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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Okres objęty kontrolą 

P/17/071 Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 

Lata 2013-2016. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Kontrolę przeprowadził Jerzy Stachowiak, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr LKI/8/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. [Dowód: akta kontroli str. 1] 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Miejska Policji w Kielcach (dalej: Komenda, KMP). 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komendantem Miejskim Policji w Kielcach (dalej: Komendant) od 5 lipca 2016 r. jest 
podinspektor Tomasz Zawadzki1. [dowód: akta kontroli str. 2] 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W KMP i jednostkach podległych podejmowano działania mające na celu zapobieganie  
i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, jednak nieprzeprowadzenie 
diagnozy zagrożeń w tym zakresie i analizy skali tego zjawiska oraz brak ewaluacji 
realizowanych działań spowodowały, że skuteczność tych działań w rzeczywistości nie była 
znana. 

Komenda nie otrzymała zaleceń dotyczących konieczności prowadzenia analiz problematyki 
cyberprzemocy oraz rozpoznawania zagrożeń z nią związanych z jednostek nadrzędnych – 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (dalej: KWP) oraz Komendy Głównej Policji 
(dalej: KGP). Zagrożenia związane z cyberprzemocą i kierunki działań profilaktycznych  
w tym zakresie nie zostały ujęte również w planach działania priorytetowego dzielnicowych 
komisariatów podległych KMP. 

W badanym okresie funkcjonariusze KMP oraz jednostek podległych podejmowali działania 
profilaktyczne dotyczące ograniczania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 
Zorganizowali 696 spotkań dla 33.915 uczestników, w trakcie których cyberprzemoc była 
tematem zajęć profilaktycznych. Komenda nie podjęła współpracy z organami samorządu 
terytorialnego, organizacjami i instytucjami pozarządowymi w celu stworzenia i realizacji 
programów prewencyjnych ukierunkowanych bezpośrednio na ujawnianie, zapobieganie  
i zwalczanie cyberprzemocy. 

W strukturze organizacyjnej KMP nie wyodrębniono komórki organizacyjnej zajmującej się 
profilaktyką, w tym analizą zjawiska cyberprzemocy, rozpoznaniem zagrożeń z tym 
związanych oraz walką z tym zjawiskiem. Główny ciężar realizacji działań profilaktycznych 
spoczywał na pracowniku jednoosobowego stanowiska do spraw nieletnich i patologii oraz 
asystencie z Wydziału Prewencji KMP. 

NIK zwraca uwagę na fakt, że dostępny w codziennej pracy KMP system informatyczny 
System Wspomagania Dowodzenia (dalej: SWD) nie daje możliwości szybkiego 
wygenerowania statystyki zdarzeń o charakterze cyberprzestępczości i cyberprzemocy,  
w tym dotyczącej dzieci i młodzieży. 

                                                      
1 Uprzednio funkcję Komendanta w badanym okresie pełnili: młodszy inspektor Mariusz Wiatr (do 2 stycznia 
2013 r.), inspektor Zbigniew Kotarski (do 26 stycznia 2015 r.), młodszy inspektor Artur Bielecki (do 17 czerwca 
2016 r.) oraz młodszy inspektor Piotr Kania (do 4 lipca 2016 r.). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki  
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość i rzetelność podejmowanych działań dotyczących 
identyfikowania zagrożeń w zakresie cyberprzemocy dzieci  
i młodzieży 

Problematyka cyberprzemocy3 wśród dzieci i młodzieży nie znalazła bezpośredniego 
odzwierciedlenia w dokumentach analitycznych i strategicznych przygotowywanych 
zarówno w KMP, jak i w jednostkach nadrzędnych, tj. KGP i KWP. W dokumentach tych 
znalazły się odniesienia do zjawiska cyberprzestępczości.  

W Priorytetach i Zadaniach Priorytetowych Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 
uwzględniono priorytet 2 Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji  
i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń w tym cyberprzestępczości. Zadania 
przewidziane do realizacji dla KWP w ramach ww. priorytetu zakładały intensyfikację 
prowadzenia form pracy operacyjnej w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.  
W poprzedniej wersji dokumentu na lata 2013-2015 nie zawarto priorytetu dotyczącego 
cyberprzestępczości. [Dowód: akta kontroli str. 4, 6] 

Na szczeblu KGP opracowana została Koncepcja działań Policji w zakresie profilaktyki 
społecznej na lata 2015-20184. Jak wskazano w ww. dokumencie, na potrzeby jego 
opracowania podjęte zostały prace diagnozujące obszary zagrożeń wskazane przez 
policjantów realizujących zadania z zakresu prewencji kryminalnej, na podstawie których 
cyberzagrożenia znalazły się wśród trzech najważniejszych obszarów zagrożeń, obok 
narkotyków i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W dokumencie tym zaproponowano 
rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne mające na celu zwrócenie uwagi na potrzebę 
wzmocnienia realizacji przez Policję działań profilaktycznych na poziomie komend 
powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz komisariatów Policji, mających wpływ na 
wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa, inicjowanie i prowadzenie działań 
profilaktycznych przez Policję zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami ze strony lokalnej 
społeczności. Przewidziano, na poziomie komend powiatowych Policji, wydzielenie 
policjantów w liczbie stosownej do kategorii jednostki organizacyjnej Policji zajmujących się 
wyłącznie profilaktyką, współpracujących z innymi policjantami w jednostce oraz 
policjantami podległych komisariatów i posterunków. Jako strukturę docelową na poziomie 
komend powiatowych wskazano zespół lub sekcję o stanie liczbowym odpowiadającym 
kategorii jednostki organizacyjnej Policji. Wśród obszarów działania i zadań tych komórek 
organizacyjnych wymieniono m.in.:  

− inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki 
społecznej, w oparciu o zagrożenia występujące na terenie powiatu,  

− pozyskiwanie partnerów pozapolicyjnych do udziału w zainicjowanych  
i realizowanych przedsięwzięciach profilaktycznych, 

− realizacja i koordynowanie zadań wynikających z krajowych i wojewódzkich 
przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej. [Dowód: akta kontroli str. 12, 14, 
20, 21, 26] 

W Planie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach na rok 2016 
przewidziano realizację Priorytetu II Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji 
i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń w tym cyberprzestępczości. W zadaniu 
I służącym realizacji ww. priorytetu założono intensyfikację prowadzenia form pracy 
operacyjnej w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Sposób realizacji tego zadania 
określono w następujący sposób:  

− organizowanie doskonalenia zawodowego na poziomie KWP, 
− przeszkolenie funkcjonariuszy na kursach specjalistycznych, 
− usprawnienie współdziałania i wymiana informacji pomiędzy jednostkami 

organizacyjnymi Policji i innymi uprawnionymi podmiotami. [Dowód: akta kontroli 
str. 40, 41] 

                                                      
3 Cyberprzemoc (ang. Cyberbullying) to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – 
komunikatorów, czatów, stron internetowych, blogów, SMS-ów, MMS-ów. 
4 Do 2015 r. nie funkcjonował dokument o podobnym charakterze. 
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Na szczeblu województwa w kontrolowanym okresie realizowano, we współpracy pomiędzy 
Wojewodą Świętokrzyskim, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim 
Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach, Przewodniczącym Konwentu Starostów 
Województwa Świętokrzyskiego, oraz Prezesem Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin 
Regionu Świętokrzyskiego, Program Bezpieczne Świętokrzyskie (pierwsza edycja lata 
2011-2015, II edycja lata 2016-2020). W ramach programu określono obszary ryzyka 
występowania zagrożeń, wśród których znalazła się w latach 2011-2015 – przestępczość 
internetowa, w latach 2016-2020 – Internet. Proponowane w latach 2011-2015 działania  
w ramach obszaru przestępczość internetowa były następujące: 

− szkolenia tematyczne skierowane do kadry pedagogicznej na temat bezpiecznego 
korzystania z Internetu, 

− upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach płynących z nieodpowiedzialnego 
korzystania z witryn internetowych wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenia 
prowadzone przez specjalistów w dziedzinie profilaktyki przestępczości  
w cyberprzestrzeni, 

− uświadamianie użytkownikom Internetu konsekwencji prawnych wynikających 
z niewłaściwego wykorzystywania medium jakim jest Internet, 

− podejmowanie inicjatyw mających na celu uświadomienie przestępstw 
internetowych związanych z dokonywaniem transakcji handlowych i operacji 
finansowych, 

− organizowanie spotkań w szkołach z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci na 
temat korzystania z dostępnych zabezpieczeń filtrujących treści witryn 
internetowych, 

− podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży jako metody przeciwdziałania uzależnieniu od 
Internetu. [Dowód: akta kontroli str. 61, 70, 71] 

W latach 2016-2020 do realizacji w ramach obszaru Internet proponowano do 
przeprowadzenia następujące działania: 

− szkolenia tematyczne i upowszechniające wiedzę na temat bezpiecznego 
korzystania z Internetu, nieodpowiedzialnego korzystania z witryn internetowych  
i wynikających z tego konsekwencji prawnych, profilaktyki przestępczości  
w cyberprzestrzeni, 

− podejmowanie inicjatyw mających na celu uświadomienie przestępstw 
internetowych związanych z dokonywaniem transakcji handlowych i operacji 
finansowych, 

− opracowanie i upowszechnienie materiałów dotyczących bezpiecznego 
korzystania z nowych mediów, 

− wdrażanie i realizowanie programów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego 
korzystania z Internetu oraz sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia, 

− organizowanie spotkań na temat korzystania z dostępnych zabezpieczeń 
filtrujących treści witryn internetowych, 

− podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwych 
postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych w sieci. 
[Dowód: akta kontroli str. 79, 86, 87] 

Komenda nie otrzymała zaleceń dotyczących konieczności prowadzenia analiz zjawiska 
cyberprzemocy oraz rozpoznawania zagrożeń z nim związanych od Komendanta Głównego 
Policji czy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. [Dowód: akta kontroli str. 606] 

Zarząd Powiatu Kieleckiego i Wojewoda Świętokrzyski podpisali w dniu 19 września 2014 r. 
porozumienie dotyczące realizacji projektu Bezpieczne korzystanie z komunikacji 
elektronicznej w szkole w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości  
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej, działanie 4.2 Bezpieczeństwo w szkole.  
Zgodnie z założeniami tego projektu pracownik Wydziału Prewencji KMP miał 
przeprowadzić z uczniami czterech szkół ponadgimnazjalnych spotkania informacyjno-
edukacyjne z zakresu odpowiedzialności karnej osób nieletnich w sytuacji łamania prawa 
(np. groźby karalne, publikowanie nielegalnych treści, zniesławienie). W zajęciach 
przeprowadzonych w październiku 2014 r. udział wzięli uczniowie 25 klas pierwszych  
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i drugich następujących szkół: Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach (6 klas), Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie (4 klasy), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 5 w Łopusznie (8 klas) oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chmielniku (7 klas). 
[Dowód: akta kontroli str.172, 173] 

W badanym okresie KMP nie podejmowała współpracy z innymi podmiotami 
zaangażowanymi w proces zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci  
i młodzieży (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, straże miejskie). [Dowód: akta kontroli str. 118] 

Komenda Główna Policji nie przekazywała KMP żadnych wytycznych i zaleceń w celu 
wykonania zadań w ramach programu Bezpieczna+5. [Dowód: akta kontroli str. 118] 

W kontrolowanym okresie KMP nie współdziałała z funkcjonującymi na obszarze powiatu 
organami ochrony prawnej w celu identyfikowania, zapobiegania i zwalczania 
cyberprzemocy, a także z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi 
oraz mediami – w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji na rzecz bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w Internecie. [Dowód: akta kontroli str. 118] 

Jak wyjaśnił Komendant, wynikało to z faktu, że funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji  
w Kielcach te przedsięwzięcia realizują samodzielnie w mniejszej skali, co było 
wystarczające i nie wymagało zaangażowania ww. instytucji na wyższym poziomie. [Dowód: 
akta kontroli str. 220, 221] 

Współdziałanie w powyższym zakresie należy do zakresu działania KWP  
i KMP na podstawie § 29 ust. 1 pkt 21 i § 30 ust. 1 pkt 18 zarządzenia nr 1041 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji  
i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji6 (dalej: 
zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji).  

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa7 (dalej: NASK) opracowała i zamieściła na 
swojej stronie internetowej8 materiały dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy. Materiały 
nie były wykorzystywane w działalności profilaktycznej prowadzonej przez KMP. [Dowód: 
akta kontroli str. 117, 220] 

W KMP nie analizowano zjawiska cyberprzemocy i zagrożeń związanych z cyberprzemocą 
wśród dzieci i młodzieży, a także nie prowadzono diagnozy oczekiwań społecznych w tym 
zakresie. [Dowód: akta kontroli str. 119, 606] 

W KMP w kontrolowanym okresie nie opracowano programu o charakterze prewencyjnym  
i profilaktycznym ukierunkowanego na ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie 
cyberprzemocy w szczególności wśród dzieci i młodzieży, jak również nie podejmowano 
innych działań pozwalających na identyfikowanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 
[Dowód: akta kontroli str. 118] 

Komendant wyjaśnił: nie podejmowano systemowych działań dotyczących identyfikowania 
zagrożeń w zakresie cyberprzemocy dzieci i młodzieży, nie opracowywano i nie realizowano 
programu prewencyjnego ukierunkowanego na ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Działalność profilaktyczna w tym zakresie opierała 
się głównie na realizacji programów i akcji dot. szeroko rozumianego bezpieczeństwa, 
stałym kontakcie funkcjonariuszy realizujących zadania z profilaktyki społecznej  
z podległymi placówkami oświatowymi, realizowaniu i bezpośrednim uczestnictwie  
w  spotkaniach z młodzieżą szkolną (spotkania odbywały się głównie na prośbę pedagoga, 

                                                      
5 Program przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 89/2015 z 23 czerwca 2015 r. oraz rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – 
„Bezpieczna+” (Dz. U. poz. 972), dalej: Program Bezpieczna+. 
6 Zarządzenie to stanowi załącznik do obwieszczenia Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych 
zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. 
KGP poz. 50, ze zm.). 
7 Instytut badawczy podległy Ministerstwu Cyfryzacji. 
8 M.in. http://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html, data dostępu 12 grudnia 2016 r. 
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dyrektora placówki szkolnej oraz z inicjatywy własnej). Brak identyfikacji zagadnienia 
wynikał m.in. z braku konieczności jego przeprowadzenia, szczegółowe zainteresowanie 
tego typu zjawiskiem nie wynikało z zaleceń jednostek nadrzędnych, planów priorytetowych 
dzielnicowych KMP w Kielcach, wyników konsultacji społecznych czy debat. Ponadto KMP 
od 2011 r. corocznie realizuje projekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach „Szybuj 
bezpiecznie w internetowej chmurze”, którego celem jest między innymi upowszechnienie 
wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zwiększenie 
poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców na temat możliwości wykorzystania Internetu do 
pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym gospodarczym. [Dowód: akta 
kontroli str. 220] 

Dzielnicowi komisariatów Policji podległych Komendzie, na podstawie § 38 ust. 1 
zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod 
i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych9 (dalej: 
zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji), w uzgodnieniu z kierownikiem 
dzielnicowych, przygotowali plany działania priorytetowego. W ww. planach nie ujmowano 
zagrożenia związanego z cyberprzemocą i nie określano kierunków działań profilaktycznych 
w walce z cyberprzemocą. W przypadku wszystkich planów działania priorytetowego dla  
72 rejonów służbowych, zdiagnozowane zagrożenia w rejonie dotyczyły m.in.: spożywania 
alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania spokoju, ładu i porządku publicznego, 
niszczenia mienia, naruszania przepisów ruchu drogowego. [Dowód: akta kontroli str. 120-
156] 

Komendant wyjaśnił: w działaniach priorytetowych dzielnicowych KMP w Kielcach brak jest 
zadania w tym zakresie. Wynika to z analizy stanu bezpieczeństwa każdego rejonu 
dzielnicowego, aktualnych potrzeb placówek oświatowych w zakresie wspierania kadry 
pedagogicznej w tym zakresie, ilości i tematyki prowadzonych działań profilaktycznych. 
Działania priorytetowe w większości dotyczyły realnych zagrożeń polegających na 
ograniczeniu lub wyeliminowaniu przestępstw pospolitych i wykroczeń, szczególnie 
niebezpiecznych i uciążliwych dla mieszkańców każdego rejonu. [Dowód: akta kontroli  
str. 221] 

W strukturze organizacyjnej KMP w okresie objętym kontrolą nie funkcjonowała odrębna 
komórka organizacyjna zajmująca się analizą zjawiska cyberprzemocy, rozpoznaniem 
zagrożeń związanych z cyberprzemocą oraz walką z tym zjawiskiem.  

Zgodnie z § 4 regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 17 marca 2016 r. na 
terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego działają następujące jednostki organizacyjne 
Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi: Komisariat Policji I w Kielcach, 
Komisariat Policji II w Kielcach, Komisariat Policji III w Kielcach, Komisariat Policji IV  
w Kielcach, Komisariat Policji w Bodzentynie, Komisariat Policji w Chęcinach, Komisariat 
Policji w Daleszycach, Komisariat Policji w Morawicy, Komisariat Policji w Rakowie oraz 
Komisariat Policji w Strawczynie. W strukturze organizacyjnej Komendy wyodrębniono 
również 12 wydziałów, w tym Wydział Prewencji, w którym prowadzone były działania 
profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy. [Dowód: akta kontroli str. 96, 194] 

Zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego KMP do zadań Wydziału 
Prewencji, należało m.in.:  

− organizowanie, koordynowanie i przeprowadzanie działań w zakresie profilaktyki 
społecznej na terenie powiatu oraz opracowywanie kierunków zwalczania 
demoralizacji, przestępczości i patologii społecznej wśród nieletnich i w rodzinie; 

− opracowywanie i wdrażanie programów prewencyjnych w oparciu o oczekiwania 
społeczne oraz zagrożenie przestępczością i patologiami społecznymi. [Dowód: akta 
kontroli str.102] 

W strukturze Wydziału Prewencji KMP wyodrębniono jednoosobowe stanowisko ds. 
nieletnich i patologii, do którego zadań należało m.in.: 

− koordynacja działań z zakresu problematyki nieletnich na szczeblu KMP; 

                                                      
Dz. Urz. KGP poz. 26. 
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− zapewnienie właściwego przepływu informacji o nieletnich zagrożonych demoralizacją 
miedzy poszczególnymi komórkami Policji; 

− uczestniczenie w spotkaniach z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i gronem 
pedagogicznym; 

− identyfikowanie i analizowanie bieżących zagrożeń; 
− inicjowanie i prowadzenie wspólnie z organami państwowymi, samorządowymi  

i społecznymi działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania przestępczości  
i występowania negatywnych zjawisk wśród nieletnich. [Dowód: akta kontroli str. 202] 

W strukturze organizacyjnej Wydziału Prewencji Komendy wyodrębniono również 
stanowisko asystenta Zespołu Profilaktyki Społecznej, Wykroczeń i Postępowań 
Administracyjnych, którego zakres obowiązków obejmował m.in.: 

− inicjowanie, przygotowywanie, realizowanie i koordynowanie przedsięwzięć z zakresu 
profilaktyki społecznej, w oparciu o zagrożenia występujące na terenie powiatu; 

− współpracę z innymi podmiotami administracji publicznej i organizacjami 
pozarządowymi, w tym w zakresie promocji bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

− animację współpracy z władzami samorządowymi, społecznościami lokalnymi  
w zakresie działań ograniczających przestępczość oraz mających wpływ na poprawę 
społecznego poczucia bezpieczeństwa. [Dowód: akta kontroli str.205] 

Realizacja działań profilaktycznych na terenie objętym właściwością Komendy należała 
przede wszystkim do pracownika zajmującego jednoosobowe stanowisko ds. nieletnich  
i patologii i asystenta z Wydziału Prewencji KMP, a także do działających w komisariatach 
asystentach (2 osoby), referentach (2 osoby) oraz policjanta ds. prewencji – razem 7 osób. 
Ponadto w zakresach czynności dzielnicowych komisariatów w opisie stanowiska zawarto 
zapis dotyczący profilaktyki społecznej w ogólnym znaczeniu. [Dowód: akta kontroli str. 197, 
198, 200, 202-217] 

Zagrożenia związane z cyberprzemocą rozpoznawane były w trakcie spotkań 
profilaktycznych z młodzieżą na terenie szkół oraz w kontaktach roboczych z pedagogami  
i dyrekcją placówek szkolnych. Nie prowadzono działań skierowanych wyłącznie na 
rozpoznanie zagrożeń związanych z cyberprzemocą. [Dowód: akta kontroli str. 196] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na niedokonywaniu diagnozy zagrożeń związanych  
z cyberprzemocą oraz analiz występowania tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży.  
[Dowód: akta kontroli str. 119, 606] 

Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 19 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji, w zakresie 
działania Komendy, jest analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń 
przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących 
dzieci i młodzieży. 

Jak wyjaśnił Komendant, w kontrolowanym okresie nie analizowano zjawiska 
cyberprzemocy i rozpoznanych zagrożeń związanych z cyberprzemocą wśród dzieci            
i młodzieży z uwagi na marginalny charakter tych zdarzeń, brak wytycznych, poleceń 
jednostek nadrzędnych czy sugestii wskazanych przez środowiska lokalne w tym zakresie. 
(…) Tym samym nie była prowadzona ewaluacja tego zagadnienia.  
W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych czy debat, podczas innych spotkań ze 
społeczeństwem na terenie funkcjonowania KMP kontrolowane zagadnienie nie było 
przedmiotem oczekiwań społecznych, zgłoszeń czy dyskusji, nie wskazywano na 
zagrożenia czy konieczność identyfikacji i analizy. [Dowód: akta kontroli str. 221] 

Zdaniem NIK, potrzeba dokonywania diagnozy zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci  
i młodzieży oraz analiz jego skali nie może być uwarunkowana przeświadczeniem  
o marginalnym charakterze tych zdarzeń, brakiem wytycznych, poleceń jednostek 
nadrzędnych czy sugestii wskazanych przez środowiska lokalne w tym zakresie. Brak takiej 
diagnozy oraz analiz nie sprzyja rozpoznaniu bieżących zagrożeń oraz istniejących potrzeb 
działania w tym obszarze, obejmujących np. uczniów różnych typów szkół.   

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży nie była przedmiotem analiz i opracowań  
o charakterze systemowym w KMP. Nie opracowano programu o charakterze 
prewencyjnym i profilaktycznym ukierunkowanym na zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie 
cyberprzemocy w szczególności wśród dzieci i młodzieży, jak również nie podejmowano 
innych działań dotyczących identyfikowania cyberprzemocy wśród małoletnich. W 2014 r. 
pracownik Wydziału Prewencji KMP przeprowadził z uczniami szkół ponadgimnazjalnych 
spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu odpowiedzialności karnej osób nieletnich  
w sytuacji łamania prawa (np. groźby karalne, publikowanie nielegalnych treści, 
zniesławienie). KMP nie współdziałała z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami 
ochrony prawnej w celu identyfikowania, zapobiegania i zwalczania cyberprzemocy.  

2. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań 
profilaktycznych 

Na terenie działania Komendy funkcjonowało 124 szkoły podstawowe, 56 gimnazjów,  
33 szkoły ponadgimnazjalne i policealne (razem 213 szkół). [Dowód: akta kontroli str.157-
171, 625] 

Łącznie, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. funkcjonariusze KMP oraz 
podległych jej komisariatów zorganizowali 696 spotkań dla 33.915 uczestników, z tego  
207 spotkań dla 7.717 uczestników w 2013 r., 182 spotkania dla 10.470 uczestników  
w 2014 r., 166 spotkań dla 6.238 uczestników w 2015 r. oraz 141 spotkań dla  
9.490 uczestników w 2016 r. [Dowód: akta kontroli str. 273] 

Podejmowano następujące działania profilaktyczne w celu ograniczenia zjawiska 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży: 

− Wydział Prewencji KMP zorganizował 53 spotkania dla 6.824 uczestników, z tego:  
15 spotkań dla 1.427 uczestników w 2013 r., 18 spotkań dla 2.712 uczestników  
w 2014 r., pięć spotkań dla 415 uczestników w 2015 r. oraz 15 spotkań dla 2.270  
w 2016 r. W trakcie spotkań omawiano m.in. następujące tematy: „Bezpieczne i zgodne 
z prawem korzystanie z Internetu”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich oraz 
bezpieczne i zgodne z prawem korzystanie z Internetu”, „Promocja bezpiecznego 
korzystania z nowych technologii komunikacyjnych i Internetu”, „Właściwe i zgodne  
z prawem korzystanie z zasobów sieci Internet”. [Dowód: akta kontroli str. 195, 273, 
546-605] 

− Komisariat Policji I w Kielcach w badanym okresie przeprowadził 359 spotkań dla 
11.882 uczestników10, z tego 125 spotkań dla 3.887 uczestników w 2013 r., 95 spotkań 
dla 3.384 uczestników w 2014 r., 94 spotkania dla 2.849 uczestników w 2015 r. oraz  
45 spotkań dla 1.762 uczestników w 2016 r. W trakcie spotkań omawiano m.in. 
następujące tematy: „Cyberprzemoc, zagrożenia wynikające z sieci Internet, 
konsekwencje prawne związane z tym zagadnieniem”, „Zagrożenia płynące  
z korzystania z sieci Internet, sposoby bezpiecznego korzystania z sieci”, „Zagrożenia 
w Internecie”, „Edukacja komputerowa dla przedszkolaków – nierozważne korzystanie  
z Internetu”11. [Dowód: akta kontroli str. 195, 180-192, 273] 

− Komisariat Policji II w Kielcach przeprowadził 17 spotkań dla 1.661 uczestników, z tego: 
trzy spotkania dla 270 uczestników w 2013 r., 4 spotkania dla 268 uczestników  
w 2014 r., cztery spotkania dla 349 uczestników w 2015 r. oraz 6 spotkań dla  
774 uczestników w 2016 r. W trakcie spotkań omawiano następujące tematy: 
„Bezpieczny Internet”, „Cyberprzemoc, cyberprzestępczość”, „Szybuj bezpiecznie  
w Internetowej chmurze – cyberprzemoc”. [Dowód: akta kontroli str. 195, 273, 275-291] 

− Komisariat Policji III w Kielcach przeprowadził 93 spotkania dla 1.620 uczestników,  
z tego: 20 spotkań dla 230 uczestników w 2013 r., 17 spotkań dla 325 osób  
w 2014 r., 36 spotkań dla 659 uczestników w 2015 r. oraz 20 spotkań dla 406 w 2016 r. 
Zrealizowano następujące tematy: „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz 

                                                      
10 Tj. uczniowie i wychowankowie, rodzice orz dzieci do lat pięciu. 
11 Zajęcia dotyczyły 14 dzieci do lat pięciu z Przedszkola Samorządowego nr 19 w Kielcach.. 
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zagrożenia z niewłaściwego korzystania z Internetu”, „Cyberprzemoc, 
cyberprzestępczość”, „Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z Internetu”. 
[Dowód: akta kontroli str. 195, 273, 293-341] 

− Komisariat Policji IV w Kielcach przeprowadził 90 spotkań dla 6.113 uczestników,  
z tego: 35 spotkań dla 1.676 uczestników w 2013 r., 35 spotkań dla 3.146 uczestników 
w 2014 r., sześć spotkań dla 451 uczestników w 2015 r. oraz 14 spotkań dla 840 osób  
w 2016 r. W trakcie spotkań omawiano m.in. następujące tematy: „Bezpieczeństwo  
w sieci”, „Odpowiedzialność karna osób nieletnich”, Życie jest zbyt cenne nie zostawiaj 
go na drodze”, „Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Zagrożenia w sieci”, 
„Odpowiedzialność karna osób nieletnich. Cyberprzemoc”. [Dowód: akta kontroli str. 
195, 273, 342-448] 

− Komisariat Policji w Bodzentynie przeprowadził 32 spotkania dla 1.962 uczestników,  
z tego: dziewięć spotkań dla 227 uczestników w 2013 r., 10 spotkań dla  
513 uczestników w 2014 r., dziewięć spotkań dla 762 uczestników w 2015 r. oraz cztery 
spotkania dla 460 uczestników w 2016 r. W trakcie spotkań omawiano następujące 
tematy: „Sposoby bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożenia w sieci, 
problematyka własności intelektualnej”, „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, 
„Bezpieczeństwo w wirtualnym świecie”. [Dowód: akta kontroli str. 195, 273, 449-484] 

− Komisariat Policji w Chęcinach przeprowadził jedno szkolenie w 2015 r. dla  
132 uczestników oraz 18 szkoleń w 2016 r. dla 951 uczestników. Zrealizowano m.in. 
następujące tematy spotkań: „Internet oraz zagrożenia z niego płynące", „Lepszy 
Internet zależy od ciebie", „Bezpieczni w Sieci", „Zasady bezpiecznego Internetu – 
cyberprzemoc”, „Cyberprzemoc". [Dowód: akta kontroli str. 195, 273, 486-506] 

− Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Daleszycach 17 oraz 28 października 2016 r.  
w trakcie pogadanek dla uczniów szkół podstawowych w Porąbkach oraz Marzyszu  
w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”, omówili m.in. zagrożenia 
wynikające z korzystania z Internetu. W spotkaniach udział wzięło odpowiednio:  
70 i 50 uczniów oraz trzech i pięciu nauczycieli. [Dowód: akta kontroli str. 195, 273, 
507, 508] 

− Komisariat Policji w Morawicy przeprowadził osiem spotkań dla 522 uczniów i dwóch 
nauczycieli w 2015 r. oraz sześć spotkań dla 674 uczniów i 26 nauczycieli w 2016 r.  
W trakcie spotkań omawiano m.in. następujące tematy: „Bezpieczny Internet”, „Szkoła 
bezpieczna w sieci”, „Stop cyberprzemocy”, „Cyberprzestępczość”. [Dowód: akta 
kontroli str. 195, 273, 510-525] 

− Komisariat Policji w Rakowie przeprowadził trzy spotkania dla 122 uczniów w 2014 r., 
trzy spotkania dla 97 uczniów w 2015 r. oraz jedno spotkanie dla 150 rodziców oraz  
50 nauczycieli w 2016 r. W trakcie spotkań omawiano następujące tematy: „Szybuj 
bezpiecznie w internetowej chmurze – cyberprzemoc”, „Cyberprzemoc”, 
„Cyberprzemoc. Dopalacze”. [Dowód: akta kontroli str. 195, 273, 527-534] 

− Komisariat Policji w Strawczynie zorganizował 10 spotkań dla 999 uczestników 
(uczniów i nauczycieli) w 2016 r. Wszystkie spotkania dotyczyły realizacji programu 
„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. [Dowód: akta kontroli str. 195, 273, 536-
545] 

Zajęcia dotyczące cyberprzemocy były zarówno osobnym tematem zajęć profilaktycznych, 
jak również realizowanym jako jeden z kilku w blokach tematycznych. Tematy spotkań 
poświęconych wyłącznie cyberprzemocy to m.in.: „Cyberprzemoc, zagrożenia wynikające  
z sieci Internet, konsekwencje prawne związane z tym zagadnieniem”, „Zachowanie 
ostrożności w stosunku do osób poznanych w Internecie”, „Zagrożenia cyberprzemocą”, czy 
„Cyberprzemoc”. Natomiast przykładowe tematy zajęć realizowanych w blokach to: 
„Cyberprzemoc. Dopalacze”, „Zagrożenia w sieci oraz zagrożenia wynikające z zażywania 
dopalaczy”, czy „Odpowiedzialność prawna nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem 
cyberprzemocy”. Decyzję w sprawie wyboru klas, które mają wziąć udział w zajęciach 
podejmował dyrektor placówki. Spotkania organizowano na pisemne lub telefoniczne 
zgłoszenia przedstawicieli poszczególnych szkół. Policjanci sporządzali dokumentację  
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z przeprowadzonych zajęć, wykazując klasy, które w danym dniu wzięły udział w spotkaniu. 
Komisariaty KMP nie posiadały danych dotyczących liczby oddziałów w danym roczniku, 
stąd nie ma możliwości ustalenia, czy w prelekcjach wzięły udział wszystkie klasy danego 
rocznika. Część notatek nie zawiera informacji na temat klas, które wzięły udział w prelekcji, 
ograniczając się do podania nazwy szkoły i ogólnej liczby uczestników (bez podziału na 
uczniów i nauczycieli). [Dowód: akta kontroli str. 195, 222] 

Na prośbę Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku, funkcjonariusz Komisariatu I Policji  
w Kielcach w dniu 15 grudnia 2016 r., w ramach programu Bezpieczna+, przeprowadził  
w tej szkole jednorazowe spotkanie profilaktyczne, podczas którego został zaprezentowany 
film przekazujący informacje w jaki sposób bezpiecznie korzystać z Internetu. 
Funkcjonariusz przeprowadził ponadto szkolenie o zagrożeniach płynących z Internetu. 
Spotkanie ten przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych dla łącznie 70 uczniów. 
[Dowód: akta kontroli str. 115, 116] 

Faktycznie podejmowana przez Komendę działalność w obszarze działań profilaktycznych 
mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży 
nie była przedmiotem ewaluacji. [Dowód: akta kontroli str. 119, 606] 

W okresie objętym kontrolą nie były planowane szkolenia z zakresu profilaktyki  
i przeciwdziałania cyberprzemocy dla funkcjonariuszy KMP oraz podległych jednostek 
Policji, zajmujących się tymi zagadnieniami. Funkcjonariusze i pracownicy tych jednostek 
nie uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach w zakresie cyberprzemocy wśród dzieci  
i młodzieży. [Dowód: akta kontroli str. 196, 197]  

Komendant wyjaśnił: na podstawie wykazu kursów specjalistycznych przekazywanych do 
Komendy za lata 2013-2016 stwierdzono, że nie wystąpiły kursy bezpośrednio związane ze 
zjawiskiem cyberprzemocy w działaniach profilaktycznych. (…) Nieprowadzenie szkoleń  
w zakresie doskonalenia umiejętności profilaktycznych policjantów KMP w Kielcach 
zajmujących się zagadnieniami cyberprzemocy, było podyktowane w szczególności brakiem 
zdiagnozowania tego zjawiska jako potrzeby szkoleniowej. [Dowód: akta kontroli str. 612, 
613] 

Do dyspozycji pracowników zajmujących się profilaktyką społeczną przekazane zostały 
przez Policję materiały w postaci filmów edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej pt.: „Nie warto ryzykować”, „W Sieci”, „3, 2, 1 Internet” oraz „Szkoła 
bezpieczna w sieci”. Materiały te zawierają informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży w Internecie. Obejmują m.in. kreskówki, filmy oraz scenariusze zajęć dla 
wszystkich poziomów nauczania szkolnego. Odwołują się do indywidualnych doświadczeń 
uczniów, a dzięki zaangażowaniu do ich produkcji znanych postaci świata sportu, estrady  
i telewizji stanowią atrakcyjną pozycję edukacyjną do realizacji w trakcie spotkań  
z młodzieżą.  [Dowód: akta kontroli str. 607-609] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 

1. KMP oraz podległe jej komisariaty podejmowały w znacznym zakresie działania 
profilaktyczne, jednak ze względu na niedokonywanie diagnoz i analiz zjawiska 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży (co przedstawiono w pkt 1 wystąpienia, w sekcji 
Ustalone nieprawidłowości) oraz ewaluacji podejmowanych działań, ich skuteczność nie 
była znana.    

2. Zdaniem NIK niezaplanowanie szkoleń dla funkcjonariuszy KMP i jednostek podległych 
w zakresie cyberprzemocy może wpływać na brak odpowiedniego przygotowania 
funkcjonariuszy do prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie cyberprzemocy wśród 
dzieci i młodzieży i w znaczącym stopniu utrudniać rzetelną realizację działań w tym 
zakresie. 

W badanym okresie funkcjonariusze KMP i jednostek podległych podejmowali działania 
profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowali  
696 spotkań dla 33.915 uczestników, których przedmiotem była problematyka 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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badanej działalności  
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cyberprzemocy. Jednak niedokonywanie w szczególności analiz skali tego zjawiska oraz 
brak ewaluacji realizowanych działań powodowało, że skuteczność tych działań 
w rzeczywistości nie była znana. W planach szkoleń funkcjonariuszy nie ujęto szkoleń  
w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania cyberprzemocy.  

 

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty 
cyberprzemocy 

W latach 2013-2016 w Komendzie i podległych jej Komisariatach: 
1) przyjęto 13 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków  

o ściganie w zakresie cyberprzemocy od rodziców lub opiekunów dzieci, z tego:  
w 2013 r. – 2, w 2014 r. – 3, w 2015 r. – 3 oraz  w 2016 r. – 5; 

2) przyjęto od innych osób dwa zawiadomienia (w 2016 r.), 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z cyberprzemocą wśród dzieci  
i młodzież; 

3) prowadzono z urzędu dwa postępowania związane z cyberprzemocą (w 2016 r.); 
4) zakończono trzy sprawy odmową wszczęcia postępowania, z tego: 1 w 2014 r.,  

1 w 2015 r. i 1 w 2016 r.; 
5) wszczęto 13 postępowań, z tego: 1 w 2013 r., 2 w 2014 r., 3 w 2015 r. i 7 w 2016 r.12; 
6) zakończono umorzeniem trzy postępowania (dwa w 2013 r. i jedno w 2016 r.).  

W pięciu sprawach (po dwie z 2014 r. i 2015 r. oraz jednej z 2016 r.) wniesiono akt 
oskarżenia (pozostałe pięć spraw z 2016 r. pozostaje w toku); 

7) zakończyła pięć postępowań w sprawie nieletnich (wszystkie w 2016 r.) przekazaniem 
materiałów do sądu określając kwalifikację prawną czynów: art. 190 § 1, art. 190a § 1, 
art. 190a § 2, art. 191a, art. 200 § 3,  art. 202 § 4b oraz art. 212 § 1 i 2 ustawy z dnia  
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny13. [Dowód: akta kontroli str. 196] 

W badanym okresie nie prowadzono postępowań związanych z popełnieniem wykroczenia 
związanego z cyberprzemocą wśród nieletnich – nie wpłynęło żadne zawiadomienie  
o popełnieniu wykroczenia w powyższym zakresie. [Dowód: akta kontroli str. 610] 

W badanym okresie (w 2016 r.) przyjęto dwie skargi na żądanie pokrzywdzonego  
w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. W jednym przypadku 
sprawcy zostali wskazani na etapie przyjęcia zawiadomienia, natomiast druga sprawa jest  
w toku (materiały skierowano do prokuratury). W pierwszej z powyższych spraw sąd 
rodzinny wydał postanowienie o wszczęciu postępowania wobec nieletnich sprawców. 
[Dowód: akta kontroli str.196] 

W KMP nie zostały wprowadzone odrębne procedury wewnętrzne służące ujawnianiu 
przypadków cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. [Dowód: akta kontroli str. 196] 

System Wspomagania Dowodzenia (dalej: SWD) służący do ewidencjonowania przez 
dyżurnych przypadków zgłoszeń o możliwości popełnienia przestępstwa/wykroczenia, nie 
posiada zakładek w słownikach kategorii zdarzeń dotyczących cyberprzestępczości,  
w związku z czym nie daje możliwości wygenerowania takich zdarzeń. Przestępstwa o tym 
charakterze były rejestrowane z dostępnymi kwalifikacjami czynów zabronionych 
znajdujących się w ww. systemach. [Dowód: akta kontroli str. 193, 196] 

Działalność Komendy w zakresie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie była  
w okresie objętym kontrolą przedmiotem nadzoru lub kontroli ze strony Komendanta 
Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. [Dowód: akta kontroli  
str. 196] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                      
12 W stosunku do jednej sprawy z grudnia 2016 r. do dnia badania nie podjęto decyzji co do wszczęcia lub 
odmowy wszczęcia postępowania.  
13 Dz. U. z 2016 r. poz. 1137. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

12 

NIK zwraca uwagę, że dostępny w codziennej pracy KMP system informatyczny SWD nie 
daje możliwości szybkiego wygenerowania statystyki zdarzeń o charakterze 
cyberprzestępczości i cyberprzemocy, w szczególności dotyczącej dzieci i młodzieży.  
W przypadku potrzeby uzyskania danych w tym zakresie konieczne jest ręczne  
i czasochłonne przeglądanie wszystkich zdarzeń. 

Funkcjonariusze Komendy prawidłowo reagowali na zgłoszone przypadki cyberprzemocy. 
Nie zostały wprowadzone odrębne procedury wewnętrzne służące do ujawniania 
przypadków cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Działalność Komendy nie była  
w okresie kontrolowanym objęta  nadzorem i kontrolą KGP i KWP.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli14, wnosi o prowadzenie działalności profilaktycznej  
w obszarze przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, w oparciu o rzetelną 
diagnozę skali tego zjawiska, uwzględniającej podejmowanie czynności ewaluacyjnych, 
pozwalających na ocenę efektów realizacji zaplanowanych działań.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,  
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kielce, dnia        lutego 2017 r. 

  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler Dyrektor 
Grzegorz Walendzik Jerzy Stachowiak 

główny specjalista k.p. 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

                                                      
14 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 
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