
 

 

 Warszawa, dnia 1 stycznia 2019r.                                                  

SZANOWNI PAŃSTWO 

Wypełniając ustawowy i statutowy obowiązek zapewnienia DZIECKU PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA, pracownicy placówki 

uprawnieni są do weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko poprzez sprawdzenie okazanego przez osobę 

uprawnioną dokumentu tożsamości. 

Podstawa prawna: 

Art. 68. 1. oraz art. 98. ust. 1 pkt 41, a także art. 102 ust. 1 pkt 3 i 62  Ustawy z dnia  11 stycznia 2017 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018 

poz. 996 ze zm.) - Statut przedszkola oraz publicznych szkół, określa szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci  

z przedszkola/ szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnionych3 przez nich osób zapewniających dziecku pełne 

bezpieczeństwo. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2018 poz. 652) - Art. 160. § 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.  

Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej 

stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.  § 2. Jeżeli następstwem czynu 

jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. podlega karze pozbawienia wolności do 

lat 3.]  

Art. 211. Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo 

osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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1 Dotyczy szkoły 
2 Dotyczy przedszkoli – w tym odbieranie dzieci z przedszkola 
3 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a - RODO 


