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Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora Bursy nr 6 

z dnia 21.07.2020r. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK 

POPEŁNIENIA PRZEZ WYCHOWANKA BURSY NR 6  

CZYNU KARALNEGO 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w bursie na wypadek 

popełnienia przez wychowanka czynu karalnego oraz udzielenie pomocy wychowankowi – 

sprawcy czynu karalnego. 

2. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie procedurą: dyrektor bursy, wychowawca lub inna osoba 

wyznaczona przez dyrektora. 

3. Procedura dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach 

nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie 

określonych w artykułach: 

1) art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu                     

w miejscu publicznym, 

2) art. 51 – zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, 

3) art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków, 

4) art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych, 

5) art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny, 

6) art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków, 

7) art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie, 

8) art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia ze świadomością, że pochodzi ono z kradzieży, 

9)  art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy, 

10)  art. 133 – spekulacja biletami tzw. konik, 

11)  art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku 

  publicznego. 

 

ROZDZIAŁ 2 

POPEŁNIENIE PRZEZ WYCHOWANKA CZYNU KARALNEGO 

1. Osoba będąca świadkiem popełnienia czynu karalnego lub dostrzegająca zagrożenie tym 

czynem, zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia dyrektora bursy. 
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2. Dyrektor bursy odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  

3.  Dyrektor bursy powiadamia  rodziców/opiekunów prawnych wychowanka  

o zaistniałym incydencie. 

4.  Dyrektor bursy jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji  

w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub  

w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest wychowankiem bursy i jego tożsamość jest nieznana. 

5.  Do obowiązków dyrektora bursy należy również zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub 

przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji. 

 

ROZDZIAŁ 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Traci moc wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Bursy nr 14/2018 z dnia 13.09.2018r. 

Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez wychowanka Bursy nr 6 czynu karalnego, 

której zapisy uwzględniono w niniejszej procedurze.   

2. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez wychowanka Bursy nr 6 czynu 

karalnego została wprowadzona Zarządzeniem nr 12/2020 Dyrektora Bursy z dnia 21.07.2020r. 

 


