


Preambuła 

Dziecko wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej,  

dlatego został stworzony niniejszy dokument w celu zapewnienia uczniom Szkoły 

Podstawowej nr  7 w Głogowie  nauki oraz rozwoju w atmosferze poszanowania, akceptacji  

i bezpieczeństwa. 

Naczelną zasadą działań podejmowanych przez pracowników naszej szkoły, a także 

wolontariuszy, stażystów i praktykantów jest kierowanie się interesem dziecka oraz działanie 

dla jego dobra. Wszyscy dążą do wszechstronnego rozwoju dziecka z poszanowaniem jego 

praw, traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. 

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników, ale również wolontariuszy, 

stażystów 

i praktykantów wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. 

Pracownicy szkoły, a także wolontariusze, stażyści, praktykanci działają w ramach 

obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych placówki oraz swoichkompetencji. 

 

 

Rozdział I 
Objaśnienie terminów 

 

§ 1 

 

1. Pracownik Szkoły - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. 

 

2. Pracownik administracji i obsługi szkoły – administracja, pracownicy kuchni, 

pracownicy sprzątający, konserwatorzy, pracownicy szatni, dozorcy. 

 

3. Osoby z zewnątrz - pracownicy firm i instytucji współpracujących ze szkołą, 

wolontariusze. 

 

4. Student – osoba odbywająca w szkole praktykę zawodową. 

 

5. Dziecko – każda osoba przyjęta do szkoły w toku postępowania rekrutacyjnego,  

po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności przez rodziców/ opiekunów 

prawnych, ucząca się w szkole do ukończenia 18. roku życia. 

 

6. Opiekun dziecka - osoba uprawniona do reprezentowania dziecka, w szczególności jego 

przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona  

na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym rodzic zastępczy). 

 

7. Zgoda opiekuna dziecka - pisemna zgoda, co najmniej jednego z opiekunów dziecka. 

Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy 

poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno - 

opiekuńczy. 

 

8. Krzywdzenie dziecka –  popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę 

dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zagrożenie dobra 

dziecka, w tym jego zaniedbywanie. 



Krzywdzenie dzieci to także bezczynność jednostki, instytucji, społeczeństwa, a także 

rezultat takiej bezczynności, który ogranicza równe prawa dzieci i zakłóca ich optymalny 

rozwój. 

 

Można wyróżnić cztery wymiary tego zjawiska: 

 

 Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działanie wobec dziecka, które powoduje 

celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem 

przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia 

wewnętrzne. 

 Przemoc emocjonalna - naruszenie godności osobistej, ukierunkowana jest na 

wyrządzanie szkody psychicznej poprzez wyzywanie, warunkowanie miłości, 

emocjonalne odrzucenie, zastraszanie, nieposzanowanie potrzeb, nadmierne 

wymagania w stosunku do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka itp. 

 Wykorzystywanie seksualne – obejmuje każde zachowanie osoby, które 

prowadzi doseksualnego zaspokojenia kosztem dziecka. 

 Zaniedbanie – brak zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, zarówno 

fizycznych (np.właściwe odżywianie, ubranie, ochrona zdrowia, edukacja), jak  

i psychicznych (poczuciebezpieczeństwa, doświadczenie miłości, troski itp.). 

9. Osoba odpowiedzialna za Internet - wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba, 

sprawującanadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie placówki oraz 

nad bezpieczeństwem dzieci wInternecie: nauczyciel informatyki. 

10. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem - 

wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją 

Polityki ochrony dzieci w szkole: pedagog szkolny. 

11. Dane osobowe dziecka - każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka. 

12. Zespół interwencyjny– zespół powołany przez dyrektora Szkoły w przypadkach 

podejrzeniakrzywdzenia dziecka składający się z: pedagoga szkolnego, wicedyrektora 

szkoły, wychowawcy klasy – oddziału, którego dotyczy dany problem. 

13. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – to dokument regulującymkwestie 

ochrony dzieci przed krzywdzeniem orazzapewnienia dzieciom bezpieczeństwa 

podczas realizacji zadań szkoły.Polityka ułatwia rozpoznawanie i reagowanie  

na niepokojącesytuacje, ustanawia jasne procedury postępowania. 

 

 

Rozdział II 
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci 

 

§ 1 

 

1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają 

uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. 
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki podejmują 

przedewszystkim działania w oparciu o „SZKOLNE PROCEDURY DZIAŁAŃ 

INTERWENCYJNYCH NAUCZYCIELI”(dostępne dla wszystkich na stronie www 

szkoły), a także rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty 

wsparciai motywując ich do szukania dla siebie pomocy. 

3. Pracownicy monitorują poprzez codzienne obserwacje, rozmowy z dzieckiem, rodzicami, 



innymi pracownikami oraz instytucjami wspomagającymi ochronę dziecka, sytuację  

i dobrostandziecka, aż do stwierdzenia braku jakichkolwiek czynników ryzyka. 

 

 

Rozdział III 
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka: 

 

w rodzinie 
 

§ 1 

 

1. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest dotknięte przemocą w rodzinie nauczyciel/ 

wychowawca/ pedagog szkolny, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”, ma obowiązek  rozpocząć 

ww. procedurę. 

2. Wypełnia formularz „Niebieska Karta - A”: 

 

 w obecności ofiary - dziecka: 
 

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności 

podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, 

opiekuna prawnego lub faktycznego. 

Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec 

dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka 

przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art.115 §11 

Kodeksu Karnego czyli np. babci, dziadka czy rodzeństwa. 

 

 bez udziału ofiary: 

 

Jeżeli nie ma takiej możliwości, by dziecku towarzyszyła osoba pełnoletnia – najbliższa  

z rodziny. 

3. Po wypełnieniu formularza „A”, osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie – przekazuje się formularz – B. Formularza tego nie daje się 

dziecku, ani sprawcy przemocy, jedynie rodzicowi, opiekunowi prawnemu i faktycznemu 

albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. 

4. W terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” Dyrektor Szkoły 

przekazuje oryginał tej karty Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego  

do MOPS-u. 

5. W ramach procedury przedstawiciel oświaty: 

 udziela kompleksowych informacji o możliwości uzyskania pomocy, w szczególności 
psychologicznej, prawnej, socjalnej; 

 organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia ofiary; 

 diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że dotknięta 

jest przemocą w rodzinie, w szczególności wobec dzieci; 

 pedagog szkolny, na terenie placówki,  obejmuje dziecko/ofiarę przemocy pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. 

 

 

 



§ 2 

 

1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik  

nr 1doniniejszej Polityki. 

2. Wszyscy pracownicy placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem 

obowiązkówsłużbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym 

związane, sązobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając 

informacjeprzekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych. 

 

§ 3 

 

1. W przypadku, gdy podejrzewamy, że zagrożone jest dobro dziecka, należy powiadomić 

SądRodzinny i Nieletnich w Głogowie. 

2. W przypadku podejrzenia przestępstwa należy powiadomić policję lub prokuraturę, 

właściwe ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa. 

3. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka Dyrektor wzywa policję 

i karetkę pogotowia. 

4. W przypadku, gdy nie podejrzewamy krzywdzenia, ale widzimy, że rodzina przeżywa 

trudności,zachęcamy ją do szukania dla siebie wsparcia. W tym celu pedagog szkolny 

podaje adresy: 

ośrodka pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodka interwencji 

kryzysowej bądź ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie czy też innej organizacji 

świadczącej pomoc dla rodzica i dziecka, organizacji pozarządowej zajmującej się 

pomocądziecku i rodzinie, w okolicy zamieszkania rodziny. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku podjęcia przez pracownika administracyjnego, pracownika obsługi 

podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone,pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki 

służbowej i przekazania uzyskanej informacjidyrektorowi szkoły. 

 

 

przez pracownika placówki 
 

§ 5 

 

1. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka przez pracownika w szkole zgłasza problem 

dyrektorowi szkoły, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektorowi . 

2. Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę 

wyjaśniającą z pracownikiem szkoły podejrzanym o krzywdzenie.  

3. Dyrektor informuje pracownika o obowiązku złożenia zawiadomienia o zdarzeniu  

na policję lub do prokuratury (art.304 k.p.k.) i składa powyższe zawiadomienie.  

4. W przypadku podjęcia działań niwelujących nieodpowiednie zachowanie pracownika, 

utrzymany jest monitoring zachowania pracownika placówki przez dyrektora szkoły.  

5. Jeśli plan działań przyniósł oczekiwane efekty, działania naprawcze są zakończone.  

6. W przypadku braku efektu zaplanowanych działań, dyrektor szkoły w stosunku  

do pracownika podejmuje procedury wynikające z Karty Nauczyciela lub Kodeksu Pracy. 

 

 

 



§ 6 

 

1. Dyrektor szkoły prowadzi rozmowę wyjaśniającą z uczniem w obecności psychologa, 

jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

2. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, wdrażany jest plan pomocy dziecku. 

3. Plan pomocy dziecku zawiera wskazania dotyczące: 

 podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa 

( zajęcia z pedagogiem/psychologiem), w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia  

do odpowiedniej instytucji; 

 wsparcia, jakie instytucja zaoferuje dziecku (porady pedagoga/psychologa   
i Rzecznika Praw Ucznia dla ucznia i jego rodziców, szczególna opieka wychowawcy 

i nauczycieli); 

 skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeśli istnieje taka 
potrzeba (skierowanie na terapię psychologiczną lub konsultację psychologiczną  

do poradni psychologiczno- pedagogicznej). 

4. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony przez pedagoga w obecności wychowawcy klasy 

rodzicom/opiekunom prawnym dziecka z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.  

5. Wychowawca klasy monitoruje przebieg realizacji planu i jego skutków względem 

dziecka: 

 sprawdza czy zaplanowane działania przyniosły efekt poprawy sytuacji dziecka  
w placówce, 

 czy zaistniała poprawa samopoczucia dziecka; jeśli tak, działania pomocowe zostają 

zakończone.  

 

 

przez rówieśników 
 

§ 7 

 

1. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w szkole przez rówieśników lub 

krzywdzone dziecko zgłasza problem do wychowawcy klasy i  do pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca wraz z pedagogiem powinien przeprowadzić dokładną rozmowę z osobą 

poszkodowaną oraz z dzieckiem/dziećmi oskarżonymi o krzywdzenie swojego kolegi, 

bądź koleżanki. Po przeprowadzeniu takich rozmów wychowawca wraz z pedagogiem 

powinien opracować plan pomocowy dziecku – ofierze i dziecku – sprawcy, by 

wyeliminować zachowania niepożądane w grupie. 

3. W przypadku bardziej skomplikowanym pedagog szkolny powinien zgłosić problem  

dodyrektora szkoły. 

4. Dyrektor powołuje zespół wychowawczy, w skład którego mogą wchodzić: 

wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły oraz inni nauczyciele, pracownicy szkoły, którzy 

znają problem i mogą przyczynić się do jego rozwiązania. 

5. Szczegółowe przypadki krzywdzenia dzieci przez rówieśników rozwiązywane są w 

oparciu o „Szkolne procedury działań interwencyjnych nauczycieli w Szkole Podstawowej 

nr 7 w Głogowie”: 

 

a) Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 

 

 Należy niezwłocznie powiadomić  o fakcie dyrektora szkoły. 

 Pielęgniarka lub osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły udzielają pierwszej 

pomocyprzedmedycznej, a w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia 



Dyrektor, pielęgniarka lub  nauczyciel będący świadkiem zdarzenia wzywa 

pogotowie. 

 Dyrektor powiadamia rodziców ucznia. 

 Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia zabezpiecza ewentualne 
dowodyprzestępstwa, (np. ostre przedmioty). 

 Dyrektor  niezwłocznie wzywa policję. 
 

 

b) Procedura postępowania wobec ucznia w przypadku zachowań agresywnych. 

 

 Rozmowa wyjaśniająca prowadzona przez nauczyciela lub wychowawcę. 

 Wpisanie informacji do e-dziennika. Wspólne poszukiwanie sposobu naprawy 

sytuacji. 

 Powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów. 

 Jeśli zachowania agresywne powtarzają się, pedagog proponuje formy wsparcia 
 izawiera z uczniem kontrakt. 

 W przypadku kolejnego zachowania agresywnego wezwanie rodziców/ 

prawnych opiekunów i poinformowanie o konsekwencjach, w tym możliwości 

otrzymania nagany Dyrektora Szkoły 

 Jeśli nieprawidłowe relacje ucznia z rówieśnikami nadal się utrzymują, 
wychowawca przy współpracy z pedagogiem, w porozumieniu z rodzicami 

dziecka/prawnymi opiekunami, kieruje ucznia na badania specjalistyczne poza 

szkołą. 

 W przypadku powtarzających się zdarzeń, które wskazują na nieskuteczność 
podjętych działań, pedagog, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i 

wychowawcą, kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną 

dziecka. 

 W każdym przypadku, gdy konflikt dotyczy agresora i ofiary, wychowawca - 
oprócz konsekwencji wobec agresora – zobowiązany jest do udzielenia wsparcia 

zarówno ofierze jak i agresorowi. 

 W zależności od stopnia zachowań agresywnych ucznia, można ominąć kolejne 

kroki procedury i zastosować działania adekwatne do stopnia nieprzestrzegania 

przez ucznia regulaminu szkoły. 

 W przypadku rażącego naruszenia szkolnego prawa, sytuacji niebezpiecznych 
dla zdrowia i życia, zwołuje się Zespół Wychowawczy, który opracowuje 

jednolite strategie działań. 

 

c) Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy. 

 

 Ustalenie okoliczności zdarzenia: rodzaj materiału, sposób jego 
rozpowszechniania, ewentualne ustalenie sprawcy oraz świadków zdarzenia. 

 Poinformowanie o fakcie pedagoga szkolnego oraz dyrektora. 

 Włączenie nauczyciela informatyki, szczególnie na etapie zabezpieczania 
dowodów i ustalania tożsamości sprawcy / należy zanotować datę i czas 

otrzymania materiału, treść wiadomości oraz jeśli to możliwe, dane nadawcyadres 

użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres strony 

WWW, na której ukazały się szkodliwe treści itp.  

 Należy bezwzględnie skontaktować się z policją - zgodnie z kodeksem polskiego 
prawa, które mówi o obowiązku zawiadamiania o przestępstwie, 



 Jeśli sprawca jest uczniem , należy przeprowadzić rozmowę w celu ustalenia 

okoliczności oraz przyczyn zajścia oraz poszukania rozwiązania sytuacji 

konfliktowej. 

 W przypadku, gdy w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy 
przeprowadzić rozmowę ze wszystkimi z osobna, zaczynając od lidera grupy. 

 Nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy. 

 Należy powiadomić o zdarzeniu rodziców sprawcy i opracować wspólny plan 
działania, do którego zobowiązany jest uczeń, objęcie sprawcy opieką 

psychologiczno-pedagogiczną. 

 Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec ucznia-sprawcy. 

 Należy podjąć działania wobec ofiary cyberprzemocy - wsparcie psychiczne  
imonitoring sytuacji ucznia. 

 W sytuacji, gdy przypadek cyberprzemocy wymaga założenia sprawy sądowej, 
szkoła powinna powiadomić o takiej ewentualności rodziców ofiary oraz ucznia. 

 Ochrona świadków cyberprzemocy, zapewnienie im dyskrecji i poufnego 

postępowania. 

 Sporządzanie dokumentacji z zajścia przez pedagoga szkolnego. 

 Powiadomienie sądu rodzinnego, jeżeli zaistniałego przypadku cyberprzemocy 
nie można rozwiązać przy użyciu środków wychowawczych jakimi dysponuje 

szkoła. 

 

 

Rozdział IV 
Zasady ochrony danych osobowych dziecka 

 

§1 

 

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 922) 

2. Pracownik szkoły ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które 

przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczania danych osobowych 

przed nieuprawnionym dostępem. 

3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym  

na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Pracownik szkoły jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka  

i udostępnienia tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 

poz. 1390). 

§2 

 

 Pracownik szkoły może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych 

lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób 

uniemożliwiający identyfikację dziecka. 

§3 

 

1. Pracownik szkoły nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani  

o jego opiekunie. 



2. Pracownik szkoły, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się  

z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych 

przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik instytucji podaje 

przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka. 

3. Pracownik szkoły nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi. 

4. Pracownik szkoły nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie 

dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik instytucji jest 

przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana. 

5. Pracownik szkoły, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może się wypowiedzieć  

w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna,  

po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna. 

 

§4 

 

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane 

pomieszczenia szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. 

2. Dyrektor szkoły, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca 

obsłudze placówki przygotować wybrane pomieszczeniew celu realizacji materiału 

medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie 

instytucji dzieci. 

 

 

Rozdział V 
Zasady ochrony wizerunku dziecka 

 

§ 1 

 

1. Pracownicy szkoły uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, 

zapewniają ochronę wizerunku dziecka. 

§ 2 

 

1. Opiekun dziecka wyraża pisemną zgodę (załącznik nr 2) na utrwalanie wizerunku 

dziecka podczas pierwszego zebrania z wychowawcą klasy. 

2. Pracownikowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania 

wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie placówki bez pisemnej 

zgody opiekuna dziecka. 

3. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych opiekuna 

dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.   

4.  Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, 

krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie i rozpowszechnienie 

wizerunku dziecka nie jest wymagana.  

 

§ 3 

 

1. Upublicznienie przez pracownika placówki wizerunku dziecka utrwalonego  

w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody 

opiekuna dziecka .   

2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, 

gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie 



wykorzystywany  (np. że zostanie umieszczony na stronie www.youtube.pl w celach 

promocyjnych). 

 

Wytyczne dotyczące utrwalania wizerunku dziecka (zdjęcia, film): 

a) Wszystkie dzieci muszą być ubrane. 

b) Zarejestrowane obrazy powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych 

przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.  

c) Upewnij się, że fotograf lub osoba filmująca nie spędza czasu z dziećmi ani nie ma  

do nich dostępu bez nadzoru.   

d) Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci 

należy zgłaszać i rejestrować podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące 

zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.  

 

Wytyczne dotyczące publikowania wizerunków dzieci: 

a) Używaj tylko imion dzieci; nie ujawniaj zbyt wielu szczegółów dotyczących ich 

miejsca zamieszkania, szkoły czy zainteresowań.  

b) Staraj się wykorzystywać obrazy pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców  

i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach i reprezentujące różne 

narodowości.  

c) Poproś specjalistów o radę w sprawie zamieszczania obrazów dzieci na stronie 

internetowej. 

 

 

Rozdział VI 
Zasady dostępu dzieci do Internetu 

 

§ 1 

 

1. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, jest zobowiązana podejmować 

działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować 

oprogramowanie zabezpieczające. 

2. Na terenie szkoły dostęp dziecka do Internetu możliwy jest pod nadzorem nauczyciela  

na lekcjach zajęć komputerowych, pozalekcyjnych i innych. 

3. Pracownik szkoły czuwa nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci 

podczas zajęć. 

4. O bezpieczeństwie korzystania z Internetu mówi regulamin pracowni komputerowej. 

5. Szkoła ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania  

z Internetu. 

§ 2 

 

1. Osoba odpowiedzialna za Internet zapewnia, by na wszystkich komputerach na terenie 
placówki z dostępem do Internetu było zainstalowane i aktualizowane: 

a. oprogramowanie filtrujące treści internetowe 

b. oprogramowanie antywirusowe 

2. wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu oprogramowania są aktualizowane  

przez nauczyciela informatyki. 

http://www.youtube.pl/


3. Wyznaczony pracownik szkoły na bieżąco sprawdza, czy na komputerach z dostępem  

do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia 

niebezpiecznych treści ustala, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzania 

4. Informacje o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzania 

niebezpiecznych treści wyznaczony pracownik placówki przekazuje dyrektorowi, 

pedagogowi szkolnemu/psychologowi, wychowawcy klasy. 

5. Pedagog/psycholog przeprowadza z takim dzieckiem rozmowę na temat bezpieczeństwa 

w Internecie. 

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy pedagog/psycholog uzyska informacje,  

że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w rozdziale III  niniejszej 

Polityki. 

 

 

Rozdział VII 
Zasady bezpiecznych relacji personel szkoły – dziecko.  

 

§1 

 

1. Zasady bezpiecznych relacji z dzieckiem określają, jakie zachowania pracowników są 

dozwolone, a jakie są niedozwolone w stosunku do dziecka. Wszyscy pracownicy są 

zobowiązani do przestrzegania zasad w szkole. 

 

§ 2 

 

1. Zasady bezpiecznych relacji są dostosowane do realiów funkcjonowania placówki  

i dotyczą następujących obszarów:  

 

 kontakt fizyczny z dzieckiem jest zjawiskiem nieuchronnym.  
 

Przykładowe formy takiego kontaktu, to:  

 pomoc w czynnościach związanych z wyjściem na spacer, odprowadzeniem  

do świetlicy, na pływalnię, w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w czynnościach 

pielęgnacyjnych, higienicznych dzieci młodszych,  

 reagowanie na potrzeby emocjonalne szczególnie dziecka młodszego np. poprzez 

przytulenie się do dorosłego, etc; kontakty tego typu powinny mieć miejsce 

najlepiej w obecności osób trzecich, przestrzeniach otwartych, pomieszczeniach 

monitorowanych, co w razie wątpliwości służyć powinno ich obiektywizacji, 

 stanowcze interwencje wychowawcze prowadzone w bezpośrednim kontakcie 

fizycznym są dopuszczalne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dotyczących: 

konfliktów pomiędzy podopiecznymi (rozdzielenie zwaśnionych, przytrzymanie, 

obezwładnienie), działań z zakresu pomocy przedmedycznej (działania ratunkowe 

związane z udzieleniem pierwszej pomocy), zagrożenia lub paniki spowodowanej 

czynnikami zewnętrznymi (pożar, intensywne zjawiska atmosferyczne, 

niebezpieczne zachowania osób trzecich itp.).  

 

Niedopuszczalne są intencjonalne zachowania wzbudzające poczucie zagrożenia 

lub noszące znamiona:  

 



 przemocy fizycznej (np. popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, 

kopanie, szarpanie, spoliczkowanie, etc...),  

 erotyzowania relacji (flirt, dwuznaczny żart, rozmowa, czy choćby wyzywające 

spojrzenie),  

 seksualizacji relacji (obcowanie płciowe i inne czynności seksualne);  

 

 komunikacja werbalna z dzieckiem pozbawiona akcentów wrogich, arogancko - 

agresywnych, złośliwie - ironicznych, wulgarnych nie może:  

 

 wzbudzać w dziecku poczucia zagrożenia (groźby, wyzwiska, krzyk),   
 obniżać, niszczyć poczucia wartości (np. wyzwiska, krzyk, negatywne ocenianie, 

reakcja nieadekwatna do sytuacji, wzbudzanie poczucia winy),  

 upokarzać (publiczne wyszydzanie, naigrywanie się, ośmieszanie),  

 naruszać granic (nie zachowywanie odpowiedniego dystansu, obcesowość, 

podteksty o charakterze erotycznym);  

 

 równe traktowanie polegające na obdarzaniu taką samą troską i uwagą wszystkie 

dzieci oznacza, że niedozwolone jest:  

 

 wyłączne skupianie uwagi na wybranych dzieciach z jednoczesnym ignorowaniem 

potrzeb innych,  

 nieuzasadnione dawanie przywilejów tylko wybranym i pozbawianie ich 

pozostałych, 

 nierówne i niesprawiedliwe przydzielanie zadań – nieadekwatne do możliwości  

i wieku,  

 zwalnianie z wykonywania obowiązków - w nieuzasadnionych sytuacjach,  

 godzenie się, brak reakcji na nieformalną hierarchie grupową,  

 dominacja w grupie przez negatywne jednostki, ustalanie przez nie i wdrażanie 

nieformalnych zasad,  

 przyzwolenie na wykorzystywanie młodszych i słabszych wychowanków przez 

silniejszych;  

 

 kontakty bezpośrednie i online z dzieckiem poza placówką powinny być:  
 

 wcześniej omówione w gronie kadry zespołu, mieć zaakceptowany plan, cel,  

 ściśle powiązane z wykonywaniem obowiązków służbowych, opiekuńczo 

wychowawczych (np. towarzyszenie w realizowanych poza placówką ważnych  

dla dziecka wydarzeniach wymagających wsparcia osoby dorosłej, zorganizowane 

przez placówkę wyjazdowe formy wakacyjne, etc),  

 dokumentowane (zapisy w dokumentacji pracy wychowawczej, możliwość 

wykonania kopii/wydruku korespondencji mailowej, sms - owej, zapisów  

na portalach społecznościowych,  

 odbywać się w miarę możliwości z wykorzystaniem sprzętu służbowego, 

 niedopuszczalne jest utrzymywanie takich kontaktów celem zaspokojenia przez 

dorosłego własnych potrzeb społecznych lub emocjonalnych, namawiania  

do zachowań niezgodnych z prawem, dających poczucie bycia faworyzowanym, 

wyróżnianym; 

 

 

 



 transport, przemieszczanie się i warunki noclegowe:  

 organizacja „bezpiecznej drogi do i ze szkoły” z uwzględnieniem wieku, poziomu 

dojrzałości społecznej i samodzielności dziecka,  

 organizacja transportu na konkursy, turnieje itp. tylko z wykorzystaniem 

uprawnionych osób, 

 organizacja transportu, noclegu poza placówką powinna być uzasadniona  

(np. wyjazd na wycieczkę szkolną lub wakacyjny),  

 opieka nad dziećmi w sytuacjach wyjazdowych (np. wyjazd wakacyjny, etc) 

zapewniona przez więcej niż jedną osobę,  

 przy organizacji noclegu i zakwaterowania brane pod uwagę jest pokrewieństwo, 
relacje i płeć podopiecznych;  

 

 czynności higieniczno - pielęgnacyjne:  

 mają służyć przede wszystkim higienie osobistej i zdrowiu,  

 wykonywane w odpowiednich warunkach zapewniających uszanowanie 

intymności w tego typu czynnościach,  

 niedozwolone są zachowania obcesowe naruszające prywatność i intymność, 

 aktywność pracownika powinna być poprzedzona zgodą wychowanka, a jej 

zasadność powinna być uzależniona od stopnia samodzielności dziecka i wcześniej 

z nim omówiona,  

 ingerencje w sytuacjach wychowawczo wątpliwych powinny być stopniowalnie 

poprzedzone kontaktem słownym, odbywać się w miarę możliwości w obecności 

osób trzecich i być jednoznacznie uzasadnione (zagrożenie dobra lub 

bezpieczeństwa dziecka, grupy);  

 

 dyscyplinowanie dziecka definiowane jako narzędzie „informacji zwrotnej", 
komunikujące dzieciom, że ich postawa w danej sytuacji nie jest właściwa, sprzeczna 

z oczekiwaniami i/lub nieefektywna; dyscyplina ma pobudzać do uczenia się, a nie 

powodować krzywdę dziecka; wiąże się ze stawianiem granic, kształtowaniem 

trwałego system wartości, adekwatnego poziomu samooceny oraz umiejętności 

podejmowania trafnych decyzji; niedopuszczalne są wszelkie formy dyscyplinowania 

mające na celu upokorzenie, poniżenie oparte na wykorzystywaniu przewagi:  

 fizycznej (agresja, stosowanie kar fizycznych, środków przymusu bezpośredniego, 

krępowanie, izolowanie; uniemożliwianie realizacji podstawowych potrzeb 

fizjologicznych - pozbawianie snu, pokarmu, ekspozycja na zimno, ciepło itp.; 

prace fizyczne nieadekwatne do możliwości, dopuszczanie się zachowań  

o charakterze seksualnym)  

 psychicznej (dominacja poprzez krzyk, groźby, wzbudzanie poczucia winy, 

naruszanie poczucia własnej wartości, lekceważenie potrzeb psychicznych np. 

bezpieczeństwa, przynależności, miłości, symulacje wzbudzające strach i obawy  

o życie własne i rodziny)  

 

2. W celu obiektywizacji zgłaszanych sytuacji problemowych, w placówce funkcjonuje 

monitoring wizyjny terenu zewnętrznego oraz określonych pomieszczeń wewnętrznych.  

3. Sposób wykorzystywania zapisów monitoringu określają procedury wewnętrzne placówki 

z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

4. Informacje na temat dziecka udzielane są jedynie jego rodzicom/ prawnym opiekunom. 

5. W sytuacjach konfliktowych pomiędzy rodzicami szkoła nie jest stroną. Jeżeli rodzic nie 

ma odebranej władzy rodzicielskiej lub orzeczonego zakazu kontaktów z dzieckiem – 

szkoła nie odmawia mu udzielenia informacji o dziecku. 





Załącznik nr 1 

 

KARTA INTERWENCJI 

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………… 

2. Przyczyna interwencji(forma krzywdzenia) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………........................................................................... 

3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia 

………………………………………………………………………………………………….. 

Data …………………………………………………………………………………………… 

Działanie……………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………..…………………………………………………………………………

………........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

5.Spotkania z opiekunami dziecka 

Data ……………………………………………………………………………………………. 

Opis spotkania ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

………….......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

6. Forma podjętej interwencji(zakreślić właściwe) 

• zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 

• wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny, 

• inny rodzaj interwencji. Jaki? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………...............................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 



7. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data 

interwencji 

………………………………………………………………….………………………………

…………………………….......................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli instytucja uzyskała 

informacje o wynikach/działania placówki/działania rodziców. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………….................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku ucznia Szkoły Podstawowej Nr7  

w Głogowie w celach zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 roku tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 922) w okresie nauki w szkole – 

………………………………………………………………………………………….. 

Lp.  Imię i nazwisko rodzica  podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

 



Załącznik nr 3 

 

 

OBSZARY DIAGNOZY SYTUACJI DZIECKA WEWNĄTRZ 

PLACÓWKI/ CZYNNIKI RYZYKA: 
 

INFORMACJE O RODZINIE  

 struktura rodziny (wielopokoleniowa, wielodzietna, pełna, niepełna) 

 wiek rodziców 

 zmiany w strukturze rodziny (rozwód, śmierć, pojawienie się nowego dziecka, rozłąka, 

zmiana w sprawowaniu opieki nad dzieckiem) 

 sytuacja materialna (praca – pracoholizm, brak pracy), rodzina pod opieką OPS,  brak 

stabilizacji mieszkaniowej, złe warunki materialne, złe warunki mieszkaniowe,  

 problemy z uzależnieniem 

 choroby somatyczne przewlekłe, hospitalizacja rodzica, upośledzenie umysłowe rodzica, 

choroby psychiczne,  

 bezradność, brak kompetencji życiowych 

 agresja rodzica (wobec dziecka, otoczenia)  

 brak albo trudności w rozpoznawaniu potrzeb dziecka i ich zaspokajaniu 

 nadopiekuńczość wobec dziecka  

 brak dbałości o higienę (osobistą, otoczenie)  

 przemoc w rodzinie 

 postawy rodzicielskie i metody wychowawcze,  

 problemy w relacjach w rodzinie  

 czas wolny spędzany w domu,  

 karalność rodzica – wszczęte postępowanie/wyrok, kurator  

 interwencje policji 

 

INFORMACJE O DZIECKU (stan zdrowia, historia, rozwój) 

 brak opieki lekarskiej podczas ciąży,  

 przebieg porodu, poród bez pomocy medycznej 

 brak regularnych szczepień, brak opieki lekarskiej nad dzieckiem 

 wady rozwojowe, wrodzone, nabyte, upośledzenie, dysfunkcje, niepełnosprawność 

dziecka 

 dziecko „ niechciane”  

 przebyte choroby / ilość wizyt (pobytów) w szpitalu, skłonność do zachorowań,  

 nieprawidłowy stosunek rodzica do obciążeń zdrowotnych dziecka / nieprzestrzeganie 

wizyt lekarskich / nieadekwatność wymagań i oczekiwań 

 zaburzenie rozwoju: poznawczego, psychoruchowego, emocjonalnego, społecznego 

 lękliwość, wycofanie,  

 problemy w jedzeniu (dziecko je nieadekwatnie, co do jakości i ilości) 

 problemy dziecka z realizowaniem potrzeb fizjologicznych (moczenie się, 

zanieczyszczanie się),  



 problemy ze snem, np. koszmary senne, problemy z zaśnięciem, wstawaniem za wcześnie  

 absencja dziecka w szkole (częsta, nieuzasadniona) 

 

 

OBSERWACJA ADAPTACJI W PLACÓWCE 

 zaniedbana higiena dziecka, nieodpowiednie ubranie dziecka,   

 siniaki i inne oznaki na ciele  

 głodne, zabierające innym jedzenie 

 agresywne zachowanie 

 opóźnienie w rozwoju (np. własna mowa, brak samoobsługi-ubieranie, higiena, 

jedzenie) 

 przemoc odzwierciedlana w zabawach 

 przetrwały płacz, nieprzyjmowanie pomocy ze strony nauczyciela jako zespół 

utrzymujących się zachowań  

 tiki nerwowe, nadmierne fantazjowanie 

 rysunek dziecka wyraźnie zaznaczający intymne części ciała 

 opowieści dziecka, sformułowania (wyrażenia, wulgaryzmy),  

 unikanie odpowiadania o tym co dzieje się w domu 

 wchodzenie w bliskie relacje z osobą dorosłą (obcą) 

 unikanie kontaktu (dziecko się nie bawi) 

 obniżony nastrój dziecka (smutne) 

 nieadekwatność wyrażanych emocji do sytuacji 

 nadmierne poszukiwanie akceptacji i uwagi  

 stała niechęć do powrotu do domu 

 przedłużający się stres adaptacyjny 

 moczenie, zanieczyszczanie się 

 

OBSERWACJA ZMIANY U DZIECKA  

A. zmiana w zachowaniu (nagła)  

 niestabilność emocjonalna, zmiana nastroju 

 lękliwość, płaczliwość, histeria 

 apatia lub agresja do dziecka / do opiekuna, autoagresja,   

 wycofanie aktywności, brak zaangażowania w zabawę, izolowanie się,  

 agresja – w zabawie lub słowna,   

 odzwierciedlanie w zabawie patologicznego życia rodzinnego, seksualnych 

zachowań,   

 objawy fizjologiczne (moczenie się, zły stan zdrowia fizycznego) 

 zmiana w sposobie komunikowania się (jąkanie, mutyzm, słowotok) 

 zachowania o charakterze seksualnym 

 izolacja (od grupy, od dorosłych, odcięcie od bodźców) 

 unikanie kontaktu lub przeciwnie nadmierna potrzeba  

 nadwrażliwość dotykowa, nadwrażliwość na dźwięki,  

 brak apetytu lub wzmożony apetyt, nadpobudliwość, apatia, senność, zmęczenie,  

 



B. zmiana wyglądu 

 higiena, ubranie,  

 stan fizyczny – chore, zmiana wyglądu,  

 siniaki, zadrapania  

 unikanie kontaktu fizycznego, niechęć przed rozbieraniem np. gimnastyka 

 

RELACJA DZIECKO - RODZIC  

 reakcja dziecka na widok rodzica: płacz, krzyk, ucieczka, niezadowolenie, strach, 

niepokój, niechęć wyjścia do domu, preferowanie mamy lub taty,  

 sposób kontaktu rodzica z dzieckiem: unikanie kontaktu, negatywny sposób 

wydawanie poleceń, krzyk, szarpanie, obojętność, pospieszanie, przytulanie,  

 reakcja rodzica na widok dziecka: obojętność, brak kontaktu fizycznego i 

emocjonalnego,  brak zainteresowania tym, co dziecko przeżyło w szkole, zbyt duży 

kontakt fizyczny,  przezywanie, brak zwracania się po imieniu, ubliżanie, poniżanie, 

nieadekwatne do wieku dziecka  wymagania 

 brak zainteresowania rodzica dzieckiem: absencja na spotkaniach, imprezach 

szkolnych i zajęciach otwartych, brak wiedzy o podstawowym funkcjonowaniu 

dziecka,  brak wsparcia  

 brak reakcji  rodzica w odpowiedzi na zachowanie dziecka (dziecko „agresywne”) 

 nadopiekuńczość rodzica, sztuczność, nieadekwatność zachowania rodzica 

 wspólne sporządzanie czasu z dzieckiem  

 chęć i sposób opowiadania o rodzinie 

 

RELACJA RODZIC – PLACÓWKA/ PRACOWNICY PLACÓWKI 

 unikanie kontaktu z placówką  

 przekazywanie prawdziwych/nieprawdziwych informacji o dziecku,  

 labilność emocjonalna rodzica  + częsty brak dziecka w placówce  

 zaprzeczanie, oszukiwanie 

 brak wysłuchiwania uwag ze strony pracowników placówki 

 postawa roszczeniowa wobec nauczyciela i dyrekcji (żądania, pretensje) 

 bezradność  

 wybuchowość, wypieranie, agresja werbalna 

 rodzic pod wpływem środków odurzających 

 wikłanie placówki w konflikty w rodzinie 

 częste nieodebranie na czas dziecka  

 nadmierna (skrajnie) opiekuńczość 

 brak wywiązywanie się z realizacji ustaleń, umów  

 podważanie kompetencji i uprawnień  

 nieadekwatne obciążanie pracowników placówki odpowiedzialnością   

 arogancki stosunek rodziców do nauczycieli 

 zaangażowanie/wycofanie 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA 
 

Proszę zaznaczyć: tak lub nie 

 

1. Czy wiesz na czym polega program Chronimy Dzieci? 

 Tak 

 Nie  
 

2. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązujące w placówce,  

wktórej pracujesz? 

 Tak 

 Nie  
 

3. Czy zapoznałeś się z dokumentem Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem? 

 Tak 

 Nie  
 

4. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci? 

 Tak 

 Nie  

 

5. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci? 

 Tak 

 Nie  
 

6. Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci 

przed krzywdzeniem przez innego pracownika? 

 Tak 

 Nie  

 

7. Czy masz jakie uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem? 

 Tak 

 Nie  
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o niekaralności 

 

 

………………………………………………………………. legitymująca/y się 

 (imię i nazwisko)   

dowodem osobistym seria i nr ………………………… oświadczam, że nie 

byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie 

toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym 

zakresie.  

 

 

……………………………………… 

                                                                                            (podpis)  

 


