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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Wiesław Kaszak specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/24/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Miejska Policji w Szczecinie, ul. Kaszubska 35, 70-227 Szczecin1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Makuch Komendant Miejski Policji w Szczecinie od 10 listopada 2016 r., od 18 
sierpnia 2016 r. pełniący obowiązki Komendanta. W okresie od 3 maja 2015 r. do 17 
sierpnia 2016 r. funkcję Komendanta pełnił Wiesław Tyl, w okresie od 29 czerwca 
2015 r. do 3 maja 2015 r. Robert Nowak, od 2010 r. do 28 kwietnia 2015 r. Jacek 
Wolf.2 

(dowód: akta kontroli str. 3-13) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności. 
W KMP podejmowano działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Działania ukierunkowane na profilaktykę 
społeczną należały do powołanego w Komendzie zespołu składającego się 
z policjantów z Wydziału Prewencji oraz policjantów zatrudnionych w podległych 
komisariatach.  

W KMP w latach 2013-20164 nie analizowano skali zjawiska cyberprzemocy i nie 
rozpoznawano zagrożeń z nią związanych. Komenda nie otrzymała zaleceń 
dotyczących konieczności ich prowadzenia z jednostek nadrzędnych – Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie5 oraz Komendy Głównej Policji6. Zagrożenia 
związane z cyberprzemocą i kierunki działań profilaktycznych w walce z tym zjawiskiem 
nie zostały ujęte w planach działania priorytetowego dzielnicowych KMP. 

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. 
W Komendzie powstał i został upowszechniony na skalę Województwa 
Zachodniopomorskiego program profilaktyczny „Cyberdżungla” odnoszący się 
bezpośrednio do zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem 
cyberprzemocy. W celu realizacji tego programu Komenda nawiązała współpracę 
m.in. z Prezydentem Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskim Centrum Szkolenia 
Nauczycieli, Uniwersytetem Szczecińskim i Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium 
Balticum.     

                                                      
1 Dalej: KMP lub Komenda. 
2 Dalej: Komendant. 
3 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. 
4 Okres objęty kontrolą. 
5 Dalej: KWP.  
6 Dalej: KGP. 
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NIK zwraca uwagę, że dostępne w codziennej pracy KMP systemy informatyczne 
i statystyczne, takie jak System Wspomagania Dowodzenia7, Krajowy System 
Informacji Policji8 oraz System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji9, 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.   

1.1. Działania podejmowane przez KMP w celu identyfikowania zjawiska 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 

Komenda wraz z podległymi 5 Komisariatami Policji była jednostką Policji właściwą na 
obszarze Miasta Szczecin o powierzchni 300,55 km², zamieszkałego według stanu na 
koniec września 2016 r.10 przez 366,6 tys. ludności, w tym 40 tys. ludności w wieku 
przedprodukcyjnym11. Liczba ludności Miasta w wybranych kategoriach wiekowych 
przedstawiała się następująco: 7-12 lat – 21.326, 13-15 lat – 8.638, 16-19 lat – 11.472.  
W 2016 r. na terenie Miasta funkcjonowało 50 szkół podstawowych, 47 gimnazjów, 
52 szkoły ponadgimnazjalne i policealne. Liczba uczniów w 2016 r. w szkołach 
podstawowych wynosiła 19.521, w gimnazjalnych – 9.046, w zasadniczych szkołach 
zawodowych – 879, w liceach ogólnokształcących – 5.846, w technikach – 4.703 
i ogólnokształcących szkołach artystycznych – 968. Na terenie Miasta w 2016 r. działały 
53 placówki wychowania przedszkolnego, do których uczęszczało 7.471 dzieci12. 
Problematyka cyberprzemocy13 wśród dzieci i młodzieży nie została wyszczególniona  
w dokumentach analitycznych i strategicznych przygotowywanych w KMP.  
Koncepcja działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-201814 
opracowana przez KGP zakładała m.in. podjęcie prac diagnozujących 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. Wskazano także na potrzebę wzmocnienia realizacji przez Policję działań 
profilaktycznych na poziomie komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz 
komisariatów Policji, poprzez wydzielenie policjantów zajmujących się wyłącznie 
profilaktyką, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami ze strony lokalnej społeczności. 

       (dowód: akta kontroli str. 258-281) 

W KMP, w badanym okresie utworzono zespół zajmujący się wyłącznie profilaktyką 
społeczną, w tym działaniami profilaktycznymi związanymi z cyberprzestępczością.  
Komendant wyjaśnił, że Komenda (…) w swojej strukturze w pionie prewencji nie ma 
stanowisk ani zespołu, do zadań którego należałoby wyłącznie zwalczanie lub 
przeciwdziałania cyberprzemocy. (…) w strukturze KMP – łącznie z KP jest 11 etatów 
wyznaczonych właśnie do realizacji zadań ukierunkowanych na profilaktykę społeczną, 
w tym w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy. W pionie kryminalnym także, nie ma 
wydzielonego stanowiska ani zespołu zajmującego się wyłącznie cyberprzemocą. 

                                                      
7 Dalej: SWD. 
8 Dalej: KSIP. 
9 Dalej: SESPol. 
10 Informacja z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie. 
11 Wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0 - 17 lat. 
12 Dane z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 
13 Cyberprzemoc (ang. Cyberbullying) to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – komunikatorów, 
czatów, stron internetowych, blogów, SMS-ów, MMS-ów. 
14 Do 2015 r. nie obowiązywał dokument o podobnym charakterze. 
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Wynika to z szerokiego zakresu działań ukierunkowanych na zwalczanie 
cyberprzestępczości, której jednym z elementów jest właśnie cyberprzemoc.  

                          (dowód: akta kontroli str. 282, 344-353)    

W sprawie nie prowadzenia analiz i zapobiegania cyberzagrożeniom przez Komendę 
Andrzej Szrajber Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji wyjaśnił: fundamentem do 
podjęcia działań profilaktycznych, eliminujących zagrożenia społeczne związane 
z Internetem były obserwacje zachowania w środowiskach młodzieżowych, docierające 
sygnały z placówek oświatowych oraz spływające pytania kierowane od rodziców, 
doniesienia prasowe oraz własne doświadczenia wychowawcze.  
W Komendzie realizowany był program profilaktyczny „Cyberdżungla”15 adresowany do 
szczecińskich szkół.   

                  (dowód: akta kontroli str. 36-59, 75-84,282-285)    

1.2. Współpraca pomiędzy Komendą, a innymi podmiotami zaangażowanymi w proces 
zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.   

Program w okresie badanym  objęty był patronatem Prezydenta Miasta Szczecin, za 
pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin były o nim informowane 
placówki oświatowe na terenie Szczecina.  

Komenda podjęła współpracę z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Szczecinie16, Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, szkołami 
podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimanzjalnymi w Szczecinie oraz 
Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie.  
Komenda w 2013 r. zaprezentowała Program na konferencji Bezpieczny komputer, 
bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła – Bezpieczni Razem przygotowanej przez ZCDN. 
Współpraca z instytucjami nie miała charakteru stałego. Koordynatorem Projektu był  
z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP.  
W ramach działań profilaktycznych, inicjatyw na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, 
współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży 
i rodziny w tym cyberprzemocy, w badanym okresie KMP poza Programem 
Cyberdżungla realizowała następujące programy i akcję: 

 Nieletni Paragraf, program adresowany do uczniów szczecińskich gimnazjów 
o odpowiedzialności prawnej nieletnich i małoletnich (w tym seria szkoleń 
z zakresu odpowiedzialności za działalność w sieci), 

 Mamo tato – 13 lat minęło, Rodzicu bądź świadomy, akcje o odpowiedzialności 
karnej za przestępstwa cyberprzemocy, 

 Kibic z (ekstra) klasą, program, którego celem było podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa w rejonach imprez sportowych, szkół oraz podniesieniu poziomu 
świadomości dzieci i młodzieży zasad fair play, w tym niestosowania tzw. hejtingu, 

 Reaguj na przemoc-masz prawo, program mający na celu przeciwdziałanie 
wszelkim formom przemocy, 

 Ciesz się słońcem, Alfred Radzi, profilaktyka oczami młodzieży, Przyjaciele 
Gryfusia, Ogólnopolski Głos Profilaktyki, Bezpieczna i Przyjazna Szkoła. 

               (dowód: akta kontroli str. 45-50, 60-74, 223) 

1.3. Podejmowane przez Komendę działania w celu wykrywania przestępstw i ich 
sprawców obejmowały szeroki zakres zdarzeń, bez ukierunkowania na cyberprzemoc. 
Nie prowadzono systemowych działań mających na celu ujawnianie skali zjawisk 
dotyczących cyberprzemocy.   
                   (dowód: akta kontroli str. 249-250) 

                                                      
15 Dalej: Program, powstał w kwietniu 2008 r. 
16 Dalej: ZCDN. 
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1.4. W celu identyfikowania, zapobiegania i zwalczania cyberprzemocy współdziałano 
z podmiotami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowiskach 
młodzieżowych, w tym:  
- ze Strażą Miejską w Szczecinie, która zajmowała się profilaktyką w klasach 
młodszych szkół podstawowych,  
- z pedagogami i psychologami szkolnymi,  
- z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Oświaty Urzędu 
Miasta Szczecina, Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty oraz Sądu Rejonowego 
w Szczecinie z którymi Komenda realizowała program Nieletni paragraf,  
- z Sądem Rejonowym oraz Prokuraturą w ramach zadań zwalczania m.in. 
przestępczości komputerowej. 
Wydział Prewencji17 Komendy podjął współpracę z Policją brytyjską za pośrednictwem 
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Kościół ten był wydawcą serii filmów 
edukacyjnych dla dzieci, w języku polskim i angielskim. Autor Programu przygotował 
scenariusz jednego odcinka z tej serii.   
W sprawie wykorzystywania informacji zawartych w publikacjach internetowych 
Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej18, Komendant wyjaśnił, że Do 
identyfikacji ogólnej sytuacji wykorzystuje się dane przedstawione przez podmioty 
działające na rzecz bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży jak np. (…) NASK, 
Fundacja Dzieci Niczyje etc. Wyniki publikowanych badań służą do ustanawiania celów 
i dobierania strategii działania. 

(dowód: akta kontroli str. 249-250) 

1.5. W badanym okresie KMP nie prowadziła analiz ukierunkowanych na 
cyberprzemoc. 
Komendant wyjaśnił, że identyfikowanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży 
przyjmuje wiele różnych form. Do identyfikacji ogólnej sytuacji wykorzystuje się dane 
przedstawiane przez podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa wśród dzieci 
i młodzieży jak np. NASK, Fundacja Dzieci Niczyje etc. Wyniki publikowanych badań 
służą do ustanawiania celów i dobierania strategii działania. Na gruncie lokalnym 
zbieranie informacji o nowych zagrożeniach, stanowiących podstawę do działania 
odbywa się poprzez analizę stron internetowych i wyszukiwanie informacji 
o ewentualnych czynach zabronionych. Zajmują się tym policjanci zespołu do walki 
z przestępczością komputerową. W przypadku ujawnienia przestępstwa sporządzają 
oni dokumentację pozwalającą na podjęcie czynności ukierunkowanych na 
wyeliminowanie określonego zjawiska. (…). W obszarze działań prewencyjnych do 
identyfikacji zjawiska wykorzystuje się sygnały otrzymane z placówek oświatowych (…). 
Informacje podobne docierają także od rodziców i opiekunów. Podczas spotkań z nimi 
policjanci szukają rozwiązań trudnych sytuacji związanych właśnie z cyberprzemocą. 
Wyznaczeni do działań profilaktycznych asystenci zajmujący się problematyką 
nieletnich w komisariatach Policji, utrzymują stały kontakt ze szkołami i podobnymi 
placówkami. Po otrzymaniu niepokojących sygnałów podejmują działania własne lub 
przekazują informację do KMP w Szczecinie w celu podjęcia stosownych działań. Do 
definiowania problemu wykorzystuje się także badania prowadzone w szkołach oraz 
badania własne przeprowadzone w roku 2010 przez KMP w Szczecinie. Wskutek 
intensywnie prowadzonych działań profilaktycznych skala zjawiska cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży na terenie KMP w Szczecinie jest niewielka.  

                    (dowód: akta kontroli str. 249-250) 

 

                                                      
17 Dalej: WP. 
18 Dalej NASK. 
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Komenda  wykorzystywała w badanym okresie materiały z NASK oraz Fundacji Dzieci 
Niczyje, w przedstawianych przez funkcjonariuszy prezentacjach w szkołach i innych 
placówkach.  

                  (dowód: akta kontroli str. 451-459) 

1.6. Komenda nie rozpoznawała oczekiwań społecznych w zakresie cyberprzemocy.  
Zgodnie z § 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 dzielnicowych19, dzielnicowi KMP, w uzgodnieniu z kierownikiem 
dzielnicowych, przygotowali plan działania priorytetowego. W ww. planach dzielnicowi 
nie ujmowali zagrożenia związanego z cyberprzemocą i nie określali kierunków działań 
profilaktycznych w walce z cyberprzemocą. W przypadku wszystkich objętych 
badaniem planów działania priorytetowego dla 94 rejonów służbowych, zdiagnozowane 
zagrożenia w rejonie dotyczyły spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania 
spokoju, ładu i porządku publicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 251-252, 285, 332-343)  

Komendant wyjaśnił, nie tworzy się planów w odniesieniu do ogólnych zagrożeń 
i zjawisk, gdyż podejmowane przez dzielnicowego działania w ramach planu działania 
priorytetowego mają wpływać na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku w rejonie 
służbowym szczególnie w obszarze przestępczości pospolitej.  

                        (dowód: akta kontroli str. 251) 

1.7. W regulaminie organizacyjnym KMP20, określono m.in., że do zadań WP należała 
m.in.:  
– bieżąca i stała analiza stanu bezpieczeństwa, opracowanie ocen stanu 
bezpieczeństwa, opracowywanie wytycznych i kierunków działań,   
- organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań podejmowanych w zakresie 
zapobiegania i zwalczania wykroczeń, w tym inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, 
ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń, 
- inspirowanie, opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych, dotyczących 
zapobiegania przestępczości, demoralizacji nieletnich i zjawisk patologii społecznej, 
- propagowanie podejmowanych przez Policję działań, w tym utrzymanie współpracy 
z lokalną społecznością i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, aktywny udział 
w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na terenie miasta Szczecin, 
prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zagrożenia przestępczością 
i wykroczeniami.   
Ponadto analizę stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą, dokonywanie 
okresowych analiz i ocen w zakresie form i metod pracy operacyjnej oraz 
systematyczne wdrażanie nowatorskich rozwiązań przypisano w regulaminie 
Wydziałowi do Walki z Przestępczością Gospodarczą21. W kartach opisu stanowiska 
pracy 2 pracowników WPG przypisano zajmowanie się m.in. rozpoznawanie nowych 
kierunków działalności przestępczej w zakresie obrotu gospodarczego – 
w szczególności przestępczości komputerowej. Zakres obowiązków jednego 
pracownika WP ds. inicjowania działań profilaktycznych oraz zajmowania się 
problematyką nieletnich zawierał m.in. prowadzenie stałego rozpoznania zagrożeń 
i zjawisk patologicznych występujących wśród nieletnich oraz koordynację działań 
dzielnicowych w ramach tzw. niebieskich kart.  
W regulaminie i zakresach czynności funkcjonariuszy nie ujęto zadań dotyczących 
rozpoznawania zjawiska cyberprzemocy, zagrożeń związanych z cyberprzemocą, 
w tym jego zwalczaniem.    
         (dowód: akta kontroli str. 20-35, 86-87, 201-202, 372-390) 

                                                      
19 Dz. Urz. KGP poz. 26. 
20 z dnia 14 grudnia 2015 r. oraz wcześniejszy z dnia 14 stycznia 2011 r. z 6 zmianami.   
21 WPG. 



 

7 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na prowadzeniu przez KMP działań profilaktycznych 
mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży bez poprzedzenia ich rzetelną analizą skali tego zjawiska, a także 
opracowaniem planu działań profilaktycznych w tym zakresie. 

Naczelnik WP Tomasz Gwiazdowski wyjaśnił: w Komendzie Miejskiej Policji 
w Szczecinie w latach 2013-2016 nie prowadzono odrębnych analiz w tym badań 
ankietowych do programu profilaktycznego „Cyberdżungla”.    

(dowód: akta kontroli str. 371) 

Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży nie była przedmiotem analiz i opracowań 
o charakterze systemowym w KMP. Nie opracowano programu o charakterze 
prewencyjnym i profilaktycznym ukierunkowanym na zapobieganie, ujawnianie 
i zwalczanie cyberprzemocy w szczególności wśród dzieci i młodzieży, jak również nie 
podejmowano innych działań dotyczących identyfikowania cyberprzemocy wśród 
małoletnich.  
  

2. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań 
profilaktycznych. 

2.1. W badanym okresie Program Cyberdżungla był upowszechniany przez media takie 
jak Polskie Radio Szczecin, TVP3 oraz telewizja ogólnopolska, Radio Plus, RMF, Kurier 
Szczeciński, Moje Miasto, Panorama 7 oraz Portal Edukacyjny Urzędu Miejskiego 
w Szczecinie, na którym umieszczane były bieżące informacje o spotkaniach 
w szkołach. W Komendzie opracowano w 2013 r. poradnik dla rodziców pt. 
„Cyberniebezpieczeństwa”. 
Program został zgłoszony do konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie  
Zapobiegania Przestępczości. W październiku 2015 r. otrzymał wyróżnienie i został 
zaprezentowany podczas Konferencji Dobrych Praktyk w Luksemburgu w grudniu 
2015 r. 

              (dowód: akta kontroli str.  36-44, 59, 157-166) 

Celem Programu była poprawa świadomości na temat zagrożeń związanych 
z korzystaniem z Internetu, poprawą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Ponadto 
uaktywnienie kontroli rodzicielskiej nad dziećmi korzystającymi z zasobów Internetu.  
Program zawierał przewodnik dla rodziców, wprowadzając ich w tajniki wirtualnej 
rzeczywistości i nadzoru nad dziećmi oraz wskazywał na zagrożenia płynące 
z korzystania z sieci. Program zawierał także tzw. przestrogi dla dzieci oraz Mapę 
Dżungli, spis wszystkich zasad użytkowania Internetu, zarówno przez rodziców jak 
i dzieci. Zawierał także prezentację multimedialną wskazującą na sytuacje jakie mogą 
pojawić się w Internecie przy korzystaniu z komunikatorów (czat, GG ect.). Wskazano na 
zintensyfikowanie działań w obszarze edukacji rodziców, poprzez obrazkowe 
przedstawienie sytuacji stwarzających zagrożenie dla dzieci.  
Program zawierał także: 
- informacje dotyczące wyszukiwania informacji tzw. Błądzenie we mgle. Przedstawiono 
przykłady korzystania ze stron internetowych, gdzie wskazano na zagrożenia 
cyberprzemocy przy otwieraniu stron internetowych przez dzieci i młodzież oraz podano 
sposoby zapobiegania temu zjawisku, 
- jak rozmawiać w Internecie pt. Wilk i czerwony kapturek. Przestrzeganie dzieci 
i młodzieży przed zagrożeniami przy nawiązywaniu znajomości w sieci. 
Współrealizującymi Program byli dyrektorzy i pedagodzy szkolni (organizacja pogadanek, 
zajęć warsztatowych oraz diagnoza skali problemu i zainteresowania w danej placówce), 
Policja – specjaliści ds. nieletnich (przeprowadzanie pogadanek, przekaz materiałów 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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informacyjnych), Straż Miejska (prowadzanie zajęć w szkołach), Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego Rady Miasta Szczecin (pomoc w finansowaniu przedsięwzięcia), 
Kościół (docieranie do dzieci i młodzieży z informacją o cyberprzemocy), operatorzy sieci 
internetowych (konsultacje strategiczne). Komenda opracowała także poradnik 
Cyberdżungl@ wyprawa w nieznane. 
W badanych latach  program był corocznie aktualizowany. W 2013 r. przygotowano 
prezentację multimedialną przedstawiającą sytuacje, jakie mogą pojawić się 
w Internecie przy korzystaniu z komunikatorów (czat, GG etc.). Przy wykorzystaniu 
pracowni informatycznych w szkołach rodzice zapoznawali się ze specyfiką 
określonych aplikacji i możliwości nadzoru korzystania z Internetu w domu. 
W 2014 r. przygotowano w ramach Programu broszurę informacyjną, która składała się 
z dwóch części:  
- Przewodnik dla rodziców - wprowadzenie osób, które nie miały kontaktu z siecią, 
w tajniki wirtualnej rzeczywistości,  
- Przestrogi dla dzieci – zagrożenia oraz możliwości ich unikania.  
W 2015 r. w ramach Programu m.in. zintensyfikowano działania w ramach edukacji 
rodziców: przykłady zagrożeń internetowych dla dzieci,  
W 2016 r. w formie prezentacji multimedialnych informowano m.in. o zagrożeniach, 
jakie mogą się pojawić w Internecie przy korzystaniu z komunikatorów (czat, Skype, 
Whatsapp etc.) 
W latach 2013-2016 w ramach realizacji zadań zapobiegania cyberprzemocy 
przeprowadzono łącznie 161 spotkań z nauczycielami, rodzicami oraz młodzieżą w 149 
szczecińskich szkołach. Spotkania prowadzone były w formie pogadanek i warsztatów 
z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zapoznawano uczestników z pojęciami 
takimi jak grooming, hejting oraz wskazywano na zagrożenia mogące wyniknąć 
z nieostrożnego korzystania z portali społecznościowych, gier on-line, czatów, blogów, 
komunikatorów. Zwracano uwagę na problematykę uzależnień od Internetu,    
Brak było w Komendzie dokumentów z ewaluacji Programu w badanych latach. 
W notatach służbowych z działań podejmowanych przez Komendę w badanych latach 
z zakresu cyberprzemocy informowano o ilościach spotkań oraz zagadnieniach 
podejmowanych w poszczególnych latach.   

             (dowód: akta kontroli str.  36-44, 59, 148-172, 221-223, 391-450) 

2.2. W badanym okresie plany szkoleń obejmowały m.in. postępowanie z nieletnimi 
zagrożonymi demoralizacją i sprawcami czynu karalnego, prewencję kryminalną, 
problematykę nieletnich i małoletnich. Funkcjonariusze Komendy korzystali także ze 
szkoleń z zakresu profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa, w tym 
cyberprzemocy: 
- uczestnictwo w VI międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
w Internecie” organizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (20-21 
września 2009 r.), 
- szkolenie (26-28 października 2016 r.) na temat projektów edukacyjno-
wychowawczych („Cyberdżungla”, „Nieletni paragraf”), 
- uczestnictwo w konferencji pn. „Młodzież, uzależnienia od czynności” (4 listopada 
2016 r.), 
- Uczestnictwo w Warsztatach Profil Psychologiczny Przestępcy, odbywający się 
w ramach Festiwalu Nauki 2015 r. w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum 
w Szczecinie.  

Spośród 96822 funkcjonariuszy KMP (w tym 90 dzielnicowych) szkoleniem dotyczącym 
m.in. problematyki zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży objętych zostało 7 policjantów z WP, którzy wzięli udział w kursie 
specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji 

                                                      
22 Stan zatrudnienia w Komendzie na 31 grudnia 2016 r. 
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i przestępczości nieletnich (w 2014 r. – 5 funkcjonariuszy i w 2015 r. - 2) oraz w kursie 
specjalistycznym w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów 
zwalczających przestępczość komputerową (4 w 2014 r., 2 w 2015 r. i 1 w 2016 r.). 
Szkoleni byli funkcjonariusze z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii 
Społecznej.    
Komendant wyjaśnił, że wymienieni policjanci objęci byli szkoleniami lokalnymi, podczas 
których omawiane były tematy powiązane z cyberprzemocą oraz oceną i analizą stanu 
bezpieczeństwa.   

                  (dowód: akta kontroli str. 173-178, 354-370)  
2.3. Funkcjonariusze z Komendy uczestniczyli oraz wygłosili referaty m.in. w Domu 
Pielgrzyma na Górze Świętej Anny, pt:  
- Bezpieczne wakacje w 2013 r.,  
- Edukacja młodzieży a bezpieczeństwo w sieci w 2013 r.,  
- Edukacja młodzieży a bezpieczeństwo w sieci w 2016 r.  
                   (dowód: akta kontroli str. 90-96, 105-147) 

NIK zwraca uwagę, że Komenda w badanym okresie nie prowadziła ewaluacji działań 
podejmowanych w ramach prewencji cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, 
pozwalającej na ocenę efektów realizacji tych działań. 

Naczelnik WP Tomasz Gwiazdowski wyjaśnił: ewaluacja programu oparta była m.in. 
o informacje przekazywane w trakcie spotkań od pracowników oświaty oraz rodziców 
osób małoletnich i samych małoletnich. Na ewaluacje wpływ miały również informacje 
przekazywane przez wydział kryminalny dotyczące przestępstw popełnionych przy 
użyciu Internetu.  

(dowód: akta kontroli str. 371)  
 

W działalności Komendy w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                  

W badanym okresie KMP prowadziła działalność profilaktyczną obejmującą 
cyberprzemoc w placówkach oświatowych na terenie Miasta Szczecina, jednak nie 
prowadziła ewaluacji podjętych działań, w tym realizacji Programu Cyberdżungla.   

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty 
cyberprzemocy.  

3.1. W badanym okresie w KMP przeprowadzono 2.246 postępowań z zakresu gróźb 
karalnych, przestępczości internetowej i cyberprzestępczości dot. sprawców (573 
postępowania w 2013 r., 568 w 2014 r., 560 w 2015 r. oraz 545 w 2016 r.). Najwięcej 
prowadzonych było postępowań na podstawie art. 190 §1 kk (groźby karalne) – 1.804 
(80%) oraz art. 190a §§1-3 kk - 356 (18,7%).  
Pomówienia innej osoby za pomocą środków masowego komunikowania (art. 212 § 2 
kk) oraz znieważenie innej osoby za pomocą środków masowego komunikowania 
(art. 216 § 2 kk) dotyczyły 22 postepowań. W Komendzie nie można było wyodrębnić 
postępowań związanych z aukcjami internetowymi oraz postępowań w zakresie 
przestępstw związanych z przejęciem kont e-mail, Facebook.     

 (dowód: akta kontroli str. 257) 

W latach 2013-2016 do Komendy oraz podległych komisariatów wpłynęło łącznie 16 
zgłoszeń w zakresie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży (odpowiednio: 1, 2, 4, 6), 
z tego 13 zgłoszeń przez rodziców lub opiekunów dzieci oraz 3 zgłoszenia przez inne 
osoby. Komenda oraz podległe komisariaty nie prowadziły w tym okresie „z urzędu” 
postępowań w związku z cyberprzemocą.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Komenda wszczęła 15 postępowań, z tego w 2013 r. i 2014 r. po 1 postępowaniu, 
w 2015 r. 5 postępowań i w 2016 r. 8 postępowań. Zakończonych umorzeniem albo 
wniesieniem aktu oskarżenia w tym okresie zostało 6 postępowań (2 w 2015 r. i 4 
w 2016 r.). Odmówiono wszczęcia postępowania w jednej sprawie z  2014 r.  
Osiem z ww. postępowań zakończonych zostało przekazaniem materiałów do sądu 
rodzinnego (po 1 w 2013 r.i 2014 r., 3 postępowania w 2015 r. i 4 w 2016 r.).   

       (dowód: akta kontroli str.203-205) 

Kwalifikacja prawna tych postępowań przedstawiała się następująco: 
- Komisariat Szczecin Sródmieście – 3 postępowania23 - art. 190 §1 (2) i art. 190a §1 
(1) Kodeksu Karnego (kk) ; 
- Komisariat Szczecin Niebuszewo – 2 postępowania24 - art. 190 §1 kk, 
- Komisariat Szczecin Pogodno – 3 postepowania25 - art. 268a §1 kk 
(1 postępowanie), art. 190a §1 kk (1), art. 212 §2 kk i art. 216 §1 kk. (1 postępowanie)   
-  Komisariat Szczecin Nad Odrą – 3 postępowania26 - art. 190 §1 kk (1), art. 190a 
§2 kk i 191a §1 kk (1), art. 216 §2 kk i art. 190 kk (1 postępowanie),  
- Komisariat Szczecin Dąbie – 4 postępowania27 - art. 190a  §1 kk, art. 191a §1 kk (2), 
art. 212 §1 kk (1). W 1 przypadku odmówiono wszczęcia postepowania.   
W trakcie prowadzenia niniejszej kontroli NIK dokumentacja ww. postępowań 
znajdowała się w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie oraz Sądzie Rejonowym 
w Szczecinie, stąd nie była przedmiotem badań kontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 229-243, 253-254) 

Prezentacje przedstawiane w trakcie corocznych odpraw podsumowujących wyniki 
pracy szczecińskiej Policji w KMP zawierały m.in.: ogólne informacje o prowadzonych 
działaniach profilaktycznych, a także ogólne informacje odnośnie sukcesów KMP 
odnotowanych w danym roku. I tak: 
-  2013 r. zaprezentowano programy: Cyberdżungla, Vademecum seniora, Ciesz się 
słońcem, Wakacyjny Patrol, Nieletni Paragraf, Bezpieczna Przestrzeń,  
- 2014 r. zaprezentowano realizowaną akcję pn. Ogólnopolski Głos Profilaktyki, 
w trakcie której odbyła się debata na temat niebezpieczeństw w sieci. 
Zaprezentowano także program Nieletni Paragraf, Cyberdżungla oraz Bezpieczna 
przestrzeń. Przedstawiono informację o szczecińskich debatach przeciwdziałania 
demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, 
- 2016 r. priorytetami pracy KMP były konsultacje społeczne, debaty i mapy zagrożeń, 
bezpieczeństwo na drogach, szkolenia policjantów, kreowanie pozytywnego 
wizerunku, obsługa zdarzeń na najwyższym poziomie, eliminacja niepożądanych 
zachowań w obiektach sportowych, zwalczanie współczesnych zagrożeń, w tym 
cyberprzestępczości. Ponadto zaprezentowano programy realizowane przez KMP, 
w tym Cyberdżungla i Nieletni Paragraf.       

(dowód: akta kontroli str. 287-308) 

Sprawozdania z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz 
zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej w poszczególnych 
latach objętych kontrolą nie odnosiły się do zjawiska cyberprzemocy. Zakres danych 
zawartych w tych sprawozdaniach obejmował informacje dotyczące: 
− liczby wniosków, zawiadomień, interwencji skierowanych do sądów rodzinnych, 
szkół i innych placówek oświaty i wychowania, służby zdrowia i opieki społecznej, 
poradni wszelkich typów, innych instytucji i organizacji, 
− ujawnionych nieletnich pod wpływem narkotyków, alkoholu, 
− członków subkultur młodzieżowych, 

 

                                                      
23 Wszystkie postępowania w 2015 r. . 
24 w 2014 r. - 1, w 2016 – 1 postępowanie.  
25 w 2015 r. – 1 i w 2016 r. – 2 postępowania.  
26 w 2013 r. - 1, i w 2016 r. – 2 postępowania.     
27 w 2014 r. – 1 zawiadomienie – odmowa wszczęcia postępowania, w 2015 r. – 1, w 2016 r. – 3 postępowania.  
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− uciekinierów z domów rodzinnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych, 
− liczby prostytuujących się, 
− liczby spotkań z młodzieżą i pedagogami. 
W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze KMP nie ujawnili czynu zabronionego 
popełnionego przez nieletnich dotyczącego cyberprzemocy, a także czynu 
zabronionego o tym charakterze popełnionego na szkodę nieletnich.  
                                                                    (dowód: akta kontroli str. 221-223, 253-254) 

3.2. W Komendzie i podległych komisariatach w badanym okresie nie zarejestrowano 
spraw o wykroczenie w zakresie cyberprzemocy.  

       (dowód: akta kontroli str. 286) 

3.3. W rejestrze skarg i wniosków KMP nie zaewidencjonowano skarg na działalność 
funkcjonariuszy w zakresie podejmowanych przez nich czynności zmierzających do 
ustalenia danych sprawców cyberprzemocy lub cyberprzestępczości.  

   (dowód: akta kontroli str. 286) 

3.4. W KMP nie było procedur, lub wytycznych dotyczących postępowania przypadkach 
zdarzeń związanych z cyberprzemocą.  
Komendant wyjaśnił, każdy zgłoszony przypadek dotyczący cyberprzemocy traktowany 
jest indywidualnie w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzenia, jednakże wszelkie 
podejmowane czynności oparte są o przepisy KPK i KPOW i nie ma uzasadnienia dla 
tworzenia odrębnych algorytmów postępowania w podobnych przypadkach.  
                (dowód: akta kontroli str. 282-283) 

3.5. Systemy informatyczne wspierające pracę funkcjonariuszy KMP: SWD, KSIP, 
SESPol nie posiadały zakładek w słownikach kategorii zdarzeń dotyczących 
cyberprzestępczości, w związku z czym nie dawały możliwości wygenerowania zdarzeń 
związanych z cyberprzestępczością. Przestępstwa o tym charakterze były rejestrowane 
z dostępnymi kwalifikacjami czynów zabronionych znajdujących się w ww. systemach.  

(dowód: akta kontroli str. 206-220, 228) 

Komendant wyjaśnił, że dane do SWD wprowadzane są przez policjantów służby 
dyżurnej (…). Do SWD trafiają także (elektronicznie) formatki ze zgłoszeniami 
trafiającymi na numer alarmowy 112 obsługiwany przez pracowników Wojewódzkiego 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wprowadzając dane do SWD policjanci 
korzystają z zamkniętej listy kwalifikacji zdarzeń, do których mogą przyporządkować 
dane zgłoszenie (np. awantura domowa, kradzież mienia itp.) Niestety aplikacja nie 
posiada predefiniowanej kwalifikacji dotyczącej zgłoszenia odnośnie cyberprzemocy 
(lub wskazanych w piśmie podkategorii np. stalting, nękania drugiego człowieka itp. (…) 
Tym samym nie można jednoznacznie określić, czy na przestrzeni lat 2013-2016 
Policja nie odnotowała zgłoszenia z takiej kategorii, gdyż zgłoszenie takie mogło trafić 
do systemu jako np. „inne przestępstwo kryminalne”.     
                 (dowód: akta kontroli str. 251-252) 

3.6. Działalność Komendy w zakresie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie była 
w okresie objętym kontrolą przedmiotem nadzoru i kontroli Komendantów Głównego  
i Wojewódzkiego Policji.  

(dowód: akta kontroli str.  283) 

NIK zwraca uwagę, że dostępne w codziennej pracy KMP systemy informatyczne 
i statystyczne: SWD, KSIP, SESPol nie dawały 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 było ręczne i czasochłonne przeglądanie wszystkich 
zdarzeń.  
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W działalności Komendy w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Komenda prawidłowo reagowała na zgłoszone przypadki cyberprzemocy. Nie 
wprowadzano żadnych mechanizmów ani procedur służących rozpoznawaniu 
zagrożenia uczniów cyberprzemocą.  

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 Kontroli28, 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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

 

Szczecin, dnia    29     marca 2017 r. 

  

Kontroler 
   Najwyższa Izba Kontroli  
   Delegatura w Szczecinie  

   Dyrektor 
 

Wiesław Kaszak 
specjalista kontroli państwowej 

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

 
........................................................ 
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Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania  
NIK o sposobie  

wykonania wniosków 


