
 
  
 
 

ZAWIADOMIENIA O NAŁOŻENIU GRZYWNY 
 

Nieuczęszczanie do szkoły – Sekcja 444 Ustawy o szkolnictwie z 1996 r. 
 

Informacje dla rodziców i opiekunów 
 

Wprowadzenie 
Władze lokalne oraz inne wyznaczone organy mogą na mocy prawa nałożyć grzywnę 
w sytuacjach, gdzie rodzic/opiekun nie wywiązał się z prawnego obowiązku dopilnowania, aby 
dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia szkolne. Zmniejszenie poziomu nieobecności uczniów 
w szkole jest zasadniczym priorytetem na skalę krajową i lokalną, gdyż opuszczanie zajęć obniża 
poziom wykształcenia ucznia, zakłóca szkolną rutynę i przeszkadza innym uczniom w nauce. 
 
Objaśnienie dotyczące zawiadomień o nałożeniu grzywny 
Rodzice/opiekunowie winni są popełnienia wykroczenia, jeżeli dziecko nie uczęszcza regularnie 
do szkoły i nieobecności te uważa się za nieusprawiedliwione. W zależności od okoliczności, 
może prowadzić to do wszczęcia postępowania sądowego na mocy sekcji 444 Ustawy 
o szkolnictwie z 1996 r. 
 
Wystosowanie zawiadomienia o nałożeniu grzywny jest alternatywą do postępowania sądowego. 
Jeżeli rodzice/opiekunowie zapłacą nałożoną na nich grzywnę,  unikną objęcia ich 
postępowaniem karnym i wydania wyroku skazującego.  
 
Wysokość grzywny  
Wysokość grzywny wynosi 120 funtów, aczkolwiek jeśli zostanie uiszczona w ciągu 21 dni od daty 
jej nałożenia, jej wysokość maleje do kwoty 60 funtów. 
 
Dostarczenie zawiadomienia o nałożeniu grzywny 
Zawiadomienie o nałożeniu grzywny zawsze przesyłane jest na adres odbiorcy pocztą 
priorytetową [ang. 1st class post]. Każdy rodzic/opiekun otrzymuje osobny list odnośnie do 
poszczególnego dziecka. 
 
Kryteria nałożenia grzywny 
Rada Hrabstwa Lancashire [ang. Lancashire County Council] przyjęła kodeks postępowania 
określający sytuacje, w których dopuszcza się nałożenie grzywny, takie jak:  
 
 nieusprawiedliwione nieobecności (w tym nieobecności akceptowane przez rodziców) 
 wagarowanie 
 ciągłe spóźnianie się** do szkoły 
 nieusprawiedliwiony wyjazd w trakcie semestru 
 opóźniony powrót do szkoły po wyjeździe, który został usprawiedliwiony 

 
W każdym przypadku, nałożenie grzywny jest brane pod uwagę, jeśli uczeń miał co najmniej 5 dni 
szkolnych / 10 sesji nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze lub 7 dni / 14 sesji 
nieusprawiedliwionych nieobecności w dwóch semestrach z rzędu.  
 
 

* Określenie „rodzic” w odniesieniu do dziecka lub osoby młodocianej obejmuje również osoby, które nie są rodzicami 
dziecka, ale które sprawują nad dzieckiem władzę rodzicielską lub pod których opieką dziecko przebywa.  
 
** Ciągłe spóźnianie się dotyczy uczniów, którzy przychodzą do szkoły po zamknięciu dziennika obecności. 



   
 
 
 
Ostrzeżenia 
W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności oraz ciągłego spóźniania się** dziecka do 
szkoły, otrzyma Pan/Pani pisemne ostrzeżenie informujące o tym, iż nałożona może zostać na 
Pana/Panią grzywna. List będzie również zawierał szczegóły dotyczące nieobecności dziecka 
w szkole. W ostrzeżeniu tym będzie znajdować się informacja, która mówi, iż obecność dziecka 
będzie monitorowana przez okres 15 dni szkolnych, podczas których nie powinny mieć miejsca 
nieusprawiedliwione nieobecności, w przeciwnym razie nałożona zostanie grzywna.  
 
W przypadku nieusprawiedliwionych wyjazdów ostrzeżenie może zostać wystosowane, jeśli 
szkoła otrzymała informacje o planowanym okresie nieobecności dziecka z wystarczającym 
wyprzedzeniem. Oznacza to, iż w pewnych sytuacjach grzywna może zostać nałożona bez 
wcześniejszego ostrzeżenia. 
 
Prawo do odwołania 
Nie istnieje ustawowe prawo do odwołania się już po nałożeniu grzywny. Aczkolwiek, jeśli 
Pan/Pani sobie tego życzy, oświadczenia odwoławcze składać można po otrzymaniu ostrzeżenia 
o możliwości nałożenia grzywny lub nałożeniu grzywny (patrz: często zadawane pytania). Terminy 
spłacenia grzywny nie mogą zostać przedłużone lub wstrzymane w trakcie rozpatrywania przez 
szkołę oświadczeń odwoławczych. 
 
Sposób zapłaty 
Zawiadomienie o nałożeniu grzywny zawiera informacje dotyczące sposobów uiszczenia grzywny. 
Prosimy pamiętać, iż nie ma możliwości wpłaty częściowej lub w ratach. Nie będą też wysyłane 
przypomnienia.  
 
Następstwa niezapłacenia grzywny 
Grzywnę należy uiścić w całości w ciągu 28 dni od daty otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu. 
W przeciwnym razie, w większości przypadków, wszczęte zostanie postępowanie w miejscowym 
sądzie magistrackim z powodu niedopilnowania, aby Pana/Pani dziecko regularnie uczęszczało 
do szkoły. 
 
W przypadku niezapłacenia grzywny, wystosowane zostanie pismo w sprawie postępowania 
sądowego. W pewnych przypadkach stawienie się w sądzie nie jest konieczne; wysłana zostanie 
Panu/Pani dokumentacja sądowa wyjaśniająca postępowanie i dalsze kroki, jakie należy podjąć.  
 
Uznanie Pana/Panią za winnego(-ą) pociąga za sobą kary, do których należy grzywna do 2 500 
funtów i/lub kara pozbawienia wolności do trzech miesięcy. W zależności od okoliczności sąd 
może również wydać postanowienia odnośnie praw rodzicielskich [ang. Parenting Orders] lub 
nakaz wykonania pracy społecznej [ang. Community Sentences]. Może Pan/Pani zostać także 
obciążony(-a) kosztami. 
 
Uiszczenie nałożonej grzywny pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej za nieobecność dziecka 
w szkole w okresie, który kara obejmuje. Jednakże, w zależności od okoliczności, wszczęcie 
postępowania sądowego może być brane pod uwagę w przyszłości, jeśli wystąpią kolejne 
nieobecności, których dane zawiadomienie nie obejmowało. 
 
W razie jakichkolwiek obaw związanych z frekwencją Pana/Pani dziecka w szkole prosimy 
o kontakt ze szkołą w celu omówienia dostępnych form wsparcia. 

** Ciągłe spóźnianie się dotyczy uczniów, którzy przychodzą do szkoły po zamknięciu dziennika obecności 
(oznaczane jest ono w dzienniku obecności literą U). 

Uaktualniono w sierpniu 2018 r. 



NAŁOŻENIE GRZYWNY – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
 

Mój mąż/moja żona/partner(ka) również otrzymał(a) zawiadomienie o nałożeniu grzywny 
dotyczące tego samego wykroczenia. Czy oznacza to, że oboje musimy uiścić karę? 
Tak. Nałożenie grzywny za niedopilnowanie, aby dziecko regularnie uczęszczało do szkoły odnosi się 
do każdego z rodziców z osobna. Grzywna nakładana jest na każdego rodzica indywidualnie, za każde 
dziecko z osobna i wszystkie kary muszą zostać zapłacone, jeśli rodzic chce uniknąć wszczęcia 
postępowania sądowego. 
 
Mój partner/moja partnerka nie jest biologicznym rodzicem mojego dziecka. Czy mimo tego nadal 
musi zapłacić nałożoną grzywnę? 
Tak. Określenie „rodzic” w odniesieniu do dziecka lub osoby młodocianej obejmuje również osoby, 
które nie są rodzicami dziecka, ale które sprawują nad dzieckiem władzę rodzicielską lub pod których 
opieką dziecko przebywa, co oznacza mieszkanie z dzieckiem i codzienny z nim kontakt. 
 
Grzywna odnośnie do mojego dziecka nałożona została na trzy osoby: dwoje biologicznych 
rodziców i ojczyma/macochę. Czy jest to słuszne? 
Tak. Jak powyżej, nałożenie grzywny za niedopilnowanie, aby dziecko regularnie uczęszczało do szkoły 
odnosi się do każdego z rodziców z osobna, a określenie „rodzic” w odniesieniu do dziecka lub osoby 
młodocianej obejmuje również osoby, które nie są rodzicami dziecka, ale które sprawują nad 
dzieckiem władzę rodzicielską lub pod których opieką dziecko przebywa. Oznacza to, iż kilkoro osób 
może otrzymać grzywnę. 
 
Jestem ciotką/wujkiem/babcią/dziadkiem/przyjacielem rodziny – dlaczego została na mnie 
nałożona grzywna? 
Jak powyżej, określenie „rodzic” w odniesieniu do dziecka lub osoby młodocianej obejmuje również 
osoby, które nie są rodzicami dziecka, ale które sprawują nad dzieckiem władzę rodzicielską lub pod 
których opieką dziecko przebywa, co oznacza mieszkanie z dzieckiem i codzienny z nim kontakt. 
Dlatego też, będąc rodzicem w stosunku do dziecka w rozumieniu Ustawy o szkolnictwie otrzymał 
Pan/Pani grzywnę.  
 
Nałożono na mnie grzywnę za nieusprawiedliwiony wyjazd, jednak moim zdaniem powinien zostać 
on usprawiedliwiony ze względu na wyjątkowe okoliczności / frekwencja mojego dziecka jest 
zazwyczaj bardzo dobra / moje dziecko osiąga bardzo dobre wyniki w nauce / był to pierwszy raz, 
kiedy zabrałem(-am) dziecko ze szkoły. Czy mam prawo do odwołania? 
Nie istnieje ustawowe prawo do odwołania się od nałożonej grzywny. 
Od dyrektora szkoły zależy, czy okoliczności nieobecności mogą zostać uznane za wyjątkowe czy też 
nie oraz czy nieobecność może zostać zarejestrowana jako usprawiedliwiona w zgodzie ze 
wskazówkami Ministerstwa Edukacji odnośnie do stosowania zasad dotyczących rejestracji obecności 
uczniów w szkole [ang. Education Pupil Registration Regulations]. Jakiekolwiek pytania związane 
z odmową szkoły, aby uznać nieobecność za usprawiedliwioną lub z decyzją szkoły o nałożeniu 
grzywny powinny być nieformalnie kierowane do dyrektora szkoły lub też formalnie według procedury 
dotyczącej skarg do właściwego organu zarządzającego.  
Zespół zajmujący się prawną stroną dotyczącą frekwencji w szkole z ramienia władz lokalnych nie 
odpowiada na pytania dotyczące procesu podejmowania decyzji przez szkołę. Wszelkie tego rodzaju 
pytania zostaną skierowane z powrotem do szkoły.  
 
Dlaczego nałożona została na mnie kara, jeśli dziecko było nieobecne w szkole ze względu na 
chorobę? 
Zostanie Panu/Pani przedstawiony wydruk rejestru frekwencji przedstawiający nieobecności uznane 
za nieusprawiedliwione i będące powodem nałożenia kary. Do szkoły należy decyzja, czy nieobecności 
z przyczyny domniemanej choroby mogą zostać uznane za usprawiedliwione czy też nie. Jeżeli nie 
zgadza się Pan/Pani z decyzją szkoły o nałożeniu grzywny, kwestię tę należy nieformalnie kierować do 



dyrektora szkoły lub też formalnie według procedury dotyczącej skarg do właściwego organu 
zarządzającego.  
Zespół zajmujący się prawną stroną dotyczącą frekwencji w szkole z ramienia władz lokalnych nie 
odpowiada na pytania dotyczące procesu podejmowania decyzji przez szkołę. Wszelkie tego rodzaju 
pytania zostaną skierowane z powrotem do szkoły.  
 
Jestem obecnie w kontakcie ze szkołą w sprawie decyzji szkoły o nałożeniu na mnie kary. Czy 
grzywna zostanie wstrzymana, podczas gdy moje odwołanie się od decyzji jest rozpatrywane? 
Rozporządzenia dotyczące spłat kar nie dopuszczają, aby terminy spłaty zostały przedłużone lub 
wstrzymane. Mimo iż podejmuje Pan/Pani dalsze działania w tej sprawie, grzywna została już 
nałożona i należy spłacić ją w wyznaczonym terminie, aby uniknąć wszczęcia postępowania 
sądowego. Jeżeli decyzja o nałożeniu kary zostanie anulowana, kwota zapłaconej grzywny może 
zostać Panu/Pani zwrócona. 
 
Uważam, iż w zawiadomieniu o nałożeniu na mnie kary znajdują się błędy. Czy mimo tego nadal 
muszę zapłacić grzywnę? 
Jeżeli sądzi Pan/Pani, iż popełniono istotne błędy odnośnie do nałożonej kary, nie należy jej 
lekceważyć, gdyż nie zwalnia to Pani/Pana od odpowiedzialności. Należy jak najszybciej skontaktować 
się w urzędnikiem sądowym, który zbada sprawę i poinformuje, czy grzywna zostanie wycofana, 
wydana powtórnie i czy nadal konieczne jest jej uiszczenie. 
 
Jak mogę uiścić grzywnę? 
Grzywnę zapłacić można kartą MasterCard, Maestro, Visa, Electron oraz Solo na stronie 
www.lancashire.gov.uk/online/pn. Przy wpłacie potrzebny będzie numer referencyjny znajdujący się 
w liście informującym o nałożeniu kary.  
Można również wypełnić odcinek znajdujący się na dole listu informującego o nałożeniu kary i wysłać 
go lub dostarczyć na podany adres władz lokalnych łącznie z czekiem lub przekazem pocztowym na 
właściwą sumę. 
 
Skąd mogę mieć pewność, iż wpłata przesłana pocztą doszła do odbiorcy? 
Otrzyma Pan/Pani list od urzędnika sądowego potwierdzający odbiór wpłaty. 
 
Czy należy dołączyć cokolwiek jeszcze, uiszczając grzywnę drogą pocztową? 
Należy wysłać odcinek znajdujący się na dole listu informującego o nałożeniu kary lub zapisać swoje 
imię i nazwisko oraz imię i nazwisko ucznia na odwrocie czeku lub przekazu pocztowego. Jeżeli nie 
jesteśmy w stanie określić, od kogo otrzymaliśmy wpłatę i do którego ucznia się ona odnosi, 
wykroczenie nie zostanie umorzone i zostanie wszczęte przeciwko Panu/Pani postępowanie sądowe. 
Bardziej dogodne może być dla Pana/Pani zapłacenie kary przez Internet na stronie 
www.lancashire.gov.uk/online/pn. Przy wpłacie potrzebny będzie numer referencyjny znajdujący się 
w liście informującym o nałożeniu kary.  
 
Zaginął list informujący mnie o nałożeniu kary, co mam teraz zrobić? 
Nadal można uiścić grzywnę drogą pocztową. Wystarczy zapisać swoje imię i nazwisko oraz imię 
i nazwisko ucznia na odwrocie czeku lub przekazu pocztowego. W razie pytań prosimy dzwonić pod 
numer 01772 534950.  
 
Mam do zapłacenia więcej niż jedną grzywnę i chcę je uiścić drogą pocztową. Czy muszę wysyłać 
osobne czeki / przekazy pocztowe, czy mogę wysłać tylko jeden? 
Możliwe jest zapłacenie więcej niż jednej grzywny jednym czekiem / przekazem pocztowym. Prosimy 
upewnić się, że z czekiem / przekazem pocztowym wpłynęły do nas informacje jasno wskazujące na to, 
które grzywny są uiszczane. 
 
Nie stać mnie na zapłacenie grzywny. Czy mogę płacić w ratach? 



Rozporządzenia dotyczące spłat kar nie dopuszczają możliwości spłat częściowych, dlatego grzywnę 
należy uiścić w całości i w wyznaczonym terminie.  
 
Poprosiłem kogoś o zapłacenie grzywny w moim imieniu, ale osoba ta tego nie zrobiła, a termin 
spłaty już upłynął. Czy nadal zostanę pociągnięty(-a) do odpowiedzialności? 
Tak. To Pan/Pani ponosi odpowiedzialność za nałożoną karę. Jeśli z jakiegokolwiek powodu grzywna 
nie została uiszczona, sprawa trafi do sądu. Poleganie na kimś innym, aby spłacił Pana/Pani grzywnę 
nie może być użyte w sądzie jako linia obrony. 
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