanie nowych przyjemnych wrażeń

 potrzeba uwolnienia się od stresu, napięć i problemów

 chęć akceptacji środowiska

 … 

Skąd?

 sklepy wielobranżowe

 sklepy zielarskie

 drogerie

 apteki

 Internet

 udzielanie odpłatne i nieodpłatne od „producentów”

 …

SUBSTANCJE  PSYCHOAKTYWNE



MOŻLIWE  ZAGROŻENIA

Czym?

 napoje  alkoholowe

 wyroby  tytoniowe

 narkotyki,  dopalacze

 tanie leki bez recepty  (na kaszel i alergie 

- zawierające kodeinę, pseudoefedrynę)

 inhalatory,  środki wziewne,  kosmetyki

 chemia  gospodarstwa domowego

 produkty spożywcze …

SUBSTANCJE  PSYCHOAKTYWNE



MOŻLIWE  ZAGROŻENIA
SUBSTANCJE  PSYCHOAKTYWNE

W składzie jakich leków znajduje się pseudoefedryna?

 Acatar, Acatar Zatoki (tabletki na katar i zatoki),
 Actirin (lek przeciwkaszlowy),
 Actifed (syrop na przeziębienie),
 Apselan (tabletki na katar, alergie, przeziębienie, zatoki)
 Aspirin Complex, (lek przeciwgorączkowy, na przeziębienie, katar)
 Cirrus (lek przeciwalergiczny),
 Claritine Active (tabletki na alergię),
 Disophrol Retard (tabletki przeciwalergiczne),
 Grypostop (tabletki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe i przeciwgorączkowe),
 Grypostop mix (proszek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwkaszlowym),
 Grypolek (tabletki na przeziębienie, grypę)
 Grippokaps (lek na grypę),
 Gripex, Gripex Noc (tabletki na grypę, przeziębienie),
 Ibum Extra (tabletki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne),
 Ibuprom, Ibuprom Zatoki (lek przeciwbólowy i na zatoki),
 MaxFlu (tabletki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe),
 Modafen (tabletki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne),
 Nurofen Antigrip (lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy),
 NeoAfrin (tabletki na alergię),
 Tabcin Impact (tabletki na kaszel),
 Sudafed (tabletki na katar, przeziębienie, grypę i alergię),
 Zyrtec D (tabletki przeciwalergiczne). 



ASPEKTY PRAWNE

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.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982 roku (z późn. zm.)



ASPEKTY PRAWNE

Art. 4. § 2. 

Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego,

ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję. 

Art. 4. § 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.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982 roku (z późn. zm.)



PODSTAWY  URUCHOMIENIA  PROCEDURY 

WYSTĄPIENIE 
ZAGROŻENIA

dla zdrowia dziecka
po użyciu środka 
odurzającego lub

po spożyciu alkoholu

rozpowszechnianiem 
środków odurzających 

(narkotyków, dopalaczy) 
lub alkoholu

dla zdrowia dziecka
w wyniku wypadku

w szkole lub poza nią



CEL  URUCHOMIENIA  PROCEDURY  

Zapewnienie

zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego 
wychowanków przebywających na obozach/koloniach 

w sytuacji zagrożeń wewnętrznych, 
związanych z rozprowadzaniem niebezpiecznych środków odurzających 

oraz 
odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”. 



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA   I
ZNALEZIENIE  na terenie obiektu
SUBSTANCJI  PSYCHOAKTYWNYCH

1. 
ZABEZPIECZENIE

 zachowanie szczególnych środków ostrożności;

 umieszczenie substancji w papierowej kopercie, 
„koszulce” biurowej itp.;

 przeniesienie substancji w bezpieczne miejsce 
np. do gabinetu dyrektora/kierownika;

 ustalenie (jeżeli to możliwe) okoliczności zdarzenia.

2. 
POWIADOMIENIE 
ORGANIZATORA

 opiekun/wychowawca przekazuje 
dyrektorowi/kierownikowi zabezpieczoną 
substancję oraz informacje o dotychczasowych 
ustaleniach;

 w przypadku nieobecności dyrektora/kierownika, 
dalsze czynności opiekun/wychowawca 
podejmuje samodzielnie.



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA   I
ZNALEZIENIE  na terenie obiektu
SUBSTANCJI  PSYCHOAKTYWNYCH

3. 
ZAWIADOMIENIE 

POLICJI
UWAGA! 

Ograniczenie się do zabezpieczenia 
narkotyku wyłącznie w ramach czynności 

wewnątrz obiektu, 
przy braku powiadomienia Policji, 

stanowi naruszenie art. 62.1. i art. 64 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 Dyrektor/kierownik/opiekun/wychowawca 
wzywa do szkoły Policję, w każdym przypadku 
ujawnienia substancji wyglądem 
przypominającej narkotyk;

 po przybyciu Policji, należy przekazać 
zabezpieczoną substancję oraz informacje
o ustaleniach dot. okoliczności zdarzenia.



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA   II
PODEJRZENIE  POSIADANIA  PRZEZ 

WYCHOWANKA NARKOTYKÓW /ALKOHOLU

1. 
ZABEZPIECZENIE

 odizolowanie wychowanka od grupy; 

 stała obecność przy wychowanku osoby z personelu 
- uniemożliwienie kontaktu z innymi osobami;

 polecenie wychowankowi - w obecności innej osoby 
z personelu wydania substancji (opróżnienia 
kieszeni, zawartości torby/plecaka, itp.);

 w przypadku dobrowolnego wydania substancji -
zabezpieczenie jej zgodnie z procedurą I;

 ustalenie okoliczności wejścia wychowanka
w posiadanie narkotyku/alkoholu.

UWAGA!
opiekun/wychowawca

nie może przeszukać 
wychowanka.



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA   II
PODEJRZENIE  POSIADANIA  PRZEZ 

WYCHOWANKA  NARKOTYKÓW/ALKOHOLU

2. 
POWIADOMIENIE 
ORGANIZATORA

 opiekun/wychowawca przekazuje 
dyrektorowi/kierownikowi zabezpieczoną 
substancję, wraz z informacją dot. okoliczności 
zdarzenia;

 w przypadku nieobecności dyrektora/kierownika, 
dalsze czynności opiekun/wychowawca podejmuje 
samodzielnie;

 do momentu przybycia Policji i rodziców -
wychowanek pozostaje pod opieką 
opiekuna/wychowawcy/dyrektora/ kierownika
lub innej dorosłej osoby.



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA   II
PODEJRZENIE  POSIADANIA  PRZEZ 
UCZNIA  NARKOTYKÓW / ALKOHOLU

3. 
POWIADOMIENIE 

RODZICÓW DZIECKA

 dyrektor/opiekun/… zawiadamia o zdarzeniu 
Policję oraz rodziców (opiekunów) dziecka;

 dyrektor/opiekun/… powiadamia rodziców/ 
opiekunów prawnych o obowiązujących na 
terenie obiektu procedurach;

 w przypadku braku możliwości skontaktowania 
się z rodzicami /opiekunami dziecka, należy 
zapewnić obecność wychowawcy/pedagoga;

 dyrektor/opiekun/… przeprowadza z 
wychowankiem, w obecności 
rodziców/opiekunów prawnych, rozmowę
o złamaniu obowiązującego na terenie obiektu 
prawa. 



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA   II
PODEJRZENIE  POSIADANIA  PRZEZ 
UCZNIA  NARKOTYKÓW / ALKOHOLU

4. 
ZAWIADOMIENIE 

POLICJI

 po przybyciu Policji, opiekun/dyrektor/… 
przekazuje wychowanka, zabezpieczoną 
substancję oraz informacje dotyczące 
okoliczności zdarzenia, udziela niezbędnych 
wyjaśnień.



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA   III
WYCHOWANEK POD  WPŁYWEM  
NARKOTYKÓW / ALKOHOLU

1. 
ZABEZPIECZENIE

 odizolowanie wychowanka od reszty grupy, 
zapewnienie stałej obecności osób
z personelu i uniemożliwienie kontaktu
z innymi osobami;

 ustalenie (jeśli to możliwe) okoliczności 
odurzenia się wychowanka (co zażył, od kogo 
nabył środek odurzający, itp.).

2. 
POWIADOMIENIE 
ORGANIZATORA

 przekazanie dyrektorowi/kierownikowi 
informacji dotyczących okoliczności zdarzenia
(w przypadku nieobecności, dalsze czynności 
opiekun/wychowawca podejmuje samodzielnie).



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA   III
WYCHOWANEK  POD  WPŁYWEM 
NARKOTYKÓW / ALKOHOLU

3. 
WEZWANIE 

POMOCY MEDYCZNEJ
/ RODZICÓW

 gdy istnieją okoliczności wskazujące na 
bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia 
dziecka, należy wezwać pogotowie ratunkowe 
oraz powiadomić rodziców/opiekunów dziecka;

 gdy nie zachodzą ww. okoliczności, należy 
rozważyć możliwość dowiezienia dziecka 
(wspólnie z rodzicem /opiekunem) do 
najbliższej placówki służby zdrowia, m.in. w celu 
poddania wychowanka badaniom przy pomocy 
specjalistycznych urządzeń (alkomatu, testerów 
narkotykowych, itp.);

 poinformować rodziców o obowiązującej 
procedurze postępowania, na wypadek 
znalezienia w szkole substancji 
psychoaktywnych.

UWAGA! 
W przypadku braku możliwości 

skontaktowania się z opiekunami dziecka, 
należy zapewnić udział 

wychowawcy/pedagoga szkolnego.



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA   III
WYCHOWANEK  POD  WPŁYWEM 
NARKOTYKÓW / ALKOHOLU

4. 
ZAWIADOMIENIE 

POLICJI

 Policję należy powiadomić w każdym 
przypadku, kiedy zachowanie dziecka wskazuje,
iż jest on pod wpływem narkotyków/alkoholu, 
przy czym w sytuacji, gdy wychowanek swoim 
zachowaniem stanowi zagrożenie dla życia lub 
zdrowia swojego lub innych osób, należy 
powiadomić Policję i jednocześnie wezwać 
pogotowie ratunkowe.



Na co warto zwrócić uwagę:

 zapach alkoholu, tytoniu, palonych liści

 opakowania po alkoholu, papierosach, woreczki strunowe 

 opakowania po lekarstwach

 kawałki folii aluminiowej

 bibuła papierosowa, zielony tytoń, lufki do palenia

 kadzidełka, odświeżacze

 przedmioty przypominające przedmioty domowego użytku

19



Co powinno zaniepokoić?:
Zachowanie:
 huśtawka nastrojów, naprzemienne ożywienie i ospałość, zmiany w porach 

spania;

 nadmierny apetyt lub brak apetytu;

 porzucenie dotychczasowych zainteresowań, zmiana grona przyjaciół, 
zwłaszcza na starszych od siebie 

 izolowanie się od innych domowników, zamykanie się w pokoju, niechęć do 
rozmów;

 zamykanie swojego pokoju na klucz, akcentowanie potrzeby prywatności;

 częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza;

 wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do narkotyków ;

 krótkie rozmowy telefoniczne prowadzone półsłówkami; 

 późne powroty lub nagłe wyjścia z domu ;

 bunt, łamanie obowiązujących w domu zasad;

 kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu;

 kłopoty z koncentracją;

 nadmierne reakcje na krytykę lub niewielkie  niepowodzenia;



Co powinno zaniepokoić?:

Wygląd zewnętrzny:

 nowy styl ubierania się 

 szybkie wychudzenie lub nagły wzrost masy

 przewlekły katar, krwawienie z nosa

 zaburzenia pamięci oraz toku myślenia

 przekrwione oczy, nadmiernie zwężone lub rozszerzone źrenice nie 
reagujące na światło 

 bełkotliwa, niewyraźna mowa

 brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny

 słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania

 ślady po ukłuciach, ślady krwi na bieliźnie, "gęsia skórka"



Zatrucie:

Objawy zatrucia substancjami psychoaktywnymi, 
takie jak: 

 utrata przytomności, 

 zaburzenia świadomości, 

 zatrzymanie oddechu, 

 nadmierne pobudzenie psychoruchowe

są bezwzględnymi wskazaniami 

do wezwania pogotowia ratunkowego!!! 



MOŻLIWE  ZAGROŻENIA

Czy aby na pewno kradzież?

 zagubienie rzeczy

 bezmyślne pozostawienie rzeczy na terenie obiektu

 dobrowolne przekazanie / fałszywe oskarżenie

Co robić?

 pomóc szukać (na terenie otwartym)

 za zgodą! mieszkańców pokoju (w obecności innych osób z personelu) 
wspólnie z lokatorami sprawdzić wnętrze pomieszczenia i rzeczy 
podręcznych; gdy brak zgody – powiadomić Policję o zdarzeniu

 (jeśli włamanie pod nieobecność lokatorów) ustalić z lokatorami co mogło 
zostać skradzione, zabezpieczyć pomieszczenie przed dostaniem się do 
środka osób postronnych i powiadomić Policję

 powiadomić rodziców/opiekunów wychowanka i wezwać na miejsce,
jeśli to konieczne

 rozpytać grupowo/indywidualnie grupę, wezwać do zwrotu, poinformować 
o możliwych konsekwencjach prawnych

KRADZIEŻE,  WŁAMANIA



MOŻLIWE  ZAGROŻENIA

Rodzaje przemocy?

 fizyczna – uderzanie, kopanie, duszenie, niszczenie mienia, …

 psychiczna – wyzwiska, poniżanie, zastraszanie, ordynarne odzywki, 
publikowanie ośmieszających zdjęć lub filmików, wysyłanie obraźliwych 
wiadomości

 bez użycia słów – pokazywanie wrogich gestów i min, manipulowanie relacjami

Co robić?

 przeprowadzić rozmowy indywidualne z ofiarą i sprawcą, ustalić źródło konfliktu

 zorganizować prelekcję na temat możliwych konsekwencji niewłaściwego 
zachowania  - odpowiedzialność prawna nieletnich zgodnie z Ustawą

 powiadomić rodziców/opiekunów o zdarzeniu, udzielić pomocy medycznej
(w przypadku obrażeń)

 zabezpieczyć dowody (filmiki, zdjęcia, wiadomości)

 powiadomić Policję 

PRZEMOC, HEJT



SPOSÓB  POSTĘPOWANIA 
ODMOWA  WSPÓŁPRACY 
PRZEZ  RODZICÓW

 Organizator/szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd 
Rodzinny lub Policję;

 powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury 
postępowania;

 szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia 
ucznia;

 szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby 
postępowania z uczniem; 

 szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym 
umieszczono ucznia; 

 szkoła monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego 
pełnoletniości. 



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ

podkom. Ewa Jaworska

Specjalista Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii 
Wydziału Prewencji

Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu


