
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE 

ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBCZYCACH 

 

Podstawy prawne stosowanej procedury: 

 

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 

2. Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 

Kradzież (art. 278 kk) - zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Pod pojęciem zaboru 

rozumie się fizyczne wyjęcie rzeczy spod władztwa właściciela. Dotyczy to również 

przedmiotu pozostawionego przez niego w znanym mu miejscu w zamiarze późniejszego jej 

zabrania. Wymóg dokonania zaboru oznacza, że nie jest możliwa kradzież rzeczy znalezionej 

przez sprawcę lub jemu powierzonej. Nie wyklucza to odpowiedzialności 

za inne przestępstwo, a mianowicie za przywłaszczenie. 

Kradzież rzeczy ruchomej o wartości nieprzekraczającej 250 zł stanowi wykroczenie (art. 119 

k.w.). Wartość przedmiotu przestępstwa nie ma znaczenia przy zaborze karty bankomatowej. 

Wykroczeniem pozostaje również zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej 

przedstawiającej  wartość niemajątkową, np.: pamiątkowy dyplom dla właściciela lub zdjęcie 

osoby najbliższej (art. 126 § 1 k.w.). 

Wymienione zachowania są czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie 

ukończył 17 lat.  

Natomiast z przestępstwem mamy do czynienia wtedy, jeżeli któryś z wymienionych 

czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej 

sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, 

należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez 

ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk). 2 

 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, zniszczenie, pozostawienie bez 

nadzoru nauczyciela lub innego pracownika szkoły, przedmiotów wartościowych (np.: 

telefon, torba, plecak, przedmioty audiowizualne, zegarek). Przedmioty wartościowe 

uczeń przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność. 

 

I.  W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły jest świadkiem kradzieży 

lub został poinformowany przez uczniów o dokonaniu kradzieży przez innego ucznia na 

terenie szkoły, jest zobowiązany do podjęcia  następujących działań: 

 

1. Niezwłocznie powiadomić o kradzieży Dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, 

wychowawcę. 

2. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Wskazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) Dyrektorowi szkoły 

lub pedagogowi szkolnemu. 

4. W przypadku ustalenia sprawcy nakłonić go do zwrotu skradzionej rzeczy, 

powiadomić dyrekcję szkoły i rodziców ucznia. 

5. Sporządzić notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia. 

 

II. W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody. 



III. Uczeń, za swoje postępowanie, zostaje ukarany zgodnie ze Statutem Zespołu Szkol           

w Dobczycach . 

IV. Dyrektor szkoły, po przyjęciu zawiadomienia i wyjaśnień od nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły o kradzieży, informuje odpowiednie służby. 


