
W szkole tolerowane są 

przejawy przemocy, wyzwiska, 

piętnowanie osób LGBTQ+ 

przez uczniów i uczennice



Jakie kroki należy podjąć?

Brak reakcji ze strony dyrekcji szkoły wymusza konieczność
zgłoszenia sprawy do instytucji pozaszkolnych. Najpierw należy
jednak zadbać o udokumentowane takich przypadków 
i ignorowania ich przez dyrekcję. W tym celu warto złożyć 
do władz szkoły oficjalną skargę na piśmie (mailem 
lub tradycyjnie) z wyznaczeniem terminu na odpowiedź. Brak
odpowiedzi w terminie będzie oznaczał lekceważenie problemu.

Warto znaleźć sprzymierzeńców wśród grona pedagogicznego 
i rady rodziców – oczywiście o ile znajdą się takie sojusznicze
osoby zainteresowane zatrzymaniem krzywdzącej sytuacji.

Ważną instytucją, którą należy zawiadomić i poprosić 
o interwencję, jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgłoszenie
można wysłać listem, mailem lub przez formularz kontaktowy:
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-zglosic-sie-do-
rzecznika-praw-obywatelskich . Należy dokładnie opisać sprawę
i podpisać się z imienia i nazwiska.

Oprócz tego można wysłać zgłoszenie do wojewódzkiego
kuratorium oświaty.

Wszelkie przejawy przemocy należy też zgłaszać na policję. W
przypadku osób poniżej 17 roku życia policja może przekierować
sprawę do sądu opiekuńczego. Wówczas w grę wchodzi
zastosowanie wobec sprawcy środków wychowawczych 
lub poprawczych z ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich.
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Jakie kroki należy podjąć?

Problemem można zainteresować media, wówczas przydadzą się
dowody opisane w pkt 1. Media mają obowiązek chronić
tożsamość informatorów i informatorek, więc nie należy bać 
się zemsty ze strony władz szkoły i z góry ustalić zakres
ujawnianych informacji i dowodów.

Jeżeli doszło do naruszenia Twojej godności lub wizerunku przez
przemocowe zachowania i/lub rażące zaniechania i ignorancję
osób nauczycielskich lub tworzących władze szkoły, możesz
pozwać konkretne osoby sprawujące takie funkcje o naruszenie
dóbr osobistych. Osoby nauczycielskie i dyrekcja szkoły mają
obowiązek dbać o bezpieczeństwo osób uczniowskich – stąd ich
odpowiedzialność. Jeśli sprawcą naruszeń jest osoba
niepełnoletnia (ale powyżej 13. roku życia), w postępowaniu
będzie reprezentowała przez rodzica/opiekuna prawnego 
i trzeba to zaznaczyć w pozwie. Pozwać można także rodziców
nastoletnich prześladowców, jeśli można im udowodnić, 
że wiedzieli o przemocowych zachowaniach swojego dziecka,
ale to ignorowali. By uzyskać rekompensatę finansową i oficjalne
przeprosiny należy złożyć pozew do sądu okręgowego, wydział
cywilny właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Opłata
od pozwu to 600 zł + 5% od kwoty żądanego zadośćuczynienia
(do kwoty 20.000 zł są specjalne widełki ustalone w art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych. Można wystąpić do sądu o pełnomocnika
z urzędu i/lub zwolnienie od opłaty od pozwu ze względu na
trudną sytuację materialną (brak własnych pieniędzy). 
W przypadku osoby niepełnoletniej pozew podpisać musi 
rodzic/opiekun prawny.
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