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Załącznik nr 20 do Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora Bursy nr 6 

z dnia 21.07.2020r. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK 

ZNALEZIENIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  

W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, 

psychicznego i emocjonalnego wychowanków przebywających w bursie w sytuacji wystąpienia 

zagrożeń wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem niebezpiecznych środków odurzających 

oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”. 

2. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie procedurą: dyrektor bursy, dyżurny wychowawca, 

psycholog placówki lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora. 

 

ROZDZIAŁ 2 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PODEJRZANEJ  

SUBSTANCJI ODURZAJĄCEJ 

1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie bursy, wychowawca 

powinien: 

1) zachować szczególne środki ostrożności, 

2) zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej wychowanków oraz ewentualnym jej 

zniszczeniem, 

3) powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora bursy, który następnie zawiadamia Policję, 

4) ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy, 

5) przekazać Policji zabezpieczoną substancję i informację o zaistniałej sytuacji, 

6) opracować i wdrożyć projekty edukacyjne dotyczące w/w problematyki. 

2. W przypadku podejrzenia wychowanka o posiadanie środków odurzających, wychowawca 

powinien: 

1) odizolować wychowanka od pozostałych wychowanków (nie pozostawiać go samego), 

2) w obecności innego pracownika placówki poprosić wychowanka  

o przekazanie posiadanej substancji, 

3) w przypadku gdy wychowanek odmawia pokazania i przekazania podejrzanej substancji 

należy wezwać Policję, 

4) postarać się ustalić do kogo podejrzana substancja należy, 
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5) powiadomić o zaistniałym incydencie dyrektora bursy,  

6) powiadomić o zaistniałym incydencie oraz o obowiązujących  

w bursie procedurach rodziców/opiekunów prawnych wychowanka, 

7) udokumentować zdarzenie sporządzając notatkę służbową, 

8) przeprowadzić z wychowankiem w obecności jego rodziców/opiekunów pranych 

rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa bursy oraz objąć wychowanka działaniami 

profilaktycznymi i/lub wychowawczymi, (wsparcia należy udzielić również 

rodzicom/opiekunom prawnym wychowanka), 

9) podjąć wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi działania profilaktyczne  

w zakresie posiadania i/lub rozpowszechniania środków odurzających, 

10) w przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni odmawiają współpracy, należy powiadomić 

Policję (wydział ds. nieletnich). 

 

ROZDZIAŁ 3 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZPOZNANIA STANU ODURZENIA 

WYCHOWANKA ALKOHOLEM 

1. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia wychowanka alkoholem,  wychowawca powinien: 

1) zapewnić wychowankowi bezpieczeństwo i odizolować go od pozostałych wychowanków 

(nie pozostawiać samego), 

2) gdy według oceny wychowawcy zagrożone jest zdrowie wychowanka, wezwać karetkę 

pogotowia ratunkowego, a jeśli zajdzie potrzeba udzielić pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

3) gdy nawet nie obserwuje się wyraźnego zagrożenia zdrowia, wychowanek nadal podlega 

szczególnej opiece wychowawcy, 

4) udokumentować zdarzenie sporządzając notatkę służbową, 

5) powiadomić rodziców/opiekunów prawnych wychowanka prosząc  

o niezwłoczne przybycie do bursy i odebranie podopiecznego z placówki, 

6) powiadomić o zaistniałym incydencie dyrektora bursy,  

7) poinformować rodziców/opiekunów prawnych o obowiązującej w bursie procedurze 

postępowania na wypadek rozpoznania stanu odurzenia alkoholem oraz objąć 

wychowanka działaniami profilaktycznymi i/lub wychowawczymi (wsparcia należy 

udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym wychowanka), 

8) przeprowadzić rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi, wskazując argumenty 

zagrożenia zdrowia, wskazać działania oraz instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej 

sytuacji, 
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9) w przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni odmawiają współpracy, powiadomić 

właściwe instytucje zajmujące się dalszym postępowaniem  

w sprawie wychowanka (Sąd Rodzinny lub Policja). 

 

ROZDZIAŁ 4 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZPOZNANIA STANU ODURZENIA 

WYCHOWANKA NARKOTYKAMI 

1. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia wychowanka narkotykami, wychowawca powinien: 

1) zapewnić wychowankowi bezpieczeństwo i odizolować go od pozostałych wychowanków 

(nie pozostawiać samego), 

2) gdy według oceny wychowawcy zagrożone jest zdrowie wychowanka, wezwać karetkę 

pogotowia ratunkowego, a jeśli zajdzie potrzeba udzielić pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

3) gdy nawet nie obserwuje się wyraźnego zagrożenia zdrowia, wychowanek nadal podlega 

szczególnej opiece wychowawcy, 

4) udokumentować zdarzenie sporządzając notatkę służbową, 

5) powiadomić rodziców/opiekunów prawnych wychowanka prosząc  

o niezwłoczne przybycie do bursy i odebranie podopiecznego z placówki, 

6) powiadomić o zaistniałym incydencie dyrektora bursy,  

7) poinformować rodziców/opiekunów prawnych o obowiązującej w bursie procedurze 

postępowania na wypadek rozpoznania stanu odurzenia wychowanka narkotykami, 

8) zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do pomocy podopiecznemu  

w odstąpieniu od prób odurzania się, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą 

w zaistniałej sytuacji, 

9) opracować działania profilaktyczne i/lub wychowawcze pracy  

z wychowankiem, 

10) wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny, monitorować  

i ewaluować efekty, 

11) w przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni odmawiają współpracy, powiadomić 

właściwe instytucje zajmujące się dalszym postępowaniem  

w sprawie wychowanka (Sąd Rodzinny lub Policja). 

 

 

 

 

 



4 

 

ROZDZIAŁ 5 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZPOZNANIA STANU ODURZENIA 

WYCHOWANKA „DOPALACZAMI” 

1. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia wychowanka „dopalaczami”, wychowawca 

powinien: 

1) zapewnić wychowankowi bezpieczeństwo i odizolować go od pozostałych wychowanków 

(nie pozostawiać samego), 

2) gdy według oceny wychowawcy zagrożone jest zdrowie wychowanka, wezwać karetkę 

pogotowia ratunkowego, a jeśli zajdzie potrzeba udzielić pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

3) gdy nawet nie obserwuje się wyraźnego zagrożenia zdrowia, wychowanek nadal podlega 

szczególnej opiece wychowawcy, 

4) udokumentować zdarzenie sporządzając notatkę służbową, 

5) powiadomić o zaistniałym incydencie dyrektora bursy,  

6) powiadomić rodziców/opiekunów prawnych wychowanka prosząc  

o niezwłoczne przybycie do bursy i odebranie podopiecznego z placówki, 

7) poinformować rodziców/opiekunów prawnych o obowiązującej procedurze postępowania 

w bursie w takich przypadkach, 

8) przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz wychowankiem w ich obecności lub 

indywidualnie w celu wyciszenia emocji, 

9) udzielić pomocy i zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do pomocy podopiecznemu 

w odstąpieniu od prób odurzania się,  

10) opracować działania profilaktyczne i/lub wychowawcze pracy  

z wychowankiem,  

11) wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny, monitorować  

i ewaluować efekty, 

12) w przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni odmawiają współpracy, powiadomić 

właściwe instytucje zajmujące się dalszym postępowaniem  

w sprawie wychowanka (Sąd Rodzinny lub Policja). 

 

ROZDZIAŁ 6 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW BURSY 

1. Pracownicy bursy zobowiązani są do: 

1) zapoznania się ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi, 

2) zapoznania się z rodzajami i wyglądem środków odurzających, 

3) zapoznania się z symptomami wskazującymi na odurzenie narkotykiem, 
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4) zapoznania się z symptomami nadużycia alkoholu, 

5) udziału w regularnych zajęciach z zakresu zagrożenia zdrowia środkami niebezpiecznymi,  

6) udziału w systematycznych zajęciach z zakresu stosowania obowiązującego w bursie 

prawa, 

7) realizowania projektów edukacyjnych dla wychowanków o współczesnych zagrożeniach, 

8) prowadzenia ciągłej obserwacji wychowanków w kontekście ich zdrowia  

i bezpieczeństwa, 

9) znajomości nazw instytucji pomocowych zajmujących się uzależnieniami, 

10) znajomości aktualnych przepisów obowiązującego prawa w zakresie zdrowia                                              

i bezpieczeństwa wychowanków, 

11) znajomości aktualnych programów rekomendowanych, które można upowszechniać                        

w placówkach oświatowych (www. programyrekomendowane.pl). 

 

ROZDZIAŁ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Traci moc wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Bursy nr 13/2018 z dnia 13.09.2018r. 

Procedura postępowania na wypadek znalezienia substancji psychoaktywnych w Bursie nr 6, 

której zapisy uwzględniono w niniejszej procedurze.   

2. Procedura postępowania na wypadek znalezienia substancji psychoaktywnych w Bursie nr 6, 

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

 


