




























Załącznik do Zarządzenia Dyrektora  

Pałacu Młodzieży nr 3/2019 

z dnia 27 maja 2019 r. 

 

Dodatkowe procedury postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczestników 

obowiązujące w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy: 

 

1. Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika (terrorysty) do placówki. 

2. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w placówce 

3. Procedura postępowania na wypadek  wystąpienia zagrożenia cyberprzemocą 

  



Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika (terrorysty) do placówki 

 

A. W przypadku wtargnięcia na teren placówki napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który 

strzela do osób znajdujących się na korytarzu bądź w pomieszczeniach dydaktycznych, nauczyciel / inny 

pracownik  powinien: 

• Ukryć się, zamknąć drzwi na klucz – szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi 

wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób 

• Wyciszyć i uspokoić uczestników – wszelkie dźwięki wydostające się z pomieszczeń mogą 

spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali dydaktycznej przez 

drzwi czy ścianę 

• Zaopiekować się uczestnikami, zwłaszcza tymi, którzy potrzebują pomocy – należy zwrócić 

szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy  

z opanowaniem emocji 

• Kazać bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony – niespodziewane sygnały telefonów mogą 

zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia 

• Poinformować policję wysyłając wiadomość SMS o zaistniałej sytuacji 

• Zasłonić okna, zgasić światło – zaciemnienie pomieszczenia utrudni obserwację osób 

zabarykadowanych w salach przez osoby współpracujące z napastnikiem, a znajdujące się na 

zewnątrz obiektu 

• Dopilnować, aby nikt się nie przemieszczał – przemieszczanie może powodować dźwięki lub cień, 

który może zostać zauważony przez napastnika 

• Dopilnować, aby uczestnicy przebywali poniżej linii okien i  zeszli ze światła drzwi – przebywanie 

w świetle drzwi rzuca cień i może  zostać zauważone przez napastnika 

• Dopilnować zejścia z linii strzału, położenia się na podłodze – z reguły napastnicy strzelają na 

wysokości ok. 1.5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby 

znajdujące się wewnątrz 

• Nie krzyczeć, jeżeli padną strzały – napastnik oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi chce 

sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma 

• Nie otwierać nikomu drzwi – interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności 

same otworzą drzwi. Napastnik może zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który 

ma spowodować otwarcie drzwi 

• W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podjąć walkę, która może być ostatnią 

szansą na uratowanie życia – w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak 

największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie 

życia 

 

B. W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikiem, który dąży do przejęcia kontroli nad placówką, 

nauczyciel / inny pracownik  powinien: 



• Wykonywać bezwzględnie polecenia napastnika – wszelkie próby oporu mogą być uznane przez 

napastnika jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników 

• Na żądanie terrorysty oddać przedmioty osobiste, np. telefon – wszelkie próby oszukania 

napastnika mogą skończyć się śmiercią osoby oszukującej 

• Poinformować, że nie można wykonać jakiegoś polecenia – w takim przypadku ewentualne 

niewykonanie polecenia napastnika nie zostanie potraktowane jako próba oporu 

• Nie patrzeć terroryście w oczy, unikać kontaktu wzrokowego – w takiej  sytuacji patrzenie w oczy 

może zostać uznane za akt prowokacji i agresji 

• Nie odwracać się plecami do napastnika – odwracanie plecami może zostać uznane jako akt agresji 

czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji 

• Nie zwracać na siebie uwagi – niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na uratowanie 

życia w przypadku, gdy zamachowiec zdecyduje się zabić kogoś dla przykładu  

• Nie lekceważyć napastnika i nie być agresywnym – brak szacunku i agresja mogą zostać ukarane 

przez zamachowca 

• Nie oszukiwać terrorysty – oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy agresji  

i zostać ukarane 

• Uspokoić uczestników, zawsze zwracać się do nich po imieniu – zwracanie się po imieniu pozwala 

na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich traktowanie przez zamachowca 

• Poinformować napastnika  o uczestnikach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży 

agresję ze strony zamachowca wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty 

• Pytać zawsze o pozwolenie, np. gdy nauczyciel chce zwrócić się do uczestników – każda  

aktywność podjęta bez zgody zamachowca może zostać potraktowana jako akt oporu czy agresji  

i w konsekwencji ukarana 

• Zawsze korzystać z dobrej woli terrorysty – nigdy nie wiadomo,  kiedy kolejny raz będzie można 

się napić czy zjeść posiłek 

C. W przypadku  działań antyterrorystycznych podjętych przez policję nauczyciel / pracownik powinien: 

• Nie uciekać z miejsca zdarzenia, nie wykonywać gwałtownych ruchów – można zostać uznanym 

za terrorystę – policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić ofiar od 

napastników 

• Nie próbować pomagać służbom ratowniczym, nie dyskutować z nimi – próba pomocy siłom 

bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowana jako akt agresji 

• Położyć się na podłodze, trzymać ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy – taka 

pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia w posiadaniu zamachowca, który 

wtopił się w szeregi zakładników 

• Słuchać poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawać się jej działaniom – postawa taka 

ułatwia działania policji, a także identyfikację zamachowca, który próbuje wtopić się w szeregi 

zakładników 



• Nie trzeć oczu w przypadku użycia gazów łzawiących – tarcie oczu tylko pogarsza skutki użycia 

gazu łzawiącego 

• Pytać o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczestnikami – wszelkie samowolne działania mogą 

zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudniać akcję ratunkową 

• Odpowiadać na pytania funkcjonariuszy – policja zbiera kluczowe informacje mające przyczynić 

się do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikację zamachowca 

• Być przygotowanym na traktowanie jako potencjalnego terrorysty dopóki tożsamość nie zostanie 

potwierdzona – w pierwszej fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest w stanie odróżnić 

zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku 

• Po wydaniu polecenia wyjścia  - opuścić pomieszczenie jak najszybciej, oddalić się we wskazanym 

kierunku – w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać polecenia dokładnie tak, 

jak tego chcą siły interwencyjne 

• Nie zatrzymywać się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru 

– najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później dóbr materialnych 

  



Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w placówce 

 

Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczestników, 

na wypadek zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób, które psychicznie  

i fizycznie będą molestowały dzieci i nakłaniały je do czynności seksualnych. 

 

Podstawa prawna uruchomienia procedury: Kodeks karny art. 197 §3, art. 200a, art. 200b 

 

Procedura: 

1. W pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora, z-cę dyr. ds. 

pedagogicznych lub kierownika działu 

2. W  przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających uczestników, należy 

bezzwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę policji 

3. Dyrektor winien przekazać pracownikom informację o stwierdzonym zagrożeniu 

4. Nauczyciele prowadzący grupy winni podjąć działania profilaktyczne wśród nich w celu wskazania 

potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form przekazania informacji o osobach, które mogą 

stwarzać zagrożenie 

5. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać zawiadomieni 

rodzice / opiekunowie prawni uczestnika oraz policja w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, 

które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania 

6. Dyrektor w porozumieniu z rodzicami / opiekunami prawnymi winien ustalić działania z udziałem 

psychologa w celu zapewnienia opieki nad uczestnikiem (terapia). 

  



Procedura postępowania na wypadek  wystąpienia zagrożenia cyberprzemocą 

 

Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, głównie internetu oraz 

telefonów komórkowych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, 

publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci 

oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy 

wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy 

społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS. 

 

Podstawa prawna uruchomienia procedury: Kodeks karny  

 

Procedura: 

1. Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka lub osobę bliską ofierze.  

W każdym przypadku należy ze spokojem wysłuchać osoby zgłaszającej i okazać jej wsparcie.  

2. Jeśli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując działania należy przede wszystkim okazać 

wsparcie, z zachowaniem podmiotowości i poszanowaniem uczuć. Potwierdzić, że ujawnienie przemocy 

jest dobrą decyzją. Rozmowę należy przeprowadzić w bezpiecznym miejscu, zapewniającym ofierze 

intymność. Nie należy podejmować kroków, które mogłyby wzbudzić podejrzenia sprawcy. 

3. Jeśli osobą zgłaszającą nie jest ofiara, na początku należy poprosić o opis sytuacji, także z zachowaniem 

podmiotowości i uczuć osoby zgłaszającej.  

4. W każdej sytuacji należy ustalić charakter zdarzenia (rozmiar i rangę szkody, jednorazowość bądź 

powtarzalność). Należy unikać działań, które mogłyby wtórnie stygmatyzować ofiarę lub sprawcę. 

5. Należy zabezpieczyć wszystkie dowody związane z aktem cyberprzemocy (kopie materiałów, datę i czas 

ich otrzymania, dane nadawcy, adresy stron www, historię połączeń). W trakcie zbierania materiałów 

należy zadbać o bezpieczeństwo osób zaangażowanych w problem. 

6. Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, a w ocenie kadry pedagogicznej jest konieczne, należy 

skontaktować się z policją. Bezwzględnie należy zgłosić rozpowszechnianie nagich zdjęć osób poniżej 18 

roku życia. 

7. Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest znany i jest uczestnikiem  zajęć PM, zespół nauczycieli winien 

przeprowadzić z nim rozmowę o jego zachowaniu, która ma na celu ustalenie okoliczności zdarzenia, jego 

analizę i próbę rozwiązania sytuacji konfliktowej, w tym sposoby zadośćuczynienia ofiarom 

cyberprzemocy.  

8. Należy udzielić wsparcia ofierze, która ma czuć się bezpieczna i zaopiekowana przez dorosłych. Należy jej 

także pomóc zabezpieczyć dowody cyberprzemocy. 

9. Należy zadbać o bezpieczeństwo świadków zdarzenia, zwłaszcza jeśli byli oni osobami ujawniającymi 

cyberprzemoc. 

10. Samo wystąpienie zjawiska cyberprzemocy nie jest jednoznaczne z koniecznością zaangażowania policji  

i sądu rodzinnego  i należy je rozwiązać na poziomie placówki. Kontaktu z policją wymagają sytuacje,  



w których zostało naruszone prawo (np.  groźby karalne, świadome publikowanie nielegalnych treści, 

rozpowszechnianie nagich zdjęć z udziałem małoletnich). Za zgłoszenie odpowiada dyrektor placówki. 

11. W celu usunięcia kompromitujących lub krzywdzących materiałów z sieci należy skontaktować się  

z dostawcą usługi / administratorem serwisu. 


