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ochrona świadków zgłaszających zdarzenie
Profesjonalną opieką należy otoczyć także świadków zdarzenia uczestniczą-
cych w ustalaniu przebiegu zajścia. Osoby podejmujące działania interwen-
cyjne muszą mieć świadomość skutków, jakie działania te niosą nie tylko 
dla ofiar, ale i świadków zdarzeń. 
1. Ważne jest, by w wyniku interwencji nie narazić ich na zemstę i groźby 

ze strony sprawcy. Osoba, której uczeń zaufał, informując o jakimkol-
wiek akcie przemocy, a więc także cyberprzemocy, ma obowiązek po-
stępować tak, by swoim zachowaniem i działaniem nie narazić świadka 
zgłaszającego problem.

2. Postępowanie interwencyjne wymaga od wyjaśniającego sprawę dys-
krecji i poufnego postępowania. Występowaniu w roli świadka często 
towarzyszą dramatyczne przeżycia – uczniowie boją się, że sami rów-
nież mogą się stać obiektem prześladowań, obawiają się etykiety „do-
nosiciela”. Pedagog powinien wzbudzić swoim zachowaniem zaufanie  
i poczucie bezpieczeństwa u takiego ucznia oraz wykazać dla niego zro-
zumienie i empatię.

Sporządzenie dokumentacji z zajścia
1. Pedagog szkolny jest zobowiązany do sporządzenia notatki służbowej 

z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami 
zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, perso-
nalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń.

2. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), po-
winien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu.

3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również 
włączyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.).

Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym
Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły polega między innymi na utrzy-
mywaniu kontaktów z przedstawicielami organów ścigania oraz z sądem 
rodzinnym. Większość przypadków cyberprzemocy nie wymaga powiada-
miania sądu rodzinnego czy policji i powinna być rozwiązywana przy użyciu 
dostępnych szkole środków wychowawczych. Istnieją jednak sytuacje, gdy 
konieczne staje się zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego, a mianowicie:
1) jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie 

stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postę-
powania, dyrektor szkoły powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej 
sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły napływają informacje 
o innych przejawach demoralizacji dziecka;

2) gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmo- 
wa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pe- 
dagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów,  
dyrektor powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o pod-
jęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy o postępowaniu  
z nieletnimi.
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* Szkoła jest zobowiązana do powiadomienia policji i/lub sądu rodzinnego w przypadku  
przestępstw ściganych z urzędu

JAk SIę ZAchoWAć WoBec śWIADkA ZgłASZAJącego  
cyBerPrZeMoc?

1. Powiedz, że dobrze zrobił, zgłaszając fakt przemocy.
2. Powiedz, że wymagało to od niego wiele odwagi.
3. Zapewnij o swojej dyskrecji.
4. Nie ujawniaj jego danych, jeśli nie jest to konieczne (np. gdy sprawa 

została zgłoszona na policję).
5. Pod żadnym pozorem nie konfrontuj go ze sprawcą.
6. Zadbaj o jego bezpieczeństwo, nie upubliczniając jego udziału  

w sprawie.

3. Niedopuszczalne jest stosowanie konfrontacji świadka ze sprawcą jako 
metody wyjaśniania sprawy czy ostentacyjne wywoływanie go z lekcji 
celem złożenia zeznań, ze względu na bezpieczeństwo i nienarażanie 
go na odwet ze strony agresora. Zaniedbanie tego rodzaju podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa może sprawić, że następnym razem uczeń 
nie podejmie działań na rzecz obrony słabszych i pokrzywdzonych i nie 
zgłosi zagrażającego zdarzenia. 

PROCEDURA REAGOWANIA  
WOBEC OFIARY CYBERPRZEMOCY


