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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 

Powiatowa Komenda Policji w Stalowej Woli (KPP), ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24 37- 450 
Stalowa Wola 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Od 17 sierpnia 2012 r. do 20 lutego 2015 r. Komendantem Powiatowym Policji 
w Stalowej Woli był Edward Ząbek. Od 21 lutego 2015 r. na Komendanta Powiatowego 
Policji w Stalowej Woli powołano Lucjana Maczkowskiego.  

[dowód: akta kontroli str. 3-5] 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
 
KPP w swojej działalności podejmowała działania mające na celu zapobieganie 
i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, jednakże nie prowadziła 
odrębnych analiz związanych z cyberprzemocą. KPP 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 36% szkół podstawowych, 39% szkół gimnazjalnych 
oraz 71% szkół ponadgimnazjalnych oraz w trzech innych placówkach. Łącznie 
wzięło w nich udział 4893 osób. 
W  latach 2013-2016 KPP prowadziła 3 sprawy zakwalifikowane jako groźby karalne 
na podstawie art. 190 KK związane z cyberprzemocą. Czynności zmierzające do 
wyjaśnienia spraw podejmowane były niezwłocznie po ich zgłoszeniu do KPP czy też 
po zleceniu dodatkowych czynności przez Sąd.  

                                                      
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 

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

W kontrolowanym okresie KPP nie otrzymywała wytycznych od Komendanta 
Głównego Policji, ani Komendanta Wojewódzkiego policji dotyczących postępowania 
ze zdarzeniami dotyczącymi cyberprzemocy wśród małoletnich. 

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

KPP posiadała wiedzą o zjawisku cyberprzemocy, jednakże nie było w tym zakresie 
szczegółowych analiz ze względu na niewielką skalę zjawiska. W sprawozdaniach 
z realizacji zadań zamieszczanych w systemie SESPOL w zakresie przeciwdziałania 
demoralizacji i przestępczości nieletnich zawarto informacje z ich realizacji i tak: 
w sprawozdaniu za rok 2013 w punkcie pt. Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Polska dla Dzieci”, ujęto liczbę spotkań z młodzieżą gimnazjalną 
dotyczących zagrożeń cyberprzemocą, w sprawozdaniach za lata 2014-2015 oraz 
analizie za 2016 r. w punkcie „Cyberprzestępczość w tym cyberprzemoc, kradzież 
danych, oszustwa” przedstawiano krótkie informacje o treści i liczbie spotkań 
z dziećmi i młodzieżą oraz zawarto wzmiankę o współpracy ze szkołami w celu 
rozpoznania skali zjawiska.  

W sprawie identyfikowania zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży oraz 
w sprawie dokumentowania tych działań Komendant KPP wyjaśnił iż, działaniami, 
jakie podejmowano w celu identyfikowania zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży były cykliczne spotkania z gronem pedagogów ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ze spotkań tych nie sporządzano notatek, 
ponieważ skala zjawiska była znikoma (…). 
Podczas spotkań z pedagogami na bieżąco omawiano aktualnie występujące 
w środowisku szkolnym problemy i zagrożenia. Pedagodzy otrzymywali informację 
o możliwości realizacji spotkań edukacyjno-informacyjnych m.in z zakresu 
cyberprzemocy (…).  
Realizowane spotkania z dziećmi i młodzieżą miały na celu uświadomienie ich 
o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, z którą mogą się spotkać w życiu 
codziennym, a tym samym zmniejszenie zachowań ryzykownych realizowanych przez 
nich samych (…).  
Dokumentem, w którym zawarto przedsięwzięcia z zakresu cyberprzestępczości jest 
program „STOP-patologiom, razem bezpieczniej”. W dokonanej ewaluacji 
w.w. dokumentu zawarto informacje dotyczące działań profilaktycznych oraz wnioski 
do dalszych czynności związanych z profilaktyką w obszarze cyberprzemocy wśród 
rodziców, dzieci i młodzieży oraz grona pedagogicznego. Dokument taki sporządzany 
jest zgodnie z wytycznymi z KWP w Rzeszowie tj.: w 2016 r. po raz pierwszy w lutym 
ujęto w ewaluacji za 2015 r., informacje o cyberprzemocy. 

W wyniku dokonanej przez KPP ewaluacji zawartej dokumencie „Stop patologiom 
razem bezpieczniej” w sformułowano wnioski do realizacji. Jednym z nich było: 
„prowadzenie spotkań z dziećmi młodzieżą, rodzicami, a także nauczycielami 
z obszaru cyberzagrożeń, przy wykorzystaniu opracowanej prezentacji 
multimedialnej”. 
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W prezentacji (powstałej później od konspektu opisanego w niniejszym wystąpieniu 
nie ma możliwości ustalenia dokładnej daty powstania) pt. Zagrożenia związane 
z internetem opracowanej przez Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich 
i Patologii KPP zawarto m.in. przykłady cyberprzemocy, informacje czym jest 
cyberprzemoc, jakich grup najczęściej dotyczy, jak to się odbywa, o kradzieży haseł, 
oraz informacje co robić w przypadkach gdy zostaje się ofiarą cyberprzemocy, gdzie 
szukać pomocy, o ochronie prawnej pokrzywdzonych, w jaki sposób zarejestrować 
dowody cyberprzemocy.  

W analizie pracy Wydziału Kryminalnego za rok 2015 wnioski i przedsięwzięcia na rok 
2016 nie wskazano szczególnego zagrożenia cyberprzemocą wśród dzieci 
i młodzieży w latach 2013-2016. 

Komendant KPP w wyjaśnieniach podał, iż zgodnie z „Koncepcją działań Policji 
w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-2018” sprawozdawczość roczna dot. 
realizowanych programów profilaktycznych obejmuje m.in. problematykę 
cyberprzestępczości, w której zawarto m.in. zjawisko cyberprzemocy. (…). 

Ponadto, w związku ze sprawami dotyczącymi cyberprzemocy w 2013 r. 
i w 2016 r. nie prowadzono żadnych postępowań, wyjaśniających, w 2014 r. 
prowadzono 2 postępowania i 1 postępowanie w 2015 r. Z uwagi na znikomą skalą 
zagrożenia przestępstwami cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, Wydział 
Kryminalny w planowanych przedsięwzięciach koncentrował się na czynnościach 
rozpoznawczo-profilaktycznych. Niemniej jednak przedmiotowe zagadnienie 
pozostaje w zainteresowaniu Wydziału. 

 [dowód: akta kontroli str. 6-53, 61-77] 

2. Współpraca KPP 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. 
Funkcjonariusze uczestniczyli w spotkaniach, podczas których zwracano uwagę na 
problemy związane z korzystaniem z telefonów komórkowych i internetu. 
Uświadamiano jak postępować w przypadku, gdy jest się świadkiem lub ofiarą 
cyberprzemocy oraz o odpowiedzialności za czyny karalne popełniane przez osoby 
nieletnie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Dla lepszego zobrazowania 
problemu wykorzystywano konspekt i prezentację multimedialną.  
W kontrolowanym okresie w wyniku powyższych działań KPP otrzymała 3 pisemne 
zaproszenia na prelekcje, debaty, spotkania oraz zawarto 1 umowę o wykonaniu 
świadczeń wolontarystycznych na przeprowadzenie spotkania z zakresu profilaktyki 
i uzależnienia i skutków nadmiernego korzystania z internetu pt. „Cyberprzemoc i inne 
zagrożenia”, w ramach projektu socjalnego „Uwolnij się z sieci”. 
Wszystkie opisane w niniejszym punkcie prelekcje, debaty, spotkania, konferencje 
zostały przeprowadzone w zaplanowanych terminach. 

Ponadto KPP w wyniku wyżej przedstawionych działań prowadziła współpracę m.in. 
z: Ochotniczym Hufcem Pracy w Stalowej Woli, Zespołem Szkół Ogólnokształcących 
w Stalowej Woli, Liceum Samorządowym w Stalowej Woli, Szkołą Podstawową nr 1 
w Stalowej Woli, Zespołem Szkół w Bojanowie, Szkołą Podstawową i Gimnazjum 
w Zaklikowie, Zespołem Szkół nr 4 w Stalowej Woli, Gimnazjum i Szkołą Podstawową 
w Stalowej Woli (ul. Rozwadowska), Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Stalowej Woli, Zespołem Szkół nr 4 w Stalowej Woli, Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli, Szkołą Podstawową w Skowierzynie, 
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Szkołą Podstawową w Majdanie Zbydniowskim, Szkołą Podstawową w Turbi, 
Świetlicą Tęcza (al. Jana Pawła II) w Stalowej Woli, Szkołą Podstawową w Stanach. 
Przedmiotowa współpraca polegała na przeprowadzaniu prelekcji/spotkań 
z młodzieżą. Równocześnie każdorazowo wskazywano możliwość rozszerzenia 
współpracy m.in. w temacie cyberprzemocy.  

Realizację tych zadań odnotowywano w „wykazie czynności profilaktycznych 
podjętych w sprawach małoletnich/nieletnich” oraz przedłożonych podczas kontroli 
zapisach w kalendarzach. 
Komendant KPP w wyjaśnieniach podał, iż Policjanci podczas spotkań z pedagogami 
i nauczycielami informowali o możliwości realizacji spotkań edukacyjno-
informacyjnych m.in. z zakresu „cyberprzemocy”. W/w byli informowani, że takie 
zapotrzebowanie należy zgłaszać pisemnie bądź telefonicznie. Przeprowadzone 
spotkania były wynikiem telefonicznego zgłaszania przez szkoły potrzeby 
przeprowadzenia prelekcji z zakresu „cyberprzemocy”, jak również poruszania przez 
policjantów z własnej inicjatywy powyższego zagadnienia przy okazji prowadzenia 
prelekcji w innym temacie. Prośby odnotowywano w kalendarzach policjantów 
zgodnie z datami ustalonych spotkań. 
Komendant KPP podniósł również, że KPP nie otrzymała żadnych wytycznych, 
zaleceń dotyczących realizacji zadań programu BEZPIECZNA +. 
Program Bezpieczna + zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 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+” określa formy i zakres 
wspierania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w szkołach, realizowanego na podstawie Rządowego 
programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – 
„Bezpieczna+”, ustanowionego uchwałą nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 
2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów 
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. 
KPP nie posiadała dokumentacji świadczącej o współpracy z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, Ministerstwem Cyfryzacji, Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
strażami miejskimi.  

 [dowód: akta kontroli str. 46-47, 54-148, 158-190] 

3. KPP 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 KPP nie stwierdziła 
szczególnego zagrożenia wśród dzieci i młodzieży cyberprzemocą. Potwierdza to 
fakt, iż w latach 2013-2016 trzy razy wystąpił problem cyberprzemocy zakończony 
postępowaniem prowadzonym przez policję. 
W sprawie podejmowanych działań w zakresie identyfikowania zjawiska 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży Komendant KPP wyjaśnił, iż Wydział 
Kryminalny Zespół ds. Przestępczości Nieletnich Komendy Powiatowej Policji 
w Stalowej Woli na podstawie Zarządzenia nr pf-634 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję 
czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzi rozpoznanie operacyjne, którego 
celem jest rozpoznanie przestępczości wśród nieletnich. W tym celu wykorzystano 
również sprawozdanie i analizę pracy z dnia 28.01.2016 r. poufne, sporządzone przez 
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Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli znak 
Ldz. KR-pf-62/16 „Analiza pracy Wydziału Kryminalnego za rok 2015 wnioski 
i przedsięwzięcia na rok 2016”, z której wynika, że na terenie działania KPP Stalowa 
Wola nie stwierdzono szczególnego zagrożenia cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży w latach 2013-2016. W 2013 r. i 2016 r. nie prowadzono żadnych 
postępowań, wyjaśniających, w 2014 r. prowadzono 2 postępowania i 1 postępowanie 
w 2015 r. Z uwagi na znikomą skalę zagrożenia przestępstwami cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży, Wydział Kryminalny w planowanych przedsięwzięciach 
koncentrował się na czynnościach rozpoznawczo-profilaktycznych. Niemniej jednak 
przedmiotowe zagadnienie pozostaje w zainteresowaniu Wydziału. 

dowód: akta kontroli str. 149-153] 

4. KPP w okresie objętym kontrola współpracowała z organami ochrony prawnej 
takimi jak: Prokuratura, Sąd, innymi jednostkami Policji (KWP w Rzeszowie). 
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.  
KPP nie posiadała dokumentacji świadczącej o współdziałaniu z innymi podmiotami 
niż wymienione poniższym w wyjaśnieniu.  

Komendant KPP wyjaśnił, iż, KPP w Stalowej Woli w zakresie profilaktyki społecznej 
na rzecz bezpieczeństwa i młodzieży w Internecie współdziałała w 2015 r. ze 
Stowarzyszeniem „ INTEGRACJA”. W ramach projektu pn. „Chrońmy młodość 
w sieci-bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów” policjanci KPP 
Stalowa Wola przeprowadzili cykl spotkań z uczniami gimnazjów i ich rodzicami. 
W ramach wolontariatu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, 
funkcjonariusz z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w 2016 r. 
przeprowadził spotkanie z zakresu profilaktyki uzależnień i skutków nadmiernego 
korzystania z Internetu pt. „Cyberprzemoc i inne zagrożenia” w Specjalistycznej 
Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy „TĘCZA” w Stalowej Woli. Ze 
zrealizowanych przedsięwzięć z zakresu cyberprzemocy sporządzano informacje 
prasowe zamieszczane na stronie internetowej podkarpackiej policji w zakładce 
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli i informacje o tych działaniach 
przekazywano lokalnym środkom masowego przekazu. 

Informacje o powyższej współpracy zamieszczone były m.in. 
http://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-stalowa-
wola/wydarzenia/40613,Policjanci-rozmawiali-o-cyberprzemocy.html  

W prowadzonej działalności profilaktycznej przez KPP wykorzystywano materiały 
dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy, które to informacje NASK (Naukowa 
i Akademicka Sieć Komputerowa) opracowała i zamieściła na swojej stronie 
internetowej. Ponadto korzystano także konspektu, opisanego w obszarze 
2 w punkcie 2. 

Komendant KPP wyjaśnił, iż Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii 
Wydziału Prewencji KPP Stalowa Wola prowadził spotkania z zakresu profilaktyki 
społecznej na terenie szkół powiatu stalowowolskiego. Jednym z omawianych 
zagadnień w trakcie spotkań było zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 
Na potrzeby takich spotkań został uaktualniony konspekt „Cyberprzemoc oraz 
                                                      
2 Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555 
3 DZ. U 2016 poz. 1654 jt. 
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bezpieczne korzystanie z sieci”. Przy tworzeniu konspektu i prezentacji multimedialnej 
oraz w ramach samokształcenia zawodowego korzystano z internetowej strony 
NASK-(akademia.nask.pl) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Korzystano 
również z innych stron internetowych tj.: sieciaki.pl, helpline.org.pl, fdn.pl. 

[dowód: akta kontroli str. 149-153] 

5. KPP nie prowadziła odrębnych analiz dotyczących cyberprzemocy. 
W sprawie analizy zjawiska cyberprzemocy i rozpoznana zagrożeń z nim związanych, 
Komendant KPP wyjaśnił, iż w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli 
w omawianym okresie nie dokonywano szczegółowych analiz dotyczących zjawiska 
cyberprzemocy. Zjawisko to w poddanym kontroli okresie było znikome – prowadzone 
były 3 postępowania. Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału 
Prewencji KPP, co roku dokonuje podsumowania pracy Zespołu. W podsumowaniu 
za lata 2015, 2016 wskazywano liczbę przeprowadzonych spotkań profilaktycznych 
z młodzieżą dotyczących zjawiska cyberprzemocy. Informację taką zamieszcza się 
w systemie SESPOL. W 2016 r. w ewaluacji programu „Stop patologiom razem 
bezpiecznej” zawarto informacje dotyczące działań profilaktycznych oraz wnioski do 
dalszych czynności związanych z profilaktyką w obszarze cyberprzemocy wśród 
dzieci i młodzieży oraz grona pedagogicznego. 

Zjawisko cyberprzemocy, jako obszar profilaktyki społecznej podlega 
sprawozdawczości od 2015 r. 

[dowód: akta kontroli str. 154-155] 

6. W KPP nie prowadzono rejestru, ani innej dokumentacji, w której zapisywano 
zgłoszenia od mieszkańców problemów i oczekiwań dotyczących cyberprzemocy. 
W związku z powyższym Komendant KPP wyjaśnił, iż do dzielnicowych z KPP oraz 
podległych Posterunków Policji, a także do Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich 
i Patologii w ramach prowadzonych konsultacji społecznych i spotkań – mieszkańcy 
nie zgłaszali problemów i oczekiwań dotyczących cyberprzemocy. 

[dowód: akta kontroli str. 156-157] 

7. W obowiązującym Regulaminie KPP z dnia 30 sierpnia 2012 r. w rozdziale 4 § 17 
określono zadania Wydziału Prewencji tj. m.in. podejmowanie działań profilaktycznych 
ukierunkowanych na przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz 
zjawiskom patologii. 

W Kartach opisu stanowiska pracy 3 pracowników zajmujących się zagadnieniami 
cyberprzemocy określono zakres zadań/obowiązków tj.: 
- Policjantowi Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału 
Prewencji wyznaczonemu zgodnie z Koncepcją działań w zakresie profilaktyki 
społecznej na lata 2015-2018 określono, m.in. realizację przedsięwzięć w zakresie 
zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich (od 4 stycznia 2016 r.), 

- Asystentowi Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału 
Prewencji określono m.in. realizację zadań z zakresu prewencji kryminalnej wśród 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, grona 
pedagogicznego poszczególnych szkół (od 17 marca 2009 r.), inicjowanie i realizacja 
działań z zakresu profilaktyki społecznej (od 4 stycznia 2016 r.), 

- Specjaliście jednoosobowego stanowiska pracy ds. prasowo informacyjnych 
nakreślono m.in. organizowanie spotkań z dziećmi, młodzieżą i rodzicami oraz 
prowadzenie szkoleń na temat profilaktyki antynarkotykowej (od 31 sierpnia 2011 r.). 

Komendant KPP wyjaśnił, iż specjalista jednoosobowego stanowiska do spraw 
prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli do końca 2015 
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roku w zakresie swoich obowiązków realizował zadania z zakresu prewencji 
kryminalnej (profilaktyki społecznej). W zakresie jego obowiązków nie ujęto zadań 
z zakresu cyberprzemocy ponieważ zagadnienia z prewencji kryminalnej były 
wymienione ogólnie, bez wyszczególnienia obszarów w których należy podejmować 
działania profilaktyczne. Jedynym obszarem, który wymieniono była profilaktyka 
antynarkotykowa, która była i jest zagrożeniem wśród dzieci i młodzieży.  

 [dowód: akta kontroli str. 158-190] 

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. 
 
KPP 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 61 spotkań, konferencji w temacie 
związanym z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu. W 56 spotkaniach 
cyberprzemoc była tematem wiodącym, w 5 pozostałych poruszono również 
zagadnienia z cyberprzemocy.  

Komendant KPP w wyjaśnieniach podał, że w ramach prowadzonych działań 
profilaktycznych przez KPP Stalowa Wola – Zespół Profilaktyki Społecznej Nieletnich 
i Patologii Wydziału Prewencji realizował programy profilaktyki społecznej, w tym 
program „Stop patologiom razem bezpieczniej”. Realizując przedsięwzięcia z tego 
programu podnoszono zagadnienia dotyczące zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży. Wśród wielu podejmowanych działań profilaktycznych organizowano 
spotkania z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, rodzicami oraz dziećmi 
i młodzieżą.  

Spotkania przeprowadzono w 13 z 36 szkół podstawowych tj. 36%, w 9 z 23 szkół 
gimnazjalnych tj. 39,13%, w 5 z 7 szkołach ponadgimnazjalnych tj. 71,43%, oraz 
w Ochotniczym Hufcu Pracy (OHP) w St. Woli, w Centrum Edukacji Zawodowej (CEZ) 
w St. Woli, Bibliotece Międzyuczelnianej i w Świetlicy „Tęcza”. 

W spotkaniach uczestniczyło 4893 osoby w tym: 
- w szkołach podstawowych 1564 uczniów w wieku 7-13 lat, 
- w gimnazjach 800 uczniów w wieku 13-16 lat,  
- w szkołach podstawowych i gimnazjach 465 uczniów w wieku 7-16 lat (brak 
podziału w notatkach ze względu na rodzaj szkoły) 
- w szkołach ponadgimnazjalnych 985 uczniów w wieku od 16 lat,  
- w szkołach podstawowych i gimnazjach 709 rodziców,  
- w szkołach ponadgimnazjalnych 10 nauczycieli, 

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  

 Ustalone 
nieprawidłowości 
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- w OHP 122 uczniów w wieku od 14 lat, 
- w CEZ 120 uczniów w wieku od 16 lat, 
- w Bibliotece Międzyuczelnianej 30 nauczycieli i rodziców i 70 uczniów.  
- w Świetlicy „Tęcza” 18 uczniów w wieku od 10 do 16 lat. 
W związku z niewielką liczbą nauczycieli wynikającą z notatek, uczestniczących 
w spotkaniach, Komendant KPP w wyjaśnieniach podał, iż z prowadzonych spotkań 
z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami, pedagogami i rodzicami sporządzone są notatki 
urzędowe. W treści notatek przeprowadzanych z dziećmi i młodzieżą brak jest 
informacji dotyczącej uczestnictwa nauczycieli, niemniej jednak, w trakcie spotkań 
uczestniczyli nauczyciele lub wychowawcy klas uczniów biorących udział w spotkaniu. 

Na terenie powiatu stalowowolskiego w kontrolowanym okresie było 66 szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Przeprowadzono od 1 do 6 spotkań w 27 szkołach głównie w Stalowej Woli (15) tj. 
w 11 szkołach po 1 spotkaniu, w 11 szkołach po 2 spotkania, w 3 szkołach po 3, 4 i 5 
spotkań, w 2 szkołach po 6 spotkań. W Bibliotece Międzyuczelnianej i Świetlicy Tęcza 
po 1 spotkaniu oraz w OHP 6 spotkań.  

W 2013 r. przeprowadzono 5 spotkań, w których uczestniczyło 268 osób, w 2014 r. 
przeprowadzono 14 spotkań w których uczestniczyło 1206 osób, w 2015 r. i 2016 r. 
przeprowadzono po 21 spotkań, w których uczestniczyło odpowiednio 1635 i 1784 
osób. 

Z pozostałych 39 szkół na terenie Powiatu Stalowowolskiego nie wpłynęły prośby 
o realizację spotkań z młodzieżą w temacie cyberprzemocy. 

Komendant KPP w wyjaśnieniach podał, iż w ramach spotkań w szkołach na terenie 
powiatu stalowowolskiego realizowane są spotkania z uczniami na różne tematy  
z profilaktyki społecznej, np. „ Narkotyki, dopalacze, środki odurzające”, 
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzież – edukacja dla bezpieczeństwa”, „ Ostrożnie pies”. 
Policjanci podczas spotkań z pedagogami i nauczycielami na terenie szkół powiatu 
informowali o możliwości realizacji spotkań edukacyjno-informacyjnych m.in. 
z zakresu „cyberprzemocy”. W/w byli informowani, że takie zapotrzebowanie należy 
zgłaszać pisemnie bądź telefonicznie. Przeprowadzone spotkania były wynikiem 
telefonicznego zgłaszania przez szkoły potrzeby przeprowadzenia prelekcji z zakresu 
„cyberprzemocy”, jak również poruszania przez policjantów z własnej inicjatywy 
powyższego zagadnienia przy okazji prowadzenia prelekcji w innym temacie. Należy 
zauważyć, że największą wiedzę o skali negatywnych zachowań na terenie szkoły 
mają sami nauczyciele i dyrekcja. W zależności od zgłoszonego problemu, 
realizowany jest temat spotkania. W notatkach ujmowano główny temat spotkania, 
niemniej jednak zdarzało się że w trakcie spotkania np. o bezpieczeństwie dzieci, 
bezpiecznych feriach i wakacjach, informowano również o zagrożeniach wynikających 
z zagrożenia cyberprzemocą. Pomimo iż w szkołach informowano o możliwości 
przeprowadzenia spotkań dotyczących cyberprzemocy, tylko 27 szkół wyraziło chęć 
przeprowadzenia spotkań. W części placówek, grono nauczycielskie dostrzegło, że 
spotkania przyniosły pozytywny wpływ na zachowanie młodzieży, czego efektem jest 
kontynuacja spotkań z cyberprzemocy. Szkoły znajdujące się na terenach wiejskich 
zdecydowanie rzadziej prosiły o spotkania z uczniami w przedmiotowym temacie. 
Z rozmów z pedagogami wynika, że dzieci i młodzież z terenów wiejskich mniej czasu 
spędzają „przed komputerem” 
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„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - edukacja dla bezpieczeństwa” jest 
jednym z działań profilaktyki społecznej wyodrębnione jako zagrożenia społeczne. 
W ramach podejmowanych czynności w tym zakresie często „cyberprzemoc” była 
również tematem rozmów indywidualnych przeprowadzanych z uczestnikami po 
zakończonym spotkaniu w których omawiane były wątpliwości nurtujące rozmówców. 

Podczas wszystkich 61 zrealizowanych spotkań, prelekcji, konferencji poruszano 
temat cyberprzemocy. Zajęcia prowadzono przy pomocy m.in. konspektu pt. 
„Cyberprzemoc oraz bezpieczne korzystanie z sieci”, przygotowanego przez 
pracownika policji i zatwierdzonego przez Naczelnika Wydziału Prewencji KPP. 
Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczestników na zjawisko cyberprzemocy oraz 
uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi 
konsekwencjami tego typu działań zarówno sprawców jak i ofiar. Na omawianym 
konspekcie nie ma daty utworzenia. Z informacji uzyskanej od pracowników wynika, iż 
konspekt od chwili utworzenia był na bieżąco uaktualniany, a nie przechowuje się 
poprzednich wersji. 

Informacje o działaniach KPP w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży zamieszczano na stronach internetowych co 
najmniej 9 szkół – (o tylu szkołach KPP w chwili kontroli posiadała wiedzę), w których 
przeprowadzano spotkania na terenie Powiatu stalowowolskiego np.: Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli, Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej, a także na 
stronach internetowych Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli (http://zsnr2.stalowa-wola.pl/prelekcja-
profilaktyczna-z-zakresu-cyberprzemocy/) oraz na stronach internetowych KKP 
http://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-stalowa-
wola/wydarzenia/40613,Policjanci-rozmawiali-o-cyberprzemocy.html 

Treść wyjaśnień potwierdzają ustalenia dotyczące 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. 

[dowód: akta kontroli str. 77, 143-146, 191-203] 

2. W latach 2013-2016 trzej pracownicy wskazani w pkt 1.7 uczestniczyli w dniach 12-
13 lutego 2015 r. 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 nastąpiła 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. 

Ponadto 1 pracownik ukończył kurs e-learningowy „Przeciwdziałanie agresji u dzieci 
i młodzieży”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy 
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Radiowych oraz Fundację „Trzeźwy Umysł” w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy 
umysł” w 2015 r. 

Zagadnienia kursu obejmowały m.in. tematy: „Nowe media”, „Typy agresji 
elektronicznej”, „O cyberprzemocy”, „Dlaczego ofiary milczą?”, „Elektroniczni 
sprawcy”, „Profilaktyka i interwencja”, oraz scenariusze zajęć: „Tworzymy własną 
netykietę”, „Stop cyberprzemocy”, „Słup soli”, „Odpowiedzialni internauci”.  

W sprawie przygotowania pracowników do profilaktyki w temacie cyberprzemocy 
w okresie przed 2015 r. tj. przed odbytymi przez pracowników szkoleniami w dniach 
12-13 lutego 2015 r. Komendant KPP wyjaśnił, iż KPP w Stalowej Woli realizowała 
zajęcia z dziećmi i młodzieżą na podstawie opracowanego w Zespole ds. Prewencji 
Kryminalnej, Nieletnich i Patologii konspektu przeprowadzenia zajęć. Spotkania takie 
były prowadzone już przed okresem, który jest objęty kontrolą Najwyższej Izby 
Kontroli. Realizując zadania z zakresu cyberprzemocy organizowano zajęcia 
z dziećmi i młodzieżą, organizowano konkursy współpracując w tym zakresie 
z organizacjami pozapolicyjnymi. Działania podejmowane były bez poleceń jednostki 
nadrzędnej, a wynikały z zapisów Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku art. 
1 ust. 2 pkt. 3 (inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie 
w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami 
społecznymi). Policjanci nie byli przeszkoleni z zakresu cyberprzemocy jednak na 
podstawie samodoskonalenia i doświadczenia zawodowego oraz materiałów 
znajdujących się na stronach internetowych np. sieciaki.pl, helpline.org.pl, fdn.pl 
zdobyli podstawową wiedzę, którą wykorzystali do opracowania konspektu zajęć 
i prezentacji multimedialnej wykorzystywanej w trakcie spotkań z młodzieżą 
i dorosłymi.  

[dowód: akta kontroli str. 204-215] 

3. Komendant KPP wyjaśnił, iż funkcjonariusze i pracownicy KPP nie korzystali 
z materiałów informacyjnych, nie uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach 
w zakresie cyberprzemocy, które realizują np. stowarzyszenia/fundacje w ramach 
programów MEN. 

[dowód: akta kontroli str. 232-233] 

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

KPP 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.  

Pracownicy przeszli specjalistyczne szkolenia dotyczące cyberprzemocy na początku 
2015 r., wcześniej realizowali zadania bez takiego przeszkolenia.  

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty 
cyberprzemocy  

1. 2. 3. W latach 2013-2016 przyjęto 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa i wniosków o ściganie w zakresie cyberprzemocy tj.: 
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- 30 sierpnia 2014 r. przyjęto od rodzica/opiekuna zgłoszenie w sprawie znak RSD-
1768/14, sprawę zakończono 28 listopada 2014 r.  
- 4 listopada 2014 r. przyjęto zgłoszenie pedagog szkolnej w sprawie znak RSD-
1816/14, sprawę zakończono 10 grudnia 2014 r. 
- 27 marca 2015 r. przyjęto zgłoszenie w sprawie znak RSD-876/15, sprawę 
zakończono 29 września 2016 r. 
Komendant KPP wyjaśnił w sprawie znak RSD-876/15, iż Wydział Kryminalny Zespół 
do spraw Przestępczości Nieletnich KPP na podstawie Zarządzenia nr pf-634 KGP 
z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję 
czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadził czynności operacyjne, na podstawie 
których uzyskała informacje o przestępstwie co zostało udokumentowane w formie 
niejawnej.  
Wszystkie sprawy zakończono przekazaniem materiałów do sądu rodzinnego. 
Czyny te zostały zakwalifikowane jako groźby karalne na podstawie art. 190 KK. 

W każdym przypadku przyjmowano ustne zawiadomienie, z którego sporządzono 
protokół, sporządzano protokół przesłuchania w charakterze świadka osoby 
zawiadamiającej, protokół przyjęcia wniosku o ściganie oraz podejmowano czynności 
sprawdzające. 
Następnie sporządzono Karty nadzoru postępowania przygotowawczego w których 
zawarto polecenia i uwagi tj.: przeprowadzić czynności w kierunku art. 190 § 1 KK 
zebrać materiały, przesłać do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich 
w Stalowej Woli z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego oraz 
zarejestrowanie postępowania w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP). 

W jednym wypadku do KPP wpłynęła informacja z Sądu - Postanowienie 
o zastosowaniu środków wychowawczych. Po rejestracji w KSIP zakończono sprawę 
w Policji. 
W dwóch pozostałych przypadkach do KPP wpłynęło zlecenie przeprowadzenia 
czynności, w wyniku których sporządzono protokoły przesłuchania nieletnich, 
protokoły konfrontacji, z czego w jednym przypadku po rejestracji przesłano akta do 
Sądu po wykonaniu zleconych czynności i zakończeniu sprawy przez Policję. 
W drugim przypadku do Wydziału Prewencji KPP wpłynęła informacja z Sądu 
o zastosowaniu środków wychowawczych wobec sprawcy czynu karalnego (w celu 
dalszego nadzoru). 
Ponadto w trzecim przypadku wpłynęło z Sądu Rejonowego pismo w sprawie 
przesłuchania dodatkowo 3 świadków. Po wykonaniu czynności protokoły 
z przesłuchania świadków przekazano do Sądu Rejonowego. Z Sądu Rejonowego 
otrzymano informację - postanowienie o środku wychowawczym w postaci 
upomnienia. Po rejestracji w KSIP zakończono postępowanie na Policji. Wobec braku 
informacji z sądu po uzyskaniu informacji telefonicznej sporządzono notatkę 
urzędową o środku wychowawczym wobec nieletniego, którą przekazano z Wydziału 
Kryminalnego do Wydziału Prewencji o sprawcy czynu karalnego (w celu dalszego 
nadzoru).  

Do KPP 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. 

[dowód: akta kontroli str. 216-226] 

4. KPP nie wprowadzono oddzielnych procedur dotyczących postepowania ze 
zjawiskiem cyberprzemocy. 
W sprawie rozpoznawania zagrożenia uczniów cyberprzemocą Komendant KPP 
wyjaśnił, że w 2013 r. i 2016 r. nie prowadzono żadnych postępowań wyjaśniających 
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w tym zakresie, w 2014 r. prowadzono 2 postępowania, a w 2015 r. 1 postępowanie. 
Z uwagi na znikomą skalę zagrożenia przestępstwami cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży, Wydział Kryminalny w planowanych przedsięwzięciach koncentrował się 
na czynnościach rozpoznawczo-profilaktycznych, niemniej jednak podmiotowe 
zagadnienie pozostaje w zainteresowaniu Wydziału. Nie ma oddzielnych procedur 
postępowania dotyczących problematyki cyberprzemocy. W szkołach opracowane są 
procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach 
zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Procedury te są 
modułem Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu 
i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. 

[dowód: akta kontroli str. 227-229] 

5. W sprawie ewidencjonowania w Systemie Wspomagania Dowodzenia (SWD) 
przypadków przyjmowania zgłoszeń przez dyżurnych o możliwości popełnienia 
przestępstwa/wykroczenia w zakresie cyberprzemocy Komendant KPP podał, 
iż dyżurny stanowiska Kierowania KPP przyjmuje zgłoszenia interwencji na zasadach 
ogólnych zgodnie z zarządzeniem 1173 KGP z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 
organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji. Interwencje są 
dokumentowane w systemie SWD za pośrednictwem zakładki „służba”, pod zakładką 
„działania” na formularzu zgłoszeniowym „szczegóły zdarzenia”. Każdej interwencji 
z chwilą wprowadzenia formularza system automatycznie nadaje indywidualny numer 
JED-6179W…. 

Wygenerowanie danych statystycznych dotyczących spraw cyberprzemocy 
w systemie SWD nie jest możliwe z uwagi na brak przede wszystkim kwalifikacji 
zdarzenia dotyczącej tego typu przestępstw lub wykroczeń oraz modułu 
analitycznego. Obecnie wygenerowanie takiego zdarzenia następuje, gdy 
dysponujemy danymi m.in. czasokresem, miejscem, uczestnikami zdarzenia. 
Następuje po zapoznaniu z opisem interwencji można takie zdarzenie określić jako 
popełnione w wyniku wykorzystania urządzeń teleinformatycznych.  
Dyżurny wprowadzając interwencję do SWD kwalifikuje zdarzenie posiłkując się 
słownikiem w którym nie może dokonywać zmian. Do wprowadzenia modyfikacji 
uprawniony jest wyłącznie administrator systemu KGP. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. 
w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (Dz. U. poz. 1690) 
Do podstawowych funkcjonalności SWD należą: 
• przyjęcie, rejestracja, obsługa zgłoszeń i zdarzeń, 
• zarządzanie działaniami oraz personelem i zasobami interwencyjnymi Policji, 
• zarządzanie informacją: sprawdzenia w Krajowym Systemie Informacyjnym 
Policji (KSIP) przez System Poszukiwawczy Policji (SPP), komunikaty, 
• wizualizacja działań i wykorzystanie Uniwersalnego Modułu Mapowego 
(UMM) do obsługi realizowanych procesów, 
• wykorzystanie Terminali Mobilnych (TM) do współpracy z SWD, 
• system analityczny, raportowanie i statystyka, 
• współpraca z systemem teleinformatycznym centrów powiadamiania 
ratunkowego i Państwową Strażą Pożarną (PSP). 

 [dowód: akta kontroli str. 230-331] 

6. W książce kontroli w KPP po przeprowadzeniu kontroli pracownicy KWP sporządzili 
zapis następującej treści: w dniu 28 czerwca podinsp. (…) i podkom (…) z Wydziału 
prewencji KWP przeprowadziły sprawdzenie instruktażowe z realizacji 
i dokumentowania zadań z zakresu problematyki nieletnich oraz przemocy w rodzinie 
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w tym procedury „Niebieskiej Karty” wynikające z Zarządzenia 1619 KGP 
z późniejszymi zmianami.  

Z notatki asystenta z Wydziału Prewencji wynika, iż w ramach powyższego działania 
KWP w Rzeszowie dokonano sprawdzenia z realizacji dokumentowania zadań 
z zakresu problematyki nieletnich, między innymi weryfikowano zagadnienie 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, które wchodzi w skład działań z profilaktyki 
społecznej.  

W zakresie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży uwag nie sformułowano. 
[dowód: akta kontroli str. 227-229] 

W latach 2013-2016 KPP prowadziła opisane powyżej sprawy, które zakwalifikowano 
jako groźby karalne na podstawie art. 190 KK związane z cyberprzemocą. Czynności 
przeprowadzone przez policjantów zmierzające do wyjaśnienia spraw podejmowane 
były niezwłocznie po ich zgłoszeniu do KPP czy też po zleceniu dodatkowych 
czynności przez Sąd.  
 

NIK zwraca uwagę, że dostępny w codziennej pracy KPP 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. 
 

Trzebownisko, dnia            kwietnia 2016 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
 

      Barbara Lew     Dyrektor 

Starszy inspektor k. p.             Wiesław Motyka 
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