
Zarządzenie nr 21/2017 

 

 
Dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku 

z dnia  02.10.2017 r. 

 

w sprawie wdrożenia w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku 

zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. „O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na 

tle seksualnym” (Dz. U.2016, poz 862) 

 

 

Na podstawie § 12.ust 1 Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Prudnicki Ośrodek 

Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku nadanego uchwałą Nr LVI/870/2014 Rady 

Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014 r., § 6 Regulaminu Organizacyjnego 

Prudnickiego Ośrodka Kultury  i Biblioteki Publicznej w Prudniku oraz art. 21 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 maja 2016 r. (Dz. U.2016, poz 862) – zwaną dalej „Ustawą”  zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zobowiązuję kadrę Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku do 

dokonywania sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przed 

nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby na innej podstawie prawnej do 

działalności związanej z edukacją, wychowaniem, wypoczynkiem lub opieką nad dziećmi  

i młodzieżą, czy dane tej osoby nie figurują w Rejestrze. 

2. Kadra zarządzająca i pracownicy Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w 

Prudniku są zobowiązani do uzyskania informacji, czy dane osoby, z którą planuje się 

podpisanie umowy o pracę, umowy cywilno – prawnej lub dopuszczenie jej na innej 

podstawie do współpracy z dziećmi i młodzieżą są zamieszczone w rejestrze z dostępem 

ograniczonym. 

3. Po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w ust. 2 Zarządzenia, należy pobrać wydruk 

uzyskanych informacji. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie niniejsze obowiązuje wszystkich pracowników Prudnickiego Ośrodka Kultury i 

Biblioteki Publicznej w Prudniku, którzy przygotowują umowy o pracę, umowy cywilno – 

prawne lub dopuszczają na innej podstawie osoby do współpracy z dziećmi i młodzieżą w 

ramach pracy jednostki.  

 

§ 3 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

  Prudnik, dnia  02.10.2017 r. 



 

Obowiązek pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności 
związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem 
małoletnich lub z opieką nad nimi 

Art. 21. [Nawiązanie stosunku pracy] 

1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do 
innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem 
małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej 
działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są 
zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. 
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane przed 
dopuszczeniem do działalności, o której mowa w ust. 1, rodziny małoletniego lub 
osoby znanej rodzicom małoletniego osobiście i wykonywanej w stosunku do 
własnych małoletnich dzieci lub małoletnich dzieci znajomych. 

3. Przez rodzinę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć osoby spokrewnione albo 
osoby niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku oraz wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące. 

Rozdział 4 

Określenie miejsc szczególnego zagrożenia przestępczością na tle 
seksualnym 

Art. 22. [Określenie miejsc szczególnego zagrożenia przestępczością na tle 
seksualnym ] 

Określenie miejsc szczególnego zagrożenia przestępczością na tle seksualnym 
następuje w formie dostępnej publicznie policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami 
na tle seksualnym, o której mowa w art. 21o ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.3)). 
Rozdział 5 

Przepisy karne 

Art. 23. [Aktualizacja adresu i dopuszczenie do pracy ] 

1. Kto, będąc obowiązanym w związku z umieszczeniem danych w Rejestrze do 
zgłoszenia faktycznego adresu pobytu lub jego każdorazowej zmiany we właściwej 
jednostce organizacyjnej Policji lub właściwej osobie kierującej aresztem śledczym, 
zakładem karnym, zakładem psychiatrycznym, młodzieżowym ośrodkiem 
wychowawczym lub zakładem poprawczym, nie wykonuje tego obowiązku, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł. 

2. Kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, 
edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez 



uzyskania informacji, o której mowa w art. 21 ust. 1, lub wiedząc, że dane tej osoby 
są zamieszczone w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny nie niższej niż 1000 zł. 

Art. 24. [Uzyskanie informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym bez 
uprawnienia ] 
Kto bez uprawnienia uzyskuje z Rejestru z dostępem ograniczonym informację o 
osobie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2. 
Rozdział 6 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

Art. 25. [Ustawa o Policji] 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. 
zm.4)) po art. 21n dodaje się art. 21o w brzmieniu: 
„Art. 21o. 1. Komendant Główny Policji prowadzi policyjną mapę zagrożeń 
przestępstwami na tle seksualnym zawierającą aktualne informacje o miejscach 
szczególnego zagrożenia przestępstwami przeciwko wolności seksualnej, 
wymienionymi w rozdziale XXV Kodeksu karnego. 

2. Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jest udostępniana do 
wiadomości publicznej przez publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Komendy Głównej Policji. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób prowadzenia mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym i tryb jej 
aktualizacji, uwzględniając potrzebę bieżącej analizy występowania zagrożeń 
przestępstwami, o których mowa w ust. 1, oraz ocenę ryzyka w konkretnych 
miejscach występowania tych zagrożeń.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


