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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

 

Kontrolerzy Barbara Lew, Starszy inspektor k. p., upoważnienie do kontroli nr LRZ/3/2017 z dnia 3 
stycznia 2017 r.  

[dowód: akta kontroli str. 1-2] 

 Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13, 35-959 Rzeszów 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Od 7 kwietna 2010 r. do 14 marca 2016 r. na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w 
Rzeszowie był Szczekała Witold. Od 15 czerwca 2016 r. stanowisko to zajmował Bogusław 
Kania, będący wcześniej zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie. 

 [dowód: akta kontroli str. 3-4] 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
 
KMP w swojej działalności podejmowała działania mające na celu zapobieganie 
i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, jednakże nie prowadziła 
odrębnych analiz związanych z cyberprzemocą. KMP nie otrzymała zaleceń 
dotyczących konieczności prowadzenia analiz problematyki cyberprzemocy oraz 
rozpoznawania zagrożeń z nią związanych z jednostek nadrzędnych, jednakże 
podejmowała działania w zakresie zapobiegania popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym w tym cyberprzemocy. Informowała 
szkoły i placówki o możliwości przeprowadzenia szkoleń bądź prelekcji dotyczących 
cyberprzemocy. 
W placówkach, które wyraziły zainteresowanie policjanci realizowali profilaktykę 
wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. W latach 2013-2016 spotkania dotyczące 
cyberprzemocy odbyły się w 29% szkół podstawowych, 70% szkół gimnazjalnych, 
68% szkół ponadgimnazjalnych oraz w czterech innych placówkach. Łącznie wzięło 
w nich udział 18120 osób. 
W  latach 2013-2016 KMP prowadziła 11 spraw związanych z cyberprzemocą. 
Czynności zmierzające do wyjaśnienia spraw podejmowane były niezwłocznie po ich 
zgłoszeniu do KMP. 

                                                      
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 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

KMP podejmowała działania mające na celu identyfikowanie zjawiska cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży. 

KMP w latach 2013-2016 nie otrzymywała od KWP wytycznych dotyczących 
postępowania ze zdarzeniami dotyczącymi cybreprzemocy wśród małoletnich.  
Komendant KMP w wyjaśnieniach podał, iż w przypadku postępowań wykorzystuje 
się istniejące narzędzia prawne (kodeks karny, kodeks wykroczeń). 

Podstawowym, a zarazem jedynym dokumentem zawierającym problem 
cyberzagrożeń w KMP była „Koncepcja działań policji w zakresie profilaktyki 
społecznej na lata 2015-2018”.  

KMP posiadała wiedzą o zjawisku cyberprzemocy, jednakże nie było w tym zakresie 
szczegółowych analiz.   

KMP w 2013 r. prowadziła 3 sprawy, w 2014 r. nie zgłoszono żadnej sprawy, 
w 2015 r. 1 sprawę i w 2016 r. prowadzono 7 spraw związanych z cyberprzemocą.  

Problem cyberprzemocy ujmowano od 2015 r. w sprawozdaniach z realizacji zadań 
zamieszczanych w systemie SESPOL. W zakresie przeciwdziałania demoralizacji 
i przestępczości nieletnich zawarto informacje z ich realizacji w punktach pt.: - 
„Obszary działań profilaktycznych” w podpunkcie „Cyberprzestępczość w tym 
cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa”, przedstawiono krótką informację 
związaną z realizacją edukacji prawno-wiktymologicznej w placówkach oświatowych, 
w których prowadzono zajęcia z młodzieżą dotyczące zagrożeń związanych 
z cyberprzemocą.  

W informacjach za 2015 r. i 2016 r dotyczących obszarów działań profilaktycznych, 
realizowanych przez Referat ds. Nieletnich i Patologii KMP w Rzeszowie 
przedstawiano krótkie informacje o treści i liczbie spotkań z dziećmi i młodzieżą (do 
końca 2016 r. przeprowadzono 186 spotkań). W ramach tych informacji opisano 
działania profilaktyczne w obszarze cyberprzemocy przedstawiane młodzieży, 
nauczycielom i rodzicom w czasie wywiadówek czy spotkań, podczas których 
uczulano odbiorców na zagrożenia wynikające z korzystania z internetu, m.in. 
informowano, że nękanie innych osób za pośrednictwem internetu lub telefonu jest 
zabronione oraz aby zgłaszali przypadki, gdy oni stają się ofiarami przestępstw. 
Zwracano uwagę, że sprawca cyberprzemocy nie może czuć się anonimowo, 
ponieważ policja ma możliwość ustalenia, z czyjego komputera czy telefonu wysyłane 
były e-maile czy sms-y. 

Komendant KMP w wyjaśnieniach podał, iż KMP w celu identyfikowania zjawiska 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży prowadziła cykliczne spotkania z gronem 
pedagogicznym (dyrekcją, nauczycielami, pedagogami) szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zarówno z terenu miasta Rzeszowa jak i powiatu 
rzeszowskiego. Podczas spotkań z pedagogami na bieżąco omawiane są sposoby 
rozwiązywania pojawiających się problemów szkolno - wychowawczych uczniów. Ze 
spotkań tych nie sporządzano dokumentacji. W większości fakt przeprowadzania 
rozmów z pedagogami (podczas realizacji w danej placówce oświatowej zajęć 
profilaktycznych) odnotowywano tylko w prowadzonych wykazach czynności 
profilaktycznych podjętych w sprawach małoletnich.  
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W przedstawionej przez KMP dokonywanej corocznie ewaluacji zawartej dokumencie 
„Stop patologiom razem bezpieczniej” przedstawiano problem cyberprzemocy 
i działania z nim związane. Sformułowano wnioski do realizacji. Jednym z nich było 
kontynuowane spotkań z młodzieżą w temacie zagrożeń wynikających z używania  
substancji psychoaktywnych, cyberprzemocy/cyberprzestępczości oraz związanych 
z promowaniem zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. 

 [dowód: akta kontroli str. 8-55] 

2. Współpraca KMP z placówkami edukacyjnymi w procesie zapobiegania 
i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży polegała na rozmowach 
z pedagogami i przekazywaniu informacji o możliwości prowadzenia spotkań 
mających na celu profilaktykę w temacie cyberprzemocy wśród dzieci, młodzieży, 
nauczycieli i rodziców. 
W kontrolowanym okresie w wyniku przekazywanych informacji o możliwościach 
przeprowadzania spotkań w temacie cyberprzemocy w szkołach KMP otrzymała: 34 
zgłoszenia telefonicznie i 127 zgłoszeń na piśmie ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 3 zgłoszenia z internatów i 1 zgłoszenie 
z Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, w których zawarto prośby 
o przeprowadzenie spotkań/prelekcji/pogadanek/zajęć (dalej spotkań) w różnych 
tematach np. konsekwencje i skutki prawne wybranych wykroczeń oraz przestępstw 
(kradzież, oszustwo, zakłócanie ciszy nocnej, znieważenie, funkcjonariusza 
publicznego, przemoc psychiczna, fizyczna itp.) z uwzględnieniem cyberprzemocy. 

Komendant KMP podniósł również, że w związku z realizacją programu 
,,Bezpieczna+” Zarządzeniem Nr 16/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 
14 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2015 Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty i powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw 
realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów 
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w szkołach „Bezpieczna +” powołano Wojewódzki Zespół Koordynacyjny do 
spraw realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów 
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” , w skład którego weszli Wicekurator Oświaty 
w Rzeszowie, starszy referent, wizytator i starszy wizytator Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego, przedstawiciel Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Rzeszowie, przedstawiciel Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego „Self” 
w Rzeszowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej 25 w Rzeszowie.  
 KMP w Rzeszowie nie otrzymywała wytycznych/zaleceń  dotyczących 
realizacji  programu „BEZPIECZNA +”.   
 W/w program został szczegółowo omówiony przez funkcjonariuszy Wydziału 
Prewencji KWP w Rzeszowie na szkoleniu zawodowym, które odbyło się 23-24 lutego 
2017 roku. 

 [dowód: akta kontroli str. 56-76] 

3. KMP prowadziła czynności operacyjno-rozpoznawcze wynikające z art.1 ust. 2 pkt 
4 ustawy o Policji oraz z § 30 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego 
Policji. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o Policji, policja, z zachowaniem ograniczeń 
wynikających z art. 19, może uzyskiwać informacje, w tym także niejawnie, gromadzić 
je, sprawdzać oraz przetwarzać. W wyniku tych działań KMP nie stwierdziła 
szczególnego zagrożenia wśród dzieci i młodzieży cyberprzemocą. Potwierdza to 
fakt, iż w latach 2013-2015 cztery razy wystąpił problem cyberprzemocy zakończony 
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postępowaniem prowadzonym przez policję. W 2016 r. nastąpił wzrost liczby 
postępowań do 7. 

W sprawie podejmowanych działań w zakresie identyfikowania zjawiska 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży Komendant KMP wyjaśnił, iż Zespół ds. 
Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydział Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Rzeszowie na podstawie Zarządzenia nr pf-634 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 czerwca 2006r w sprawie metod i form wykonywania przez Policję 
czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzi czynności operacyjne, których celem 
jest rozpoznanie przestępczości wśród nieletnich.  

 [dowód: akta kontroli str. 77-99] 

4. KMP w okresie objętym kontrola współpracowała z organami ochrony prawnej 
takimi jak: Prokuratura, Sąd, innymi jednostkami Policji. W zakresie określonym 
przepisami w Kodeksie postępowania Karnego z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r.2 oraz 
ustawy z 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich3.  
KMP nie posiadała dokumentacji świadczącej o współdziałaniu z innymi podmiotami 
niż wymienione poniższym w wyjaśnieniu.  

Komendant KMP wyjaśnił, iż, w celu identyfikowania, zapobiegania i zwalczania 
cyberprzemocy nie współdziałano z funkcjonującymi na terenie powiatu 
rzeszowskiego organami ochrony prawnej. Natomiast w zakresie profilaktyki 
społecznej na rzecz bezpieczeństwa w internecie, ,,cyberprzemocy” współpracowano 
z Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, Internetami Szkół, Polskim Radio 
Rzeszów, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Górnie oraz szkołami z podległego 
rejonu. Informacje o podejmowanych przedsięwzięciach profilaktycznych 
zamieszczano również na stronach internetowych KMP w Rzeszowie.  
Informacje o działaniach związanych z tematem cyberprzemocy zamieszczono m.in. 
na stronach: http://pcpr.powiat.rzeszow.pl/art,22,cyberprzemoc-zagrozenie-w-sieci, 
http://sukceslubiodwaznych.pl/www2/index.php/aktualnosci/rok-szkolny-
20122013/591-stop-cyberprzemocy, 
https://sp23rzeszow.edupage.org/text/?text=subjects/-6, 
http://gm1.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&artcle&id=103:kampania-
edukacyjna-dodaj-znajomeg-nie-hejtuj&catid=8&itemid=108  

W prowadzonej działalności profilaktycznej przez KMP wykorzystywano materiały 
dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy, które to informacje NASK (Naukowa 
i Akademicka Sieć Komputerowa) opracowała i zamieściła na swojej stronie 
internetowej.  

Komendant KMP wyjaśnił, iż policjanci KMP realizując spotkania profilaktyczne 
z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy wielokrotnie korzystali z materiałów 
edukacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych m.in. Naukowej 
i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, sieciaki.pl, saferinternet.pl czy Fundacji 
Dajemy Dzieciom Siłę. Wiedza o funkcjonowaniu takich stron została zaczerpnięta 
w ramach doskonalenia zawodowego. Ponadto bardzo często spotkania 
profilaktyczne z młodzieżą poświęcone cyberprzemocy wzbogacane były m.in. 
o materiały otrzymane ze szkolenia organizowanego przez NASK (…) oraz 
prezentacje multimedialne opracowane m.in. przez funkcjonariuszy KMP 
w Rzeszowie. 

                                                      
2 Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555 
3 DZ. U 2016 poz. 1654 jt. 
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Prezentacja pt. „Cyberprzemoc” przedstawiała m.in. treści przedstawiające 
zagrożenia związane z kontaktowaniem się przez internet, przykłady cyberprzemocy, 
odpowiedzialność sprawców, naruszenie dóbr osobistych, naruszenie czci, włamania, 
groźby, wulgaryzmy, nękanie, stalking, przestępstwa z nienawiści, rozpowszechnianie 
pornografii oraz jak bronić się przed cyberprzemocą i gdzie szukać pomocy.  

Prezentacja pt. „Wirtualne zagrożenia” oprócz tematów związanych z np. oszustwami 
internetowymi zawierała tematykę związana z pomówieniem art. 212 KK, groźbami 
karalnymi art. 190 KK, znieważeniem art. 216 KK, stalkingiem art. 190a KK. 

Pierwsza prezentacja została opracowana przez aspiranta sztabowego z Wydziału 
Prewencji KMP, druga przez podkomisarza z Wydziału d/w z Przestępczością 
Gospodarczą KMP w Rzeszowie. 

Na omawianym prezentacjach nie ma daty utworzenia. Z informacji uzyskanej od 
pracowników wynika, iż w prezentacjach na bieżąco dokonywano niezbędnych zmian 
i aktualizacji, nie przechowując poprzednich wersji. 

[dowód: akta kontroli str.77-99] 

5. KMP nie prowadziła odrębnych analiz dotyczących cyberprzemocy. 
W sprawie analizy zjawiska cyberprzemocy i rozpoznana zagrożeń z nim związanych, 
Komendant KMP wyjaśnił, iż w KMP nie dokonywano szczegółowych analiz 
dotyczących zjawiska cyberprzemocy. Jednakże z informacji pozyskanych od 
nauczycieli, pedagogów czy dyrekcji szkół wynika, że cyberprzemoc stanowi coraz 
większy problem wśród dzieci i młodzieży. Stąd policja i placówki oświatowe 
podejmują szereg działań profilaktycznych ukierunkowanych na uświadamianie w tej 
materii uczniów i rodziców. Doświadczenie zawodowe pokazuje, że w dalszym ciągu 
najskuteczniejszym działaniem również w walce z cyberprzemocą jest profilaktyka. 
Ponadto policjanci KMP utrzymują stałą współpracę z placówkami oświatowymi 
z podległego rejonu. W przypadku zaistnienia problemów m.in. związanych 
z cyberprzemocą na terenie szkół, policjanci udzielają pedagogom wsparcia 
merytorycznego przy wypracowywaniu dalszego sposobu postępowania. 

[dowód: akta kontroli str.214-216] 

6. W KMP nie prowadzono rejestru, ani innej dokumentacji, w której zapisywano 
zgłoszenia od mieszkańców problemów i oczekiwań dotyczących cyberprzemocy. 
W związku z powyższym Komendant KMP wyjaśnił, że dzielnicowi KMP w Rzeszowie 
podczas diagnozowania oczekiwań społecznych/analizy lokalnych zagrożeń, nie 
ujmowali w planach działania priorytetowego zagrożenia cyberprzemocą z uwagi na 
fakt, iż mieszkańcy nie zgłaszali w tej materii problemów. 

 [dowód: akta kontroli str. 75-76] 

7. W kontrolowanym okresie obowiązywały 2 regulaminy KMP tj. Regulamin z dnia 30 
sierpnia 2012 r. i z 22 listopada 2016 r. Zawarto w nich ogólne zadania dotyczące 
rozpoznawania i profilaktyki w zakresie zagrożeń występujących wśród dzieci, 
młodzieży oraz rodzin pod kątem przestępczości i patologii, prowadzenie pogadanek 
i spotkań w szkołach z młodzieżą, rodzicami nauczycielami, w zakresie 
prewencyjnego oddziaływania na nieletnich, organizacji wspólnego frontu 
przeciwdziałania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.  

W Kartach opisu stanowiska pracy 6 pracowników w Referacie ds. Nieletnich 
i Patologii zajmujących się zagadnieniami cyberprzemocy określono zakres 
zadań/obowiązków i tak: 
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- 4 pracownikom określono m.in. obowiązek współpracy z sędziami rodzinnym, 
placówkami i instytucjami zajmującymi się problematyką nieletnich oraz samorządem 
lokalnym.  
Komendant KMP wyjaśnił w sprawie obowiązków 4 powyżej wymienionych osób, iż 
współpraca z placówkami oświatowymi obejmowała realizację spotkań z gronem 
pedagogicznym (dyrekcją, nauczycielami, pedagogami) szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zarówno z terenu miasta Rzeszowa jak i powiatu 
rzeszowskiego. Podczas spotkań z pedagogami na bieżąco omawiane były sposoby 
rozwiązywania pojawiających się problemów szkolno - wychowawczych uczniów, 
w tym problemów związanych z cybeprzemocą. Funkcjonariusze byli wsparciem przy 
tworzeniu szkolnych procedur postępowania na wypadek zaistnienia sytuacji 
kryzysowych. Podejmowali w szkołach czynności na każde zgłoszenia, w tym przede 
wszystkim zgłoszenia telefoniczne. Z policjantami bardzo często placówki 
konsultowały zaistniałe problemy i ustalały sposoby ich dalszego rozwiązania oraz 
kwalifikacji prawnej czynów. Każda szkoła z terenu powiatu rzeszowskiego posiada 
wiedzę o istnieniu Referatu ds. Profilaktyki Społecznej i Nieletnich w KMP 
w Rzeszowie, który zajmuje się problematyką m.in. ,,cybeprzemocy”. W celu 
ułatwienia kontaktów z policjantami wszystkie szkoły otrzymały wizytówki z danymi 
teleadresowymi w/w referatu.  
- 2 pracownikom określono m.in. inicjowanie, przygotowanie i wdrażanie 
przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej w oparciu o zagrożenia występujące 
na terenie powiatu/miasta Rzeszowa, realizację i koordynację zadań wynikających 
z krajowych i wojewódzkich przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej, 
przygotowanie propozycji przedsięwzięć profilaktycznych i zdefiniowanie partnerów 
odpowiedzialnych za ich realizację. 
Pracownicy Ci odpowiedzialni byli za przeprowadzanie zajęć profilaktycznych 
w placówkach oświatowych, w trakcie których poruszano problem cyberprzemocy. 

 [dowód: akta kontroli str. 100-161] 

Zdaniem NIK zasadne byłoby uwzględnienie zagadnień cyberprzemocy w Karcie 
opisu stanowiska pracy policjantów zajmujących się tym tematem. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 
W latach 2013-2016 nie wykonywano analiz dotyczących cyberprzemocy. W zakresie 
działania KMP, zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 19 zarządzenia nr 1041, jest analizowanie 
zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze 
szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży 
w związku z tym, NIK wskazuje na potrzebę dokonywania analiz, czy zjawisko 
cyberprzemocy nie stanowi zagrożenia również w placówkach edukacyjnych, które 
dotychczas nie wyraziły zainteresowania współpracą z policją w tym zakresie. 
 
KMP w latach 2013-2016 dostrzegała problem zagrożeń związanych z korzystaniem 
z internetu w tym cyberprzemocy. Nie przeprowadzano jednak w tym zakresie 
odrębnych analiz. 

2.Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań profilaktycznych  

 
1. W kontrolowanym okresie przeprowadzono 186 spotkań związanych z działaniami 
profilaktycznymi dotyczących zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 165 
spotkań przeprowadzili pracownicy KMP, a 21 spotkań przeprowadzili policjanci 
dzielnicowi. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Spotkania przeprowadzono w:  
• 43 z 125 Szkół Podstawowych (29,01%) - przeprowadzono 67 spotkań,  

• 47 z 67 Szkół Gimnazjalnych (70%) - przeprowadzono 76 spotkań, 

• 26 z 38 Szkół Ponadgimnazjalnych (68,4%) - przeprowadzono 38 spotkań, 

• 4 innych placówkach tj. w internacie Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół 
Spożywczych, ZSKU w Rzeszowie oraz w MCK w Boguchwale - 
przeprowadzono 5 spotkań. 

W spotkaniach przeprowadzonych przez KMP uczestniczyło 18120 osób w tym:  

- 16561 uczniów (5301 uczniów szkół podstawowych (32%), 7871 uczniów szkół 
gimnazjalnych(47%), 3029 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (18%) i 360 uczniów 
w innych placówkach (3%), 

- 297 nauczycieli (112 nauczycieli szkół podstawowych, 116 szkół gimnazjalnych, 57 
szkół ponadgimnazjalnych i 12 nauczycieli w innych placówkach), 

- 1262 rodziców (rodzice dzieci: szkół podstawowych 345 osób, gimnazjów 420 osób, 
ponadgimnazjalnych 497 osób).  

W 2013 r. przeprowadzono 14 spotkań, w których uczestniczyło 1602 osoby, w 2014 
r. przeprowadzono 37 spotkań, w których uczestniczyło 3267 osób, w 2015 r. 
przeprowadzono 47 spotkań, w których uczestniczyło 4519 osób i w 2016 r. 
przeprowadzono 88 spotkań, w których uczestniczyło 7173 osoby.  

W kontrolowanym okresie na terenie powiatu rzeszowskiego było 230 szkół. 
Spotkania odbyły się w 116 szkołach (tj. 50,43%). Z pozostałych 114 nie wpłynęły 
prośby o realizację spotkań z młodzieżą w zakresie cyberprzemocy. 

Komendant KMP wyjaśnił, iż zajęcia z odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz 
zjawiska cybeprzemocy odbywają się w każdej szkole (placówce oświatowej), która 
jest zainteresowana realizacją takiej tematyki. Dokumentacją potwierdzającą 
realizację zajęć profilaktycznych z zakresu cybeprzemocy w szkołach są m.in. pisma 
ze szkół wpływające do KMP w Rzeszowie z prośbą o przeprowadzenie zajęć 
profilaktycznych oraz wpisy w wykazy czynności podjętych w sprawach małoletnich.  
Policjanci włączają się również w przedsięwzięcia organizowane przez placówki 
oświatowe tj. ,,Dzień Bezpiecznego Internetu”, 
- powiatowy etap wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 
pn.,,Bezpieczne wakacje”, którego celem jest promowanie bezpiecznych zachowań, 
bezpiecznego spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia. Prace nadsyłane do 
konkursu muszą poruszać tematykę m.in. związaną z bezpiecznym pobytem 
w górach, nad morzem, w lesie,- bezpieczną szkołą, -bezpiecznym miejscem 
zamieszkania, - bezpiecznym internetem,- bezpieczną drogą,- zagrożenie m.in. 
używkami (papierosy, alkohol, narkotyki),- przemocą rówieśniczą czy- subkulturami 
młodzieżowymi. 
Ponadto funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie realizowali program 
profilaktyczny pn. „Stop patologiom - razem bezpieczniej”. Celem programu jest 
ograniczenie zjawisk patologicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa oraz 
podniesienie świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa. Realizację 
programu zapewniają między innymi takie działania jak.: - ,,edukacja prawno - 
wiktymologiczna” dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie odpowiedzialności prawnej, 
w ramach której porusza się tematykę związaną ze zjawiskiem cybeprzemocy. 
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Zajęcia mają na celu uświadomienie na czym polega to zjawisko, jakie może rodzić 
konsekwencje zarówno dla ofiary jak i sprawcy. Celem spotkań prowadzonych przez 
policjantów jest także zwrócenie uwagi jak należy korzystać z mediów elektronicznych 
aby nie stać się pokrzywdzonym lub sprawcą cyberprzemocy. Wskazujemy także 
gdzie można szukać pomocy, poprzez chociażby propagowanie działających 
w naszym kraju telefonów pomocowych/ zaufania 116 111,  800 100 100 (Fundacja 
Dajemy Dzieciom Siłę) oraz stron jak www.helpline.org.pl, www.nask.pl, 
www.dyżurnet.pl,  www.saferinternet.pl. 
Treść wyjaśnień potwierdzają ustalenia składane w systemie SESPOL oraz 
sporządzone podczas kontroli zestawienia uczestników profilaktyki. Ze wszystkich 
tych dokumentów wynika, że zajęcia takie były prowadzone w skali adekwatnej do 
zagrożeń, określanej przez pedagogów poszczególnych w szkołach, które zgłaszały 
potrzebę spotkań w temacie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 
Podczas oględzin systemu SESPOL stwierdzono, iż sprawozdania w zakresie 
„cyberprzestępczość w tym: kradzież danych, oszustwa” w tym cyberprzemoc za 
2015 r. i za 2016 r. umieszczano do 5 styczna każdego omawianego roku. Za 
wprowadzenie powyższych sprawozdań do systemu odpowiedzialni byli zgodnie 
z rozkazami personalnymi nr 95/2015 policjant w służbie stałej na stanowisku 
Kierownika Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Rzeszów – Śródmieście KMP 
w Rzeszowie i 808/2015 policjant w służbie stałej na stanowisku Zastępcy dyżurnego 
Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KMP w Rzeszowie.  

 [dowód: akta kontroli str.  39-41, 162-207] 

2. Pracownicy KMP uczestniczyli w kursach i szkoleniach i tak: 
3 z 4 pracowników wskazanych w pkt 1.7 uczestniczyło w kursach organizowanych 
przez Centrum Szkolenia Policji http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci. W kolejnych 
latach na kursy kierowano po 1 pracowniku i tak w 2014 r. - Intensywne szkolenie 
„nielatów”, w 2015 r. Słuchacze „uświadamiają” uczniów, w 2016 r. „Policjanci 
w szkołach”. Ponadto 1 z w.w. pracowników uczestniczył w kursie „Taktyczne aspekty 
prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich” (2015 r.), 3 pozostałych w kursie 
„Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań 
podejmowanych na rzecz małoletnich” (2015 r.)  

1 z 2 pracowników wskazanych w pkt 1.7 uczestniczył w szkoleniu dla policjantów 
Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. Podkarpackiego z zakresu problematyki 
prewencji kryminalnej i nieletnich. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział 
Prewencji KWP. Celem szkolenia było: podniesienie profesjonalizmu wykonywanych 
obowiązków służbowych dzięki informacjom uzyskanym w trakcie szkolenia. Między 
uczestnikami nastąpi wymiana doświadczeń w zakresie realizowanych w jednostkach 
(…) zadań służbowych oraz planowanych do realizacji w obszarze zapobiegania 
demoralizacji nieletnich, przestępczości i patologii społecznych. Tematem szkolenia 
było: Zwalczanie cyberprzestępczości jako jeden z głównych kierunków działań na 
2015 r. Cyberprzemoc i cyberpedofilia jako przykład zagrożeń płynących z sieci 
internetowej, oraz Zadania dzielnicowego związane z realizacją działań na rzecz 
zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań z zakresu 
profilaktyki społecznej (2015 r.) oraz brał udział w szkoleniu „Dzieci i młodzież 
w internecie” prowadzonym przez ekspertów NASK w ramach projektu CYBERPOL 
(2015r. ). Drugi pracownik ukończył szkolenie zawodowe specjalistyczne w zakresie 
dzielnicowy prowadzone przez Szkołę Policji w Katowicach (2006 r.) oraz uczestniczył 
w Regionalnej Konferencji „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie”. 
Podczas zajęć prowadzono warsztaty „ Profilaktyka szkolna i domowa oraz terapia 
dzieci i młodzieży w obszarze cyberuzależnień i cyberzaburzeń”(2013 r.). 

[dowód: akta kontroli str. 127-130, 135-141, 144, 147, 150, 157-161] 
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3. Komendant KMP wyjaśnił, iż funkcjonariusze KMP w Rzeszowie nie uczestniczyli 
w konferencjach, szkoleniach dotyczących „cyberprzemocy” organizowanych przez 
stowarzyszenia/fundacje w ramach programów MEN, w związku z powyższym nie 
korzystali z materiałów informacyjnych opracowanych przez MEN. 

 [dowód: akta kontroli str. 206-207] 

 

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

Wskutek działań profilaktycznych KMP związanych ze zjawiskiem cyberprzemocy na 
terenie obszaru powiatu rzeszowskiego wzrosła liczba odbiorców poinformowanych o 
niebezpieczeństwie związanym z korzystania z internetu, a co za tym idzie rośnie 
świadomość osób w ewentualnym procesie rozpoznania zjawiska w najbliższym 
otoczeniu. 

KMP pomimo braku wytycznych i szczegółowych analiz podejmowała działania 
w kierunku rozprzestrzeniania informacji o zagrożeniach związanych z korzystaniem 
z internetu, w tym ze zjawiskiem cyberprzemocy. W wyniku tych działań wzrastało 
zainteresowanie powyżej omówionych podmiotów co przekładało się na coraz 
większą ilość spotkań z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami, którym przybliżano ten 
problem.  

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty 
cyberprzemocy  

1. 2. 3. KMP w latach 2013-2016 prowadziła 11 spraw w zakresie cyberprzemocy 
zakończonych przekazaniem materiałów do sądu i tak: w 2013 r., prowadzono 3 
sprawy, w 2014 r. nie było zgłoszeń, w 2015 r. prowadzono 1 sprawę, i w 2016 r. 
prowadzono 7 spraw. 

sprawy zgłoszone przez rodziców lub opiekunów dzieci(4): 

• 21 marca 2013 r. przyjęto zgłoszenie w sprawie znak RSD-509/13, 
4 kwietnia 2013 r. przekazano materiały do Sądu Rodzinnego. Kwalifikacja 
czynu art.190§ 1 KK, 

• 16 czerwca 2016 r. przyjęto zgłoszenie w sprawie znak RSD-21/16, 
23 czerwca 2016 r. przekazano materiały do Sądu Rodzinnego. Kwalifikacja 
czynu art.190§ 1 KK,  

• 21 czerwca 2016 r. przyjęto zgłoszenie w sprawie znak RSD-23/16, 
24 czerwca 2016 r. przekazano materiały do Sądu Rodzinnego. Kwalifikacja 
czynu art.190§ 1 KK, 

• 7 listopada 2016 r. przyjęto zgłoszenie w sprawie RSD-40/16, 
16 listopada 2016 r. przekazano materiały do Sądu Rodzinnego. Kwalifikacja 
czynu art. 216§ 2 KK. 

W każdym z 4 przypadków przyjmowano ustne zawiadomienia, z których 
sporządzono protokoły, sporządzano protokoły przesłuchania w charakterze 
świadka osoby zawiadamiającej, protokoły przyjęcia wniosku o ściganie oraz 
podejmowano czynności sprawdzające. Kompletną dokumentację spraw 
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przekazywano do Sądu Rodzinnego. W jednym przypadku KMP otrzymała 
informację o umorzeniu postępowania przez Sądu Rodzinny. 

 

Sprawy zgłoszone przez inne osoby (2); 

• 23 czerwca 2016 r. przyjęto zgłoszenie w sprawie znak RSD-24/16, 
30 czerwca 2016 r. przekazano materiały do Sądu Rodzinnego. Kwalifikacja 
czynu art. 226§2 KK, 

• 3 lutego 2016 r. przyjęto zgłoszenie w sprawie znak RSD-7/16, 
8 lutego 2016 r. przekazano materiały do Sądu Rodzinnego. Kwalifikacja 
czynu art. 200§2 KK. 

W pierwszym przypadku po wpłynięciu zawiadomienia sporządzono protokoły 
przesłuchania w charakterze świadka. W drugim przypadku sporządzono notatkę 
na okoliczność przeszukania w miejscu zamieszkania sprawcy i zatrzymania 
laptopa i sporządzono protokół przesłuchania. Kompletną dokumentację spraw 
przekazywano do Sądu Rodzinnego. 

Sprawy prowadzone z urzędu (5); 

• 18 marca 2013 r. przyjęto zgłoszenie od matki w sprawie znak RSD-496/13, 
2 kwietnia 2013 r. przekazano materiały do Sądu Rodzinnego. Kwalifikacja 
czynu art.190§ 1 KK, 

• 6 listopada 2013 r. przyjęto zgłoszenie od matki w sprawie znak RSD-61/14, 
13 grudnia 2013 r. przekazano materiały do Sądu Rodzinnego . Kwalifikacja 
czynu art.190§ 1 KK, 

• 21 stycznia 2015 r. przyjęto zgłoszenie od ojca w sprawie znak RSD-4/15, 
23 stycznia 2015 r. przekazano materiały do Sądu Rodzinnego. Kwalifikacja 
czynu art.190§ 1 KK, 

• 14 marca 2016 r. przyjęto zgłoszenie od dyrektora szkoły w sprawie znak 
RSD-10/16, 29 marca 2016 r. przekazano materiały do Sądu Rodzinnego. 
Kwalifikacja czynu art.226§1 KK, 

• 8 kwietnia 2016 r. przyjęto zgłoszenie od matki w sprawie znak RSD-12/16, 
13 kwietnia 2016 r. przekazano materiały do Sądu Rodzinnego. Kwalifikacja 
czynu art.190§ 1 KK. 

W każdym przypadku po zgłoszeniach sporządzano notatki urzędowe i podejmowano 
czynności sprawdzające w wyniku czego sporządzano protokoły. Kompletną 
dokumentację spraw przekazywano do Sądu Rodzinnego. 

Ponadto w 1 sprawie znak RPS-122/16 PKII Rzeszów z dnia 25 maja 2016 
odmówiono wszczęcia postępowania wobec braku wniosku o ściganie. Kwalifikacja 
czynu art.190a§ 2KK. 

W 2 sprawach znak DI-326/16 i DI-549/16 zakończono umorzeniem ze względu na 
brak znamion przestępstwa. Kwalifikacja czynów art.190§ 1KK.  
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Do KMP nie wpłynęły zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia związanego 
z cyberprzemocą oraz nie otrzymano od pokrzywdzonego ustnych i pisemnych skarg 
w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. 

Czynności wyjaśniające w/w sprawach podejmowano niezwłocznie od chwili 
ujawnienia czynu. 

[dowód: akta kontroli str. 208-213] 

4. KMP nie wprowadzono oddzielnych procedur dotyczących postępowania ze 
zjawiskiem cyberprzemocy. 
Komendant KMP w sprawie rozpoznawania zagrożenia uczniów cyberprzemocą 
wyjaśnił, iż w KMP w Rzeszowie prowadzone są czynności operacyjne, których celem 
jest rozpoznanie przestępczości wśród nieletnich. Bardzo często informacje 
o zagrożeniu uczniów m.in. cyberprzemocą pochodzą z prowadzonych rozmów 
z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami. Z informacji pozyskiwanej od nauczycieli szkół 
wynika, że ,,cyberprzemoc” stanowi  coraz większy problem wśród dzieci i młodzieży. 
Stąd policja i placówki oświatowe podejmują szereg działań profilaktycznych 
ukierunkowanych na uświadamianie w tej materii uczniów i rodziców prowadząc w tej 
materii  szerokorozumianą profilaktykę. Policjanci KMP w Rzeszowie utrzymują stałą 
współpracę z placówkami oświatowymi z podległego rejonu. W przypadku zaistnienia 
zdarzeń m.in. związanych z cyberprzemocą na terenie szkół, policjanci udzielają 
pedagogom wsparcia merytorycznego przy wypracowywaniu dalszego sposobu 
postępowania. Ponadto w celu rozpoznawania/identyfikowania zjawiska 
,,cybeprzemocy” policjanci korzystają ze źródła jakim jest internet, ,,obserwując” fora 
dyskusyjne oraz media społecznościowe (facebook, instagram, ask), w których młodzi 
ludzie aktywnie uczestniczą. KMP w Rzeszowie nie posiada oddzielnych procedur 
postępowania dotyczących problematyki cyberprzemocy. 

[dowód: akta kontroli str. 214-216] 

5. W sprawie ewidencjonowania w Systemie Wspomagania Dowodzenia (SWD) 
przepadków przyjmowania zgłoszeń przez dyżurnych o możliwości popełnienia 
przestępstwa/wykroczenia w zakresie cyberprzemocy Komendant KMP podał, 
iż w KMP (dyżurni) ewidencjonowali/ewidencjonują zgłoszenia interwencji oraz 
zgłoszenia dotyczące popełnionych przestępstw/wykroczeń w tym m.in. dot. 
,,cybeprzemocy” w Systemie Wspomagania Dowodzenia (SWD) na ogólnych 
zasadach wynikających z przepisów organizacji służby dyżurnej w jednostkach 
organizacyjnych Policji. Zgłoszenia są rejestrowane i obsługiwane przy wykorzystaniu 
określonego słownika. Z uwagi na brak w systemie kwalifikacji określającej rodzaj 
czynu/zgłoszenia jako ,,ceberprzemoc”, brak jest możliwości wygenerowania danych 
statystycznych w tym zakresie z systemu SWD. 

[dowód: akta kontroli str. 217-219] 

6. W kontrolowanym okresie działalność KMP nie była przedmiotem kontroli KGP.  
[dowód: akta kontroli str. 214-215] 

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

W latach 2013-2016 KMP prowadziła opisane powyżej sprawy, które zakwalifikowano 
na podstawie art. 190§ 1, 216§ 1, 216§ 2, 226§2, 200§2 KK związane 
z cyberprzemocą. Czynności przeprowadzone przez policjantów zmierzające do 
wyjaśnienia spraw podejmowane były niezwłocznie po ich zgłoszeniu do KMP. 
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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. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: analizowanie 
zjawisk kryminogennych w zakresie zagrożeń cyberprzemocą wśród dzieci 
i młodzieży. 

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 NIK4 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 Rzeszowie. 
 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

 

Trzebownisko, dnia            kwietnia 2017 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

 

      Barbara Lew     Dyrektor 

Starszy inspektor k. p.             Wiesław Motyka 

 

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

podpis      podpis 

                                                      
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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