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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/071 – Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 

Okres objęty kontrolą Lata 2013-2016, a także zdarzenia przed i po tym okresie, mające znaczenie dla 
kontrolowanej działalności. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Krzysztof Kopeć, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/9/2017 
z dnia 9 stycznia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach (dalej: KPP lub Komenda), ul. Armii Krajowej 
27, 27-200 Starachowice. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Paweł Szczepaniak, Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach od 9 stycznia 2016 r. 
(dalej: Komendant).  
 
Poprzednio, w okresie objętym kontrolą, stanowisko Komendanta Powiatowego Policji 
w Starachowicach zajmowali: 

 Sławomir Sędybył, od 30 lipca 2013 r. do 8 stycznia 2016 r.; 

 Tomasz Chamera, od 24 do 28 lipca 2013 r. (pełniący obowiązki Komendanta); 

 Jarosław Adamski, od 28 lipca 2011 r. do 23 lipca 2013 r. 
(dowód: akta kontroli str. 39) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W KPP podejmowano działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 
cyberprzemocy2 wśród dzieci i młodzieży, jednak nieprzeprowadzenie diagnozy zagrożeń  
w tym zakresie i analizy skali tego zjawiska oraz brak ewaluacji realizowanych działań 
spowodowały, że skuteczność i efektywność tych działań w rzeczywistości nie była znana. 

W KPP nie analizowano skali zjawiska cyberprzemocy i nie rozpoznawano zagrożeń z nią 
związanych. Zagrożenia związane z cyberprzemocą i kierunki działań profilaktycznych  
w walce z tym zjawiskiem nie zostały ujęte również w planach działania priorytetowego 
dzielnicowych KPP. 

Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży podejmowane były w ramach realizacji programów i akcji dotyczących szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości. KPP 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 KPP wyodrębniono Zespół Profilaktyki Społecznej zgodnie 
z wymogami określonymi, w przypadku komend powiatowych Policji, w Koncepcji działań 
Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-2018.  

                                                      
1 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. 
2 Cyberprzemoc (ang. Cyberbullying) to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – komunikatorów, 
czatów, stron internetowych, blogów, SMS-ów, MMS-ów. 
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Pomimo tego, że funkcjonariusze Komendy prawidłowo reagowali na zgłoszone przypadki 
cyberprzemocy, cztery z pięciu prowadzonych w kontrolowanym okresie postępowań 
zakończyło się umorzeniem z powodu niewykrycia sprawcy.  

NIK zwraca uwagę na fakt, że dostępne w codziennej pracy KPP systemy informatyczne 
i statystyczne takie jak System Wspomagania Dowodzenia (dalej: SWD), Krajowy System 
Informacji Policji (dalej: KSIP) oraz System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (dalej: 
SESPol), nie dawały możliwości szybkiego wygenerowania statystyki zdarzeń o charakterze 
cyberprzestępczości i cyberprzemocy, w tym dotyczącej dzieci i młodzieży.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

KPP wraz z podległym Komisariatem Policji w Brodach była jednostką Policji właściwą na 
obszarze powiatu starachowickiego do realizacji zadań i obowiązków Policji, w tym 
w obszarze dotyczącym cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, wynikających m.in.  
z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji3 oraz 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 Policji4 w zakresie 
inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw  
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz wykrywania przestępstw  
i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. 
Problematyka cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie znalazła bezpośredniego 
odzwierciedlenia w dokumentach analitycznych i strategicznych przygotowywanych zarówno 
w KPP, jak i w jednostkach nadrzędnych, tj. Komendzie Głównej Policji (dalej: KGP) 
i Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach (dalej: KWP). W dokumentach tych znalazły się 
odniesienia do zjawiska cyberprzestępczości.  
Na szczeblu KGP opracowana została Koncepcja działań Policji w zakresie profilaktyki 
społecznej na lata 2015-20185. 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;  

                                                      
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, ze zm. 
4 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.). 
5 Do 2015 r. nie funkcjonował dokument o podobnym charakterze. 
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− 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. 41-64) 

W Komendzie w kontrolowanym okresie przygotowywano w ujęciu rocznym prezentacje pn. 
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Prezentacje te opracowywane 
i prezentowane w trakcie corocznych odpraw podsumowujących wyniki pracy starachowickiej 
policji zawierały m.in.: dane na temat przestępstw kryminalnych w rozbiciu na siedem 
podstawowych kategorii: kradzież mienia, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, rozbój 
i wymuszenie rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, uszkodzenie mienia. 
W opracowaniach tych zamieszczano również statystyki odnośnie wypadków drogowych, 
informacje o prowadzonych działaniach profilaktycznych, a także informacje odnośnie 
sukcesów KPP odnotowanych w danym roku. W żadnej objętej badaniem prezentacji nie 
zawarto analiz zjawiska cyberprzemocy czy szerzej zjawiska cyberprzestępczości.   

(dowód: akta kontroli str. 159) 

W badanym okresie KPP, za wyjątkiem placówek oświatowych z terenu powiatu 
starachowickiego, nie podejmowała współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi 
w proces zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży takimi jak: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, straż miejska.  
Komendant wyjaśnił: Zarówno pedagodzy, jak i dyrekcje szkół telefonicznie i pisemnie 
kontaktują się z policjantami Zespołu Profilaktyki Społecznej w celu ustalenia terminów, jak  
i tematów spotkań. W praktyce ustalono, że telefoniczna forma kontaktowania się 
z policjantami jest łatwiejsza i pozwala w szybszy sposób ustalić szczegóły spotkań. 
Przełożeni wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom, wyposażyli Zespół Profilaktyki 
Społecznej w komórkowy telefon służbowy.    

(dowód: akta kontroli str. 82, 86) 

Zarówno KGP jak i KWP nie przekazywały KPP pisemnych wytycznych i zaleceń w celu 
wykonania zadań w ramach programu Bezpieczna+6, a także wytycznych dotyczących 
postępowania ze zdarzeniami dotyczącymi cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 
Komendant wyjaśnił, że wytyczne i wskazówki w tym zakresie przekazywane były na 
odprawach i naradach KWP.  

(dowód: akta kontroli str. 82, 86) 

W kontrolowanym okresie w KPP nie analizowano zjawiska cyberprzemocy i zagrożeń 
związanych z cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży, a także nie prowadzono diagnozy 
oczekiwań społecznych w tym zakresie. Komenda nie współdziałała w celu identyfikowania 
zjawiska cyberprzemocy z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej. 

(dowód: akta kontroli str. 96) 

W ramach współdziałania z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi 
oraz mediami w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji na rzecz bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży w Internecie, Komenda zorganizowała m.in. piknik rodzinny o tej tematyce. 
Działania profilaktyczne zostały szerzej przedstawione w dalszej części wystąpienia  
w obszarze Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań profilaktycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 65) 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (dalej: NASK) opracowała i zamieściła na swojej 

stronie internetowej materiały dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy7. 

Komendant wyjaśnił: Policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy 
Powiatowej Policji w Starachowicach wiedzieli o istnieniu strony internetowej NASK, na której 
znajdowały się materiały dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy. Dane zebrane przez 

                                                      
6 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+. 
7 M.in. http://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html, data dostępu 12 grudnia 2016 r.  

http://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html
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Naukową i Akademicką Sieć Komputerową wykorzystywane były w prezentacjach tworzonych 
przez policjantów Zespołu i przedstawiane w trakcie pogadanek z dziećmi, młodzieżą oraz ich 
rodzicami.    
Kontrolerowi przekazano materiały wykorzystywane w działalności profilaktycznej 
prowadzonej w kontrolowanym okresie przez funkcjonariuszy Zespołu Profilaktyki Społecznej 
m.in.: film Przygody Plika i Foldera w sieci, podręcznik Owce w Sieci, opracowanie 
Bezpieczeństwo dzieci online – Kompendium dla rodziców i profesjonalistów. 

(dowód: akta kontroli str. 88, 158) 

Dzielnicowi KPP, 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 dzielnicowych8, 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 objętych badaniem planów działania priorytetowego9 
zdiagnozowane zagrożenia w rejonie dotyczyły spożywania alkoholu i popełniania wykroczeń 
porządkowych.  
Komendant wyjaśnił, że wskazane zagrożenia zostały zdiagnozowane w oparciu o dane 
z Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz informacje z comiesięcznych analiz 
sporządzanych dla potrzeb dyslokacji służb zewnętrznych.  

(dowód: akta kontroli str. 89-93) 

W strukturze organizacyjnej KPP w okresie objętym kontrolą nie funkcjonowała odrębna 
komórka organizacyjna zajmująca się analizą zjawiska cyberprzemocy, rozpoznaniem 
zagrożeń związanych z cyberprzemocą oraz walką z tym zjawiskiem.  
Na mocy rozkazu organizacyjnego nr 3/12 Komendanta, z dniem 1 maja 2012 r. w Wydziale 
Prewencji utworzono komórkę organizacyjną Zespół do Spraw Prewencji Kryminalnej  
w składzie dwóch stanowisk policyjnych, tj. specjalisty i referenta. Z dniem 1 stycznia 2016 r. 
na mocy rozkazu organizacyjnego nr 1/15 zlikwidowano Zespół do Spraw Prewencji 
Kryminalnej, a w jego miejsce utworzono Zespół Profilaktyki Społecznej, liczący dwa 
stanowiska policyjne – specjalisty i referenta. 
Do zakresu zadań na ww. stanowiskach należało m.in.: 

 analiza i diagnoza zagrożeń występujących na terenie gminy i powiatu; 

 przygotowanie propozycji przedsięwzięć profilaktycznych i zdefiniowanie partnerów 
współodpowiedzialnych za ich realizację; 

 współpraca z partnerami w ramach zaprojektowanych przedsięwzięć i ich realizacja; 

 ocena efektywności zrealizowanych przedsięwzięć przy wsparciu podmiotów 
pozapolicyjnych; 

 ocena merytoryczna projektów przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej; 

 realizacja i koordynowanie przedsięwzięć krajowych i wojewódzkich z zakresu 
profilaktyki społecznej; 

 współudział w projektowaniu wymaganych ustawowo planów, programów i strategii na 
rzecz zapobiegania lokalnym zagrożeniom i koordynacja realizacji zadań z zakresu 
kompetencji Policji; 

 współpraca z mediami w obszarze zagadnień profilaktyki społecznej, w tym 
przygotowywanie komunikatów i udzielanie wywiadów – w porozumieniu z oficerem 
prasowym; 

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

 inicjowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki społecznej; 

 nadzór i wsparcie merytoryczne podległych jednostek organizacyjnych, lokalne 
doskonalenie policjantów, w tym dzielnicowych w zakresie profilaktyki społecznej. 

(dowód: akta kontroli str. 73-81) 

 
 

                                                      
8 Dz. Urz. KGP poz. 26, ze zm. 
9 Dla rejonów służbowych nr 7 i 8. 
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Zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego KPP10, do zadań Wydziału Prewencji 
należało m.in.:  
− inicjowanie, przygotowywanie, realizowanie i koordynowanie przedsięwzięć z zakresu 

profilaktyki społecznej na terenie powiatu11; 
− koordynowanie i wypracowanie kierunków działania w zakresie zapobiegania 

i zwalczania demoralizacji, przestępczości, patologii społecznych wśród nieletnich oraz 
w rodzinie; 

− opracowywanie i wdrażanie programów prewencyjnych w oparciu o oczekiwania 
społeczne oraz zagrożenie przestępczością i patologiami społecznymi. 

W strukturze KPP wyodrębniono jednoosobowe stanowisko do spraw prasowo-
informacyjnych, do którego zadań należało m.in.: 

 współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi 
oraz mediami w zakresie profilaktyki społecznej12;  

 współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów profilaktyki 
społecznej13; 

 współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby KWP i innych 
jednostek organizacyjnych Policji; 

 wykonywanie czynności w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania demoralizacji 
nieletnich, przemocy w rodzinie i innym patologiom społecznym. 

 (dowód: akta kontroli str. 2-38) 

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. 96) 

Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 19 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji, do zakresu 
działania komendy powiatowej Policji należy analizowanie zjawisk kryminogennych oraz 
rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk 
patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży. 

Komendant wyjaśnił: W Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach analizowanie 
zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanie zagrożeń przestępczością jest prowadzone na 
bieżąco. Szczególny nacisk jest kładziony na uciążliwą przestępczość oraz wykroczenia 
przeciwko porządkowi publicznemu. W tych kategoriach sporządzana jest comiesięczna 
analiza z uwzględnieniem dynamiki zdarzeń, czasookresu ich występowania oraz rejonów 
szczególnie zagrożonych. Wiedza wynikająca z bieżących spostrzeżeń jak i prowadzonych 
analiz pozwala stwierdzić, że głównymi zjawiskami patologicznymi wśród dzieci i młodzieży 
są: spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, wybryki chuligańskie i dewastacje mienia oraz 
eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi. Zjawisko cyberprzemocy pojawiało się 
sporadycznie jako problem marginalny. Dlatego nie prowadzono specjalnych analiz 
ukierunkowanych na ten obszar. Pedagodzy, jak i dyrektorzy szkół nie zgłaszali, aby na 
terenie ich placówek oświatowych cyberprzemoc stanowiła szczególny problem. 

  (dowód: akta kontroli str. 87) 

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, czy sugestii wskazanych przez środowiska lokalne 
w tym zakresie. Brak takiej diagnozy oraz analiz nie sprzyja rozpoznaniu bieżących zagrożeń 

                                                      
10 W kontrolowanym okresie obowiązywał regulamin KPP z dnia 14 lutego 2012 r. ze zm. oraz regulamin KPP z 6 lipca 2015 r. ze 
zm.  
11 Do końca 2015 r. wskazany punku regulaminu w brzmieniu: planowanie, inspirowanie i organizowanie zadań w zakresie 
prewencji kryminalnej. 
12 Do końca 2015 r. wskazany punkt regulaminu miał brzmienie: współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, 
organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej. 
13 Do końca 2015 r. wskazany punkt regulaminu miał brzmienie: współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji 
programów prewencji kryminalnej.  
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oraz istniejących potrzeb działania w tym obszarze, obejmujących np. uczniów różnych typów 
szkół.   

Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży nie była przedmiotem analiz i opracowań  
o charakterze systemowym w KPP. W strukturze organizacyjnej KPP wyodrębniono Zespół 
Profilaktyki Społecznej zajmujący się m.in. analizą i diagnozą zagrożeń występujących na 
terenie gminy i powiatu oraz przygotowaniem propozycji przedsięwzięć profilaktycznych 
i zdefiniowaniem partnerów współodpowiedzialnych za ich realizację.  

2. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań 
profilaktycznych 

Na obszarze działania Komendy w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowały 43 szkoły 
podstawowe, 16 gimnazjów, 20 szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, w których uczyło się 
blisko 12 tys. uczniów14. Na terenie powiatu w roku szkolnym 2015/2016 działało również 
58 placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszczało ponad 2 tys. dzieci15. 

(dowód: akta kontroli str. 176-177) 

Realizując zadania określone w § 30 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego 
Policji, w kontrolowanym okresie KPP podejmowała inicjatywy i działania prewencyjne 
ukierunkowane m.in. na zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej dotyczące 
dzieci i młodzieży, np.: zorganizowano imprezę prozdrowotną dotycząca dopalaczy, na której 
ogłoszono wyniki konkursu Taki z Ciebie Mocarz, Turniej profilaktyczny o Puchar Prezydenta 
Miasta Starachowic Zachowaj Trzeźwy Umysł – Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu, 
spotkania edukacyjne pod hasłem Uzależnienia Drogą Donikąd.    

(dowód: akta kontroli str. 132-154) 

W KPP w kontrolowanym okresie nie opracowano programu o charakterze prewencyjnym 
i profilaktycznym ukierunkowanego bezpośrednio na ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie 
cyberprzemocy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone przez funkcjonariuszy 
działania w tym obszarze podejmowane były w ramach realizacji programów i akcji 
dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego i ograniczania 
przestępczości.  
W ramach działalności profilaktycznej mającej na celu ograniczenie zjawiska cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży: 

 funkcjonariusze KPP w latach 2013 – 2015 wzięli udział w około 50 spotkaniach16 
z uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych zorganizowanych w ramach 
kolejnych edycji wojewódzkiego konkursu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze17. 
Policjanci przybliżali dzieciom i młodzieży zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, 
omawiali zagrożenia w sieci oraz skutki cyberprzemocy. Zwracali także uwagę na 
konieczność ograniczonego zaufania do obcych osób i rozważne umieszczanie zdjęć na 
portalach społecznościowych. W trakcie spotkań wykorzystywano filmy profilaktyczne 
pod hasłem 3,2,1 Internet oraz W sieci; 

 Komenda była współorganizatorem festynu poświęconego bezpieczeństwu 
w Internecie18, który odbył się 7 lipca 2013 r. na terenie Ekomuzeum oraz pikniku 
rodzinnego Sieciaki na Wakacjach19. W trakcie pikniku adresowanego do dzieci w wieku 
4 – 12 lat oraz ich rodziców bądź opiekunów, który odbył się 28 sierpnia 2014 r., 
przekazano informacje na temat Internetu i możliwości, jakie oferuje użytkownikom, 
zaprezentowano i omówiono sposoby bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci 
i zagrożenia. W trakcie uczestnictwa w pikniku dzieci uczyły się jak reagować na 

                                                      
14 Z tego w szkołach podstawowych 5.336 uczniów, gimnazjach – 2.484, zasadniczych szkołach zawodowych – 470, liceach 
ogólnokształcących – 1.621, technikach i ogólnokształcących szkołach artystycznych – 1.323, szkół policealnych – 765. 
15 Dane na podstawie opracowań Urzędu Statystycznego w Kielcach: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016 Powiat 
starachowicki http://kielce.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_swietokrzyskie/portrety_powiatow/powiat_starachowicki.pdf oraz 
Warunki życia http://kielce.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/powiaty-1024/warunki-zycia-1025/, dostęp 18 stycznia 2017 r. 
16 Około 15 spotkań w 2013 r., około 14 spotkań w 2014 r. oraz około 20 spotkań w 2015 r.  
17 Konkurs organizowany przez KWP wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.  
18 Organizatorem festynu była Fundacja Dzieci niczyje i Fundacja Orange. Współorganizatorami: Ekomuzeum, Policja, Straż 
Pożarna, Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz inne instytucje. 
19 Organizatorami pikniku byli: Fundacja Dzieci Niczyje i Fundacja Orange oraz Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

http://kielce.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_swietokrzyskie/portrety_powiatow/powiat_starachowicki.pdf
http://kielce.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/powiaty-1024/warunki-zycia-1025/


 
 

8 

 

zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. Poznawały zasady Netykiety oraz cztery 
podstawowe zasady bezpiecznego surfowania w sieci. Dowiadywały się, jak chronić 
swoją prywatność w Internecie, a także jakie zagrożenia niosą za sobą internetowe 
znajomości20;  

 8 lutego 2013 r. policjanci KPP uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą oraz pedagogami 
w Zespole Placówek Oświatowych w Starachowicach zorganizowanym z związku 
z Międzynarodowym Dniem Bezpiecznego Internetu.  

Dokładna liczba spotkań, w których w latach 2013-2015 uczestniczyli przedstawiciele KPP 
oraz ich uczestników nie jest znana z uwagi na fakt, że w ww. okresie w Komendzie nie 
prowadzono rejestru działań profilaktycznych. 
W Komendzie nie przeprowadzano ewaluacji realizowanych działań profilaktycznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 65-68, 88-89) 

W 2016 r. funkcjonariusze KPP wzięli udział w 26 spotkaniach, w trakcie których poruszono 
kwestie dotyczące cyberprzestępczości, zorganizowanych w 17 z 79 placówek oświatowych 
funkcjonujących na terenie powiatu21. W spotkaniach tych wzięło udział blisko 1,2 tys. 
uczniów z blisko 12 tys. uczniów kształcących się w placówkach oświatowych 
zlokalizowanych na terenie powiatu starachowickiego. 
W przypadku wszystkich spotkań, w których uczestniczyli funkcjonariusze KPP 
w kontrolowanym okresie, temat dotyczący cyberprzemocy realizowany był jako jeden z wielu 
w blokach tematycznych.   

(dowód: akta kontroli str. 65-68) 
Komendant odnośnie skali prowadzonych działań profilaktycznych wyjaśnił: Większość 
spotkań przeprowadzanych przez policjantów KPP odbywało się na zaproszenia szkół, 
zgłoszenia takie odbywały się telefonicznie i tą drogą ustalany był również termin spotkania. 
Spotkania te nie miały charakteru cyklicznych spotkań w związku z powyższym nie 
opracowywano planu działań. Przed realizacją tych działań nie była prowadzona analiza 
zasadności spotkań. Odbywały się one w ramach dobrej współpracy między szkołą, a Policją. 
Codzienne kontakty z placówkami oświatowymi wskazują, że należy nawiązać ściślejszą 
współpracę ze szkołami, w których spotkania odbywały się rzadko lub nie były prowadzone 
w ogóle. Pozwoli to zwiększyć liczbę spotkań profilaktycznych i poprawi jakość przepływu 
informacji między Policją a szkołami.  
Odnosząc się do nieprowadzenia w latach 2013-2015 ewidencji działań Komendant wyjaśnił: 
W latach 2013-2015 za działania profilaktyczne odpowiedzialny był policjant zajmujący 
Jednoosobowe Stanowisko ds. Prewencji Kryminalnej, a następnie struktura ta ewoluowała 
do obecnych kształtów tj. Zespołu Profilaktyki Społecznej. W omawianym okresie 
wspomniany funkcjonariusz prowadził teczki zagadnieniowe oraz szereg własnych zapisków 
w ramach tzw. kalendarza. Te zapiski nie były archiwizowane. Stąd wynikła trudność  
w dokładnym określeniu ilości spotkań profilaktycznych w 2013-2015, po tym jak 
funkcjonariusz odszedł na emeryturę. Gdy zdiagnozowano ten problem, od 2016 r. w Zespole 
Profilaktyki jest prowadzona sformalizowana ewidencja działań profilaktycznych.  
Ponadto w kwestii nieprowadzenia ewaluacji realizowanych działań profilaktycznych 
Komendant wyjaśnił: Z uwagi na fakt, że KPP nie prowadziła żadnych sformalizowanych 
działań profilaktycznych z zakresu cyberprzemocy, nie była autorem żadnego programu 
profilaktycznego, który wymuszałby konieczność sprawdzenia osiągniętych wyników  
i rozliczania poniesionych nakładów, funkcjonariusze nie prowadzili ewaluacji 
przeprowadzanych działań profilaktycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 88-89) 

W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze KPP wzięli udział w następujących szkoleniach, 
których tematyka dotyczyła przeciwdziałaniu cyberprzemocy:  
– Dzieci i młodzież w Internecie – w szkoleniu zorganizowanym przez Instytut Badawczy 

NASK we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Policją wziął udział jeden 
funkcjonariusz KPP; 

– Dbamy o jakość – podnosimy Kompetencje – szkolenie zorganizowane przez KWP 
w Kielcach, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz Urząd 

                                                      
20 Program imprezy nawiązywał do fabuły edukacyjnego serwisu internetowego www.sieciaki.pl.  
21 Bez placówek wychowania przedszkolnego. 

http://www.sieciaki.pl/
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Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2016 r. 
(udział wzięło czterech funkcjonariuszy KPP). Jeden z bloków szkoleniowych dotyczył 
cyberprzemocy w odniesieniu do zjawisk suiscydalnych; 

– Trzeba zacząć od dorosłych – szkolenie zorganizowane w ramach rządowego programu 
Bezpieczna i przyjazna szkoła w dniach 23-24 czerwca 2015 r. (uczestniczyło trzech 
funkcjonariuszy Komendy). Jeden z bloków szkoleniowych dotyczył cyberprzemocy 
(form działań oraz odpowiedzialności karnej). 

 (dowód: akta kontroli str. 97, 105-109, 155-157) 

Jak wyjaśnił Komendant, w kontrolowanym okresie przedstawiciele KPP wzięli udział 
w konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w trakcie której zaprezentowane zostały 
wyniki badania Zjawisko agresji w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
środowisku rodzinnym województwa świętokrzyskiego. Wyniki ww. badania odnosiły się do 
zjawiska cyberprzemocy.    

(dowód: akta kontroli str. 88) 

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

Realizowane przez Komendę w kontrolowanym okresie działania profilaktyczne mające na 
celu zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie zostały 
poprzedzone diagnozą zagrożeń i analizą skali tego zjawiska, a ich zasięg został ograniczony 
do części (21,5%)22 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu. Działalność 
Komendy w tym obszarze nie była również przedmiotem ewaluacji, co powodowało, że 
skuteczność podjętych działań w rzeczywistości nie była znana. Ponadto, w latach 2013-2015 
w Komendzie nie prowadzono ewidencji zrealizowanych działań. 

 (dowód: akta kontroli str. 65-68, 96) 

W badanym okresie funkcjonariusze KPP podejmowali działania profilaktyczne dotyczące 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Jednak niedokonywanie w szczególności analiz 
skali tego zjawiska, nieprowadzenie w latach 2013-2015 rejestru działań profilaktycznych oraz 
brak ewaluacji realizowanych działań powodowało, że skuteczność tych działań 
w rzeczywistości nie była znana.  

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty 
cyberprzemocy 

W kontrolowanym okresie w KPP przyjętych zostało pięć zawiadomień o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa w związku z cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży, w tym trzy 
zawiadomienia zgłoszone przez rodziców lub opiekunów pokrzywdzonej/pokrzywdzonego. 
We wszystkich tych przypadkach wszczęte zostały postępowania karne, które w 80% 
zakończyły się umorzeniem z powodu niewykrycia sprawcy23. W żadnym przypadku 
postępowanie nie zostało zakończone wniesieniem aktu oskarżenia lub przekazaniem 
materiałów do sądu rodzinnego. 
Kwalifikacja prawna czynów dotyczących ww. postępowań była następująca: 

 w trzech przypadkach: uporczywe nękanie, podszywanie się pod inną osobę oraz 
wykorzystywanie jej wizerunku (art. 190a § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny24); 

 zmuszanie do określonego zachowania lub znoszenia (art. 191 § 1 kk);  

 groźba karalna (art. 190 § 1 kk). 
(dowód: akta kontroli str. 69-71) 

W okresie objętym kontrolą w Komendzie nie prowadzono postępowań „z urzędu” związanych 
z cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży.  

(dowód: akta kontroli str. 69) 

                                                      
22 W roku 2016. W latach 2013-2015 nie sposób określić skali z uwagi na nieprowadzenie ewidencji zrealizowanych działań. 
23 W jednym przypadku postępowanie zostało zawieszone. 
24 Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, ze zm. 
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W badanym okresie w KPP 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. 72) 

W rejestrze skarg i wniosków KPP nie zaewidencjonowano skarg na działalność 
funkcjonariuszy w zakresie podejmowanych przez nich czynności zmierzających do ustalenia 
sprawców cyberprzemocy.  

(dowód: akta kontroli str. 40) 

W KPP nie zostały wprowadzone odrębne procedury wewnętrzne służące ujawnianiu 
przypadków cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.  

(dowód: akta kontroli str. 98) 

System SWD służący do ewidencjonowania przez dyżurnych przypadków zgłoszeń 
o możliwości popełnienia przestępstwa/wykroczenia, nie posiadał zakładek w słownikach 
kategorii zdarzeń dotyczących cyberprzestępczości, w związku z czym nie dawał możliwości 
szybkiego wygenerowania zbiorczego zestawienia takich zdarzeń. Przestępstwa o tym 
charakterze były rejestrowane z dostępnymi kwalifikacjami czynów zabronionych 
znajdujących się w ww. systemie.  
Pozostałe systemy informatyczne wykorzystywane w pracy Komendy, tj. KSIP, SESPol 
również nie stwarzały możliwości szybkiego wygenerowania statystyki zdarzeń o charakterze 
cyberprzestępczości i cyberprzemocy, w tym dotyczącej dzieci i młodzieży.   

(dowód: akta kontroli str. 160) 

Komendant wyjaśnił: Systemy informatyczne wykorzystywane do pracy w Policji są tworzone 
na poziomie KGP. Są to narzędzia, które cały czas podlegają aktualizacjom, zmianom 
i korektom m.in. w oparciu o sugestie przekazywane przez bezpośrednich użytkowników. 
Jednakże wszelkie zmiany mogą być dokonywane tylko na poziomie KGP i wprowadzanie 
w nich nowych funkcjonalności może wiązać się z dużym nakładem finansowym. Jako 
Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach nie zgłaszałem braku możliwości 
wygenerowania informacji dot. cyberprzestępczości, bądź cyberprzemocy z uwagi na fakt, że 
dotychczas nie sygnalizowano potrzeby bezpośredniego monitorowania takiego zagrożenia.  

(dowód: akta kontroli str. 89) 

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. 94) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

NIK zwraca uwagę, że dostępne w codziennej pracy KPP systemy informatyczne 
i statystyczne: SWD, KSIP, SESPol nie dają 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.  

Pomimo tego, że funkcjonariusze Komendy prawidłowo reagowali na zgłoszone przypadki 
cyberprzemocy, 80%prowadzonych w kontrolowanym okresie postępowań zakończyło się 
umorzeniem z powodu niewykrycia sprawcy. W Komendzie nie zostały wprowadzone odrębne 
procedury wewnętrzne służące do ujawniania przypadków cyberprzemocy wśród dzieci  
i młodzieży. Działalność KPP w obszarze cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie była  
w kontrolowanym okresie objęta nadzorem i kontrolą ze strony KGP i KWP.  
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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 
Kontroli25, 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 uwagi  
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     kwietnia 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler Dyrektor 
Grzegorz Walendzik 

  
Krzysztof Kopeć 
specjalista k.p.   
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podpis 

 
 
 

                                                      
25 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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